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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yay›n Yönetmeni

T USAfi Genel Müdürü Muharrem
Dörtkafll›’n›n da konuk oldu¤u bu
say›m›z›n ana eksenini havac›l›k

oluflturuyor. 
A¤›rl›kl› olarak üretim ve entegrasyon yapan, 
son dönemde ise özgün tasar›ma soyunan
havac›l›k firmalar›m›z›n, özellikle tasar›m
süreçlerinde görev alacak yetiflmifl insan
kayna¤› bulmakta çektikleri s›k›nt›, 
hepimizin malumu.
Geçti¤imiz y›l›n Ekim ay›nda, Türk Hava
Kurumu Üniversitesi ile bir ifl birli¤i protokolü 
imzalayan, öncesinde de “Tersine Beyin Göçü
Projesi”ni bafllatan TUSAfi, bu konuda en çok
s›k›nt› yaflayan firmalar›m›z›n bafl›nda geliyor.
S›k›nt›lar› ortadan kald›racak yetiflmifl insan
kayna¤› ihtiyac›n› kal›c› olarak çözmenin yolu
e¤itimden geçiyor. Biz de bu e¤itimi verecek
kurum ve kurulufllar›m›zdan, örgün e¤itim
verenlerin çal›flmalar›na bir göz att›k…
Bu konuyu iflleyen ve ülkemizde havac›l›¤a
yönelik örgün e¤itim programlar›n›n
de¤erlendirildi¤i Can Erel imzas›n› tafl›yan
makalemiz, havac›l›k e¤itimi konusunda,
ülkemizde yaflanan ilginç durumu, tart›flmaya
yer b›rakmayacak flekilde ortaya koyuyor.
Ülkemizde havac›l›k dendi¤inde, konunun
farkl› taraflar›n›n farkl› fleyler anlad›¤›n›,
taraflar›n ayn› dili konuflmad›klar›n›
düflündüren geliflmeler gözlemliyoruz.
Havac›l›kla ilgili örgün e¤itim veren kurum 
ve kurulufllar›m›z›n, adeta birbirinden ve
havac›l›k sanayimizin ihtiyaçlar›ndan 
habersizmiflçesine, ayn› alana yönelik 
kontenjanlar belirledikleri; yukar›da da
de¤indi¤imiz üzere, sektörün as›l ihtiyaç
duydu¤u nitelik ve niceli¤e yeterince önem
verilmedi¤ini görüyoruz. Ders programlar› 
ve kontenjanlardaki a¤›rl›¤›n, sivil havac›l›¤a
yönelik hizmet personeline verilmifl 
olmas› da bu tespitimizi kan›tl›yor.
Sonuç olarak, mevcut örgün e¤itim veren
kurum ve kurulufllar›n büyük bir bölümü, 
sivil havac›l›k ihtiyaçlar› için yer hizmetleri,
bak›m teknisyeni ve kabin personeli adaylar›
yetifltirir hale getiriyor.
Peki, bu durum, TUSAfi baflta olmak üzere,
sektörün s›k›nt›lar›na çare olacak m› dersiniz?
Hiç sanm›yoruz…
Madalyonun di¤er taraf›n› çevirip, hem askeri
hem de sivil havac›l›k alan›nda faaliyet
gösteren firmalar›m›za bakt›¤›m›zda, baz› sivil
havac›l›k firmalar›n›n konuya sahip ç›kt›¤›n›;
askeri havac›l›k taraf›nda faaliyet gösteren 
firmalar›n ise genelde e¤itimle ilgili süreçlerin
uza¤›nda durdu¤unu söylemek de yanl›fl

olmayacak. Sektör firmalar› ise ifl gücü 
temin ve personel yetifltirme planlar› 
ve projeksiyonlar› olmad›¤›ndan olsa gerek,
bu kontenjanlar belirlenirken uzaktan 
seyretmeyi tercih ediyor.
Geliflmelerin böyle devam etmesi durumunda,
süreç, Erel’in de iflaret etti¤i üzere, havac›l›k
aç›s›ndan büyük kazan›mlar hedefleyen
Türkiye’nin ve bu alanda istihdam edilmesi
öngörülen ifl gücünün, büyük bir hayal k›r›kl›¤›
yaflamas›yla neticelenebilir.
Ayr›ca, havac›l›¤›n hem askeri hem de 
sivil taraf›n›, ifl gücü e¤itimi aç›s›ndan 
ele ald›¤›m›zda, her iki taraf aras›nda 
bir koordinasyon eksikli¤i ya da kopukluk 
söz konusu oldu¤u da bir di¤er gerçek.
Bu noktada, merkezi bir üst koordinasyon
makam›, bu aksakl›¤›n giderilmesi için 
çözüm olabilir.
655 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile
Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme
Bakanl›¤›na ba¤l› olarak kurulan ve görevleri
aras›nda:
“… havac›l›k sanayi ve uzay biliminin 
gelifltirilmesi ile uzaya yönelik yeteneklerin
kazan›lmas› hususlar›nda, ilgili kurum ve
kurulufllarla koordinasyon içerisinde, milli
havac›l›k ve uzay teknolojileri ile uzay politika,
strateji ve hedefleri hakk›nda teklif 
haz›rlamak” da bulunan Havac›l›k ve 
Uzay Teknolojileri Genel Müdürlü¤ünün,
çözümün adresi gösterilebilir.
Hatta Türkiye’nin, 2023 y›l›nda, bölgede bir
havac›l›k üssü olma vizyonu do¤rultusunda,
ulusal havac›l›k konusunu, her iki taraf›yla 
bir bütün olarak ele alacak, müsteflarl›k 
ya da bakanl›k gibi daha üst seviyeli bir 
organizasyona gidilmesi de düflünülebilir…
Belki de do¤ru alternatifin tespit edilmesi için
en do¤ru yol, bu konuda, ulusal ölçekte ve
ilgili bütün taraflar›n yer alaca¤› genifl 
kapsaml› bir etkinlik düzenlemekten geçiyor…
Örgün e¤itim konusunun, hem askeri 
hem de sivil bak›m, onar›m ve yenileme
faaliyetleri ile ilgili durumunu, bir sonraki
say›m›zda yer verece¤imiz genifl kapsaml› bir
de¤erlendirme ile sizlerle paylaflaca¤›m›z›
belirterek, burada noktay› koyal›m.
Gelecek say›m›z›n ana konu bafll›¤› ise
Savunma Sanayii Müsteflar›m›z Murad Bayar
ile özellikle Savunma Sanayii ‹cra Komitesi
kararlar› etraf›nda flekillenen söyleflimiz 
olacak.
fiubat ay›nda tekrar birlikte olmak üzere...

“Türkiye’de Havac›l›k ve E¤itim”
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E¤er… Demokrasiyi
sevmiyorlarsa…
Bask› ve zulme dayal›

sistem aray›fllar›n›n f›rt›nal›
sular›nda yüzmeye 
çal›fl›yorlarsa…
Kendi oligarflik 
egemenliklerine, “baflka
uluslara sayg›s›zl›k”
temelinde flekillenmifl 
dünya görüfllerine sahip
ç›k›yorlarsa…
O’nu gördükleri her yerde
indirmeye çal›flabilirler…
Ama yaflam›n gerçekleri
esast›r ve bu gerçekler, siz
ne yaparsan›z yap›n kendi
hükümlerini yürütürler. 
Türk bayra¤›, art›k küresel
bir kavramd›r…
Anlatay›m…

Farkl› Bir Sembol
Mustafa Denizli’nin
çal›flt›rd›¤›, ‹ran’›n Persepolis
tak›m›n› sak›n yabana
atmay›n. Asya’n›n seyirci
deste¤i ve popülerlik
aç›s›ndan önde gelen 
ilk üç tak›m›ndan biridir.
Fenerbahçe-Galatasaray
aras›nda flekillenen 
“‹stanbul derbisi”nin benzeri,
Persepolis ile ‹stiklal
tak›mlar› aras›nda, 
“Tahran derbisi” olarak
yaflan›r ki, öyle böyle de¤ildir.
Persepolis ve ‹stiklal
aç›s›ndan as›l kâbus ise 
gittikleri Tebriz
deplasman›nda yaflan›r.
Tebriz, “Güney Azerbaycan”
olarak da adland›r›lan, ‹ran
Azerbaycan’›n›n baflkenti.
Azeri Türkleri, 75 milyonluk
‹ran nüfusunun yaklafl›k
yüzde 35’ini oluflturuyor. 
Bu, “Kuzey Azerbaycan”da,
yani günümüz ba¤›ms›z
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde
yaflayan Azeri Türklerinden
çok daha büyük nüfusun 
‹ran vatandafl› oldu¤u
anlam›na geliyor.
Bu nedenle…
Ne Türkiye, kendi
soydafllar›n›n büyük zarar
görebilece¤i bir ABD-‹srail
askeri sald›r›s›nda, ‹ran’a
karfl› planlamalarda yer 
alabilir ne de Tahran’daki

birkaç tuhaf aç›klaman›n
d›fl›nda, ‹ran yönetimi,
Türkiye ile “kan ba¤›” olan
vatandafllar›n›n düflüncelerini
ezerek Türkiye’ye karfl› bir
askeri sald›r›y› planlayabilir.
Geçelim…
Dönelim futbola…
Tebriz’in Traktor Sazi isimli
tak›m›, ‹ran’da yaflayan
Türklerin sembol tak›m›d›r.
Mustafa Denizli, Persepolis’in
bafl›nda Tebriz deplasman›na
gitti¤inde, karfl›s›nda 
70.000 kiflilik stad› dolduran
Türkleri; Türk siyasetinde bir
partinin tekelinde görülen

“bozkurt iflaretini” ve daha da
önemlisi, Türk bayraklar›n›
görecek!.. Traktor Sazi
taraftarlar›, ulusal kimliklerini
futbol stadyumunda en net
flekilde sergileyen ve 
özellikle Türk bayra¤›n›
Tahran tak›mlar›na karfl› 
dalgaland›ran taraftarlar
olarak tan›n›yor. Yönetim o
taraftardan haliyle rahats›z;
ama ülkenin iç dengeleri,
Tahran’› hareketsiz k›l›yor.
Türk bayra¤›n›n Tebriz
stadyumunda dalgalanmas›,
‹ran vatandafl› Azeri
Türklerinin ayr›l›kç› yap›da

oldu¤unu göstermiyor. Türk
bayra¤›, giderek, dünyan›n
hemen hemen tüm sorunlu
bölgelerinde, ezilenin, hakk›n›
arayan›n ve zalime karfl›
direnifl sergileyenin sar›ld›¤›
bir “küresel kavrama”
dönüflüyor.

Nerede Bask› Varsa
‹srail askerlerinin, Gazze
s›n›r›nda yaflan›lan en küçük
gerginlikte, karfl›lar›nda
Türk bayra¤› sallayan
Filistinlileri bulmas› bir
tesadüf olabilir mi? Hay›r!
Gazze’de yaflayan Filistinli

Küresel Kavram:
Türk Bayra¤›
Bu topraklar› paylaflt›¤›m›z “baz›lar›” -ne yaz›k ki- 

O’nun k›ymetini bilmiyor olabilir! Kendi kafalar›nda

yaratt›klar› bir dünya rotas›nda, kurmay› hayal 

ettikleri yeni siyasi oluflumlar için, O’nu, önlerindeki 

en büyük engel olarak görebilirler…
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com



5

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Ocak 2012

için Türk bayra¤›, onun
hakk›n› kollayan bir ulusun
sembolü niteli¤inde… 
Yar›n, “Özgür Filistin” 
kuruldu¤unda, biliyoruz ki,
t›pk› Kosova’n›n ba¤›ms›zl›k
ilan gününde oldu¤u gibi,
meydanlar Türk bayra¤› ile
dolacak. Bir devletin
do¤du¤u anda, Prifltine’de
yükselen Türk bayra¤›, 
nas›l Kosova halk›n›n 
özgürlü¤ünün garantörü 
ise yar›n ayn› durum
Filistin’de de yaflanacak…
Kaddafi rejimine karfl›
sürdürülen direnifl s›ras›nda,
Libya’n›n Bingazi kentinde
görülen Türk bayra¤›n›n,

günümüzde Suriye
direniflçilerinin elinde 
olmas› bize bir tek gerçe¤i 
gösteriyor: Türk bayra¤›,
hiçbir ulusun bayra¤›na
nasip olmayan bir küresel
geliflmenin sembolü haline
geliyor. Kaderlerini bizimle
birlikte yaflamakta kararl›l›k
gösteren mazlum uluslar
için, Türk bayra¤›, haks›zl›¤a
karfl› direniflin ve özgürlük
mücadelesinin bayra¤› 
oluyor.
Ay-y›ld›zl› bayra¤›n 
gölgesindeki yaflam›m›n 
en anlaml› an›s›na, 
2004 y›l›nda, Afganistan’›n
baflkenti Kabil’de ulaflt›m.
2003 y›l›nda bafllayan
savafl›n taze günlerinde,
Kabil’de görevli Mehmetçik
ile birlikte devriyeye ç›kt›m
ve onlar›n sokakta, 
namlular›n› Afgan halk›na
çevirmeden, sanki o ülkenin
öz evlatlar›, öz askerleriymifl

gibi yaya gerçeklefltirdikleri
devriye görevlerini 
görüntüledim. Ayn›
dakikalarda, baflka uluslar›n
askerleri, z›rhl› personel
tafl›y›c›lardan bafllar›n› bile
ç›karam›yorlard›!
Afgan halk› da “o bayra¤›n”
anlam›n›, bütün mazlum
do¤u halklar› gibi çok iyi
biliyordu…

Zulme Karfl› Direnifl…
Türkiye’nin bölgesel güç
olarak yükselifli, Türk
bayra¤›n›n dünyan›n 
“ezilmifl co¤rafyas›ndaki”
anlam›n›n derinlik 
kazanmas›na neden oluyor.

1. O bayrak, bir hanedan
veya diktatörlük taraf›ndan
yönetilen bask› rejiminin
de¤il, ça¤dafl, demokratik
hukuk devletinin sembolü.
2. Dünyan›n itilip kak›lan
insanlar co¤rafyas›na,
demokrasi içinde
kalk›nman›n, dünyan›n
onurlu bir milleti olman›n en
güzel örne¤ini veriyor.
3. Sadece 1974’te K›br›s’ta
Türkün de¤il, Da¤l›k
Karaba¤’da, Bosna Hersek’te,
Kosova’da, Irak’ta, Lübnan’da
ve tabii son olarak Gazze’de
“mazlumun yan›nda yer alma
gelene¤inin” al rengi beyaz
y›ld›z› olarak tan›n›yor.
1991’de, Saddam’›n
kimyasal›ndan kaçan
Türkün, 2010’da, ‹srail’in 
zulmünden kurtulmaya
çal›flan Filistinlinin ayn›
bayra¤a yüzünü dönmesi bir
tesadüf olabilir mi?
Tabii ki hay›r!

Kurtulufl’tan Bugüne
Asl›nda, bütün bu geliflmenin
temelinde, 20’nci yüzy›l›n
bafllar›nda yaflan›lan, o
anlaml› günlerin izlerini
görmek mümkün… ‹flgal
edilmifl, mahremine girilmifl
bir ülkenin “kurtulufl
destan›” ile bafllayan bir
süreçten söz ediyoruz.
19 May›s 1919 günü
Samsun’a ayak basan 
bir müstesna liderin, bütün
Do¤u co¤rafyas› için 
yaratt›¤› ola¤anüstü bir
gelenek: Ba¤›ms›zl›k ve
özgürlük tutkusu…
Türkiye Cumhuriyeti’nin
temeli, flu sözlerin alt›na

imzas›n› atm›fl bir lider; 
Gazi Mustafa Kemal
taraf›ndan at›ld›:
“Özgürlük ve ba¤›ms›zl›k
benim karakterimdir. 
Ben milletimin en büyük ve
ecdad›m›n en de¤erli miras›
olan ba¤›ms›zl›k aflk› ile dolu
bir adam›m. Çocuklu¤umdan
bugüne kadar ailevî, hususî
ve resmî hayat›m›n her
safhas›n› yak›ndan bilenler
bu aflk›m malumdur. Bence
bir millete flerefin, haysiyetin,
namusun ve insanl›¤›n vücut
ve beka bulabilmesi mutlaka 
o milletin özgürlük ve
ba¤›ms›zl›¤›na sahip
olmas›yla kaimdir. Ben
flahsen bu sayd›¤›m vas›flara,
çok ehemmiyet veririm. 
Ve bu vas›flar›n kendimde
mevcut oldu¤unu iddia 
edebilmek için milletimin de
ayn› vas›flar› tafl›mas›n› esas
flart bilirim. Ben yaflabilmek
için mutlaka ba¤›ms›z bir

milletin evlad› kalmal›y›m.
Bu sebeple milli ba¤›ms›zl›k
bence bir hayat meselesidir.
Millet ve memleketin 
menfaatleri icap ettirirse,
insanl›¤› teflkil eden 
milletlerden her biriyle
medeniyet icab› olan dostluk
ve siyaset münasebetlerini
büyük bir hassasiyetle takdir
ederim. Ancak, benim milletimi
esir etmek isteyen herhangi
bir milletin, bu arzusundan
vazgeçinceye kadar, amans›z
düflman›y›m. Temel ilke Türk
milletinin haysiyetli ve flerefli
bir millet olarak yaflamas›d›r.
Ne kadar zengin ve müreffeh
olursa olsun, istiklâlden
mahrum bir millet, medenî
insanl›k karfl›s›nda uflak
olmak mevkiinden yüksek
bir muameleye lây›k
say›lamaz. Yabanc› bir
devletin himaye ve deste¤ini
kabul etmek, insanl›k 
özelliklerinden mahrumiyeti,
beceriksizlik ve miskinli¤i 
itiraftan baflka bir fley
de¤ildir. Gerçekten bu 
afla¤› dereceye düflmemifl 
olanlar›n isteyerek 
bafllar›na bir yabanc› efendi
getirmelerine asla ihtimal
verilemez. Halbuki Türk'ün
haysiyet ve izzetinefis ve
kabiliyeti çok yüksek ve
büyüktür. Böyle bir millet
esir yaflamaktansa yok olsun
daha iyidir. Bundan ötürü, 
ya ba¤›ms›zl›k ya ölüm!”
(Nutuk, 1919, I, S. 13)
Türk bayra¤›n›n, insanl›k
aç›s›ndan büyük bir de¤iflim
ça¤› olarak adland›r›lan
günümüzde ulaflt›¤› noktay›
anlamak için, bu sözlere iyi
bakmak gerekir. Yüzy›l önce
ortaya konulmufl bu irade,
bugün diktatörlere karfl›
ayaklanan halklar›n rehberi
oluyorsa, önemlidir…
Bu nedenle, millet 
büyüktür…
Milletin bayra¤›, art›k 
zalimin korkusu, 
mazlumun umududur…
Belki de, “dünyan›n emperyalist
baflkentlerinden” yükselen
homurtular›n ana nedeni
budur.
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Türk Elektronik
Sanayicileri Derne¤i

(TES‹D) taraf›ndan düzenlenen
“TES‹D 2011Yenilikçilik
Yarat›c›l›k Ödülleri”, 23
Aral›k’ta, Kadir Has 
Üniversitesi Cibali
Kampüsü’nde düzenlenen
törenle sahiplerini buldu. Bu
y›lki ödüllere, Türk Savunma
Sanayisi damgas›n› vurdu.
ASELSAN, büyük firma 
kategorisinde, “GÖZCÜ 
Elde Tafl›nabilir Entegre
Elektro-Optik Sensör
Sistemi” ile Yenilikçi Ürün
Ödülü’nü; AYYAZILIM ise
KOB‹ kategorisinde,
“Bütünleflik Sürücü Konsolu
ve Araç Bilgisayar›” ile Ürün
Gelifltirme Süreci Ödülü’nü
kazand›. Modern askeri
gereksinimlere göre 
tasarlanm›fl bir elektro-optik
alg›lay›c› olan GÖZCÜ’nün
bafll›ca özellikleri aras›nda;
hedefin yüksek performansl›
k›z›l ötesi görüntüsünün 
elde edilmesi, mesafesinin
ölçümü, istikamet aç›s›n›n 
ve koordinatlar›n›n tespiti ve
noktalanmas› yetenekleri 
yer al›yor. GÖZCÜ, tüm bu
gereksinimlerini elde
tafl›nabilir bir a¤›rl›k
(yaklafl›k 4 kg) ve ergonomik
tasar›mla yerine getirebiliyor.

Ayn› zamanda, geliflmifl
gömülü yaz›l›m› ile tüm
hesaplama ifllemlerini
otomatik olarak, kullan›c›
müdahalesine ihtiyaç 
duymadan gerçeklefltiriyor.
Taktik tekerlekli araçlara

yönelik olarak gelifltirilen
Bütünleflik Sürücü Konsolu
ve Araç Bilgisayar› ise
motor, transmisyon gibi araç
alt sistemlerinden gelen
bilgi, uyar›, alarm gibi içeri¤i,
sürücü konsolunda yer alan

ekran ve göstergeler
üzerinde, operatörü uyar›r
nitelikte göstererek
sürücüyü araç hakk›nda 
bilgilendiriyor. Araçta 
bulunabilecek seyrüsefer
birimi, termal veya TV 
kameralardan gelen bilgi ve
görüntüler de yine sürücü
konsolu ekran›nda 
gösterilebiliyor. Böylece
sürücü için durumsal
fark›ndal›k (situational
awareness) sa¤lan›yor.
Sürücü, konsol üzerinde
bulunan dü¤me, anahtar 
gibi elektronik elemanlar
yard›m› ile arac› kontrol
ediyor. Sistem, tek tek
göstergelerin kullan›m› 
yerine, bir LCD ekran ile
tümleflik gösterim yap›yor. 

TES‹D Yenilikçilik Yarat›c›l›k Ödüllerine Savunma Damgas›
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Gerek savunma 

teknolojilerinin

gelifliminde gerekse artan

iç ve d›fl tehditlere karfl›

güvenli¤in sa¤lanmas›nda

oynad›¤› rollerle kritik

öneme sahip biliflim

teknolojileri, Savunma

Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)

ev sahipli¤i ve himayesinde, 

‹nterpromedya taraf›ndan

gerçeklefltirilecek olan

Savunmada Biliflim

Konferans›’nda masaya

yat›r›lacak. Türkiye’nin

teknoloji tasarlama ve

üretme yeteneklerinin

geliflmesi aç›s›ndan da

önemli bir platform olaca¤›

öngörülen etkinlik, 

7 fiubat günü SSM

Konferans Salonu’nda

gerçeklefltirilecek.

Savunma teknolojileri

alan›ndaki yeni e¤ilimlerin

uzmanlar taraf›ndan

anlat›laca¤› konferansta ele

al›nacak bafll›ca konular:

� Savunma sektörünün

geliflimi ve dünyaya

aç›l›m›,

� Savunma ve biliflim 

teknolojilerinin

yak›nsamas›,

� Ar-Ge yeteneklerinin

art›r›lmas›,

� Savunma çözümlerinin

kamu ve özel sektöre

uyarlanmas›,

� A¤ destekli yetenek,

� Savunmada haberleflme,

� Bilgi güvenli¤i,

� Yaz›l›m gelifltirme,

� Siber tehditler ve 

savunma stratejileri,

� Kritik tesis ve altyap›lar›n

güvenli¤i,

� Co¤rafi konumlama 

sistemleri,

� Simülasyon çözümleri ve

� Kontrol ve izleme 

sistemleri

olarak s›ralan›yor.

Tüm gün sürecek etkinlik

kapsam›nda, “Savunma ve 

Siber Güvenlik Alan›nda

Yerli Teknolojilerin Önemi

ve Sektörün Yurt D›fl›na

Aç›l›m›” ve “Savunma

Teknolojilerinin ve Sektörün

Gelifliminde Biliflimin

Önemi“ konulu iki de panel

yap›lacak. HAVELSAN ana

sponsorlu¤unda, ASELSAN

ve NETAfi’›n etkinlik 

sponsorlu¤unda

gerçekleflecek konferansta,

STM, Microsoft, Oracle,

Software AG ve Datateknik

firmalar› da sunumlar

gerçeklefltirecek. Konferansa;

savunma alan›nda görev

yapan üst düzey yöneticiler

ve uzmanlar, savunma

sanayisine hizmet veren

kurumlar›n yetkilileri, farkl›

alanlarda hizmet sunan kamu

kurumlar›n›n yöneticileri ve

uzmanlar›, yerli ve yabanc›

özel davetliler ile savunma

alan›na yönelik çözüm

sunan flirketlerin 

yöneticileri ve uzmanlar›n›n

kat›lmas› bekleniyor.

Savunmada Biliflim Ankara’da Masaya Yat›r›l›yor

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) taraf›ndan 2007
y›l›nda bafllat›lan Taktik ‹nsans›z Hava Arac› Gelifltirme

projesi kapsam›nda, 2010 y›l›n›n Ocak ay›nda gerçeklefltirilen
Savunma Sanayii ‹cra Komitesi toplant›s›nda tedarik 
edilmesine karar verilen Bayraktar-Çald›ran taktik insans›z
hava arac› sisteminin sözleflmesi, 20 Aral›k 2011 tarihinde,
SSM ve Kale-Baykar ortakl›¤› aras›nda at›lan imzalarla
yürürlü¤e girdi. Sözleflme uyar›nca, 2 adet sistem 2 sene

içerisinde hizmete sunulacak. 1 sistem 6 adet hava arac› ve 
2 yer kontrol istasyonu ve 3 yer veri terminalinden olufluyor.
Elektro-optik gündüz kameras›, termal kamera ve lazer
mesafe ölçücü faydal› yüklerini tafl›yacak. Özgün olarak
gelifltirilen güdüm kontrol, elektronik donan›m ve yaz›l›m
sistemleri ile hangardan ç›kt›¤› andan itibaren taksi, kalk›fl,
uçufl ve inifl ifllemlerini otonom yapabilen ve bu yeteneklerini
2009 y›l›nda Sinop’ta gerçeklefltirilen testlerde de baflar›yla
sergileyen Bayraktar-Çald›ran’›n, Türk Silahl› Kuvvetleri için
önemli bir kuvvet çarpan› olmas› bekleniyor.

Çald›ran Nihayet!
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Anadolu Üniversitesi, 8-9 Mart tarihlerinde önemli bir kursa
ev sahipli¤i yapmaya haz›rlan›yor. Etkinlik kapsam›nda,

ABD havac›l›k ve uzay kurumu NASA’da 50 y›l›n üzerinde
tecrübesi bulunan iki de¤erli bilim insan›, Joe Nieberding ve
Larry Ross, “Görevin Baflar›s›: Al›nan Dersler” (Mission
Success First: Lessons Learned) bafll›kl› e¤itimi verecekler.
NASA Araflt›rma Merkezleri’nde, 2007 y›l›ndan bu yana, her y›l
en az 7 defa düzenlenen bu kurs, ABD d›fl›nda flu ana kadar
sadece Avrupa Uzay Ajans› ESA (European Space Agency)’da
verildi. Silahlar›n uluslararas› dolafl›m›na dair düzenlemeler
(International Traffic in Arms Regulation / ITAR) kapsam›nda
yer alan kursun düzenlenebilmesi için, yetkili makamlardan
izin al›nmas› gerekiyor. Gerekli izinlerin, Avrupa Uzay
Ajans›’ndan sonra, ilk defa Anadolu Üniversitesi, Sivil Havac›l›k
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (SHAUM) için al›nd›¤›n› da
belirtmekte yarar var. Kursun ana temas›, son 50 y›l içerisinde
gerçekleflmifl havac›l›k kazalar›n›n nedenlerinin, baflta insan
faktörü olmak üzere de¤erlendirilmesi olacak. Kursta, 
son 50 sene içerisinde yaflanm›fl, yaklafl›k 40 havac›l›k ve uzay
kazas› analiz edilecek. Bu kazalardan elde edilen bilginin,
ulusal ve uluslararas› havac›l›k otoriteleri, kamu kurumlar›,
e¤itim kurulufllar›, sanayi kurulufllar› ve bu kurulufllar›n 
yönetim ve teknik personellerince nas›l de¤erlendirilmesi

gerekti¤i ele al›nacak. Ayr›ca, incelenen kazalardan elde
edilen bilgilerin niteli¤i ve bu birikimin akademik ve teknolojik
geliflmeye katk›s› da kursta kapsanan konular aras›nda 
olacak. ‹ngilizce olarak verilecek kurs hakk›nda daha ayr›nt›l›
bilgi, http://www.aea-llc.com/courses.html adresinden 
ve burada bulunan k›sa film üzerinden edinilebilir. 
E¤itimcilerin k›sa biyografilerine ve kurs program›na ise
http://shaum.anadolu.edu.tr adresinden ulafl›labilir.
Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenecek 2 günlük kursun, 
tüm kat›l›mc›lar için kifli bafl› kat›l›m ücreti; kurs materyalleri,
toplant› aras›ndaki ikramlar, ö¤le-akflam yeme¤i dahil, 
1100 dolar olarak belirlendi. Gelen ön talepler incelenerek,
kat›l›mc›lar belirlenecek. Kurumsal veya bireysel olarak kursa
kat›lmay› düflünen kat›l›mc›lara, 27.01.2012 tarihine kadar
shaum@anadolu.edu.tr adresine e-posta ile baflvurmalar›
durumunda, ön kay›t formu gönderilecek. Kursun aç›lmas› için
en az 30 kiflilik kat›l›mc› olmas› gerekiyor. Gelen talepler 
göz önüne al›narak, kursun aç›l›p aç›lmayaca¤› ise Ocak ay›
sonuna kadar gelen baflvurulara göre belirlenecek.

NASA’n›n Tecrübeleri,
Anadolu Üniversitesi’nde
Türkiye ile Paylafl›lacak
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Son y›llarda, yüksek h›zl› trenin yayg›nlaflt›r›lmas›,

çeflitli modernizasyon projelerinin bafllat›lmas›, 

mevcut kapasitenin artt›r›lmas› ve ilave hatlar›n 

projelendirilmesi gibi faaliyetlerle önemli bir at›l›m içinde

olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollar› (TCDD),

at›l›m›n›n biliflim aya¤›n›, HAVELSAN taraf›ndan 

gelifltirilen “Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi” ile

tamamlad›. HAVELSAN, TCDD için bafllat›lan Kurumsal

Kaynak Yönetim Sistemi (KKY) projesini baflar› ile

tamamlad›¤›n›, geçti¤imiz Aral›k ay› sonunda yapt›¤›

aç›klama ile duyurdu. Sözleflmesi 2007 y›l›nda imzalanan

ve 2008 y›l›ndan itibaren uygulamaya konulan proje 

kapsam›nda, SAP firmas›n›n gelifltirdi¤i kurumsal kaynak

yönetimi teknolojileri kullan›ld›. HAVELSAN ekiplerince,

TCDD’nin organizasyonu ve iflletme ve yönetim 

mevzuatlar›na uygun olarak, 9 ayr› modül tasarland› ve

gelifltirildi. Her biri, kapsam ve fonksiyon olarak kendi

çap›nda ayr› bir bilgi sistemi büyüklü¤ünde olan 

modüller, flöyle s›ralanabilir:

� Finans Kaynaklar› Yönetim Sistemi,

� ‹flletme Yönetim Bilgi Sistemi,

� Araç Bak›m Yönetim Sistemi,

� Malzeme ve Stok Kontrol Yönetim Sistemi,

� ‹nsan Kaynaklar›  Yönetim Sistemi,

� Altyap› Varl›klar› Yönetim Sistemi ve

� Uluslararas› Bilet Sat›fl ve Rezervasyon Sistemi.

Yaz›l›m gelifltirme çal›flmalar›, uzun süreli “Uzman

Kullan›c›” ve “Son Kullan›c›” testlerinden sonra 

tamamlanan sistem, Ocak 2010’dan itibaren canl› 

uygulamaya sunuldu. KKY ile TCDD’nin tüm varl›klar›,

kaynaklar› ve operasyonlar›; tümleflik, güncel, görünür 

ve paylafl›l›r hale getirilmifl oldu. Ayr›ca, proje yönetim

birimleri ile üst yönetimin TCDD projelerini, kaynaklar›n›

ve faaliyetlerini izleyebilmeleri için KKY, TCDD’nin Proje

Yönetim Sistemi ile Yönetim Bilgi Sistemleri ile de

tümlefltirildi. Geçici kabulü Temmuz 2010’da yap›lan 

projenin kesin kabulü ise 25 Kas›m 2011’de 

tamamland›. Böylece, y›llard›r da¤›t›k ve tümleflik

olmayan yap›larda gelifltirdi¤i yaz›l›m ve sistemlerle

sahip oldu¤u kaynaklar›n›n yönetimini sa¤lamaya 

çal›flan TCDD, KKY sayesinde biliflim sektörünün 

ulaflt›¤› seviye ile uyumlu, güncel, güvenilir ve tümleflik

bir kaynak yönetim sistemine kavufltu. Ayn› zamanda

TCDD, dünyada bu ölçek ve kapsamda, tümleflik bir

demiryolu iflletme ve kaynak yönetim sistemi kullanan

s›n›rl› say›da demiryolu iflletmesi aras›na kat›ld›. 

Zorlu bir proje süreci sonunda, uyumlu bir 

idare-yüklenici ortak çal›flmas› ve takipçi ve kurallara

uygun bir proje yönetim yaklafl›m› ile fonksiyonel 

bir sistem elde edildi¤ini belirten TCDD ve HAVELSAN

yetkilileri, prestij kazanarak bu sektörde önemli bir 

yer edineceklerinden ve tüm bunlar›n da yeni ifl 

f›rsatlar›na dönüflece¤inden flüphe duymad›klar›n› 

vurguluyorlar. Bu kapsamda, bölge ülkelerinin 

demiryolu idareleriyle, söz konusu projenin kendilerine

uyarlanarak sat›fl›na yönelik yürütülen çal›flmalardan da

yak›n zamanda olumlu sonuçlar al›nmas› 

bekleniyor.

TCDD’nin Kurumsal 
Kaynak Yönetim Sistemi
HAVELSAN’dan
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Türk Havac›l›k ve Uzay
Sanayii A.fi. (TUSAfi), 

2011 y›l›n›n ortalar›ndan beri
devam eden çal›flmalar
sonucunda, ATAK program›
kapsam›nda gelifltirilen 
T129 helikopterlerine yönelik
Entegre E¤itim Sistemi 
projesinin ana yüklenicisi
olarak belirlendi¤ini ve
çal›flmalar›n sözleflme
aflamas›na geldi¤ini, 
26 Aral›k 2011’de yay›nlad›¤›
bas›n bülteni ile duyurdu.
Helikopter simülatörünü de
içeren sistemin 2 y›lda
tamamlanmas› hedefleniyor.
Böylece, helikopterlerin
envantere al›nmas› ile efl
zamanl› olarak, pilot 
e¤itimlerinin maliyet etkin
gerçeklefltirilebilece¤i bir
altyap› da kazan›lm›fl olacak.
TUSAfi yetkilileri taraf›ndan,
TUSAfi’›n ana yüklenici
olmas›n›n, helikopterle 
ilgili gizlilik içeren kritik 

bilgilerin de simülatörde 
kullan›lmas›na imkân 
sa¤layaca¤›n› de¤erlendiriliyor.
Ayn› zamanda bu çal›flma
modeli ile helikopterlerin
uçufllar› sonucunda elde
edilen güncel bilgilerin de
simülatör çal›flmalar›na
zamanl›ca dahil edilmesi,
böylece simülatör ile gerçek
helikopter aras›nda
hissedilebilir farkl›l›klar›n
ortadan kald›r›lmas› 

hedefleniyor. TUSAfi 
yetkilileri, bu çal›flma 
modeliyle geçmiflteki
simülatörler için bu tür 
bilgilerin ya yurt d›fl›ndaki
tasar›mc› firmalardan yüksek
bedeller karfl›l›¤›nda temin
ediliyor olmas› ya da yine
yabanc› firmalar›n yard›m› 
ile s›n›rl› do¤rulukta
oluflturulabiliyor ve bir 
daha güncellenemiyor
olmas›n›n da önüne

geçilece¤inin alt›n› çiziyorlar.
Projede, TUSAfi’›n yan› s›ra
HAVELSAN’›n da önemli bir
ifl pay› olacak. Projenin
tamamlanmas› ile 
T129 helikopterlerinin
simülatörleri de herhangi 
bir k›s›tlamaya tabi
olmaks›z›n ihraç edilebilir
hale gelecek.
TUSAfi cephesinde Aral›k
ay›n›n bir baflka önemli
geliflmesi de 2010 y›l›n›n
A¤ustos ay›nda faaliyete
geçen TUSAfi Uçufl
Okulu’nun, Üçüncü 
Dönem Özel Helikopter
Pilotu Yetifltirme Kursu
mezuniyet töreni oldu.
TUSAfi tesislerinde 16
Aral›k’ta düzenlenen törene,
Emniyet Genel Müdür
Yard›mc›s› Mustafa Do¤an
K›l›nç ve Havac›l›k Dairesi
Baflkan› Hüseyin Baflak da
kat›ld›.

T129’un Simülatörü de TUSAfi’tan

Çin’in özgün bir sistem olarak gelifltirdi¤i

Beidou (büyükay›) küresel konumland›rma

sisteminin, Asya-Pasifik bölgesinde yerel olarak

hizmet vermeye bafllad›¤›, projenin sözcüsü

taraf›ndan 27 Aral›k’ta yap›lan aç›klama ile 

duyuruldu. Proje çal›flmalar›, 2000 y›l›ndan beri

yürütülüyordu. Resmi Çin belgelerine göre; 

yöresel hizmet verebilmesi için sistemin; dünyaya

göre konumu sabit kalabilen yere efl zamanl›

yörünge (Geosynchronous Earth Orbit / GEO)’de 

5 adet; e¤ik efl zamanl› yörünge (Inclined

Geosynchronous Orbit / IGSO)’de 5 adet ve orta

dünya yörüngesinde 4 adet uydudan oluflmas›

gerekiyor. Bununla beraber, konu ile ilgili 

haberlerde, sistemin, flu anda 10 adet uydu ile çal›flt›¤› 

bilgisi yer al›yor. Sistemin, 2020 y›l›nda, GEO yörüngede 5 ve

GEO olmayan yörüngede 30 olmak üzere, toplam 35 uydu

ile tamamlanmas› planlan›yor. Sistem ile ilgili daha 

ayr›nt›l› bilgilere ve sistemin arayüz kontrol belgesine

ww.beidou.gov.cn ‹nternet adresinden eriflilebilir.

Çin’in Küresel Konumland›rma Sistemi Hizmete Bafllad›
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Rheinmetall, 2011 y›l›n›
yeni siparifllerle kapatt›.

‹lk siparifl haberi, 8 Aral›k’ta,
Rheinmetall MAN Military
Vehicles (RMMV) taraf›ndan
üretilen HX 81 çekici araçlar›
için geldi. Alman Silahl›
Kuvvetlerine teslim edilecek
12 araç ve bunlarla ilgili
e¤itim, yedek parça ve 
cihazlar› kapsayan
sözleflmenin tutar› ise
toplam 12 milyon avro.
HX 81, ‹ngiltere Silahl›
Kuvvetlerinin destek araç
filosunun belkemi¤ini
oluflturan MAN 8x8 HX serisi
üzerinden gelifltirildi. Araç,
500 kW / 680 hp güç üreten
Euro 5 V8 motoru ile 
130 tona kadar yükleri 
çekebiliyor. Ayr›ca sahip
oldu¤u 7 tonluk çekme
kuvveti kapasiteli vinç ile
zorlu yol koflullar›nda kendini
kurtarma operasyonlar›
gerçeklefltirebiliyor. Arac›
di¤er çekicilerden ay›ran
önde gelen özelli¤i ise
sürücüyü ve 3 personeli
bar›nd›rabilen, hafif silahlar›n
yan› s›ra may›n ve el yap›m›

patlay›c›lara karfl› da 
korumal› bir kabine sahip
olmas›. RMMV, HX 81 ile 
birlikte kullan›labilecek
treyler çözümleri de sunuyor.
‹ki adet 20 ton çekme 
kapasiteli vinç içeren 
treylerler, yükleme ve
boflaltma ifllemlerini büyük
ölçüde kolaylaflt›r›yor. Bu
treylerler kullan›ld›¤› zaman,
HX 81, treyler üzerinde
konuflland›r›lm›fl 70 tona
kadar yük çekebiliyor.
Böylece araç, Leopard 
2A7 tank›n› da tafl›yabilecek
kapasiteye ulafl›yor.
Rheinmetall’e ikinci siparifl
ise Kanada’dan geldi.
Kanada, Almanya’da
Bergepanzer 3 Büffel 
(BPz 3) olarak adland›r›lan
Buffalo z›rhl› kurtarma
araçlar› için 40 milyon avro

tutar›nda bir sözleflme 
imzalayarak arac› siparifl
eden sekizinci ülke oldu.
Araçlar, kullan›m d›fl›na
ç›kan Leopard 2 tanklar›n›n
modifikasyonu ile üretilecek.
Muharebe flartlar›nda
karfl›lafl›lan tehditlere karfl›
korumal› olan araçlar, tank
kurtarma operasyonlar›n›n
yan› s›ra bak›m ve onar›m

faaliyetlerinde de
kullan›labiliyor. Buffalo, 
bir Leopard 2 tank›n›n
motorunu ya da taretini
kald›rma kapasitesine sahip
bir vinç tafl›yor. Böylece
Buffalo’nun, ayn› zamanda
Leopard 2 tanklar›n› da
envanterinde bar›nd›ran
Kanada’n›n ihtiyaçlar›n› tam
olarak karfl›layaca¤›
de¤erlendiriliyor.

Aral›k ay›, Su-34 ve Su-27SM(3) uçaklar›n›n teslimatlar› aç›s›ndan yo¤un geçti. Modernizasyon

çal›flmalar›na h›z veren Rus Hava Kuvvetleri, 12 Aral›k’ta 4 adet, 22 Aral›k’ta da 2 adet Su-34

uça¤›n› teslim ald›. Toplam 32 adet uça¤› içeren ve 2008 y›l›nda imzalanan sözleflme kapsam›nda

teslim edilen uçaklar, Su-24 bombard›man uçaklar›n›n yerini alacak. Rus yetkililer ve Sukhoi

taraf›ndan nesil 4+ olarak s›n›fland›r›lan Su-34 orta menzilli stratejik bombard›man uçaklar›, her

hava flart›nda kara, deniz ve hava hedeflerine karfl›, hassas güdümlüler de dahil olmak üzere çeflitli

mühimmatlar kullanabiliyor. Uçaklar›n, 2012 y›l›nda gerçeklefltirilecek askeri tatbikatlarda da rol almalar›

planlan›yor. Sukhoi, 22 Aral›k’ta, Su-34 uçaklar›n›n yan› s›ra 12 adet Su-27SM(3) uça¤›n›n da teslimat›n› gerçeklefltirdi.

Uçaklar, MAKS 2009 havac›l›k fuar›nda imzalanan sözleflme kapsam›nda teslim edildi. Su-27’nin temel modellerinden önemli

farkl›l›klar içeren Su-27SM(3), daha çok güç üreten ve daha az bak›m gerektiren AL-31F-M1 motorlar›na sahip. Böylece kalk›fl

a¤›rl›¤› 3 tondan fazla bir art›fl gösteren uçaklar, yeni nesil aviyonikler ve gelifltirilmifl elektronik harp sistemleri ile dikkat

çekiyor. Tüm bu gelifltirmeler, Su-27SM(3) uçaklar›n›n yeni ve artt›r›lm›fl menzilli hava-yer ve hava-hava mühimmatlar›n› 

kullanmas›na olanak sa¤l›yor.

Sukhoi, Rus Hava Kuvvetlerine
Teslimatlara Ara Vermiyor
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Frans›z DCNS tersanesi,
Rusya taraf›ndan siparifl

edilen 2 adet havuzlu
helikopter gemisinin infla
çal›flmalar› ile ilgili
geliflmeleri, 7 Aral›k’ta
yapt›¤› bir bas›n aç›klamas›
ile duyurdu. Rusya’n›n, 
ilk ödemeyi Kas›m ay›nda
yapmas› ile geçerli hale
gelen sözleflmede, ana 
yüklenici olan DCNS, 
Mistral s›n›f›n› temel alan
gemileri, Rusya’n›n özel
gereksinimleri do¤rultusunda
uyarlama çal›flmalar›na
bafllad›. Rusya’ya özel
gereksinimler aras›nda,
Kamov üretimi müflterek
eksenli helikopterlerle
çal›flma, helikopter pistinde
buzlanmaya karfl› 
özel koruma ve Rusya 
standartlar›na uygun elektrik
sistemi yer al›yor. 
Tasar›m çal›flmalar›n›n

tamamlanmas›n›n ard›ndan,
ilk geminin inflas›n›n 2012
y›l›n›n ilk yar›s›nda Fransa’da
bafllamas› planlan›yor. Bu
çal›flmalara, Rus gemi infla
firmalar› da kat›lacak.
Mevcut planlara göre; ilk
gemi 2014, ikinci gemi ise
2015 y›l›nda teslim edilecek.
Yo¤un gelifltirme ve infla
faaliyetleri aras›nda, 
DCNS ile ilgili baflka bir
önemli haber de Thales
cephesinden geldi. DCNS’de
yüzde 25 oran›nda hissesi
olan Thales, Aral›k ay›nda,
pay›n› yüzde 35’e yükseltme
karar› ald›.

ABD’nin katmanl› balistik füze savunma sistemi

mimarisinde, balistik füzeleri, uçufllar›n›n son

aflamas›nda vurmak üzere gelifltirilen THAAD (Terminal

High Altitude Area Defense /  Son Aflama Yüksek ‹rtifa

Hava Savunma) Sistemi’nin ilk ihracat müflterisi, 

30 Aral›k tarihinde duyurulan sözleflmelerle Birleflik Arap

Emirlikleri (BAE) oldu. ABD’nin balistik füzelere karfl›

savunmadan sorumlu kurumu MDA (Missile Defense

Agency) koordinasyonunda gerçeklefltirilecek ve iki adet

THAAD Sistemi’ni içeren sat›fl kapsam›nda, sistemin ana

yüklenicisi Lockheed Martin ile 1,96 milyar dolarl›k; 

sistemin AN/TPY-2 radarlar›n› üreten Raytheon ile de

582,5 milyon dolarl›k sözleflme imzaland›.

THAAD sistemi, 2005 y›l›ndan bu yana 12 kere test edildi.

Bu testlerden, tehdit önleme senaryosu içerenlerin hepsi

(9 adet) de baflar›l› oldu. Lockheed Martin, halen sistemin

ilk müflterisi olan ABD Kara Kuvvetleri için üretti¤i 4 adet

sistem üzerinde çal›fl›yor. Sistemin, Raytheon taraf›nda

sa¤lanan AN/TPY-2 radar› ise X band›nda çal›flan, kat› halli

ve faz dizinli bir radar. Raytheon projeye at›fl kontrol,

haberleflme yaz›l›m›, mühendislik ve test deste¤i

konular›nda da katk› sa¤l›yor.

THAAD Hava Savunma
Sistemi’nin ‹lk Yabanc›
Müflterisi Birleflik Arap
Emirlikleri Oldu

Rusya’n›n
Havuzlu
Helikopter
Gemileri
fiekilleniyor
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S-70i BLACK HAWK’›n
Son Müflterisi
Brunei Sultanl›¤› Oldu

Sikorsky Aircraft, Brunei Sultanl›¤› Savunma Bakanl›¤›na, 
12 adet S-70i BLACK HAWK helikopteri teslim edecek.

Helikopterlerin yan› s›ra yedek parça, e¤itim ve yer destek
ekipman›n› da kapsayan ve 2 Aral›k’ta imzalanan sözleflme,
ayn› zamanda 10 adet helikopter opsiyonunu da içeriyor.
Sözleflme gere¤ince, Sikorsky, Brunei Sultanl›¤›’na bir de
simülatör kuracak. Böylece, 2013 y›l›nda gerçekleflmesi 
planlanan teslimatlar öncesinde, pilotlar›n e¤itimi 
bafllayabilecek. Brunei Sultanl›¤› Hava Kuvvetleri, 
halen S-70A BLACK HAWK modelini kullan›yor. Bugün 
dünya üzerindeki 30 ülkede, 3000’den fazla BLACK HAWK
helikopteri görev yap›yor. S-70i sürümü ise BLACK HAWK’›n
UH-60M modelinin uluslararas› kullan›c›lar için haz›rlanm›fl
sürümü olarak pazarlan›yor.
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Hafif Hava Deste¤i Projesinde 
‹pi A-29 Super Tucano Gö¤üsledi

ABD Hava Kuvvetlerinin,
Afganistan gibi 

ülkelerde sürdürülen
operasyonlardaki düflük
maliyetli yak›n hava deste¤i
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
üzere bafllat›lan Hafif Hava
Deste¤i (Light Air Support /
LAS) program›nda seçilen
uçak, Embraer’in A-29
Super Tucano’su oldu.
Uça¤› ABD’de pazarlayan
Sierra Nevada Corporation
ve Embraer ortakl›¤›
taraf›ndan 30 Aral›k’ta

yap›lan aç›klamaya göre; 
ilk aflamada 20 adet uçak
al›nacak. Projenin ana 
yüklenicisi seçilen Sierra
Nevada Corporation ile
imzalanan yaklafl›k 
355 milyon dolar
tutar›ndaki sözleflme,
e¤itim, yer destek ve bak›m
hizmetlerini de kaps›yor.
Uçaklar, Embraer’in
Jacksonville, Florida’da
bulunan tesislerinde
üretilecek. Projenin,
sözleflme süresince 

ABD’de 
1200 kiflilik
istihdam
sa¤lamas›
öngörülüyor.
Proje 
kapsam›nda
yer alan di¤er ana 
yükleniciler ise ABD’nin
FLIR ve ‹srail’in Elbit 
firmalar› olacak.
Dünya çap›nda 6 ülke
taraf›ndan kullan›lan 
veya siparifl edilmifl olan
150’yi aflk›n Super Tucano,

toplamda 130.000 uçufl
saatine ulaflm›fl durumda.
Bu uçufl saatlerinin 
18.000’i muharebe 
görevlerinde gerçekleflti 
ve bu görevlerde herhangi
bir Super Tucano 
kaybedilmedi.

MBDA, Northrop Grumman’›n Viper Strike mühimmat 

ifl kolunu sat›n alarak ABD’de ilk flirket al›m›n› 

gerçeklefltirdi. MBDA taraf›ndan 12 Aral›k’ta yap›lan 

aç›klamada, var›lan anlaflman›n ayr›nt›lar› yer almasa da

ABD makamlar›n›n vermesi gereken tüm onaylar›n al›nd›¤›

belirtildi. Firman›n büyüme stratejisi kapsam›nda 

gerçeklefltirilen sat›n al›m›n, özellikle insans›z hava

araçlar›na yönelik mühimmatlar alan›nda MBDA’n›n

konumunu güçlendirece¤i ve

ürünlerini çeflitlendirece¤i

de¤erlendiriliyor. Alabama’n›n

Huntsville flehrinde bulunan

Viper Strike ifl kolu, bu sat›n

al›mla birlikte, MBDA Huntsville tesisleri olarak 

isimlendirilecek. Burada üretilen Viper Strike mühimmatlar›,

Irak ve Afganistan’da kullan›l›yor. Yaklafl›k 20 kg a¤›rl›¤a

sahip olan ve havada süzülerek hedefine ulaflan Viper

Strike, GPS ve yar› aktif lazer güdüme sahip.

MBDA’dan Stratejik Ad›m
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General Dynamics, may›na
ve pusuya dayan›kl› z›rhl›

araçlar konusunda önde
gelen firmalardan Force
Protection firmas›n› sat›n
almak için yapt›¤› giriflimin
baflar› ile tamamland›¤›n›
bildirdi. ‹lk olarak Kas›m

ay›nda duyurulan ve Aral›k
say›m›zda yer verdi¤imiz
sat›n alma giriflimi ile ilgili
bürokratik ifllemlerin
tamamland›¤›na iliflkin bas›n
aç›klamas› ise 20 Aral›k’ta

yap›ld›. Toplam de¤eri 
360 milyon dolar (hisse
bafl›na yaklafl›k 5,52 dolar)
olan ifllem sonucunda, 
Force Protection, General
Dynamics Land Systems’›n
bir parças› haline geldi.

Böylece, General
Dynamcs Land Systems,

ürün yelpazesine, baflta
Buffalo, Cougar ve Ocelot
olmak üzere, yeni araçlar
katm›fl ve ifl gücünü 9500
kifliye ç›kartm›fl oldu. Sat›n
al›m›n General Dynamics’in
mali performans›na etkisi de
firman›n 2012 y›l›
rakamlar›na yans›yacak.

Airbus Military, A400M test program›n›n beflinci ve son
uça¤›n›n ilk uçuflunu 20 Aral›k’ta gerçeklefltirerek, A400M

program› için baflar›l› bir seneyi tamamlad›. Grizzly 5 olarak
adland›r›lan uçak, flu ana kadar 2500 saatlik test uçuflunu
tamamlam›fl olan di¤er dört A400M’ye kat›ld›. A400M test 
program› kapsam›nda, toplam 3700 saatlik uçufl yap›lmas›
öngörülüyor. Grizzly 5, elektromanyetik etkileflim, kargo ve
so¤uk hava testleri ile operasyonel gösterimler için
kullan›lacak. A400M, 2011 y›l› içinde yüksek enerjili kalk›fl iptali
(rejected takeoff) testi, çeflitli konfigürasyonlarda acil ç›k›fl
testleri, yan rüzgâr testi, ›slak pist testi ve buzlanma ile ilgili
testleri tamamlam›flt›. Test filosunu, 2012 y›l›nda, özellikle
askeri testlere odaklanan yo¤un bir program bekliyor. ‹lk
uça¤›n ise Fransa’ya, 2012 y›l› sonu ya da 2013 y›l› bafl›nda 
teslim edilmesi planlan›yor. Firma aç›s›ndan Aral›k ay›n›n bir
baflka geliflmesi de Güney Afrika Cumhuriyeti’nin iptal edilen

A400M siparifli ile ilgili ifllemlerin tamamlanmas› oldu. Bilindi¤i
gibi, Güney Afrika Cumhuriyeti, 2005 y›l›nda 8 adet A400M
siparifl ederek, program›n tam ölçekli ortaklar›ndan birisi
haline gelmiflti. 2009 y›l›n›n Kas›m ay›nda ise bu siparifl iptal
edilmiflti. Airbus Military, sözleflme kapsam›nda yap›lan ön
ödemelerin iade edilmesini tamamlad›¤›n›, 19 Aral›k’ta yapt›¤›
bas›n aç›klamas› ile duyurdu. Ayn› bas›n aç›klamas›nda, Airbus
Military, sözleflme iptaline ra¤men, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin
Denel ve Aerosud firmalar› ile sürdürdü¤ü ifl birli¤inin devam
etti¤inin de alt›n› çizdi. Bu firmalar, A400M için, üst kabuklar›, 
kanat-gövde birleflme yeri için kaplama parçalar›, kanat uçlar›,
kabin ve kokpit için yal›t›m parçalar› ve mutfak bölümlerine
yönelik tasar›m, üretim ve destek hizmetleri sa¤l›yor.

Force Protection Sat›n Al›m›nda ‹fllem Tamam

A400M Test Filosu,
Beflinci ve Son Üyesine
Kavufltu ©
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Suudi Arabistan’›n 
mevcut F-15 uçaklar›n›

modernize edece¤i ve ek
uçaklar alaca¤› yönünde
Ekim 2010’da yap›lan 
aç›klamalardan bu yana,
aylard›r imzalanmas› 
beklenen sözleflme ile ilgili
aç›klama, nihayet 29 Aral›k
tarihinde, Boeing taraf›ndan
yap›ld›. Aç›klamaya göre;
Suudi Arabistan’›n, 
envanterindeki 70 adet F-15
uça¤›n›n modernize edilmesi
ve 84 adet yeni F-15 uça¤›n›n
al›m› konular›nda ABD’den
talepleri ile ilgili resmi 
süreç tamamlanm›fl 
durumda. Bedeli 29,4 milyar
dolar› bulmas› beklenen
modernizasyon ve sat›n al›m
faaliyetleri kapsam›nda,
modernize edilerek F-15SA
modeline yükseltilecek 
ilk F-15S’nin 2014 y›l›nda,
yeni üretim ilk F-15SA’n›n ise
2015 y›l›nda teslim edilmesi
öngörülüyor. Boeing taraf›ndan
yap›lan aç›klama, uçaklar›n
sahip olaca¤› sistemlerle ilgili
bilgi içermemekle birlikte,
Ekim 2010’da yap›lan 
aç›klamada, bu konuda
ayr›nt›lar yer al›yordu. 
Buna göre; F-15SA uçaklar›;
F-110-GE-129 motorlar›na,
AN/APG-63V3 aktif elektronik
taramal› dizin radarlara, 
Link 16 terminallerine,
AN/AAS-42 k›z›l ötesi arama
ve izleme sistemlerine,
AN/AAQ-33 Sniper 
hedefleme ve LANTIRN

seyrüsefer 
podlar›na ve
kaska monteli
görüntüleme
sistemlerine sahip olacaklar.
Bu son F-15 siparifli, Boeing’in
F-15 üretim hatt›n› bir süre
daha aktif tutabilmesine
olanak sa¤layacak. Böylece
Boeing, di¤er ülkelerdeki
uçak al›m ihalelerine F-15 ile
teklif verebilecek. Suudi
Arabistan’›n F-15 sipariflinin
gecikmesi, F-15 üretim
hatt›nda üretime ara 
verilmesi riskini artt›r›yordu.
Üretime ara verilmesi 
durumunda, uça¤›n ilk yeni
sipariflinde, üretim hatt›n›n
tekrar canland›r›lmas› için 
ek maliyetlerin 
gö¤üslenmesi gerekecekti.
Suudi Arabistan’a teklif
edilen, fakat kesin al›m
kararlar› henüz verilmeyen
Boeing üretimi ürünler
aras›nda, 70 adet AH-64
Apache ve 36 adet AH-6i
helikopteri de bulunuyor.

Kore Cumhuriyeti
‹kinci HE‹K Uça¤›na
Kavufltu
Boeing, Kore Cumhuriyeti
taraf›ndan siparifl edilen 4
adet Havadan Erken ‹hbar 
ve Kontrol (HE‹K) uça¤›n›n
ikincisini de 13 Aral›k’ta 
Kore Cumhuriyeti Hava
Kuvvetlerine teslim etti.

Planlanan tarihten daha
erken teslim edilen uçak,
ayn› zamanda Korean
Aerospace Industries 
(KAI) firmas› taraf›ndan 
modifiye edilerek üretilen 

ilk uçak oldu. Kalan iki uçak
da KAI taraf›ndan modifiye
edilecek ve 2012 y›l› içinde
teslim edilecek. Kore
Cumhuriyeti, Avustralya ve
Türkiye’nin ard›ndan, 
Boeing 737-700 modeli 
temel al›narak üretilen 
HE‹K uçaklar›n›n üçünü 
kullan›c›s› olmufltu.

Uçaklar›n üretildi¤i Peace
Eye (Bar›fl Gözü) program›
kapsam›nda e¤itim, görev
destek ve sistem bak›m› ile
ilgili yer birimleri de 
yer al›yor.

Suudi Arabistan’›n F-15 Maceras›nda Mutlu Son
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‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda savunma alan›ndaki 

ihracat›na büyük ölçekli s›n›rlamalar getiren Japonya, 

Aral›k ay› içinde bu k›s›tlamalar› esnetti¤ini aç›klad›.

Japonya’n›n savunma sanayisinin ürünleri ile ilgili getirdi¤i

ihraç k›s›tlamalar›, ilk olarak 1967 y›l›nda kabul edildi. 

Üç maddede özetlenen k›s›tlamalar uyar›nca, Japonya;

komünist blok ülkelerine, Birleflmifl Milletler taraf›ndan

ambargo uygulanan ülkelere ve uluslararas› çat›flmalara

kar›flm›fl ya da kar›flma ihtimali olan ülkelere savunma

ihracat› yapam›yordu. 1976 y›l›nda, bu üç madde d›fl›nda

kalan durumlarda da ihracat›n yasaklanmas›na 

karar verilerek, Japon savunma sanayisinin ihracat 

yapabilmesinin tamamen önüne geçildi. Bu kurallar›n 

tek istisnas›, yak›n askeri ifl birli¤i yap›lan ABD oldu

Japon savunma sanayisi, bu istisna sayesinde, RIM-161

Standard Missile 3 (SM-3) gibi kritik bir projede yer ald›.

Aral›k ay›nda al›nan karar ile k›smen 1976 y›l›nda al›nan

karardan geri dönülmüfl oldu. Üç maddelik k›s›tlamalar

devam ederken, bar›fl› koruma ve insani yard›m amaçlar›

için kullan›lacak savunma ürünlerinin ihracat›na ve Japon

firmalar›n›n uluslararas› savunma projelerine kat›l›m›na

izin verildi. Bilindi¤i gibi, Aral›k ay›nda Japonya, hava

kuvvetleri envanterindeki F-4 uçaklar›n›n yerine tedarik

edece¤i uçak olarak, uluslararas› bir proje kapsam›nda

gelifltirilen F-35 modelini seçti¤ini aç›klam›flt›.

Günümüze kadar devam eden ihracat yasaklar› nedeniyle

d›fl dünyada çok iyi bilinmese de Japonya, çeflitli kara,

deniz ve hava araç ve sistem ihtiyaçlar› için özgün 

çözümler sunabilen bir savunma sanayisine sahip.

Japonya, Savunma 
‹hracat Kurallar›n›
Esnetiyor Resimde görülen Kawasaki üretimi C-1 nakliye uçaklar›, 

yerlerini yine Kawasaki taraf›ndan özgün olarak 
gelifltirilen C-2 uçaklar›na 
b›rakacak.
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Aral›k ay› ortalar›nda ziyaret etti¤imiz 

Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi) 

Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll› ile 

TUSAfi aç›s›ndan geçti¤imiz y›l› de¤erlendirdik 

ve 2012’yi konufltuk. Çok iddial› mesajlar veren Dörtkafll›,

Türk Savunma Sanayisi’nin amiral gemisi rolünü 

üstlenme yolunda emin ad›mlarla ilerlediklerini ve 

çok yak›nda zirveye ç›kacaklar›n› söyledi…
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

TUSAfi, 
Zirve Koltu¤unu

Devralmaya 
Haz›rlan›yor

TUSAfi, 
Zirve Koltu¤unu

Devralmaya 
Haz›rlan›yor

MSI Dergisi - Ocak 2012



Ümit BAYRAKTAR: Muharrem Bey, 

TUSAfi’›n yürütmekte oldu¤u projelerle

ilgili sorular›m›za geçmeden önce, 

son olarak IDEF özel say›m›zda 

gündeme getirdi¤imiz, TUSAfi’›n

halka arz› konusunda 

yürütülen çal›flmalar›n 

güncel durumu hakk›nda

bilgi verir misiniz?

Muharrem DÖRTKAfiLI:

TUSAfi’›n halka arz› konusu,
son dönemlerde s›kl›kla günde-

me geliyor. Bu tabii, Genel Kuru-
lumuzda, iki büyük hissedar›m›z Türk
Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›
(TSKGV, %54,49) ve Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM, %45,44) olmak üze-
re, ortaklar›m›zla da tart›flt›¤›m›z, çok
önemli bir konu.
Stratejik hedeflerimiz kapsam›nda ge-
rek mevcut gerekse potansiyel ifl alan-
lar›n› de¤erlendiriyoruz; sürdürülebilir
büyümenin yan› s›ra dünya markas› ol-
ma vizyonumuzu sa¤layacak çal›flmalar
yap›yoruz. TUSAfi’›n halka arz›yla ilgili
de¤erlendirme çal›flmalar›m›z henüz
netlik kazanmam›fl olsa da,  bu noktada,
finansman modeli alternatiflerinden biri
olan halka arz›n, ciddi ve önemli bir kay-
nak olarak karfl›m›za ç›kt›¤›n› de¤erlen-
diriyoruz.
fiirketimiz, henüz halka arz edilmemifl
olsa da, milletimizin manevi deste¤ini
ve bizlere olan güvenini, her zaman biz-
leri teflvik edici bir güç olarak arkam›z-
da hissediyoruz. Bu aç›dan bakt›¤›m›z-
da, çal›flmalar›m›z› milletimizle bir bü-
tün olarak yürüttü¤ümüzü söyleyebili-
rim. Bu nedenle, TUSAfi’›n halka arz›n›,
salt finansal aç›dan de¤il, mevcut milli
birlik ve beraberlik ruhunu daha da ge-
lifltirecek bir f›rsat olarak de¤erlendir-
mek gerekti¤ini de düflünüyorum.

Ümit BAYRAKTAR: TSKGV ve 

SSM’nin de halka arza olumlu 

yaklaflt›¤›n› biliyoruz. Halka arza iliflkin

ne gibi çal›flmalar yap›ld›¤›n›, hangi 

aflamada oldu¤unuzu ve çal›flmalar›n 

ne zaman tamamlanmas›n›n planland›¤›n›

anlat›r m›s›n›z?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Evet, büyük
ortaklar›m›z›n her ikisinin de temenni-
si, halka arz yönünde. Biz de halka arz
aflamas›nda, önce iç yap›m›zda bir dü-
zenleme yapt›k. Arac› kurum seçme
çal›flmalar›m›z› tamamlad›k. Ba¤›ms›z
denetim firmam›z› da seçtik. Bu süreç-
te hukukçulardan da destek al›yoruz.
Mütevelli Heyetimizin ön onay›n› da
alarak, çal›flmalar›m›z› ve ortaya koy-
du¤umuz alternatif hisse arz› senaryo-
lar›n›, iki büyük orta¤›m›z›n yöneticile-
ri, Savunma Sanayii Müsteflar›m›z ve
TSKGV Genel Müdürümüz ile paylafla-
rak ilerliyoruz. Bu süreçte alternatifler
de¤erlendirilecek ve bir yol haritas› çi-
zilecek. Hisselerin yüzde kaç› halka
arz edilecek, hâkim hisse yap›s› nas›l
korunacak, blok sat›fl olacak m›, tek
seferde mi olacak, birden fazla seferde
mi olacak gibi sorular›n cevaplar› veri-
lecek.
Henüz karar verilmemifl olmakla birlik-
te, biz, hisse arz›ndan elde edilecek geli-
rin, sermaye art›fl› fleklinde de¤erlendi-
rilmesini istiyoruz. Çünkü gelece¤e dö-
nük büyük hedeflerimiz var. Özellikle si-
vil projelerde, önemli ortakl›klar kurmak
istiyoruz. Avans alamad›¤›m›z bu tür pro-
jeler için, flirketin kasas›na bir miktar pa-
ra koyman›n daha iyi olaca¤›n› düflünü-
yoruz. Ortaklar›m›z da inflallah bu yönde
karar al›rlar. Tahmin ediyorum ki destek
vereceklerdir.
2012 içerisinde hisse arz› sürecini ger-
çeklefltiririz diye düflünüyorum.
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Ümit BAYRAKTAR: IDEF sürecinde 

Savunma Sanayii Müsteflar›m›z Murad

Bayar’a da sordu¤umuzda, O da sermaye

art›fl› olabilece¤ini söylemiflti. Peki, 

halka arz sonras›nda, ne kadarl›k bir

sermaye art›fl› beklentisi var?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Bu, ne kadar
hisse sat›laca¤›na ba¤l›. Ama flunu söyle-
yeyim, TUSAfi çok k›ymetli. Dolay›s›yla
%20-25 hisse sat›ld›¤› zaman bile, bizim
sivil projelerde ciddi ortakl›klar› hedefle-
yebilece¤imiz ölçüde bir param›z olaca-
¤›n› görüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: 250-300 milyon 

dolar olabilir mi?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Olabilir, hatta
daha bile fazla olabilir. fiimdi flöyle;
2005’in hemen bafl›nda, TAI’deki, %49
mertebesindeki yabanc› ortak hisseleri,
29 milyon dolara sat›n alm›flt›k. Bugün
yap›lan çal›flmalar ise flirketimizin de¤e-
rinin, en az 3 milyar dolar oldu¤una ifla-
ret ediyor. Dolay›s›yla burada %20 ora-
n›nda bile hisse sat›lsa, 600 milyon dola-
r›n üzerinde bir gelir elde edilmifl olur.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma ihracat› 

rakamlar›na, savunma offsetinden 

faydalan›larak elde edilen sivil havac›l›k

ürünleri ihracat rakamlar›n›n da 

eklemesinin, savunma ihracat› 

rakamlar›nda yan›lt›c› ve iyimser 

sonuçlar do¤urdu¤u yönünde elefltiriler

var. Bu paralelde, konuya TUSAfi’›n 

yaklafl›m› ve offsetlerin TUSAfi’›n 

ihracat rakamlar›ndaki pay›n›n son 

10 y›l içerisindeki de¤iflimi hakk›nda 

bilgi verir misiniz?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Türk Savunma
Sanayisi’nin 2010 y›l› rakamlar›na bak›l-
d›¤›nda, sektör cirosunun, 2009 y›l›na gö-
re %17,8 art›flla 2,73 milyar dolar civar›n-
da gerçekleflti¤ini görüyoruz. Ayn› dö-
nem için, TUSAfi cirosundaki art›fl ise
%65 oldu; ciromuz 371 milyon dolardan,
572 milyon dolara ç›kt›. 2010 y›l›nda yap›-
lan 214 milyon dolarl›k ihracat›n ciro-
muzdaki pay› da %38 oldu. Ancak, son 10
y›ll›k ihracat / ciro rakamlar›m›z›n ortala-
mas›na bak›ld›¤›nda, ciromuzun yaklafl›k
%70’inin ihracat kaynakl› oldu¤u görüle-
bilir. TUSAfi’›n ihracat›n›n %80’i de offset
kaynakl› projelerden olufluyor.
Havac›l›k ve uzay sektörü özelinde, plat-
form tasar›m› ve üretimi yapan firmalar
incelendi¤inde, hassas kalite standartla-
r›nda çift kullan›ml› (dual-use) teknoloji-
lerin uygulanmakta oldu¤u; dünyan›n
önde gelen havac›l›k ve uzay firmalar›n›n
ço¤unda, hem askeri, hem de sivil plat-

form tasar›m ve üretimi yap›ld›¤› görül-
mektedir.
Bilindi¤i üzere, SSM offset uygulamala-
r›, Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’nin ihti-
yaçlar›na yönelik tedarik projeleri kap-
sam›nda uygulan›yor. Türkiye’ye offset
taahhüdü olan EADS, AgustaWestland,
Boeing gibi havac›l›k firmalar›n›n askeri
ve sivil alanda kabiliyetleri bulunuyor.
Söz konusu firmalar›n offset taahhüdü,
sivil havac›l›k alan›nda hassas bir tek-
nolojinin Türkiye’ye kazand›r›lmas›
amac›yla kulland›r›labiliyor. Offset ola-
rak bafllat›lan projelerin ço¤unda, bu-
gün “tek kaynak” üretici olarak ve ana
tedarikçi konumunda seri üretim yap›-
yoruz. TUSAfi, bugün dünyan›n en çok
satan yeni nesil sivil uçak projelerinde,
risk paylafl›mc› ortak olarak (tasar›m
dahil) sorumluluk üstleniyor. Söz konu-
su projelerle kazand›¤›m›z kabiliyetler,
özgün ürünlere geçifl sürecimiz aç›s›n-
dan da büyük önem tafl›yor. Bu çerçeve-
de, sivil havac›l›k projelerinin, Türk ha-
vac›l›k sanayisi aç›s›ndan önemli oldu-
¤unu de¤erlendiriyorum.
Türk savunma sektörünün, 2010 y›l› sa-
vunma ürünleri ihracat› 634 milyon do-
lar; savunma d›fl› havac›l›k ihracat› ise
209 milyon dolar olarak gerçekleflti. Ha-
vac›l›k sanayisi ihracat rakamlar›n›n ila-
ve edilmesi ile her iki sektörün toplam
ihracat› da 853,5 milyon dolara ulaflm›fl
oluyor.

Ümit BAYRAKTAR: Muharrem Bey, 

TUSAfi’›n, flu andaki en öncelikli gündem

maddesi nedir?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Keflke bu soru-
nun tek bir cevab› olsayd›. Belki burun
fark›yla ANKA ve ATAK diyebilirim.

Ümit BAYRAKTAR: ANKA baflta olmak

üzere, insans›z hava arac› (‹HA) 

projelerinizle devam edelim o halde. 

ANKA cephesinde son durum nedir?

Muharrem DÖRTKAfiLI: ANKA’n›n uçufl
testleri devam ediyor. 2011 y›l› sonunda,
faydal› yüklerin sadece a¤›rl›k olarak

temsil edildi¤i, her havada emniyetle
uçabilir oldu¤unu gösteren testleri ta-
mamlad›k. 2012 bafl›ndan itibaren de
ASELFLIR’li testlere geçecek flekilde
planlamam›z› yapt›k. Testlerde yaflana-
bilecek olas› aksakl›klara karfl›, iki proto-
tip uça¤›n daha üretimi de devam ediyor.
Nisan ay›nda ASELFLIR’li ANKA’y›
TSK’n›n denemeler yapmas› için test gö-
revlerine ç›karabilir olaca¤›z. Öte yan-
dan, Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›m›z ve
SSM de, bir seri üretim sözleflmesi ile en
az 10 uçakl›k ilk paket ANKA sistemini de
siparifl etmeye haz›rlan›yor. Temini uzun
zaman alacak sistemlerin ön sipariflleri,
y›l bitmeden verilebilir.

Ümit BAYRAKTAR: ANKA’n›n özgünlü¤ü

ve millili¤ine iliflkin çeflitli elefltiriler var.

Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Muharrem DÖRTKAfiLI: ANKA’n›n öz-
günlü¤ü ve millili¤i hakk›nda, kamu-
oyunda maalesef çeflitli spekülasyonlar
dolafl›yor. fiunu özellikle ifade etmek is-
terim ki, uça¤›n tüm tasar›m›; bilgisayar-
lardaki uçufl kontrol ve otomatik inifl sis-
temindeki yaz›l›mlar›n tümü, mühendis-
lerimiz taraf›ndan gelifltirilmifl, laboratu-
varlarda denenmifl ve uçufla verilmifltir.
Prototip aflamas›nda, baz› cihazlar›n ya-
z›l›ms›z bofl kutusu, uça¤›n motoru gibi
ünitelerden yurt d›fl›nda temin edileni
vard›r. Ama seri üretim sürecine haz›r-
land›¤›m›z bugünlerde, bu ünitelerin yer-
lilefltirilmesine de paralel projelerle yo-
¤un olarak devam ediyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Rotorlu ‹HA (R-‹HA)

projeniz hakk›nda bilgi verir misiniz?

Özellikle döner kanatl› ‹HA alan›nda,

sektörde farkl› firmalar›n da çal›flmalar›

var. Bu konuda de¤erlendirmelerinizi

alabilir miyiz?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Döner kanatl›
‹HA’lar ile ilgili olarak, SSM taraf›ndan,
2011 sonbahar›nda, bir Bilgi ‹stek Dokü-
man› (B‹D) yay›nlanaca¤› bildirildi. Gemi-
ye Konufllu ‹HA (G-‹HA) Program› kapsa-
m›nda yay›nlanacak bu B‹D ile sektörde-
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ki birikimlerin ö¤renilmesi / de¤erlendi-
rilmesi hedefleniyor.
Ülkemizde pek çok firman›n döner ka-
natl› ‹HA’lar konusunda çal›flmalar yapt›-
¤› bir gerçek. Ancak, bu çal›flmalar›n ço-
¤u, toplam kalk›fl a¤›rl›¤› 50 kg veya al-
t›nda olan, küçük boyutlu ve yak›n men-
zilli platformlara odakl›. Oysa hem
TSK’n›n mevcut veya yak›n gelecekteki
ihtiyaçlar›, hem de dünyadaki pazar e¤i-
limleri, daha büyük platformlar› iflaret
ediyor. Küçük platformlar›n ataletsel ve
titreflimsel özellikleri, büyük platform-
lardan bütünüyle farkl›. Ülkemizdeki,
toplam kalk›fl a¤›rl›¤› 300 kg olan tek dö-
ner kanatl› ‹HA olan R-‹HA’y›, 24 Aral›k
2010 tarihinde uçurduk. Rotor ve motor
üzerinde yap›lacak de¤iflikliklerle, top-
lam kalk›fl a¤›rl›¤› 300 kg ila 900 kg ara-
s›nda olan; arzu edilecek özelliklere sa-
hip bir platformun optimizasyonu için ye-
terli birikim ve deneyimin TUSAfi’ta mev-
cut oldu¤unu söyleyebilirim.
Arzu edilen yetenek ve kapasitede bir dö-
ner kanatl› ‹HA’da, platformun yan›nda,
yer birimleri entegrasyonu ve sistem ida-
mesi için de farkl› tecrübeler gerekti¤i
göz önüne al›nmal›d›r. Havac›l›kta üre-
tim, kalite, konfigürasyon, lojistik, vb. gi-
bi konularda mutfaktaki birikimin, çok
zahmetli ve uzun süreçlere ihtiyaç duy-
du¤unu belirtmek isterim. Ayr›ca,
TSK’n›n mevcut ihtiyaçlar›n›n karfl›lan-
mas› için, haz›r bir platformun insans›z-
laflt›r›lmas› h›zl› çözüm sunan bir seçe-
nek gibi görünse de seçilecek helikopte-
rin menflei ne olursa olsun, hem tedarik
hem de idame aflamalar›nda k›s›tlama-
lar ile karfl›lafl›lmas› kaç›n›lmaz olacak-
t›r. Bugün döner kanatl› ‹HA’lar için öz-

gün bir platformun gelifltirilmesinin,
hem maliyet etkin hem de helikopter sa-
nayimizin geliflmesi yolunda, “risk azalt›-
c›” bir kilometre tafl› olarak anlafl›lmas›-
n›n önemli oldu¤unu düflünüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: IDEF 2011’de 

at›lan imzalarla TUSAfi, Talarion 

program›na dahil oldu. Bu imza 

kapsam›nda, TUSAfi’›n hedefleri 

hakk›nda bilgi verir misiniz? TUSAfi, 

bu projede ne flekilde yer alacak, 

hangi görevleri üstlenecek? Bir de 

Avrupa’daki konuyla ilgili belirsizlikler

hakk›nda siz ne düflünüyorsunuz?

Muharrem DÖRTKAfiLI: ANKA’n›n bir
üst s›n›f› olabilecek, yaklafl›k 7 tonluk bir
ürünün de uluslararas› piyasada kendine
yer bulabilece¤ine inan›yoruz. Bu neden-
le EADS’nin bafllatt›¤› Talarion projesine
efl ortak olarak girmek istedik. ANKA’da
geldi¤imiz seviye de¤erlendirildi¤inde;
tüm gövdenin tasar›m›, üretimi ve aviyo-
nik sistemlerin önemli unsurlar›, 
TUSAfi’›n ifl pay› oldu. Bir gösterim (de-
mo) uça¤›n›n üretilerek uçurulmas› ve
pazara sunulmas› planlan›yor. Öte yan-
dan EADS de ANKA’y›, Talarion ile ikili bir
aile olacak flekilde, kendi sistemlerini
entegre edece¤i ve kendi pazarlar›na su-
naca¤› bir ‹HA olarak de¤erlendiriyor ve
çeflitli çözümler üzerinde çal›fl›yor.

Ümit BAYRAKTAR: ‹HA’lardan ATAK 

projesine geçecek olursak… 

17 A¤ustos 2011’de, TUSAfi taraf›ndan

üretilen, P6 numaral› ilk T129 prototipi,

ilk uçuflunu yapt›. Çal›flmalar›n›z nas›l

ilerliyor? Erken teslim edilecek 

helikopterler cephesinde durum nedir?
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R-‹HA, 
24 Aral›k 2010 

tarihinde ilk uçuflunu
yapm›flt›.



Muharrem DÖRTKAfiLI: TUSAfi’ta üre-
tilen ilk prototip olman›n yan› s›ra “Öz-
gün Türk Konfigürasyonu” (TUC)’nun
bütün özelliklerine sahip ilk helikopter
olan P6, ilk uçuflunu gerçeklefltirdi¤i 17
A¤ustos 2011 günü yap›lan üç ayr›
uçuflta, 1,5 saate yak›n havada kald›.
Sonras›nda, toplam 4 saate varan uçufl
/ yer çal›flt›rmas› sürecinde elde edilen
bulgular üzerinde çal›flmalar tamam-
land›. Geçti¤imiz Ekim ay› itibariyle de
planl› testler devam ediyor. Helikopte-
rin kalifikasyon testleri ile ilgili çal›fl-
malara da geçti¤imiz Eylül ay› içerisin-
de resmen bafllad›k. Son olarak Polatl›
Ac›k›r’da burun topu ile çok baflar›l›
at›fll› testler yapt›k. Bu at›fll› testler bir
müddet daha devam edecek. Gerek bu-
run topuna yönelik yapt›¤›m›z at›fll›
testler gerekse de roket at›fllar› süre-
cek. Önümüzdeki dönemde, neredeyse
her hafta, at›fllarla ilgili faaliyetlerimiz
olacak. Nisan 2012’de de ilk teslimat›n
yap›lmas› için çal›flmalar›m›z bütün h›-
z›yla devam ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: ATAK program›n›n,

‹talya’da yap›lan test uçufllar› esnas›nda,

k›r›ma u¤rayan bir helikopter olmufltu.

2010 y›l›nda yaflanan bu geliflmeyle ilgili

derin bir sessizlik hakim. Hem bizim,

hem de okuyucular›m›z›n merak›n› 

giderecek neler söyleyebilirsiniz 

bu kazayla ilgili?

Muharrem DÖRTKAfiLI: 1992 y›l›nda
meydana gelen bir kazadan sonra, ‹tal-
ya’daki askeri havac›l›k kazalar›n›n ince-
lemeleri de sivil otoritelerce yürütülme-
ye baflland›. Bu çerçevede, 19 Mart 2010
tarihinde ‹talya’da kaza geçiren P1 nu-
maral› prototipin “k›r›m inceleme” faali-
yetleri, ‹talyan sivil havac›l›k otoritelerin-
ce sürdürülüyor. Her iki pilotun da hayat-
ta olmas› en büyük tesellimizdi. Resmi
rapor henüz yay›nlanmam›fl olmas›na
ra¤men, eldeki bulgular, k›r›ma yol açan
sorunun P1’e özel oldu¤unu ve di¤er he-
likopterleri etkilemedi¤ine iflaret ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: T129’un yurt d›fl›na

pazarlanmas› için de çal›flmalar›n›z›n

sürdü¤ünü biliyoruz. fiu s›ralar, 

özellikle Kore Cumhuriyeti’nde bir 

ihale söz konusu. K›saca bu konuya da

de¤inir misiniz?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Öncelikle flunu
belirtmekte yarar var: Kore’de ayn› anda
devam eden iki helikopter projesinin ol-
mas›, bu konuda bir kar›fl›kl›¤a yol aç›yor
ve sanki ATAK projesindeki ‹talyan alt
yüklenicimiz AgustaWestland ile rekabet
ediyormufluz gibi bir görüntü yarat›yor.
Ancak, böyle bir durum söz konusu de¤il.
Biliyorsunuz, T129’un uluslararas› pa-
zarlama haklar› TUSAfi’a ait.
Kore’nin, 36 adet taarruz helikopteri te-
darik etmeyi planlad›¤› AH-X Program›
kapsam›nda, AgustaWestland ile birlikte

çal›flmalar›m›z devam ediyor. Kore Sa-
vunma Bakanl›¤› taraf›ndan, ihalenin
2012 y›l› içinde yap›laca¤› duyuruldu. Bu
ihalenin, Kore ve Türkiye aras›ndaki tica-
ret hacminin dengesizli¤ini giderebilecek
nitelikte olmas›, konunun en üst seviye-
lerde ele al›nmas›na da vesile oldu.

Ümit BAYRAKTAR: ATAK’taki gecikmeler

hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Asl›nda ATAK’ta
önemli bir gecikmemiz yok. Önümüzdeki
süreç için de mevcut gecikmelerin prog-
ram takviminde bir aksamaya yol açma-
mas›n› sa¤layacak flekilde plânlama ve
kaynak tahsisi yapt›k. ATAK’ta bir gecik-
me olmas›n diye koflturuyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Bu durumda, zaman

içerisinde mevcut gecikmeler telafi 

edilecek diyebiliriz gibi görünüyor…

Muharrem DÖRTKAfiLI: fiu an için ara-
da birkaç ayl›k gecikme varm›fl gibi görü-
nüyor, do¤ru. Ama bunu telafi etmek için
ne gerekiyorsa yap›yoruz. ATAK’› inflallah
geciktirmeyece¤iz. fiundan dolay› gecik-
tirmeyece¤iz: ATAK’ta, malumunuz, 9 ta-
ne erken duhul koyuldu. Erken duhul de
ad› üstünde, memleketin acil ihtiyac›n›
ön görerek yap›lm›fl olan bir de¤ifliklik.
Devlet burada bir fedakârl›k yap›yor ve
ilave kaynak ay›r›yor. Bunun bilincinde-
yiz. Durum böyle olunca da gecikme ya-
flanmamas› için çok yüksek bir motivas-
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yonla çal›fl›yoruz. Büyük bir aksilik ol-
mazsa 2012’nin ortas›nda, söz verdi¤imiz
üzere ilk helikopteri de teslim edece¤iz.
Teslimatta önemli gördü¤üm bir husus
var ve bunu özellikle belirtmek istiyo-
rum: Çok yo¤un çal›flmalar içerisindeyiz
ve çok karmafl›k bir sistem teslim edece-
¤iz. Bu çal›flmalar s›rf TUSAfi’ta de¤il, alt
yüklenicilerimiz olan AgustaWestland,
ASELSAN ve ROKETSAN’da da devam
ediyor. Temsilcilerimiz, SSM yetkilileri ve
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› personeli
neredeyse birlikte yafl›yorlar. Bu katk›la-
r›ndan dolay› da kendilerine müteflekki-
riz. Projenin bundan sonraki safhalar›n-
da da ekiplerde bir de¤ifliklik olmadan,
kazan›lan tecrübeleri kaybetmeyecek
flekilde, bafl›ndan itibaren birlikte görev
yapt›¤›m›z insanlar›n, kabul s›ras›nda da
resmin içerisinde olmas› ve kabul süre-
cine katk›da bulunmaya devam etmeleri
gerekti¤ini düflünüyorum. Aksi takdirde,
“uça¤›m›z haz›r” dedi¤imizde, kabulünü
gerçeklefltiremez bir durumda kalabili-
riz. Çünkü hava araçlar› son derece kar-
mafl›k sistemler; uzunca bir kalifikasyon
sürecinden ve flartnamelere uygunlu¤u-
nun ispatland›¤› bir süreçten geçiyoruz.
Raftan haz›r al›nan basit bir sistemden
bahsetmiyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Tecrübeli olmayan bir

ekiple kabul sürecinde s›k›nt› yaflanabilir

fleklinde özetleyebilir miyiz konuyu?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Evet. Çünkü
konuya intibak çok uzun olabilir, geriye
dönüfller bize çok vakit kaybettirir. To-
parlayacak olursam, ben ATAK’› zama-
n›nda haz›r edece¤imize inan›yorum. Ka-
bul süreci için de yetkililer, haz›rl›klar›n›
bu günden yap›yor olmal›lar. Bu konu
çok önemli.

Ümit BAYRAKTAR: Genel maksat 

cephesinde halen sözleflme imza 

aflamas›na gelemedik. Gecikme 

neden kaynaklan›yor?

Muharrem DÖRTKAfiLI: 21 Nisan 2011
tarihli Savunma Sanayii ‹cra Komitesi
(SS‹K) karar›n› müteakip, geçti¤imiz Ha-
ziran ay›n›n bafl›ndan bu yana SSM, 
TUSAfi ve Sikorsky aras›ndaki sözleflme
müzakereleri sürüyor. Tabii takdir eder-
siniz ki çok da karmafl›k bir programdan
bahsediyoruz. Mali hacmi de çok büyük.
Bizim yerli katk›m›z da çok yüksek ola-
cak. ‹lgili kullan›c› say›s› 7 tane; detaya
indi¤inizde 13 de¤iflik konfigürasyon gibi
görünüyor . Ama iki ana konfigürasyona
indirdik. Dolay›s›yla, bütün bunlar›n hal-
lolmas› gerekiyor ve burada Sikorsky ile
bizim yapm›fl oldu¤umuz ifl birli¤i, tek bir
projelik de¤il; uzun y›llar devam edecek,
üçüncü ülkelere ihracat projelerini de
kapsayacak cinsten bir ifl birli¤i içerisin-
deyiz. Ek olarak, alm›fl oldu¤umuz ifl pa-
y› da son derece nitelikli ve derin bir ifl
pay›. Neredeyse, yerlilefltirmedi¤imiz

hiçbir fley kalmad›. Sadece, birkaç konu
kald› üzerinde görüflmelerin sürdü¤ü.
Durum böyle olunca da sürecin biraz
uzun sürmesi normal.

Ümit BAYRAKTAR: Bu birkaç konu nedir?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Bir tak›m idari
konular›n yan› s›ra Türkiye’de üretilen
parçalar›n yedek parça olarak do¤rudan
kullan›lmas› gibi konular. Yani lojistik
esasl› konular. Orman Bakanl›¤›n›n heli-
kopterlerinin sivil sertifikasyonuyla ilgili
konu var. Bir de ASELSAN’›n baz› ekip-
manlar›n›n Sikorsky’nin helikopterlerine
entegrasyonu üzerinde görüflmeler sü-
rüyor.

Ümit BAYRAKTAR: SS‹K karar almadan

önce konuflulanlara ilâve bir konu var m›

burada?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Asl›nda bu ko-
nular SS‹K karar› öncesinde de konuflu-
luyordu; ama ince ayarlar sonraya b›ra-
k›lm›flt›. Bunlar› da istedi¤imiz gibi yapa-
bilirsek hem devletimizin hem ana yük-
lenici olarak bizim içimize sinen, uzun
soluklu bir ifl birli¤i olaca¤›n› tahmin edi-
yorum. Tabii burada Sikorsky’nin de bi-
zimle yapt›¤› ifl birli¤inden mutlu olmas›
ve bu ifl birli¤inin, onlara, özellikle üçün-
cü ülke sat›fllar›na bir avantaj getiriyor
olmas› lâz›m. Onlar da bu aray›fl›n peflin-
deler ve ticari olarak bunu temin etmek
noktas›nda bize de ifl düflüyor.
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Ümit BAYRAKTAR: “Genel Maksat 

‹nce Ayar Bekliyor” fleklinde bir bafll›k

atsak yanl›fl olmaz san›r›m?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Söyledi¤iniz
do¤ru. Tam da bu noktaday›z.

Ümit BAYRAKTAR: Sözleflmenin 

ne zaman imzalanaca¤›n› tahmin 

ediyorsunuz?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Kanaatimce,
tüm sözleflmeler, y›l›n ilk çeyre¤inde im-
zalanm›fl olur.

Ümit BAYRAKTAR: ‹stanbul Teknik 

Üniversitesi (‹TÜ) ile birlikte yürütülen,

helikopter çal›flmalar›n›z ne aflamada?

Muharrem DÖRTKAfiLI: ‹TÜ ile Hafif 
Ticari Helikopter (HTH) Projesi kapsa-
m›nda devam eden çal›flmalar›m›z test
safhas›na ulaflt›. Biliyorsunuz, bir hava
arac›n›n, uçufl ve yer test faaliyetleri ön-
cesi, tasar›m ve analizlerin uygun koflul
ve standartlara ba¤l› kal›narak icra edil-
di¤inin do¤rulanmas› gerekiyor. Bu do¤-
rultuda, helikopterin yer testlerine emni-
yetle bafllanabilmesi için ‹TÜ taraf›ndan
yap›lan tasar›m ve analiz faaliyetleri ile
ilgili dokümantasyonun TUSAfi’a iletil-
mesini bekliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Biraz da sabit kanatl›

platformlardan bahsedelim. 2011 y›l› 

fiubat ay›nda, 08 kuyruk numaral› 

KT-1T uça¤›n›n, ikinci fabrika test uçuflu

s›ras›nda bir kaza yafland›. Sonras›nda

bir bas›n aç›klamas› yap›ld›; ancak hala

kazan›n nedeni hakk›nda resmi bir 

bilgiye sahip de¤iliz. Kazan›n nedeni 

ve programdaki son durum hakk›nda 

bilgi verir misiniz?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Arkadaki f›rlat-
ma koltu¤unun montaj›ndaki teknik bir
ar›za nedeniyle, fabrika uçufl testi s›ra-
s›nda, uçak -3,5 g’lik bir manevra yapar-
ken, arkadaki koltuk yerinden ayr›ld›.
F›rlayan pilotumuz, paraflütünü açarak
sa¤ salim inerken, öndeki pilotumuz da
uça¤› emniyetli bir flekilde geri getirdi.
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Havac›l›ktaki testler de zaten bu tarz du-
rumlara göre haz›rlan›larak yap›l›yor.
Ar›za bulundu ve tüm uçaklarda bir daha
olmayacak flekilde önlemler al›nd›. Uçak
da onar›larak, Hava Kuvvetleri Komutan-
l›¤›na teslim edildi. Proje çerçevesinde,
Eylül 2011 sonu itibar› ile 40 uça¤›n yar›-
s›n›n teslimat›n› tamamlad›k. 2012 orta-
s›nda da tamam› teslim edilmifl olacak.

Ümit BAYRAKTAR: HÜRKUfi projesinin

son durumu hakk›nda bilgi verir misiniz?

Muharrem DÖRTKAfiLI: ‹lk prototipimi-
zin montaj› sürüyor. Y›l›n ilk yar›s›nda,
Haziran ay› gibi montaj› tamamlayarak
uça¤›m›z› hangardan ç›karmay›,  y›l›n so-
nuna do¤ru da muhtemelen Aral›k ay›n-
da uçurmay› planl›yoruz. Motorlar ve avi-
yonik sistemler haz›r. Montaj faaliyetleri-
nin yan› s›ra kanopi ve koltuk f›rlatma
testleri, yüksekten inifl tak›m› düflürme
ve sa¤laml›k testleri, manevralardan et-
kilenmeyecek yak›t sistemi testleri de
tüm h›z›yla sürüyor. ‹kinci gövdemiz de
yap›sal test laboratuvar›nda yük alt›ndaki
dayan›m testlerine girecek. Amac›m›z,
ilk uçufl öncesi dayan›m testini tamamla-
yarak otoriteden uçufl iznini almak.

Ümit BAYRAKTAR: HÜRKUfi’tan 

hareketle, özellikle teröre karfl› icra 

edilen operasyonlar›n da yer ald›¤› 

asimetrik muharebelerde kullan›labilecek

bir hafif taarruz uça¤› gelifltirme 

konusunda TUSAfi’›n çal›flmalar› var m›?

Bu konuda TUSAfi ne düflünüyor?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Yurt d›fl›nda 
COIN (Counter-Insurgency Operations /
Ayaklanmalara Karfl› Harekât) diye an›l-
maya bafllayan, bizim ise iç güvenlik için
yak›n destek uça¤› diye tan›mlayabilece-
¤imiz bir kavram h›zla gelifliyor. ABD Ha-
va Kuvvetleri, Irak ve Afganistan’daki de-
neyimlerine dayanarak, böyle bir proje
bafllatt›. Bunun F-16 gibi yüksek süratli
ve kapasiteli uçaklar›n yan›nda görev al-
mas› planlan›yor. Buna dayanarak, örne-
¤in Amerikan T-6 uça¤›n›n motor gücü
1600 BG’ye yükseltilerek silahland›r›l›-
yor. Biz de HÜRKUfi için motor seçim
aflamas›nda, KT-1T’de oldu¤u gibi 950
BG’lik bir motor yerine, 1600 BG’lik bir
motor tercihi yaparken, zaten bu tür bir
uygulama olana¤›n› da de¤erlendirmeye
alm›flt›k. Dolay›s› ile HÜRKUfi, bafltan
yüksek güçle rekabete girerek, 1,5 tona
kadar yük ve sensör tafl›yabilecek bir
uçak olacak. Hava Kuvvetleri Komutanl›-
¤› ile temaslar›m›z neticesinde, harekât
ihtiyaçlar›n›, mühimmat ve sensör tiple-
rini netlefltirdi¤imizde, mühendislik ça-
l›flmalar› da hemen bafllayabilecek. ‹lk
uçuflu takip eden 2 y›l içinde, bu amaca
özel, bir prototip infla edilerek kanatlar›-
na yük ba¤lanabilir düflüncesindeyiz.

Ümit BAYRAKTAR: F-16, TUSAfi’›n ve 

dolay›s›yla sektörün gündemindeki

önemli konulardan biri olmaya devam

ediyor. PO IV ilk teslimat töreninde de 

yine gündeme gelen; Lockheed Martin’in,

F-16 ile ilgili baz› operasyonlar› 

TUSAfi’a kayd›rmas› çal›flmalar› 

konusunda bir geliflme var m›? TUSAfi 

bu konuda neler yap›yor? Bir de 

PO IV’teki son durum hakk›nda bilgi 

verir misiniz?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Cevaplamaya
sondan bafllamak istiyorum. PO IV proje-
sindeki çal›flmalar›m›z planl› takvimin
önünde yürüyor ve 30 uçak üzerindeki ifl-
lemler 2012 ortalar›nda tamamlanm›fl
olacak.
Sorunun ilk k›sm›na gelince… F-16,
bizim çok iddial› oldu¤umuz bir konu.
Dünyadaki, yeni F-16 almak isteyen
ülkeleri yak›ndan izliyoruz. ‹lgili ül-
ke, ABD ve ülkemizin üçlü anlaflma-
lar› çerçevesinde üretime haz›r oldu-
¤umuzu ve uluslararas› F-16 projele-
rinde yer alma talebimizi her f›rsatta
ifade ediyoruz. Kas›m ay›n›n hemen
bafl›nda, ATC toplant›s›n› bitirdikten
sonra, Milli Savunma Bakan Yard›m-
c›m›z Kemal Yard›mc› baflkanl›¤›nda-
ki bir heyetle Lockheed Martin’i ziya-
ret ettik; en üst seviyede bir toplant›
yapt›k. Oldukça yo¤un ve bana göre
verimli geçti. Burada konufltu¤umuz
konulardan bir tanesi de F-16 ve 
TUSAfi’›n kabiliyetleri oldu.
F-16, bir müddet daha sat›lmas› muhte-
mel, kendini ispatlam›fl bir platform. Biz
de Lockheed Martin’e, özellikle moderni-
zasyon projelerinde ifl birli¤imizi derin-
lefltirebilece¤imizi; TUSAfi’› anahtar tesli-
mi ifl yapabilecek modernizasyon çözümü
orta¤› olarak görebilece¤ini söylüyoruz.
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TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll›, büyük önem verdi¤i HÜRKUfi’u, uça¤›n bafl›nda anlatt›.



Geçmiflte Ürdün F-16’lar›n› modernize
ettik; flimdi Pakistan F-16’lar›n› moder-
nize ediyoruz. Takip etti¤imiz birkaç tane
ülke daha var.
Ankara’da Lockheed Martin’e hizmet ve-
rebilecek; Lockheed Martin standard›n-
da üretim ve montaj yapabilen ve bölge-
deki co¤rafyada etkin bir ülkenin sayg›n
bir flirketi TUSAfi. Özellikle bölge ülkele-
rinin ihtiyaçlar› söz konusu oldu¤unda,
F-16’lar›n, Türkiye’de gerek s›f›rdan üre-
tilip teslimi gerekse modernizasyonunda
rol almak istiyoruz. Bölge ülkeleri tara-
f›ndan da bu yaklafl›m›n olumlu karfl›lan-
d›¤›n› tahmin ediyorum; çünkü TUSAfi’›n
kabiliyetleri hakk›nda bilgi sahibiler. Ti-
cari olarak, elbette burada bizim ç›karla-
r›m›z var ama Lockheed Martin için de
bunun etkin bir model olabilece¤ini dü-
flünüyoruz.
Nihayetinde, flu an TUSAfi’ta ciddi mik-
tarda F-16 modernizasyonu ifl yükü var
ve zamana karfl› yar›flarak tamamla-
maya çal›fl›yoruz. fiu ana kadar da cid-
di bir aksama yaflanmad›. Sadece tesis
alt yap›m›zdan bahsetmiyorum; TUSAfi
çat›s› alt›nda toplad›¤›m›z tecrübeli in-
san kayna¤›m›zdan da bahsediyorum.
Bir k›sm› zaten TUSAfi’ta uzun süredir
çal›flan arkadafllar›m›zdan olufluyor.
Onlar›n yan›na gençleri koyduk yetiflti-
rilmek üzere. Bir de ikmal bak›m mer-
kezlerindeki emeklilik yafl› gelmifl ama
çal›flmak için hala uzun y›llar› olan ihti-
sas sahibi teknisyenlerimizi de bu çat›-
n›n alt›na toplad›k. Yaklafl›k 400 kiflilik -
ki çal›flmalara destek olan di¤er ekip-
lerdeki personeli buna dahil etmiyo-
rum-  F-16 sistemlerine elini de¤dire-
bilecek yetkinlikte, bu sistemlerle ilgili
de¤ifliklik, onar›m ve montaj yapabilen
ve bunlar› test edebilen bir kadroya sa-
hibiz. Tahmin ediyorum ki bu kabiliyet-
lerimiz Lockheed Martin’in de gözün-
den kaçm›yordur.

Ümit BAYRAKTAR: Geçti¤imiz günlerde,

Irak’›n F-16 al›m›yla ilgili Amerikan 

Kongresi onay›n› verdi. Az önce 

söyledikleriniz paralelinde, bu projede

TUSAfi’›n da rol alma ihtimali var m›, 

biz de resmin içinde miyiz?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Olumlu bakt›k-
lar›n› söyleyebilirim ama bu bir tak›m ti-
cari ve politik kayg›lar› da bar›nd›ran bir
konu; Hükümetlerin aras›ndaki anlafl-
malara da ba¤l›. Belki baflka pazarl›klar
da paketin bir taraf›na dahil ediliyor ola-
bilir ama biz o resmin de içinde olmak is-
tedi¤imizi, teslimatlar›n TUSAfi’tan yap›-
labilece¤ini Lockheed Martin’e ilettik.

Ümit BAYRAKTAR: F-16 ile ilgili olarak

eklemek istedi¤iniz bir fley var m›?

Muharrem DÖRTKAfiLI: F-16, bizim
kuruluflumuza da vesile olan, kendimi-
zi ispatlad›¤›m›za inand›¤›m bir plat-
form. Dolay›s›yla,  bu kabiliyeti sürdür-
mek ve F-16’lar envanterlerden ç›kana
kadar -ki 40 y›l gibi bir süreden bahse-
diyoruz- burada önemli bir oyuncu ol-
may› ve gelir elde etmeyi arzu ediyoruz.
Ama ürünün as›l sahibi biz olmad›¤›m›z
için burada Lockheed Martin ile yap›la-
cak ifl birli¤i önemli. fiunun da kayda
geçmesinde fayda var: F-16, kuruluflu-
muza vesile olmufltu ancak,  birinci ve
ikinci paketten sonra, arada s›k›nt›l› bir
dönem oldu ama gerek PO-III’te ve ge-
rekse PO-IV’te, kamuoyumuzda ortaya
ç›kan, “TUSAfi, kurulufluna gerekçe
olan F-16’ya yönelik kabili-
yetlerini kaybetti mi?” flek-
lindeki endifleleri giderecek
ve endifleye mahal olmad›¤›-
n› gösterecek performans›
ortaya koydu¤umuza inan›yo-
rum. Ç›tay› daha da yukar›ya ta-
fl›yarak yolumuza devam edebili-
riz. F-16 bizim ürünümüz de¤il

ama bir firman›n kendine ait olmayan
bir ürüne hakim olabilece¤i en derinlik-
te hakim oldu¤umuzu söyleyebilirim.

Ümit BAYRAKTAR: F-35 cephesindeki

son durum hakk›nda bilgi verir misiniz?

Geliflmeler bekledi¤iniz gibi mi gidiyor?

Muharrem DÖRTKAfiLI: JFS program›
kapsam›ndaki ifl paketlerimiz olan “Orta
Gövde ve Alt Üniteleri, Kompozit Kompo-
nentler, Hava-Yer Harici Yük Tafl›y›c›
Pylon ve Hava Al›¤› Üretimi” faaliyetleri-
miz 2008 y›l›ndan beri devam ediyor. “‹le-
ri Kompozit ‹malat Tesisleri”mizin yan›
s›ra, bu y›l›n bafl›nda “Orta Gövde Üretim
ve Kaplama Tesisleri”mizi de devreye al-
d›k. Bu tesisler, ileri teknoloji tezgâh ve
ekipmanla donat›lm›fl, dünyadaki emsal-
leri ile eflde¤er tesisler olarak faaliyetle-
rini sürdürüyor.
Programdaki seri üretim faz› öncesindeki
LRIP (Low Rate Initial Production / Düflük
Yo¤unluklu Bafllang›ç Üretimi) fazlar›n›n,
k›sa bir süre öncesine kadar 7 aflamada
tamamlanmas› planlan›rken, flu anda or-
tak ülkeler taraf›ndan var›lan mutabakat
sonucunda 11 aflamada tamamlanmas›
düflünülüyor. Bu da program›n üretim fa-
aliyetinde yer alan dünyadaki tüm firma-
lar için özellikle önümüzdeki birkaç y›lda
öngörülenden daha az ciro gerçeklefltiri-
lebilece¤i anlam›na geliyor.
Biz kendi aç›m›zdan, ifl paketlerimizde ya
ABD d›fl›nda tek kaynak ya da dünyadaki
iki kaynaktan birisi olmam›z münasebe-
tiyle, programa karfl› taahhütlerimizi ye-

rine getirmek üzere çal›flmalar›m›z›
aral›ks›z sürdürüyoruz.
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Ümit BAYRAKTAR: Savafl uçaklar› ve 

e¤itim uçaklar›ndan bahsetmiflken, 

SSM ile 23 A¤ustos’ta “Jet E¤itim Uça¤›

ve Muharip Uçak Kavramsal Tasar›m

Projesi” sözleflmesini imzalad›n›z. 

Bu süreçte yap›lacak çal›flmalar 

hakk›nda bilgi verir misiniz? Bir de bu

çal›flma için nas›l bir ekip görev yapacak,

ekipte kimler olacak?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Biliyorsunuz
imzalanan sözleflme 2 y›ll›k bir süreci
kaps›yor. Bu dönemde, uçakla ilgili men-
zil; tek motor / çift motor; tek koltuk / çift
koltuk / koltuksuz; silah kapasitesi ve ta-
fl›ma yerleri (içinde ya da d›fl›nda) gibi
ana özelliklerin getir götür analizleri ya-
p›larak temel kararlar verilecek. Burada
Hava Kuvvetlerimizin harekât ihtiyaçlar›
aç›s›ndan, biz de teknik yönden bu karar-
lara esas teflkil edecek çal›flmalar› ger-
çeklefltiriyoruz.
Çal›flmalar için Hava Kuvvetleri Komu-
tanl›¤›, SSM ve TUSAfi personelinden olu-
flan ortak bir ekip kurulmufl durumda.

Ümit BAYRAKTAR: A400M cephesindeki

son durum hakk›nda bilgi verir misiniz?

Muharrem DÖRTKAfiLI: A400M progra-
m›nda sözleflme fiyat›, takvimi, teknik
sorunlar, vb. konularda sürdürülen gö-
rüflmeler sonucu, 5 Kas›m 2010
tarihinde bir uzlaflma sa¤lan-

m›fl ve buna göre revize edilen OCCAR
Sözleflme De¤ifliklik no:38, 7 Nisan 2011
tarihinde imzalanm›flt›. Sözleflmede ya-
p›lan de¤iflikliklerin, ana yüklenici Air-
bus Military ve endüstriyel ortaklar ara-
s›ndaki gelifltirme ve seri üretim fazlar›-
na ait sözleflmelere yans›t›lma faaliyet-
leri sürdürülüyor.
A400M program›nda seri üretim faali-
yetleri de devam ediyor. Tip Sertifikas-
yon çal›flmalar› da son aflamas›nda. 
TUSAfi’›n ifl pay›nda yer alan komponent-
lerin sertifikasyon gere¤i olan testlerin-
den statik testler tamamland›; yorulma
testlerinde de son aflamaya gelindi. 
‹lk 5 uça¤›n Fransa-Toulouse ve ‹spanya-
Sevilla’da deneme uçufllar› sürüyor.
‹lk teslimat›n da 2013 y›l› bafl›nda Fran-
sa’ya yap›lmas› öngörülüyor.

Ümit BAYRAKTAR: TUSAfi’›n Pratt

&Whitney ile F135 motoruna iliflkin bir

flirket kurma çal›flmalar› hakk›nda bilgi

verir misiniz? Motor, TEI baflta olmak

üzere, di¤er havac›l›k firmalar›m›z›n 

faaliyet alan›nda yer ald›¤› için,

bu geliflmeyi nas›l 

de¤erlendirmeliyiz?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Bilindi¤i üzere,
F-35 uçaklar›na güç verecek motor 
Pratt & Whitney taraf›ndan gelifltirilen
F135. 2060’l› y›llara kadar hizmet verme-
si planlanan motorun gelifltirildi¤i prog-
ram kapsam›nda, “Uçak Motoru Üretim,
Test ve Motor Depo Seviyesi Bak›m Ona-
r›m Yetene¤i”nin ülkemize kazand›r›l-
mas›n›n önemli oldu¤unu de¤erlendirdik
ve Pratt & Whitney’in de bu konudaki
olumlu yaklafl›mlar›n›n bir sonucu ola-
rak, iki firma aras›nda Mutabakat Metni
IDEF 2011 esnas›nda imzaland›. Buna
göre; mevcut ve potansiyel alt yap›n›n
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kullan›lmas›yla, hem ülke-
mizdeki hem de bölgemizdeki
kullan›c›lara “uçak motorlar›” alan›nda
hizmet verilmesi planlan›yor.
F-35 uça¤›na güç verecek F135 motorla-
r›n›n üretimi, testi, bak›m› ve onar›m› için
Pratt & Whitney ile bafllamakta olan bu
birlikteli¤in, gelecekte di¤er askeri mo-
tor programlar›n› ve hizmetlerini de kap-
sayabilece¤ini düflünüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: 

Uydu projelerinin son

durumu hakk›nda bilgi

verir misiniz?

Muharrem DÖRTKAfiLI:

SSM ve TSKGV karar› ve/ve-
ya görüflü do¤rultusunda

TUSAfi, Türkiye’nin havac›l›k
ve uzay merkezi olarak öngö-

rülmüfltür. Bu kapsamda,
TSKGV 2009-2013 Stratejik 

Plan›’nda, TUSAfi’a, Uzay
Teknolojileri alan›nda

her türlü uydu
ve/veya uzay 
arac›na iliflkin

tasar›m, gelifltir-
me, üretim, montaj,

entegrasyon, test, serti-
fikasyon ve lojistik destek

gibi görevler tevdi edilmifl du-
rumda. Ayr›ca SSM’nin Savunma Sa-

nayii Sektörel Strateji Doküman› (2009-
2016)’nda ise TUSAfi “Uydu sistem sevi-
yesi tasar›m, entegrasyon ve test” konu-
lar›nda ana yüklenici / ana entegratör
olarak belirleniyor. Bu do¤rultuda, 
TUSAfi da kurumsal vizyonunu: “Özgün
ürünlere sahip ve küresel rekabet gücü-
ne ulaflm›fl dünya markas› havac›l›k ve

uzay flirketi olmak”; misyonunu ise 
“Ülkemiz havac›l›k ve uzay sanayisinin
geliflmesine öncülük yapmak” olarak
belirledi.
TUSAfi, 27 y›ll›k baflar›l› bir çal›flman›n
karfl›l›¤›nda, havac›l›k alan›nda dünyada
söz sahibi bir “havac›l›k flirketi” oldu ve
art›k s›ra uzay alan›nda dünyada söz sa-
hibi bir “uzay flirketi” olmaya geldi. Uzay
alan›ndaki çal›flmalar›na 2002 y›l›nda
bafllayan TUSAfi’›n, uzay vizyonu, misyo-
nu ve stratejileri çerçevesinde yürüttü¤ü
faaliyetleri flu flekilde özetlenebilir.
a. TUSAfi, 2002 y›l›nda bafllat›lan ve 2003

y›l› içerisinde, baflar›yla tamamlanan
Uzay ARGE-1 Projesi kapsam›nda 
Uydu Yap›lar›, Termal Kontrol Sistemi,
Durum Kontrol ve Tespit Sistemi ile 
ilgili teknolojilerde faaliyetler 
gerçeklefltirmifl ve fizibilite raporlar›
haz›rlam›flt›r. Haz›rlanan bu raporlar
uzay alan›nda daha ileri safhalara 
geçifl için yap›lan planlama 
çal›flmalar›na ciddi katk›lar sa¤lam›flt›r.

b. TUSAfi, tamamen kendi öz 
kaynaklar›yla elektro-optik kamera
tafl›yan bir uydunun kavramsal 
tasar›m›n›n yap›lmas›n› öngören
TAI SAT AR-GE projesi bafllatm›fl ve 
2 y›l gibi k›sa bir süre içerisinde 
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hedefleniyor.



baflar›yla tamamlam›flt›r. Bu proje 
ile TUSAfi, çok önemli bilgi ve tecrübe
birikimi ve müteakip uydu / uzay 
projelerini bafllatmak için cesaret 
kazanm›flt›r.

c. Milli Savunma Bakanl›¤› Ar-Ge ve
Teknoloji Dairesi Baflkanl›¤›
taraf›ndan yürütülen ve TÜB‹TAK 
deste¤iyle 2007 y›l›nda bafllat›lan 
Dönence projesi, TUSAfi taraf›ndan,
2010 y›l›nda baflar›yla tamamlanm›flt›r.
Bu proje ile uydularda yönelim ve 
kontrol amac›yla yayg›n olarak
kullan›lan ve yüksek manevra
kabiliyeti sa¤layan uçufl modeli 
“Moment Kontrol Jiroskobu” ile 
yeterlilik modeli “Enerji Saklayabilen
Moment Kontrol Jiroskobu”
gelifltirilmifl ve TUSAfi bünyesinde
Uydu Yönelim Kontrol Test Düzene¤i
test laboratuvar› oluflturulmufltur.

d. TÜB‹TAK Baflkanl›¤› 
koordinatörlü¤ünde, 2005 y›l› 
içerisinde, genifl kat›l›ml› bir platformda
haz›rlanan Ulusal Uzay Program›nda
ve 2023 Vizyon doküman›nda yer alan
uzay alan›, Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu taraf›ndan öncelikli alan
olarak belirlenmifltir. Farkl› birçok 
uydu sistemi ve/veya uydu alt sistemleri
gelifltirme projeleri de bulunmaktad›r.
Söz konusu uzay / uydu projeleri
gündeme geldi¤inde TUSAfi,  fizibilite,
ön yap›labilirlik ve teklif verme
çal›flmalar›n› ilgili tüm yurt içi kurum
ve kurulufllar›n kat›l›m› ile 
gerçeklefltirmektedir.

e. Tüm bu çal›flmalara paralel olarak
TUSAfi,  kendi gayretleriyle oluflturdu¤u
mevcut TUSAfi uzay süreçlerini, 
Avrupa Uzay Ajans› ESA’n›n kabul 
etti¤i ECSS (European Cooperation
for Space Standardization) veya
eflde¤eri standartlara uyumlu hale
getirmek için gerekli çal›flmalar›
bir plan dahilinde sürdürmektedir.

TUSAfi, ana yüklenici / ana entegratör
oldu¤u veya olaca¤› tüm sivil ve aske-
ri uzay / uydu projelerini,ilgili tüm yurt
içi sanayi kurulufllar›, araflt›rma ku-
rumlar› ve üniversiteler ile sürekli bir
ifl birli¤i içerisinde yürütmeyi amaçla-
m›flt›r. TUSAfi’›n ana yüklenici veya
ana entegratör oldu¤u uydusu proje-
lerinin mevcut durumu da afla¤›da
özetlenmifltir.
a. Milli bir araflt›rma-gelifltirme

uydu projesi olan Göktürk-2, TUSAfi
ve TÜB‹TAK UZAY ifl ortakl›¤› 
taraf›ndan yürütülmekte ve TÜB‹TAK
Baflkanl›¤›’nca desteklenmektedir.

b. Göktürk-1 projesi ile hem askeri 
hem de sivil amaçlar için kullan›lacak
elektro-optik keflif gözetleme 
uydusunun tedarik edilmesi 
hedeflenmifltir. SSM taraf›ndan 
yürütülen ve ana yüklenicisi 
Telespazio olan bu proje 
kapsam›nda 1 metre alt› 
çözünürlüklü elektro-optik görüntüleme
kapasitesine sahip bir uydu ile sabit 
ve mobil yer istasyonlar›, Uydu Montaj,
Entegrasyon ve Test (UMET) 
Merkezi tedarik edilecektir.

Göktürk-1 projesinde TUSAfi,  3 ayr› alt
sözleflme çerçevesinde Uzay Kesimi Uy-
du Platformu, Yer ‹stasyonu, UMET Mer-
kezi, Uydu Çevresel Testleri ile ilgili bafl-
ta tasar›m, üretim, entegrasyon, test ol-
mak üzere, yaklafl›k 60 adet mühendislik
ifl paketine direkt olarak; yabanc› ana
yüklenici firman›n mühendis ekipleri ile
birlikte sürdürülen çal›flmalara ise yak-
lafl›k 30 tasar›m mühendisi ile kat›l›m
sa¤lamaktad›r.
TÜRKSAT A.fi. ile TUSAfi, TÜRKSAT-5A
Milli Haberleflme Uydusu’nun, TUSAfi
bünyesinde kurulmakta olan UMET 
tesislerinde üretilmesine yönelik bir ifl
birli¤i anlaflmas›na imza atm›flt›r.

Ümit BAYRAKTAR: Kazan Savunma

ve Havac›l›k Sanayii Kümelenmesi 

çal›flmalar› ile ‹zmir ve Eskiflehir’deki 

di¤er kümelenmelere iliflkin TUSAfi’›n

görüflleri hakk›nda bilgi verir misiniz? 

Bu kümelenme, TUSAfi’›n di¤er 

kümelenmelerle iliflkilerini nas›l 

etkileyecek?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Yurt d›fl› firma
ziyaretlerimizde de örneklerini görüyo-
ruz. Ana havac›l›k firmas›n›n yak›n›nda,
küçük ölçekli havac›l›k firmalar›ndan olu-

flan kümelenmeler olufluyor. Dolay›s›yla
Kazan bölgesinde oluflacak kümelenme-
yi de “savunma ve havac›l›k kümelenme-
si”nden ziyade “havac›l›k kümelenmesi”
olarak ifade etmek daha do¤ru olacak.
Havac›l›k kümelenmelerinin dinami¤i ge-
nellikle flöyle: Bizim gibi hava arac› tasar-
layan ve üreten firmalar, tasar›m ve son
ürünün entegrasyonu faaliyetlerini bün-
yelerinde tutup, iflin çok daha büyük olan
imalat ve alt montaj ifllerini d›fl kaynakla-
ra aktarma e¤iliminde. D›fl kayna¤a akta-
r›lan bu tarz ifllerin de KOB‹ ölçekli firma-

lar taraf›ndan, birbirlerini tamamlayarak
yak›n bir co¤rafyada yap›lmas›, maliyet
etkin bir çözüm. Dolay›s›yla böyle bir kü-
melenme, hem KOB‹’lere ifl sahas› yara-
t›yor hem de maliyetleri afla¤› çekerek
ana firman›n rekabet gücünü artt›rmas›n›
sa¤l›yor. Bu anlamda, kümelenme faali-
yetlerine çok s›cak bak›yoruz.
Havac›l›k sektörünün gelece¤i çok par-
lak. Dünya ekonomisi y›lda %2-3 büyür-
ken havac›l›k sektörü, y›lda %4-5 merte-
besinde büyüyor. Bu büyüme içinde, kü-
melenmelerdeki ihtisas sahalar› birbirini
tamamlay›c› flekilde kurgulan›rsa, Eski-
flehir ve ‹zmir’deki oluflumlar birbirlerine
rakip oluflumlar olmaz. Neticede kuvvet-
li bir havac›l›k sektörü ortaya ç›kar, bun-
dan da Türkiye kazan›r.

Ümit BAYRAKTAR: Muharrem Bey, 

TUSAfi’› 2012’de neler bekliyor?

Muharrem DÖRTKAfiLI: 2012’ye geç-
meden önce flunlar› belirtmekte yarar
var: Bu sene, Uluslararas› Finansal Ra-
porlama Standartlar› (UFRS)’na göre
hesaplanan mali verilerimizi aç›klad›¤›-
m›zda, ciromuzun milyar dolar civar›n-
da oldu¤unu göreceksiniz. Dolay›s›yla
flirketimizde bir büyüme var. 
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HÜRKUfi ziyaretimize, TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll›’n›n (ortada) yan› s›ra TUSAfi Entegre Uçak
Sistemleri Grup Baflkan› Özcan Ertem de (solda) kat›ld›.



Bu büyüme, içi bofl bir büyüme de¤il,
süreklilik arz edecek bir büyüme… Bir
yandan ticari faaliyetlerimiz artarken,
öbür taraftan da sahip oldu¤umuz ürün
say›s› art›yor.
Son bir y›l içinde bize flunlar nasip ol-
du: ANKA ilk uçuflunu yapt›; Moderni-
ze etti¤imiz C-130’u uçurduk, ‹zmir’e
gönderdik; T-38’i uçurduk; HÜRKUfi
çok ciddi bir noktaya geldi; PO-IV’ün
ilk uçuflu oldu; Döner kanatl› ‹HA’m›z
ilk uçuflunu yapt›… Bir havac›l›k flirke-
tine y›lda bir tanesi nasip olurken, bize
5-6 tane ilk uçufl nasip oldu.
fiimdi 2012’de ise, %5-10 gibi ifl yükü-
müzde bir art›fl olacak. 9 milyon saati
geçecek yapaca¤›m›z ifl. ANKA’n›n ar-
t›k sensörleri tak›lm›fl, otomatik inifl
sistemi entegre edilmifl olacak. ATAK
erken duhulün teslimat› yap›lacak.
HÜRKUfi hangardan ç›kacak ve ilk
uçuflunu yapacak. Ve Göktürk… Büyük
bir aksilik olmazsa -malumunuz 
TÜB‹TAK Uzay ile birlikte yürüttü¤ü-
müz bir projedir- 2012 içerisinde Gök-
türk’ü f›rlataca¤›z. Yani art›k, geliflti-
rilmifl milli istihbarat uydumuzu uzaya
göndermifl olaca¤›z. ANKA, ATAK,

HÜRKUfi, Göktürk ve TUSAfi… 
Önümüzdeki 20 y›l içerisinde bana gö-
re Türkiye’nin en fazla konuflulan
markalar› bunlar olacak.

Ümit BAYRAKTAR: Söylediklerinizden,

“TUSAfi, Türk Savunma Sanayisi’nin 

amiral gemisi olma yolunda bir ad›m 

öne geçecek” fleklinde bir anlam 

ç›kartabilir miyiz?

Muharrem DÖRTKAfiLI: Kesinlikle ç›-
kartabilirsiniz…
Bak›n, belki geç bile kal›nd› ama bizim
flöyle bir avantaj›m›z var: Biz platform-
cuyuz. Özellikle kendi ürününe sahip
olup, bunlar› teslim ettikçe ve lojistik
olarak arkas›nda durdukça, iflin do¤a-
s› gere¤i böyle olmas› da normal. Bi-
zim geçmiflte yaflad›¤›m›z, bana göre
s›k›nt›l› ve belki vizyon eksikli¤i yafla-
d›¤›m›z dönemlerimiz vard›. Art›k o
dönemler geride kald›. Bu konuda bü-
yüklerimiz de çok büyük destek veri-
yorlar. Çok yak›nda, sektörün, tahmin
ediyorum ki en büyük flirketi oluruz.
UFRS’ye göre mali verilerimizi hesap-
lamaya bafllad›¤›m›zda, di¤er flirketler
gibi biz de art›k ifltiraklerimizin gelir-

lerini yazmaya bafllar›z. Tek bafl›m›za
bu sene, yaklafl›k 750–800 milyon do-
lar band›na ulafl›r›z. TEI ve di¤er iflti-
raklerimizdeki hisselerimizi de yazd›-
¤›m›zda milyar dolar› yakalar›z.
2015’ten itibaren de yaln›z bafl›m›za
milyar dolar› geçer; 2023’e do¤ru 2
milyar dolar›n üzerine ç›kar›z. Bir da-
ha da TUSAfi hiç geriye düflmez.

TUSAfi Genel Müdürü Muharrem 
Dörtkafll›’ya, zaman ay›r›p sorular›m›z›
cevapland›rd›¤› için okuyucular›m›z 
ad›na teflekkür ediyoruz.

RÖPORTAJ
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Bilim adamlar› aras›nda
bile tart›flmal› bir konu
olan küresel ›s›nma,

kimilerine göre, insanl›¤›n
dünyaya verdi¤i zarar›n so-
mut bir delili iken; kimilerine
göre, yaflanan ›s›nma, insa-
n›n etkisi ile de¤il, dünya
üzerinde yaflanan s›cakl›k
döngüleri gere¤i oluyor. Tar-
t›flman›n hangi taraf›nda
olursak olal›m, kabul edil-
mesi gereken bir gerçek var:
Kuzey Kutbu ve Güney Kut-
bu’ndaki buzullar eriyor.
Buzullar›n erimesinin k›sa
vadeli sonuçlar›, yeni ulafl›m
yollar›n›n aç›lmas› ve daha
önceden buzullar nedeni ile
eriflimi güç olan çeflitli do¤al
kaynaklara (deniz yata¤›nda
bulunan petrol, do¤al gaz ve
madenler) eriflimin mümkün
hale gelmesi olarak karfl›m›-
za ç›k›yor. Olumlu gibi görü-
nen bu tabloyu, buzullar›n
erimesinin ve daha genelin-
de küresel ›s›nman›n orta ve
uzun vadeli etkileri olmas›
beklenen do¤al afetlerdeki
art›fl beklentisi gölgeliyor.
Tüm bu geliflmeler, dünya
ülkelerinin deniz kuvvetleri-
ne yeni görevler yüklüyor.

Arktik Okyanusu 
Hizmete Giriyor
Kuzey Kutup Bölgesi’nde bu-
lunan Arktik Okyanusu, bu-
zullar nedeni ile günümüze
kadar, insanl›¤a, ulafl›m
amac›yla kullanabilece¤i bir
deniz yolu sunmuyordu. Ark-
tik Okyanusu’ndan yap›lan ilk
ticari geçiflin, bir buz k›r›c›
gemi eflli¤inde 1969 y›l›nda
gerçekleflmesi, bu okyanusu
deniz ulafl›m› için kullanma-

n›n zorluklar›n› anlatan çar-
p›c› bir örnek olarak gösteri-
lebilir.
Günümüzde, Arktik Okyanu-
su, gemiler için çok daha uy-
gun bir ortam haline gelmifl
durumda. 2011 y›l›n›n Eylül
ay›, Kuzey Kutbu’nda kayde-
dilen en düflük buz miktar›na
sahip olan zaman dilimi ola-
rak tarihe geçti. Kuzey Kutup
buz kütleleri, 1979’dan beri
yüzde 40 oran›nda küçüldü
(fiekil 1) [1].
Küresel ›s›nma ile buzul-
lar›n artan oranda eri-
mesi -ve yeni buzullar›n
oluflma oran›n›n azal-
mas›- sonucunda,

özellikle yaz aylar›nda, Kana-
da ve Rusya k›y›lar›na yak›n
bölgelerde deniz ulafl›m›n›n
k›smen yap›labilece¤i iki ana
rota ortaya ç›kt›. Bunlardan
Kanada k›y›lar›na yak›n olan›
Kuzeybat› Geçifli (Northwest
Passage), Rusya k›y›lar›na
yak›n olan› da Kuzeydo¤u 
Geçifli (Northeast Passage)
ya da Kuzey Deniz Yolu 
(Northern Sea Route) olarak
adland›r›l›yor (fiekil 2).
The New York Times gazete-
sinin 18 Ekim 2011 tarihli ha-
berine göre; Kuzeybat› Geçi-
fli’ni 2009’da 2 gemi kullan-

m›flken, geçti¤imiz yaz
bu rakam 18 gemiye
ç›kt› [2]. Bahsedilen

rakamlar henüz çok küçük
ve eldeki veriler, istatistiksel
çözümleme yap›lamayacak
kadar az olsa da deniz trafi-
¤inde flimdilik bir art›fl oldu-
¤unu söylemek pek de hatal›
olmayacakt›r.
Arktik Okyanusu’nun deniz
ulafl›m›na izin vermesi duru-
munda, Uzak Do¤u Asya ile
Avrupa aras›ndaki deniz ula-
fl›m›n›n binlerce kilometre
k›salmas› sa¤lanabilir. 
The New York Times, yukar›-
da bahsedilen haberinde, 
Rotterdam (Hollanda) ile Yo-
kohama (Japonya) aras›nda-
ki mesafenin, Arktik Okyanu-
su üzerinden kat edildi¤inde
4450 mil k›salaca¤›na dikkat
çekiyor. Somali aç›klar›ndaki
korsanl›k faaliyetleri, benzer
faaliyetlerin Malakka Bo¤a-
z›’nda da görülme olas›l›¤›
gibi etmenler de eklendi¤in-
de, baflka ülkeler de yolu
uzatmas›na ra¤men, Arktik
Okyanusu’nu kullanmay› ter-
cih edebilir.

Afl›lmas› Gereken
Güçlükler
Fakat tablo, çok da tozpembe
de¤il. Her fleyden önce, buzul
tehlikesi Arktik Okyanu-
su’nda devaml›l›¤›n› sürdü-
rüyor. Arktik Okyanusu’nu
kullanabilmek için, hala güç-
lendirilmifl gemilere ihtiyaç
duyuluyor. Ayr›ca buz k›r›c›

MSI Dergisi - Ocak 2012 www.milscint.com

‹nsano¤lu gemilerle uzun mesafelere

yolculuk etmeye bafllad›¤› günden beri,

dünya denizlerinin, do¤al flartlarla

belirlenmifl s›n›rlar› çerçevesinde

seyahat ediyor. Bu durumu, geçmiflte

yaflanan iki müdahale de¤ifltirdi:

Süveyfl ve Panama kanallar›n›n

aç›lmas›. Bugünlerde yeni bir kanal

açacak bir de¤iflim yafl›yoruz ve bunun 

nedeni de küresel ›s›nma.
Dr. K. Burak CODUR / editor@savunmahaber.com

Deniz Kuvvetlerine 
Yeni Görevler
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gemi deste¤inin de haz›rda
tutulmas›, önemli bir ihtiyaç
olarak varl›¤›n› koruyor.
Arktik Okyanusu, baz› teknik
zorluklara da ev sahipli¤i ya-
p›yor. GPS ve ataletsel ölçüm
sistemi gibi birçok seyrüse-
fer teknolojisi, yüksek en-
lemlerde tam performansla-
r› ile çal›flam›yor [3].
GPS ile ilgili temel sorun, uy-
dular›n yörüngeleri ve at-
mosferik flartlar nedeniyle
kutup bölgelerinde sinyalle-
rin yeterli kaliteye ulaflama-
mas› olarak tan›mlanabilir.
GPS ile yap›lan konumland›r-
mada, yatayda 50 fit (yaklafl›k
15 m), dikeyde ise 150 (yakla-
fl›k 46 m) ila 250 fit (yaklafl›k
76 m) hata ortaya ç›kt›¤› be-
lirtiliyor [3]. Bu hata miktar-
lar›, hassas ölçüm gerektir-
meyen uygulamalar için pek
sorun olmasa da hassasiyet
gerektiren durumlarda so-
runlara yol açabiliyor.
GPS uydu tak›m›na, kutup
bölgelerini daha iyi kapsaya-

cak yeni uydular›n eklenme-
si, hassasiyeti artt›rabilecek
çözümler aras›nda görülü-
yor. Ayr›ca di¤er küresel ko-
numland›rma sistemlerinin
kullan›m› da seçenekler ara-
s›nda yer al›yor. 
Örne¤in Rusya’n›n küresel
konumland›rma sistemi
GLONASS’›n kutup bölgele-
rindeki performans›n›n daha
iyi oldu¤u de¤erlendiriliyor.
Ataletsel ölçüm sistemlerin-
de ise jiroskoplar›n çal›flma
prensiplerinden kaynakla-
nan, kutup bölgelerine özel
ölçüm hatalar› ortaya ç›k›yor.
Ayr›ca kutup bölgelerinde,
manyetik prensiplere göre

elde edilen yön bilgisi, 75 de-
receye kadar sapmalar gös-
terebiliyor [3].
Bir baflka sorun da kutup böl-
gelerinde haberleflme alt ya-
p›s›n›n yetersizli¤i. Özellikle
ufuk hatt› ötesi iletiflim, ha-
berleflme uydular›n›n yüksek
enlemlerde verdi¤i hizmetin
kalite düflüklü¤ünün de kat-
k›s› ile sorunlu bir konu hali-
ne geliyor. Tek bir gemi söz
konusu oldu¤unda, mevcut
altyap› bir flekilde ihtiyaç du-
yulan hizmeti verebilir; fakat
Arktik Okyanusu’ndaki trafik
artacaksa, ek tedbirlerin
al›nmas› gerekiyor.

Arktik Okyanusu’nun
Do¤al Kaynaklar›
Arktik Okyanusu’nun, eriyen
buzullar›n alt›nda bulunan,
zengin do¤al kaynaklar içer-
di¤i düflünülüyor. Kuflkusuz
buradaki temel soru flu: Bu
kaynaklar kimin taraf›ndan
kullan›lacak?
Co¤rafi olarak Arktik Bölge-
si; Kanada, Rusya, ABD, Da-
nimarka, ‹zlanda, Norveç, ‹s-
veç ve Finlandiya’dan oluflu-
yor (fiekil 3). Bu ülkeler ara-
s›nda koordinasyon meka-
nizmalar› olsa da do¤al kay-
naklar›n nas›l kullan›laca¤›
konusunda var›lm›fl bir an-
laflma henüz yok.
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Arktik Okyanusu’nun 
Eylül 2007’deki buzul miktar›

Arktik Okyanusu geçifl rotalar›: Kuzeybat› Geçifli (yeflil renkli “Northwest Passage”) ve Kuzey Deniz Yolu (k›rm›z› renkli “Northern
Sea Route”). Buzullar›n tamamen erimesi ile gelecekte oluflabilecek geçifl yolu da Merkezi Arktik Geçifli (mavi renkli “Future
Central Arctic Shipping Route”) olarak belirtilmifl.
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Arktik Bölgesi’nin do¤al kay-
naklar›, ifltah kabart›c› bo-
yutta: ABD Enerji Bakanl›¤›,
dünya üzerinde henüz keflfe-
dilmemifl petrol rezervleri-
nin yüzde 13’ünün, do¤al gaz
rezervlerinin ise yüzde
30’unun Arktik Bölgesi’nde
oldu¤unu hesapl›yor. Rusya,
2006 rakamlar›na göre; Ark-
tik Bölgesi’nde 26 adet ma-
den iflletiyor. Dünya nikel
üretiminin beflte biri, palad-
yum üretiminin de yar›s› bu
madenlerden geliyor. 
Grönland’›n Kvanefjeld Böl-
gesi’nin, son y›llar›n s›cak
konusu olan nadir metal
madenleri aç›s›ndan, özel-
likle zengin oldu¤u tahmin
ediliyor [1].
Rusya’n›n, A¤ustos 2007’de,
içinde Rus bayra¤› bulunan
bir kapsülü Arktik Okyanusu
taban›na yerlefltirmesi gibi
renkli hak iddia faaliyetleri-
nin de yürütüldü¤ü bölgede,
egemenlik s›n›rlar› ve do¤al
kaynaklar›n kullan›m› konu-
lar›nda nas›l bir çözüme gidi-
lece¤ini zaman gösterecek.
Kimse bu süreçte bir çat›flma
ç›kmas› beklentisi tafl›masa
da ülkelerin gerekti¤inde do-
nanmalar›n› etkin bir flekilde
kullanabileceklerini göster-
meleri önem kazanacak gibi
görünüyor.

Do¤al Afetler 
Artacak m›?
Küresel ›s›nma sonucunda,
deniz seviyesinin, ola¤an
oranlar›n üzerinde bir h›zla
yükseldi¤i biliniyor. Bu yük-
selmenin, mevcut k›y› altyap›-
s›n› tehdit eder hale gelmesi
için zaman henüz erken görü-
nüyor. Bununla beraber, kü-
resel ›s›nman›n etkilerinin,
artan do¤al afetlerle daha er-
ken hissedilmeye bafllanaca¤›
(hatta baflland›¤›) s›kl›kla dile
getiriliyor. Her ne kadar do¤al
afetlere yap›lacak ilk ve anl›k
müdahalelerde, havadan
nakliye yetenekleri öne ç›ksa
da büyük çapl› yard›mlar ve
müdahaleler, en etkin flekilde
deniz yolu ile yap›labiliyor. Ör-
ne¤in hastane gemileri, özel-
likle k›y›daki bir afet bölgesi-
ne sa¤l›k yard›m› götürmenin
en etkin yolu olmaya devam
ediyor. Dolay›s› ile küresel
›s›nma-do¤al afet iliflkisi bek-
lendi¤i gibi geliflirse, denizden
yap›lacak yard›m ve müdaha-
lelerin çok daha ön plana ç›k-
mas› beklenmelidir.
Do¤al afetlerin, dolayl› olarak
az geliflmifl ülkelerde iktidar-
lar› güçsüzlefltirerek, siyasi
krizleri tetikleme potansiyeli
tafl›d›¤› de¤erlendiriliyor. ‹ç
çat›flmalara da neden olabi-
lecek bu tür geliflmeler, böl-

gede ç›kar› olan devletlerin,
do¤rudan ya da bar›fl gücü al-
t›nda askeri müdahalelerine
de yol açabilir.

Deniz Kuvvetleri 
‹fl Bafl›nda
Buraya kadar anlat›lanlar-
dan, dünya deniz kuvvetleri
için çeflitli sonuçlar ç›kart›la-
bilir. Öncelikle, Arktik ülkele-
rinin, Arktik Okyanusu’nda
harekât icra edebilecek yete-
nekler gelifltirmesi gerekti¤i;
bu kapsamda a¤›r k›fl flartla-
r›na uygun gemi tasar›m› ve
personel e¤itiminin yan› s›ra
özellikle haberleflme ve sey-
rüsefer sistemleri ile ilgili ya-
t›r›mlar yap›lmas›na ihtiyaç
duydu¤u ortaya ç›k›yor. Nite-
kim MSI Dergisi’nin Kas›m

2011 say›s›nda yer alan “Ka-
nada Deniz Kuvvetleri Yenile-
niyor” haberinde de belirtildi-
¤i gibi, Kanada, 35 milyar Ka-
nada dolar› de¤erinde bir
modernizasyon at›l›m› ile de-
niz kuvvetlerini yeniliyor.
Di¤er deniz kuvvetlerinin de
Arktik Okyanusu’nun hangi
bölümlerinin uluslararas› su-
lar olarak belirlenece¤i ko-
nusunu takip ederek, gerek-
ti¤inde bu sularda bayrak
gösterebilecek flekilde haz›r-
lanmalar› gerekiyor. Arktik
Bölgesi ülkelerinin, Arktik
Okyanusu’nun gemi trafi¤ine
aç›k bölgelerini karasular›
olarak ilan edip, bu bölüm-
lerde seyreden gemilerden
geçifl ücreti almalar› gibi giri-
flimler, kuflkusuz baflta Çin
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Arktik Bölgesi (kaynak: http://maps.grida.no/go/graphic/arctic-map-political)
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olmak üzere, Japonya, Kore
Cumhuriyeti ve di¤er ülkele-
rin tepkisini çekecek. Arktik
konusunda, özellikle Çin’in
aktif olmas› beklenmeli. Ni-
tekim Çin, ileride önemli bir
liman merkezi olaca¤›n› ön-
gördü¤ü ‹zlanda’da, en büyük
elçilik binas›n› infla ediyor [1].
Küresel ›s›nma sonucunda
do¤al afetlerde beklenen ar-
t›fl gerçekleflirse, bunlara
denizden yap›lacak müdaha-
leler, deniz kuvvetlerinin am-
fibi harekât yeteneklerini de
öne ç›kartacak. Havuzlu heli-
kopter gemileri ve nakliye
helikopterleri gibi yetenek-
ler, özellikle gündemin daha
üst s›ralar›na t›rmanacak gi-
bi görünüyor.

Yap›lmas› Gerekenler
Asl›nda, Arktik Okyanu-
su’nun dünyan›n di¤er ucun-
daki “kuzeni” Antarktika K›-
tas›, dikkate al›nmas› gere-
ken bir örnek oluflturuyor.
Bugün Antarktika, hak iddi-
alar›ndan ba¤›ms›z olarak,
askeri amaçlardan uzak, di-
leyen ülkenin bilimsel ve sivil
amaçl› çal›flmalar› rahatça
gerçeklefltirdi¤i bir k›ta. Bu-
nu, baflta 1961’de yürürlü¤e
giren ve Türkiye’nin de imza-
lad›¤› Antarktika Anlaflmas›
olmak üzere, bir dizi ulusla-
raras› anlaflmaya borçlu.

Arktik Okyanusu ise baflta
Arktik Bölgesi ülkelerinin
kendi aralar›ndaki sorunlar-
la; fakat bunlar çözülse bile
di¤er dünya ülkelerinin hak-
lar› ile ilgili sorunlarla bafl
edilmesi gereken sorunlu bir
bölge konumunda.
Kuflkusuz, Arktik Okyanu-
su’nun da uluslararas› bir
uzlaflmaya ihtiyac› var. Bu
uzlaflma, Arktik ülkelerinin
haklar›n›n yan› s›ra özellikle
Arktik geçifllerinde ticari ç›-
kar› olan ülkelerin haklar›n›
da gözetmeli.

Arktik ve Türkiye
Tüm bu geliflmelerin Türki-
ye’ye etkisi, uzmanlar›n ele
almas›, de¤erlendirmesi ve
strateji gelifltirmesi gereken
bir konu. Google Earth kulla-

narak yap›lan kaba bir hesap-
lama, Arktik Okyanusu geçi-
flinin, Türkiye’nin Uzak Do¤u
Asya’ya yönelik deniz rotas›n›,
2000-3000 km mertebesinde
uzatt›¤›n› gösteriyor. Di¤er
yandan, Türkiye’nin kulland›-
¤› Süveyfl Kanal›-Hint Okya-
nusu-Malakka Bo¤az› yolu-
nun güvenilirli¤i göz önüne
al›nd›¤›nda, gelecekte Arktik
Okyanusu’na Türkiye’nin de
ilgi duymas› beklenebilir.
Türkiye’yi ilgilendiren bir
baflka konu ise Arktik Bölge-
si ülkelerinden Kanada, ABD,
Danimarka, ‹zlanda ve Nor-
veç’in, ayn› zamanda NATO
üyesi ülkeler olmas›. NATO
anlaflmas›n›n, kuzey bölge-
leri ile ilgili kapsam d›fl›nda
b›rakt›¤› bir konu olmad›¤›
de¤erlendiriliyor. Di¤er bir

deyiflle, So¤uk Savafl zama-
n›nda üye ülkelerden birisi-
nin u¤rayaca¤› sald›r›n›n ge-
rektirdi¤i tepki, Arktik Bölge-
si için de ayn› flekilde geçer-
lili¤ini koruyor.
Arktik Okyanusu ile ilgili ko-
nular, tüm bak›fl aç›lar› ile
ele al›nd›¤›nda, Türkiye’nin
bölgeye ilgisiz kalmas› pek
mümkün olmayacak gibi gö-
rünüyor.
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Genel Bak›fl
Tarihsel olarak, bütün savafl-
larda askerlere ve askeri
araçlara yap›lan sald›r›lar›n
do¤rudan etkisine karfl› kul-
lan›lan çeflitli koruyucu mal-
zemeler, z›rh olarak kabul
edilmifltir. Müzelerde gördü-
¤ümüz a¤aç ve çelikten yap›-
lan kalkanlar ile vücut z›rhla-
r›, korunmada kullan›lan
malzemelerin klasik örnek-
lerindendir. Özellikle, ‹kinci
Dünya, Kore ve Vietnam sa-
vafllar› s›ras›nda, silah ve
mühimmat teknolojilerindeki
geliflmelere ba¤l› olarak, bi-
linen z›rh malzemelerinin
boyutsal, balistik perfor-
mans ve a¤›rl›k aç›lar›ndan
yetersiz kalmalar›, yeni z›rh
üretim tekniklerinin geliflti-
rilmesini zorunlu k›lm›flt›r.
Bu geliflmelere paralel ola-
rak, ileri teknoloji ürünü se-
ramiklerin, yüksek tahrip
güçlü mühimmatlar›n dur-
durulmas›nda kullan›m› da
artm›flt›r.
Seramikler, askeri uygula-
malarda yayg›n olarak kul-
lan›lan çeliklere k›yasla, ha-
fif olmalar› ve darbe enerji-
sini sönümleyebilmeleri ne-
deniyle koruyucu amaçl›
malzemelere iyi bir alterna-
tiftir. Genel olarak seramikle-
rin yo¤unluklar› 2,5-4 g/cm3

aras›nda de¤iflirken, yüksek
balistik yeterlilik sergileyebi-
len çelik, 7,8 g/cm3 yo¤unlu-
¤a sahiptir. Yo¤unluktaki bu
belirgin farkl›l›k ve z›rhl› ta-

sar›mlar›nda önem kazanan
kesitte a¤›rl›k kriteri, sera-
miklerin tekli veya çoklu bi-
leflen olarak kullan›m›na
olanak vermifltir. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda, seramik ve se-
ramik matriksli kompozitler,
vücut koruma z›rh›, kara ve
hava arac› z›rhlar› olarak
yayg›n bir flekilde kullan›l-
maktad›r [1].
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Seramiklerin, koruyucu amaçl› çelik esasl› malzemelere
k›yasla efl de¤er kesitte daha hafif olmalar›, savunma
sanayisinde kullan›mlar›n› popüler k›lmaktad›r. Hafiflik 
kriterinin yan› s›ra yeterli balistik özellikler sergilemesi, 
bu malzeme grubunun üzerinde çal›fl›lmas›na ve askeri
uygulamalarda önemli yer bulmas›na neden olmufltur. 
Bu makale kapsam›nda, seramik malzemelerin, tekli veya
çoklu bileflen olarak balistik özellikleri ele al›nm›flt›r.

Seramiklerin ve
Seramik Matriksli
Kompozitlerin
Balistik Özellikleri
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Leopard 2 tanklar›nda, 
kompozit seramik 
z›rh kal›nl›¤› 30 cm’ye kadar
ç›kabilmektedir.



Metallerin yüksek enerjili
mühimmatlar ile olan etkile-
flimlerinde plastik deformas-
yon oluflumu, enerji dönüflü-
münde en çok bilinen temel
mekanizmad›r [2-7]. Sera-
miklerin herhangi bir mü-
himmatla olan etkilefliminde
ise kinetik enerji do¤rudan
k›r›lma enerjisine dönüfl-
mektedir. Bilindi¤i üzere, se-
ramikler sert ve k›r›lgan
malzemeler olup, plastik fle-
kil de¤ifltirme kabiliyetleri
oldukça zay›ft›r [8, 9]. Sera-
miklerin bu mekanik özellik-
leri, mühimmat penetrasyo-
nuna karfl› iyi bir direnç sa¤-
lamakta olup, balistik yeter-
lili¤i belirlemektedir [10].
Ancak, seramik malzemeler,
yüksek sertlik ve basma da-
yan›mlar›na ra¤men, tek
bafllar›na z›rh malzemesi
olarak kullan›lamamaktad›r.
Seramiklerin yüksek sertlik-
leri, mühimmat›n orijinal

geometrisini balistik darbe
koflullar›nda de¤ifltirebil-
mekte ve böylece, etkinli¤ini
azaltarak tehdit seviyesini
daha afla¤›ya çekmektedir.
Enerjiyi sönümleyerek mer-
minin durdurulmas›n› sa¤la-
yan arka destek plakalar ise
kompozit ve z›rhl› araçlar›n
ana yap›s›nda kullan›lan alü-
minyum veya z›rh çeli¤i gibi
malzemeden oluflmaktad›r.
Seramik tabakan›n hemen
arkas›nda yer alan fiber tak-

viyeli polimer esasl› kompo-
zit z›rh delinse bile parçac›k
tutucu özelli¤i ile hedef arka-
s› etkiyi önemli oranda s›n›r-
lamaktad›r [1, 11-15].

Seramik 
Z›rh Sistemleri
Bir malzemenin balistik
amaçl› olarak kullan›labil-
mesi için baz› testlerin ya-
p›lmas› zorunludur. Balistik
test, mermi çeflidine ba¤l›
olarak, bir hedef malzeme-

sinin delinmeden karfl› ko-
yabilece¤i mermi h›z›n›n de-
neysel tespiti ile gerçeklefl-
tirilir. Malzemelerin meka-
nik özellikleri ile balistik
özelliklerini iliflkilendirme
çal›flmalar› ampirik olarak
sürdürülmüfl ise de geçerli
bir iliflki bulmak zordur. Bir
z›rh delicinin hedefe çarp-
mas› sonucu etkileflimler,
basma, çekme ve kayma ge-
rilmeleri olarak ortaya ç›-
kar. Tek bir malzemenin bü-

tün bu ge-
rilmeleri

karfl›laya-
bilme olas›l›¤›

bulunmad›¤› için, bir-
den fazla malzemenin fay-

dal› özelliklerinin birlefltiril-
mesi ile z›rh tasar›m›n›n ya-
p›lmas› gereklidir. 
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Bor karbür, yeni nesil helikopterlerde kullan›m alan› bulabilecek bir malzemedir.
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Tahrip gücünün sürekli art-
mas› karfl›s›nda, geleneksel
çelik z›rh malzemeleri yeri-
ne ayn› ifli görebilecek hafif
z›rh malzemelerinin geliflti-
rilmesi ihtiyac›, özellikle
uçak, helikopter ve perso-
nel korumas›na dönük ta-
leplerin ortaya ç›kmas› ile
önem kazanm›flt›r. Bu yüz-
den hafif ve sert seramik
malzemelerin, alüminyum,
cam fiber veya polimer
esasl› hafif malzemelerle
desteklenerek z›rh amaçl›
kullan›lmas›, modern z›rh
tasar›m› olarak ileri sürül-
müfltür. Silisyum karbür
(SiC), bor karbür (B4C), alü-
mina (Al2O3), titanyum dibo-
rür (TiB2), alüminyum nitrür
(AlN), zirkonya (ZrO2), alü-
minyum oksinitrür (ALONTM)
ve spinel (MgAl2O4), yayg›n
olarak kullan›lan seramik
z›rh malzemeleridir. SiC,
B4C, Al2O3, TiB2 ve AlN
opak seramikler olup, yo-
¤unluk, mukavemet ve elas-
tik limit de¤erleri Tablo 1’de
verilmifltir. 
Alüminyum oksinitrür ise
Al 23O 27N 5(9Al 2O 3.5AlN)
kompozisyonuna sahip say-
dam bir seramik olup, safi-

re benzer mekanik ve optik
özellikler sergilemektedir.
Bu malzemenin geçirim
aral›¤›, morötesi-k›z›lötesi
aral›ktad›r ve bu özellik,
malzemenin ço¤u elektro-

manyetik pencere uygu-

lamalar›nda kullan›labilirli-
¤ini artt›rmaktad›r. Yüksek
mukavemet ve sertli¤i, ayn›
zamanda ideal bir z›rh mal-
zemesi olmas›na da katk›
sa¤lamaktad›r [1, 10, 15].

Alümina
Çok kristalli alümina, di¤er
seramik malzemelere göre
gerek proseslenmesinin ko-
lay olmas› gerekse de ucuz
olmas› nedeniyle, yayg›n bir
z›rh malzemesidir ve orta 
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TABLO 1. BAZI SERAM‹K ZIRH MALZEMELER‹N ÖZELL‹KLER‹ [1]

Özellik SiC B4C Al2O3 (yüzde 85) Al2O3 (yüzde 99) TiB2 AlN

Yo¤unluk (g/cm3) 3,09-3,24 2,13-2,52 3,40-3,70 3,80-3,95 4,36-4,52 3,20-3,27

Basma Mukavemeti (GPa) 2,5-5,2 1,3-5,9 1,93-2,175 1,3-4,0 3,0-5,7 1,45-4,0

Young Modülü (GPa) 378-459 288-468 211-234 330-398 414-552 310-322

Hugoniot Elastik Limit (GPa) 8,0-15,7 9,6-19,7 4,8-7,0 5,3-14,0 9,0-17,0 8,5-9,4

Parçalanma Mukavemeti (GPa) 0,35-1,07 0,45-0,77 ~ 0,30 0,43-0,46 0,30-0,53 0,50-0,60

A-10 gibi yak›n hava deste¤i uçaklar›n›n, etkili ve hafif z›rhlara sahip olmas› kritik önemdedir.

Seramik esasl› z›rhlar, özellikle kiflisel z›rh uygulamalar›nda kullan›lmaktad›r.
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seviye bir balistik yeterlili¤e
sahiptir. Safl›k derecesi göz
önüne al›nd›¤›nda, yüzde 85
safl›ktaki bir alümina, yüzde
99 safl›kta olana k›yasla daha
ucuz ve bu nedenle de üzerin-
de daha çok çal›fl›lan bir mal-
zemedir. Tablo 2’de, yüzde 85
safl›ktaki alüminan›n de¤ifl-
ken mermi ve çarpma h›z› ko-
flullar›na ek olarak, farkl› he-
def malzeme ve geometrisin-
de balistik özellikleri veril-
mifltir. Tabloda verilen say›sal
de¤erler, tantalyum esasl›
köreltilmifl penetratör z›rh
delicilerin, APM2 tipi z›rh de-
licilere göre daha büyük pe-
netrasyon derinli¤i oluflumu-
na neden oldu¤unu göster-
mifltir [1].

Zirkonya ile 
Toklaflt›r›lm›fl Alümina
Zirkonya (ZrO2), opak sera-
miklerin basma mukaveme-
tini azaltsa da k›r›lma tokluk-
lar›n› gelifltirir. K›r›lgan ka-
rakteristikte olan seramikle-
rin bu tarz tokluk geliflimi
balistik yeterlikleri aç›s›ndan
önemlidir. Alüminan›n safl›k
derecesine ve yüzde olarak
içerdi¤i zirkonyaya ba¤l› ola-
rak, k›r›lma tokluk de¤eri
3,2-12 MPa. m1/2 aras›nda
de¤iflebilir. Zirkonya ile tok-
laflt›r›lm›fl alüminan›n balis-
tik yeterlili¤i üzerine mevcut

herhangi bir veri olmamas›-
na ra¤men, sahip oldu¤u
yüksek k›r›lma toklu¤u, mer-
mi ile olan etkileflimlerinde
toplam hacimsel parçalan-
man›n oldukça düflük oldu-
¤unu göstermifltir. Bu ise ba-
listik penetrasyon sürecinde,
malzemenin yeteri bir direnç
gösterdi¤i anlam›na gelir [1].

Bor Karbür
Bor karbür, yüksek sertli¤i,
düflük yo¤unlu¤u ve di¤er
üstün özellikleri nedeniyle
askeri amaçl› olarak, havac›-
l›k ve personel koruma ko-
nular›nda z›rh yap›m›na en
uygun malzemelerden biri-
dir. Bu iki temel amaç d›fl›n-
da, tank ve hafif z›rhl› araçla-
r›n korunmas›nda da oldukça
yayg›n kullan›m› vard›r. Yeni

nesil bütün helikopterlerde
(Super Puma, BLACK HAWK,
Super Cobra, Apache), uçak-
larda (C-130, C-17, A400M),
yüksek h›z ve mobilite gerek-
tiren z›rhl› kara araçlar›nda
(z›rhl› personel tafl›y›c›lar
vb.), havadan tafl›nabilir
araçlarda, personel koruyu-
cu balistik yeleklerde, tank-
larda (z›rh tabakas› veya ilave
z›rh olarak) ve komuta kon-
trol merkezlerinde, z›rh mal-
zemesi olarak bor karbür
kullan›labilmektedir. Ancak,
bor karbür esasl› seramik
malzemelerin üretim mali-
yetlerinin yüksek olmas›,
malzeme aç›s›ndan bir s›n›r
teflkil etmektedir [12, 16].

Silisyum Karbür
Silisyum karbür, bor karbüre
k›yasla nispeten daha ucuz
bir malzeme olup, yüksek
mukavemet ve sertlikte, ye-
teri balistik özelliklere sahip
olarak üretilebilmektedir.
Sertlik / kesit a¤›rl›¤› aç›s›n-
dan da önemli bir avantaja
sahiptir. Silisyum karbür
esasl› seramiklerin, özellik-

le kesit yo¤unlu¤u artt›kça,
kal›nt› penetrasyon azal-
maktad›r. Tek faz yap›s›,
yüksek safl›kta olmas› ve
serbest silisyum içerme-

yen bir mikroyap›ya sahip
olmas›, bu malzemeden iste-

nen özelliklerdir. Net-shape
özelli¤i ise helikopter içi z›rh-
larda, kara araçlar›nda ve
özellikle koruma vücut z›rh-
lar›nda kullan›m›na katk›
sa¤lamaktad›r [1, 16, 17].

Titanyum Diborür
Titanyum diborür, asl›nda bir
seramik malzeme olmay›p,
intermetalik karakteristi¤in-
de bir malzemedir. Yüksek
yo¤unluklu titanyum diborür,
sahip oldu¤u yüksek sertli-
¤inden dolay›, ideal ancak
pahal› bir z›rh malzemesidir
ve a¤›r z›rh uygulamalar›nda
tercih edilir. Nihai malzeme
aç›s›ndan, toz üretim yönte-
mi, flekillendirmede kullan›-
lan bas›nç ve flekillendirme
türü ile özellikle sinterleme
gibi kavramlar, mekanik ve
dolay›s› ile balistik özellikleri
do¤rudan etkilemektedir [1,
18, 19].

Alüminyum Nitrür
Düflük maliyetli ve yüksek
mekanik özellikli seramik
malzemelere olan talep,
alüminyum nitrürün keflfine
katk› sa¤lam›flt›r. Bu mal-
zemeye olan gerçek ilgi
1980’li y›llara dayanmakta
olup, özellikle elektronik
uygulamalarda yüksek ter-
mal iletkenli¤e olan talebin
bir sonucu olarak ortaya
ç›km›flt›r. 
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TABLO 2. YÜZDE 85 SAFLIKTAK‹ ALÜM‹NANIN DE⁄‹fiKEN KOfiULLARDA BAL‹ST‹K ÖZELL‹KLER‹ [1]

Hedef Konfigürasyonu
Darbe H›z› (m/s) Penetratör Hedef Seramik Kal›nl›¤› (mm) Kal›nt› Penetrasyon (mm) Toplam Penetrasyon (mm)

780 APM2 1 6,35 1,00 7,35
840 APM2 1 9,14 1,00 10,14
940 APM2 1 9,14 1,00 10,14

1640 APM2 1 9,14 30,0 39,14
2300 APM2 1 9,14 64,0 73,14
610 Körelmifl 1 6,30 4,80 11,10

1350 Körelmifl 1 9,30 36,0 45,30
1960 Körelmifl 2 9,30 84,0 93,30
2550 Körelmifl 2 9,30 96,0 105,30
700 Keskin 1 9,19 5,30 14,19
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Böylece, daha düflük maliyet-
li AlN tozlar›n›n üretimi sa¤-
lanm›flt›r. Bu malzemenin
özel bir karakteristi¤i, plastik
olarak k›smen deforme ol-
mas›d›r. Bu özelli¤i ile alter-
natif balistik malzemeler ara-
s›nda yer almaktad›r [1].

Kompozit Yap›l› 
Z›rhlar
Tanklarda ve z›rhl› araçlarda
seramik malzemelerin z›rh
amaçl› uygulamalar›, yüksek
atefl gücüne maruz kald›kla-
r›ndan, farkl›l›k göstermek-
tedir. Bu tür askeri araçlar-
da, daha çok kompozit yap›l›
z›rh malzemesinin kullan›m›
gerekmektedir. Örne¤in, 
M-60 ve T-72 tanklar›nda,
kal›nl›¤› 20 cm olabilen kom-
pozit seramik z›rhlar kullan›-
l›rken; Leopard 2 ve T-80
tanklar›nda, bu kal›nl›k, 
30 cm’ye kadar artabilmek-
tedir. Bu tür kompozit z›rh-
land›rmalarda ara bileflen,
mutlaka bir çelik / polimerik
matriks olmaktad›r [12].
Seramik matriksli kompozit-
ler, z›rh uygulamalar› aç›s›n-
dan, yukar›da bahsedilen do¤-
rudan seramik malzemelere
göre pek yayg›n olmamakla
birlikte, üzerinde çal›fl›lan bir
malzeme grubu olmufltur.
Genelde, seramik matriksli
kompozitler, standart sera-
mik z›rhlar›nda oldu¤u gibi,
istenen boyut, kalite ve mik-
tarda üretilememektedir. Me-
tal matriksli kompozitlere
benzer olarak bu malzeme
grubunda da takviye eleman›
ço¤unlukla sürekli fiber veya
“whisker” olmaktad›r. Kulla-
n›lan takviye eleman›n›n ka-
rakteristik özelliklerine göre
de balistik özellikler de¤ifl-
kenlik göstermektedir. Takvi-
ye eleman› ile malzemenin k›-
r›lganl›¤› veya enerji sönüm-
leme özelli¤i de¤ifltirilebil-
mektedir. Bu tür malzeme
grubunda, borsilikat cam
matriksli kompozitler, alü-
minyum / alümina kompozit-
ler ve silisyum karbür / alü-
minyum nitrür kompozitler en
çok bilinenlerdir [1].

Balistik Esaslar
Seramik z›rh malzemesinin
çal›flma prensibi; yüksek
h›zla gelen çelik veya di¤er
a¤›r metal esasl› z›rh delici
malzemelerin sivri uçlar›-
n›n, yüksek sertlikteki sera-
mik ön yüz taraf›ndan k›r›la-
rak durdurulmas› esas›na
dayan›r [1].
De¤iflik kal›nl›ktaki seramik-
lere de¤iflik h›zlarda yap›lan
at›fllar, çarp›flma sürecindeki
ard›fl›k hasar mekanizmalar›-
n›n anlafl›lmas›n› belli bir de-
receye kadar mümkün k›l-
m›flt›r. Serami¤in yap›sal
tümleflikli¤inin bozulmas›,
radyal, konik ve yanal çatlak-
lar vas›tas›yla gerçekleflmek-
tedir. Merminin seramikle et-
kileflimi ise en içteki konik
çatla¤›n s›n›rlad›¤› ve konoid
seramik bölgesi ad›

verilen kütle üzerinden ol-
maktad›r. Konoid seramik
bölgesinin iki temel fonksiyo-
nu, mermi ucunu korozyona
u¤ratarak ve deforme ederek
kütlefltirmek ve dinamik çar-
p›flma yükünü tabana yayarak
merminin kinetik enerjisini
sönümlemektir [20-22].
Bu ifllem esnas›nda, delici
malzemenin kinetik enerjisi-
nin yaklafl›k yüzde 40’› sera-
mi¤in konikal k›r›lmas› ile ön
sert yüz taraf›ndan sönümle-
nirken, geriye kalan enerji,
plastik altl›¤›n deformasyonu
ile sönümlenir. Mermi içeri
do¤ru nüfuz ettikçe, sivri uç
körleflti¤i gibi, baz› durumlar-
da, çekirdek k›s›m k›r›larak
ufak parçalara da ayr›labilir.
Bütün bu ifllemin tamam›
mikro saniyeler içinde ta-
mamlan›r. Bu sürenin ilk eta-

b›nda, seramik ve delici
çekirdek k›s›mlar›n

k›r›lmas› gerçek-
leflirken, geri

kalan sürede
ise altl›k
malzeme-
de defor-
m a s y o n
b a fl l a r .
Merminin
delici çelik

çekirdek k›sm›n›n k›r›larak
parçalanmas›na, malzeme
sertli¤inin yan› s›ra malzeme
bünyesinde ses dalgalar›n›n
yay›lma h›z› da etki eder 
[21, 22].
Seramik malzemenin ses dal-
galar›n› yayma h›z› ne kadar
yüksek ise delici ucun darbe
etkisiyle oluflan ve serami¤in
alt yüzeyinden geri dönen ses
dalgalar› ile k›r›lmas› da o ka-
dar kolay olur [21, 22].
Seramik malzemelerin tehdit
karfl›s›nda gösterecekleri ba-
listik performanslar›n› karak-
terize etmenin tek yolu, ben-
zer flartlar alt›nda haz›rlanan
balistik numunelere ayn›
flartlarda atefl ederek, mer-
minin seramik arkas›ndaki
yumuflak altl›k malzemesi
içerisinde kat etti¤i mesafe-
nin karfl›laflt›rmal› olarak öl-
çülmesidir. Bu tür bir deney-
de kullan›lan altl›k malzeme-
si, genellikle alüminyum me-
talidir. Z›rh malzemesinin ba-
listik performans›, seramik ve
altl›k malzemenin yo¤unluk-
lar›n›n, seramik panel kal›nl›-
¤›n›n ve çelik çekirdekli z›rh
delicinin alüminyum altl›k
içerisine nüfuz etme derinli-
¤inin bir fonksiyonu olarak
belirlenebilir [1, 20].
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Alüminyum oksinitrür, Surmet Corporation taraf›ndan 
üç modlu aray›c›lar için üretilen saydamlarda 

kullan›lmaktad›r.

Challenger 2, ad› seramik z›rhlarla özdeflleflen Chobham z›rh›na sahiptir.
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Sonuçlar
ve ‹leri Bak›fl
Seramik esasl› malzeme-
lerin hafif z›rhl› sistemlerin
bir parças› olarak kullan›l-
mas›ndaki temel neden, ge-
nel olarak yüksek sertlik ve
düflük yo¤unluk göstermele-
rinden ileri gelmektedir. Bu
teknik özellik-
ler, tehdit tü-
rünün çelik çe-
kirdekli veya z›rh delici
mermi olmas› durumunda
oldukça önem kazan›r. An-
cak, seramikler, gevrek k›r›l-
ma gösteren malzemeler ol-
malar› nedeni ile merminin
veya delicinin yapt›¤› darbe
neticesinde ufak parçac›klar
halinde k›r›labilirler. Balistik
hedef levhas› üzerindeki sert
bir seramik malzemesinin
amac›, gelen delicinin sivri
ucunun ve delicinin kendisi-
nin k›r›lmas›n› sa¤lamakken,
seramiklerin yap›flt›r›ld›¤› ba-
listik özellikli altl›k malzeme-
sinin amac› ise parçalanm›fl
olan delicinin kinetik enerjisi-
ni sönümlemek ve parçac›k-
lar› tutmakt›r. Bu özellikleri
nedeni ile seramik destekli
z›rh sistemleri, d›fl yüzeyi
sertlefltirilmifl fakat iç k›s›m-
lar› yumuflak olan geleneksel
çelik z›rhlara benzemekle
birlikte, ayn› balistik tehdit
dereceleri için çok daha hafif
olmalar› nedeni ile büyük
avantaja sahiptirler.
Bu çal›flma kapsam›nda, se-
ramik ve seramik matriksli
kompozitlerin genel özellik-
lerine ek olarak balistik özel-
likleri, bu özellikleri belirle-
yen ve etkileyen kavramlar
üzerinde durulmufltur. Z›rh-
land›r›lm›fl araçlarda bu mal-
zeme gruplar›n›n yeri ve öne-
mi örneklenerek irdelenmifl-
tir. Ulusal de¤erler ve kaza-
n›mlar kapsam›nda, seramik
esasl› z›rh malzemelerinin
araflt›r›lmas› ve gelifltirilmesi
önemli olup, ticari ürün ha-
linde pazarl›yor olabilmemiz
memnuniyet vericidir [23, 24].
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Bor karbür, 
yeni nesil 
uçaklarda da 
kullan›m alan›
bulabilecek bir
malzemedir.
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Savunma Sanayii Müs-
teflarl›¤› (SSM)’n›n di-
rektifleri do¤rultusun-

da Makina ve Kimya Endüs-
trisi Kurumu (MKEK) ile Ka-
le Kal›p A.fi. (Kale Kal›p)
aras›nda imzalanan proto-
kol ile Cumhuriyet tarihinde
ilk defa, bir makinal› tüfe¤in,
Türkiye’nin öz kaynaklar›
kullan›larak tasarlanmas›
ve üretilmesi süreci de bafl-
lam›fl oldu. 
Tasar›m›ndan üretime, d›fla
ba¤›ml›l›¤› azaltmas› öngö-
rülen ve TSK’n›n ihtiyaçlar›-
n› karfl›laman›n yan› s›ra ih-
racat imkân› da sa¤layaca¤›
de¤erlendirilen “Modern
Milli Makinal› Tüfek” projesi
ile ilgili bas›n toplant›s› ve
imza töreni, Milli Savunma
Bakan› ‹smet Y›lmaz’›n gön-
derdi¤i mesaj›n okunmas›y-
la bafllad›.

Hedef 2015
SSM yetkilileri, Kale Kal›p
ve MKEK yöneticileri ile
projede görev alan mühen-
dislerin kat›l›m› ile icra edi-
len törende, aç›l›fl konufl-
mas›n› yapmak üzere, kür-
süye ilk olarak Kale Grubu
Teknik Bölüm Baflkan› Os-
man Okyay ç›kt›. Modern
Milli Makinal› Tüfek projesi-

nin, Ocak 2009’da MKEK
ana yüklenicili¤i ve Kale Ka-
l›p ana alt yüklenicili¤i ile
bafllat›lan “Milli Modern Pi-
yade Tüfe¤i” projesinin de-
vam› niteli¤inde oldu¤unu
belirterek sözlerine baflla-
yan Okyay, TSK’n›n uzman
personeliyle yak›n ifl birli¤i
içerisinde tasarlan›p üreti-
lecek olan tüfe¤in, hafiflik,
uzun namlu at›m ömrü, ko-
lay sökülüp tak›lma, uzun
etkili menzil gibi pek çok
önemli özelli¤i ile dünyada-
ki muadillerinden ayr›laca-
¤›n› ve en iyisi olaca¤›n› söy-
ledi. Tüfe¤in tasar›m, gelifl-
tirme ve üretim süreçlerin-
de, en son teknoloji bilgisa-
yar destekli tasar›m ve ana-
liz araçlar›ndan, dinamik ve
kinematik analiz yaz›l›mla-
r›na kadar, 13 farkl› ve son
derece geliflmifl yaz›l›m ve
donan›m sistemleri kullan›-
laca¤›n› belirten Okyay,
Ocak 2012’de bafllayacak
projenin, tasar›m, gelifltir-

me ve üretim hatt› kalifi-
kasyonu dönemini, 2015 y›l›
sonunda tamamlamay›
planlad›klar›n› aç›klad›.
Milli Modern Piyade Tüfe¤i
projesi hakk›nda da bilgiler
veren Okyay, 2009 y›l›nda
bafllayan proje kapsam›nda,
3 farkl› prototipin üretildi¤i-
ni ve Kara Kuvvetleri Komu-

tanl›¤›’n›n be¤enisine su-
nuldu¤unu söyledi. Proto-
tipler üzerinde sürekli iyi-
lefltirmeler yap›ld›¤›n› ve 50
adet A serisi prototipin SSM
ve TSK personeli gözeti-
minde, 36 tane farkl› ve
a¤›rlaflt›r›lm›fl testten bafla-
r›yla geçti¤ini belirten Ok-
yay, 50 adet B serisi prototi-
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Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’nin taktik

ve teknik isterlerini karfl›layacak ve

muharebe ortam›nda, gece-gündüz 

her türlü arazi ve hava flart›nda

kullan›labilecek bir makinal› tüfe¤in,

Türkiye’nin öz kaynaklar› kullan›larak

tasarlan›p üretilmesi için ilk ad›m, 

28 Aral›k 2011’de, ‹stanbul Kuruçeflme

Divan’da gerçeklefltirilen, “Modern

Milli Makinal› Tüfek Tasar›m›

Protokolü”nün imza töreni ile at›ld›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

S›ra Modern 
Makinal› Tüfekte
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pin de üretim süreçlerinin
tamamland›¤›n› ve kalifi-
kasyon testleri için haz›rl›k-
lar›n sürdü¤ü bilgisini kat›-
l›mc›larla paylaflt›. 
Kalifikasyon testlerinin ta-
mamlanmas›yla beraber,
2012’nin ilk çeyre¤inde 200
adet pilot kafile üretimi
gerçeklefltirilece¤ini söyle-
yen Okyay, 2012’nin sonlar›-
na do¤ru da seri üretime
bafllanmas›n›n planlad›¤›n›
verdi¤i bilgilere ekledi.

Fikir ve Gayret 
Birli¤i Vurgusu
Okyay’dan sonra kürsüye,
Kale Grubu Kurucusu ve
Onursal Baflkan› Dr. ‹brahim
Bodur ç›kt›. Kale Grubu çal›-
flanlar›na, “Daima ilk ola-
caks›n›z, yapt›¤›n›z ifl evvela
ülkenin hayr›na, milli menfa-
atlere uygun yap›lacakt›r”
direktifini verdi¤ini söyleye-
rek sözlerine bafllayan Dr.
Bodur’un -1950’li y›llardan
bu yana Türk sanayisinin
oluflumunda oynad›¤› büyük
rolü de göz önünde bulundu-
rursak- Modern Milli Maki-
nal› Tüfek projesi için düzen-
lenen törene, hasta yata¤›n-
dan kalkarak gelmesi, O’nun
heyecan›n› ve projenin mahi-
yet ve anlam itibariyle ülke-
miz için ne kadar önemli ol-
du¤unu gözler önüne serdi.
Tecrübelerine dayanarak,
geçmiflten örnekler vererek
yapt›¤› konuflmas›nda, özel
sektör ile kamunun güçleri
birlefltirilmeden yol alman›n
zor oldu¤unu söyleyen Dr.
Bodur, ihtiyaçlar›m›z›n milli
olarak karfl›lanmas› gerekli-
li¤ine, “tafl›ma su ile de¤ir-
men dönmez” diyerek vurgu

yapt› ve bu yolda fikir, çal›fl-
ma ve gayret birli¤i içerisin-
de olunmas› gerekti¤i mesa-
j›n› verdi.

Dünyadaki 
En ‹yi Tüfek
Konuflma yapmak üzere
kürsüye ç›kan bir di¤er isim
de MKEK Yönetim Kurulu
Baflkan› ve Genel Müdürü
Ünal Önsipahio¤lu’ydu.
MKEK’nin tarihçesi hakk›n-
da bilgi vererek bafllad›¤›
konuflmas›nda, bugüne ka-
dar gelen süreçte neler ya-
p›ld›¤›na, kurumun bünye-
sindeki fabrikalara ve kabi-
liyetlerine kadar birçok ko-
nuya de¤inen Önsipahio¤lu,
MKEK’nin, bugün, 112 tane
Ar-Ge projesinin sorumlu-
lu¤unu alm›fl bulundu¤unu
ve bu projelerin karfl›l›¤›
olarak da 320 milyon TL
kaynak kullan›ld›¤›n› söyle-
di. Yeni stratejileri parale-
linde, alt yüklenicilere ve
KOB‹’lere çok önem verdik-
lerini sözlerine ekleyen Ön-
sipahio¤lu, kurumun kendi
içinde küçüldü¤ünü, iflinde
ise büyüdü¤ünü; bu büyü-

meyi de yurt içindeki sana-
yiciyle birlikte yapt›klar›n›
belirtti. Modern Milli Piyade
Tüfe¤i projesinin de devle-
tin gücü MKEK ile özel sek-
törün çabuk ifl yapabilirli¤i,
çabuk Ar-Ge yapabilirli¤i,
malzeme bulabilirli¤i ve
personel çal›flt›rabilirli¤inin
üniversiteler ile birlefltirile-
rek do¤du¤unu belirten Ön-
sipahio¤lu, projeyi maddi
olarak de¤erlendirdi¤inde
ise haz›rlanan bütçenin
dünyadaki muadiller ile k›-
yasland›¤›nda çok düflük ol-
du¤unu söyledi. Milli Mo-
dern Piyade Tüfe¤i proje-
sinde, MKEK’nin pay›n›n 19
milyon TL oldu¤unu ve Kale
Kal›p’›n bunun da alt›nda bir
paya sahip oldu¤unu söyle-
yen Önsipahio¤lu, Modern
Milli Makinal› Tüfek proje-
sinde de ayn› durumun söz
konusu oldu¤unu; yani kar-
l›l›ktan öte büyük fedakâr-
l›klar›n ön planda oldu¤u iki
projenin söz konusu oldu-
¤unu söyledi. 
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Modern
Milli
Makinal›
Tüfek
Etkinlikte verilen 
bilgilere göre, modern 
milli makinal› tüfe¤in 
bafll›ca teknik özelliklerinin
flöyle olmas› öngörülüyor:
Tek personel taraf›ndan 
kullan›labilecek 7,62 mm’lik
tüfe¤in etkili menzili, 
1000 m’nin üzerinde 
olacak. Gaz geciktirmeli 
sistem ve döner bafll› 
kilitleme mekanizmas›
(rotating bolt)’na sahip 
olacak tüfe¤in, geri tepme
kuvveti düflük, namlu at›m
ömrü uzun olacak; ayr›ca
yedek namlusu bulunacak ve
dakikada en az 750 at›m
yapabilecek.

Modern 
Milli Makinal› Tüfek
temsili görseli

Kale Grubu 
Teknik Bölüm Baflkan›
Osman Okyay

Kale Grubu Kurucusu
ve Onursal Baflkan›
Dr. ‹brahim Bodur 

MKEK Yönetim 
Kurulu Baflkan› ve 
Genel Müdürü 
Ünal Önsipahio¤lu

©
M

S
I

D
ergisi

©
M

S
I

D
ergisi

©
M

S
I

D
ergisi

©
K

al
e 

K
al

›p



Okyay gibi, piyade tüfe¤inde
gelinen nokta hakk›nda da
bilgiler veren Önsipahio¤lu,
“dünyada bulunan bütün pi-
yade tüfeklerinin en iyi
özellikleri bir tüfekte top-
land›” diyerek, yapt›klar› ifle
olan inanc›n› bir kez daha
dile getirdi. Döner bafll› ki-
litleme mekanizmal› ve gaz
piston tahrikle çal›flan tüfe-
¤in üzerine her türlü dür-
bün, ayd›nlatma ve optik
sistem gibi teçhizat›n mon-
te edilebilece¤ini belirten
Önsipahio¤lu, tüfe¤in ayr›ca
teleskopik dipçi¤e sahip ol-
du¤unu; hem sa¤ hem de
sol el ile kullan›ma uygun
oldu¤unu verdi¤i bilgilere

ekledi. Baz› ülkelerle ihra-
cat ve müflterek üretime
yönelik görüflmelerin de-
vam etti¤ini aç›klayan Önsi-
pahio¤lu, her fley planland›-
¤› flekilde devam etti¤i tak-
dirde, tüfe¤in, Temmuz
2012’de hizmete girmesini
planlad›klar› belirtti.

Gerekirse 
50.000 At›n
Önsipahio¤lu, konuflmas›n-
da, tüfe¤in at›fl testleri es-
nas›nda yaflanan bir olay›
da kat›l›mc›larla paylaflt›:
Mukavemet testlerinde, is-
terin 6000 merminin sürek-
li at›m› oldu¤unu; fakat he-
yetin testler esnas›nda
10.000 at›fla ç›kmak istedi-
¤ini belirtmesi üzerine,
“50.000 at›n… Hiç kimse bu
tüfekten flüphe duymama-
l›.” dedi¤ini anlatan Önsipa-
hio¤lu; “Biz en iyi tüfe¤i
yapt›k. Biz, Türk insan›na,
Türk mühendisine, Türk ifl-
çisine güveniyoruz ve bu tü-
fek, hiçbir yerden teknoloji
transferi yap›lmadan ve ya-
banc› personel kullan›lma-
dan, sadece Silahl› Kuvvet-
lerin tarifi ve iste¤i do¤rul-
tusunda yap›lm›flt›r.” dedi.
Makinal› tüfek ile ilgili de
Savunma Sanayii ‹cra Ko-
mitesi’nde piyade tüfe¤iyle
ilgili karar al›n›rken bunla-
r›n bir aile bütünlü¤ü içinde

Kale Kal›p’ta yap›lmas›na
karar verildi¤ini belirten
Önsipahio¤lu, makinal› tü-
fe¤in de, dünyadaki bütün
en iyi tüfeklerin özelliklerini
bir arada bulunduraca¤›n›,
azami menzilinin 3000 m,
tesirli menzilinin de 1000-
1500 m aras›nda olmas›n›
öngördüklerini söyledi. Ma-
kinal› tüfe¤in az say›da par-
çadan meydana gelece¤ini
ve piyade tüfe¤i ile yüzde 40
oran›nda ortak parçaya sa-
hip olaca¤›n› da ekleyen
Önsipahio¤lu, bu projeyi,
hafif ve a¤›r makinal› tüfek-
lerin takip edece¤ini; piya-
de tüfe¤i projesini ise, Özel
Kuvvetlerin kullanaca¤› bir
k›sa versiyonun, bir de kes-
kin niflanc› versiyonunun
takip edece¤ini aç›klad›.
Tören sonras›nda, nas›l bir
keskin niflanc› tüfe¤i olaca-
¤› ve kullan›m konseptine
iliflkin sorumuzu ise Önsi-
pahio¤lu, tüfe¤in, keskin
niflanc› timinde görev ya-
pan gözetleyici taraf›ndan
kullan›lacak; bir veya daha
fazla hedefi, uzun menzil-
de, h›zl› ve isabetli bir fle-
kilde atefl alt›na alabilecek
bir tüfek olaca¤› fleklinde
cevapland›rd›. Bilindi¤i
üzere, keskin niflanc› ti-
minde görev yapan ve bafl-
l›ca görevi, çevreyi gözetle-
yip esas keskin niflanc›y›

korumak olan tim mensu-
bu gözetleyici olarak ad-
land›r›l›yor.

Nas›l Bir Güç 
Kazand›raca¤›z?
Son olarak söz alan Savun-
ma Sanayii Müsteflar› Mu-
rad Bayar ise k›sa bir ko-
nuflma yapt› ve MKEK, Kale
Kal›p ve Silahl› Kuvvetlerin
büyük bir heyecan ile bu
projeye sar›ld›klar›n›; fakat
bu sözlerinin, bir heyecan
projesi hayata geçiriliyor
fleklinde alg›lanmamas› ge-
rekti¤ini söyledi. ‹lmin ve bi-
limin gereklerinin, tasar›m-
dan grafi¤e, üretimden tes-
limata kadar tam olarak uy-
guland›¤›n› belirten Bayar,
her askerin kullanaca¤› bir
tüfe¤in, sahadaki testlerinin
ve do¤rulanmas›n›n da çok
önemli oldu¤unu sözlerine
ekledi. Yerli katk› ile ilgili
olarak da tüfe¤i oluflturan
her parçan›n rahatl›kla Tür-
kiye’de yap›labilece¤ini; fa-
kat burada as›l önemli ola-
n›n, sonuçta askere nas›l bir
yetenek kazand›r›laca¤› ol-
du¤una dikkat çeken Bayar,
SSM’nin bütün projelerinde,
art›k ölçütün bu oldu¤unu
vurgulad›.
Konuflmalar›n ard›ndan,
Modern Milli Makinal› Tüfek
Protokolü’nün imzalanma-
s›yla etkinlik sona erdi.

ÖZEL HABER
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Savunma Sanayii 
Müsteflar› 
Murad Bayar
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Havac›l›k ve savunma

alan›ndaki h›zl› gelifli-

me ayak uyduran Kale

Havac›l›k, ald›¤› stratejik bir

kararla, tamamen havac›l›k

sanayisine üretim yapmak

amac›yla, yeni ve yüksek

teknolojiye dayal› bir tesis

kurma çal›flmalar›n› bafllatt›

ve 18.000 m2lik alana kuru-

lan fabrikas›n›n inflas›n›,

2007 y›l›nda tamamlad›. Te-

sis, 2008 y›l›n›n bafllar›nda

devreye al›nd›.

Günümüze kadar Kale Hava-

c›l›k, birçok uluslararas› an-

laflmaya imza att›. Firman›n

do¤rudan müflterileri aras›n-

da; Boeing, Lockheed Martin,

PFW, Spirit AeroSystems

gibi dünya devi kurulufllar 

yer al›yor. Kale Havac›l›k, 

Boeing’in yeni seri 787 

Dreamliner yolcu uça¤›n›n

yan› s›ra, 737, 747, 757, 767

ve 777 modeli uçaklar› için

de parça üretimi yap›yor.

Firman›n havac›l›k alan›nda-

ki en büyük projesi ise Lock-

heed Martin ana yüklenicili-

¤inde yürütülen Joint Strike 

Fighter (Müflterek Taarruz

Uça¤›) program› kapsam›n-

da gelifltirilen, F-35.

Üretim Yetenekleri
Kale Havac›l›k, 230’un üze-

rinde çal›flan› ve 30’un 

üzerinde yüksek h›zl› çok

eksenli CNC (Computer 

Numerical Control / Bilgisa-

yar Kontrollü) tezgâh› ile, 

1 m3 hacimli, hassas orta

boy yap›sal havac›l›k parça-

lar› üretebiliyor. Yüzde 80

oran›nda alüminyum parça

imalat› yapan firman›n, ti-

tanyum ve paslanmaz çelik

iflleme kabiliyeti de bulunu-

yor. Firman›n Üretim ve Mü-

hendislik Müdürü Selim

Erol, konuya iliflkin flunlar›

söylüyor: “fiu anda titanyum

parça imalat›m›zdaki art›fl,

gelecek planlar›m›zda bu

zorlu malzemenin ifllenebil-

mesi için gereken en iyi ma-

kine ve ekipman al›m› ihtiya-

c›n› do¤uracakt›r.”

Kale Havac›l›k’›n üretim hat-

t›nda, 3 metrenin üzerinde

boyda parça iflleme kapasi-

tesine sahip 5 eksenli iflleme

merkezlerinin yan› s›ra 9 ek-

sene kadar freze-torna iflle-

mi yapabilecek yüksek tek-

nolojili CNC tezgâhlar da bu-

lunuyor. Erol’un, firman›n

yat›r›mlar› ile ilgili görüflleri

flöyle: “Gelece¤e yönelik be-

lirledi¤imiz büyüme hedef-

lerimiz için yat›r›m kritik

önemde. Yap›m›z› bugünü

düflünerek kurmad›k ve he-

deflerimizi hep uzun vadeli

belirledik. fiu anda kapasite-

mizin büyük bir k›sm›n› kul-

lan›yoruz ve kalan k›sm› da

havac›l›k sanayisindeki bü-

yümeyi yakalamak amac›yla

önümüzdeki y›llarda koydu-

¤umuz hedefler do¤rultu-

sunda gün be gün kullan›ma

aç›lmaktad›r.”

Vericut 
Kale Havac›l›k’›n 
Hizmetinde
Kale Havac›l›k üretim alt ya-

p›s›n› olufltururken, ço¤un-

lukla ABD ve ‹ngiltere mer-

kezli yurt d›fl› seyahatlerden

edindi¤i bilgileri referans

olarak kullan›yor. Bu seya-

hatlerdeki gözlemlerini

özetleyen Erol, flu noktalar›

vurguluyor: “Havac›l›k ala-

n›nda çal›flan her fabrikan›n

farkl› iflleyifl süreçleri, farkl›

makine ve teçhizatlar›, ço¤u

zaman da farkl› CAD/CAM

(Computer Aided Design /

Computer Aided Manufacturing

– Bilgisayar Destekli Tasar›m

/ Bilgisayar Destekli Üretim)

altyap›lar› olmas›na ra¤men,

neredeyse hepsinde ortak

gördü¤ümüz yap› Vericut

kullan›m› oldu. Gözlemleri-

miz sonucunda, Vericut’›n

bizim için bafllang›ç aflama-

s›ndan itibaren kullan›lmas›

gereken bir yaz›l›m oldu¤u-

nu fark ettik ve CGtech fir-

mas›ndan bir yetkiliyi firma-

m›za davet ettik. Vericut ko-

nusunda yapt›¤›m›z yat›r›m,

firmam›z›n kurulufl aflama-

s›ndan bugüne kadar yapt›-

¤›m›z en iyi yat›r›mlardan bi-

ri oldu”.

Kale Havac›l›k’›n rekabetçi

özelliklerden birisi de ve-

rimlilik aç›s›ndan tüm metot

mühendisli¤inin, firman›n

kendi bilgi birikimine dayan-

mas›. Firman›n, kendi gibi

genç 15 kiflilik kalifiye mü-

hendis kadrosu, tak›mlan-

d›rma, fikstür tasar›m› ve NC

(Numerical Control / Say›sal

Kontrol) program› olufltur-

mada, CATIA V5 yaz›l›m›n›

uzman seviyesinde kullan›-
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Kale Havac›l›k ‹çin 
‹malat›n Güvencesi: Vericut

Kale Grubu, bünyesinde bulunan firmalarla, uzun y›llard›r

havac›l›k ve savunma sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 

Bu firmalardan biri de 2008 y›l›nda Tuzla, ‹stanbul’da 

kurulan Kale Havac›l›k Sanayi A.fi. (Kale Aero). Yine grup

bünyesinde bulunan Kalekal›p da Stinger FIM-92 hava

savunma füzesi de dahil olmak üzere, havac›l›k sektöründe

birçok projeye imza atm›fl durumda.



yor. Bu yaz›l›m›n yan›nda,

tüm mühendisler Vericut ya-

z›l›m›n› da uzman seviyesin-

de kullanmak durumunda-

lar. Çünkü kural gere¤i, re-

vizyonlar dâhil, tüm NC

programlar› tezgâhta çal›flt›-

r›lmadan önce, Vericut kul-

lan›larak simüle ediliyor.

Tezgâhta meydana gelebile-

cek herhangi bir aksakl›ktan

dolay› yaflanacak zaman ka-

y›plar›, Kale Havac›l›k için

tahammül edilemeyecek bir

durum.

Erol, Vericut kullan›m›n ken-

dilerine sa¤lad›¤› avantajlar›

flöyle özetliyor: “Dalma, çarp-

ma ve limit afl›m› kontrolü

için Vericut kullanmazsan›z,

ilk do¤ru parçay› üretebilmek

için birçok parça ifllemeniz

gerekebilir. Ayn› zamanda,

CNC tezgâh›n›z› da tehlikeye

atm›fl olursunuz. FAIR (First

Article Inspection Report / ‹lk

Parça Tetkik Raporu)’in en

h›zl› flekilde tamamlanabil-

mesi ve ilk seferde do¤ru

parçan›n ifllenebilmesi için,

bu kontroller inan›lmaz dere-

cede önemli. Amac›m›z, par-

çalar ne kadar karmafl›k

olursa olsun, ilk seferde do¤-

ru parçay› üretebilmek ve bu

do¤rultuda Vericut bizim en

büyük yard›mc›m›z.”

Kale Havac›l›k’ta 
Vericut Kullan›m›
Vericut yaz›l›m›n›n daha et-

kin kullan›labilmesi için, 

Kale Havac›l›k bünyesinde,

CATIA V5 - Vericut arayüz

modülü kullan›l›yor. Bu mo-

dül vas›tas›yla, CATIA orta-

m›ndaki fikstür, kütük, di-

zayn ve tak›mland›rma gibi

bilgiler, çok h›zl› bir flekilde

Vericut ortam›na aktar›labi-

liyor. Do¤rulanan NC kodu,

daha sonras›nda da tezgâha

gönderiliyor.

Vericut içinde kullan›lan tez-

gâh modelleri, yaz›l›m ilk te-

darik edildi¤inde verilen e¤i-

timler sayesinde, firma mü-

hendisleri taraf›ndan tezgâh

üreticilerinden al›nan CAD

modellerinin kullan›lmas› ile

gerçeklefltiriliyor. Ancak,

Okuma firmas›n›n 9 eksenli

freze-torna tezgâh› gibi çok

üst düzeyde bilgi birikimi ve

tecrübe gerektiren makine-

ler için, CGTech mühendis-

lerinden destek al›nm›fl.

Kale Havac›l›k, modüler bir

yap›ya sahip olan Vericut ya-

z›l›m›n›n, bugün ve gelecek-

teki ihtiyaçlar›n› karfl›laya-

cak modülerini kullan›yor.

Firmada flu anda üçer adet

Verification, MultiAxis ve

Machine Simulation lisans-

lar›n›n yan›nda, ikifler adet

Auto-Diff ve Catia-to Vericut

Interface ve bir adet 

Optipath modülü bulunuyor.

Bu modüllerden Optipath,

firman›n yine gelecek hedef-

lerinin do¤rultusunda, yak›n

zamanda bünyesine katt›¤›

bir modül ve NC program›-

n›n daha h›zl›, daha verimli

ve hatta daha kaliteli iflleme

yapmas›n› sa¤l›yor. Yap›lan

kesimin her sat›r›nda kald›-

r›lan talafl›n hacmi gözetile-

rek, kullan›lmas› gereken

ilerleme, iflleme ba¤l› olarak

yaz›l›m taraf›ndan otomatik

olarak ayarlan›yor. Böylece,

ortalama 1 saat ile 12 saat

aras›nda olan; daha büyük

parçalarda ise daha uzun

sürelere ç›kabilen çevrim-

lerde, Optipath kullan›ld›¤›n-

da, yüzde 30’a kadar k›salma

sa¤lanabiliyor.

Genç Ekibe 
Kâ¤›ts›z Atölye
Genç bir ekibe sahip olman›n

avantajlar›n› ise Erol flöyle

de¤erlendiriyor: “Biz de-

vaml› ö¤renen ve ö¤rendikçe

geliflen bir ekibin üyeleriyiz.

Her ad›mda ö¤renilen her

detay, düzenli bir flekilde

belgelenerek, ekibe yeni ka-

t›lan üyelerin e¤itiminde

kullan›l›yor.”

fiu anda, üretim alan›ndaki

proses bilgilerini operatöre

aktarmak üzere yaz›l› do-

kümanlar kullan›l›yor. Önü-

müzdeki dönemde ise Kale

Havac›l›k, kâ¤›ts›z üretim

felsefesi kapsam›nda, 

Vericut Reviewer ile yaz›l› do-

kümantasyonu ortadan kal-

d›rmay› planl›yor. Vericut’›n

kullan›c›lar›na ücretsiz sun-

du¤u Vericut Reviewer saye-

sinde, simülasyonun tüm

aflamalar›, atölyedeki basit

bir bilgisayardan izlenebili-

yor. Erol bu konuyu flöyle

de¤erlendiriyor: “Vericut

Reviewer kullanarak, opera-

törlerin, parçay› iflleyecek

tak›m yolundan ne gibi hare-

ketler beklemesi gerekti¤ini

daha önceden görmesini ar-

zuluyoruz. Bu flekilde, ope-

ratörün iflleme esnas›nda

CAM mühendisinin gözeti-

mine ihtiyac› kalmayacak.”

Türkiye’de Vericut
Deste¤i Üçgen 
Yaz›l›mdan
Kale Havac›l›k, teknolojik

makine ve teçhizat yat›r›m-

lar›n›, sadece bugünü de¤il,

gelece¤i de dikkate alarak

gerçeklefltiriyor. 
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Ayn› felsefeyi, yaz›l›m yat›-

r›mlar›nda da gözetiyor ve

yaz›l›m yat›r›mlar›na sa¤la-

nan deste¤e çok büyük

önem veriyor. Vericut konu-

sunda yerel deste¤i ise ken-

dilerine Üçgen Yaz›l›m sa¤l›-

yor. Kale Havac›l›k, bu konu-

da Üçgen Yaz›l›m ile çal›fl-

maktan oldukça memnun ve

bu memnuniyeti Erol, “Ko-

nular›nda üst düzeyde bilgi

sahibiler. Sadece CAD/CAM

çözümlerinde de¤il, imalat

süreçlerindeki bilgileri de

bizi kendileriyle çal›flmak

konusunda yüreklendirdi.

Vericut gibi bir çözümün

kullan›m›nda, yerel destek

çok önemli ve kendilerinin

bu konuda bize sa¤lad›¤›

üst düzey destek, ö¤renim

e¤rilerimizi h›zland›r›yor.

Göreceli olarak yeni bir

mühendislik ekibinin, Üç-

gen Yaz›l›m gibi ifl ortakla-

r›na güvenebilmesi çok

önemli bir nokta” sözleri ile

dile getiriyor.

Üçgen Yaz›l›m Teknik Müdü-

rü Cem Alpay ise Vericut ile

ilgili flu noktalar› vurgulu-

yor: “Vericut, sektördeki en

güçlü simülasyon çözümü-

dür. 1988 y›l›ndan beri 

Airbus, Boeing, Lockheed

Martin, Pratt&Whitney, 

Dassault Aviation, Sikorsky,

Bell Helicopter, Northrop

Grumman, Volvo Aero,

Rolls-Royce, Israel Aircraft

Industries ve BAE Systems

gibi firmalarla çal›fl›p, onlar›

memnun ederek güvenilirli-

¤ini kan›tlam›fl olmas›, belki

de güvenilirli¤inin en büyük

göstergesidir. Vericut, günü-

müzde, çok eksenli tezgâh

kullanan firmalara, tezgâh-

lar›n›, en h›zl› ve en güvenli

bir flekilde kullanabilece¤i

ortam› sa¤l›yor. Kale Hava-

c›l›k da Vericut’›n bu avantaj-

lar›n›n fark›nda ve bu yaz›l›-

m› en iyi flekilde kullan›yor.”

Kale Havac›l›k firmas›n›n ku-

ruldu¤u günden bu yana gel-

di¤i konumu en iyi belirleyen

nokta, F-35 için, 200’ün üze-

rinde farkl› parça imalat› ile

dünyada, ABD firmalar› d›-

fl›nda, bu projeye yap›sal an-

lamda en çok parça üreten

firma olmas›. Bu noktada

Erol ekliyor: “Vericut, bizim

bugüne bu kadar h›zl› gele-

bilmemizdeki en önemli et-

kenlerden biri. Tezgâhlar›-

m›z tabii ki sigorta flirketleri

taraf›ndan sigortal›; ancak

as›l sigorta Vericut taraf›n-

dan sa¤lan›yor.”

Vericut ile ilgili daha 

detayl› bilgiye afla¤›daki 

‹nternet adreslerinden 

ulaflabilirsiniz.

www.ucgenyazilim.com  

www.cgtech.com

ADVERTORIAL





Ümit BAYRAKTAR: Kutsal Bey, 

PAVO’nun savunma maceras› nas›l

bafllad›?

Kutsal ANIL: En baflta bir “elektronik
tasar›m evi” olarak konumland›rd›¤›m›z
PAVO, k›sa bir süre sivil projeler yürüt-
tükten sonra, savunma projelerine yö-
neldi. Bundan yaklafl›k 4 y›l kadar önce,
çal›flma toplant›lar›m›z›n bir tanesinde,
böyle bir karar ald›k. Çünkü savunma
sanayimizin ihtiyaç duyaca¤› tüm elek-
tronik altyap›y› üretebilecek bir firma
olarak kendimizi konumland›rm›flt›k.
Yürüttü¤ümüz bütün projeler, ticariler
de dahil, Türkiye’de ilkti. Örne¤in, 8 kat-
manl› devre kartlar› tasarlad›k… Elek-
tronik alan›ndaki bu tür teknolojiler,
Türkiye’de ancak savunma sanayisinde
kullan›l›yor. O zaman biz de savunma
sanayisinde bu iflleri gerçeklefltirebil-
mek üzere harekete geçtik.

Ümit BAYRAKTAR: Çözümleriniz, 

sadece devre kartlar› ile s›n›rl› kalmad›

de¤il mi?

Kutsal ANIL: Önce devre kartlar›yla
bafllad›k. Daha sonra ço¤unlukla
ASELSAN’›n ve TUSAfi’›n bizi teflvik et-
mesiyle, kartlardan ürünlere geçifl
yapt›k. Yani bafllang›çta, bir sistemin

bir k›s›m elektronik kartlar›n› tasarla-
y›p üreten, mekani¤ini yapmayan bir
alt yüklenici olarak bafllad›k. Sonra-
s›nda, içimizde bir mekanik grubu
kurmak suretiyle ve ilgili flirketlerin
bizi desteklemesiyle de ürünlerimiz
olmaya bafllad›. Böylece, tasar›m› ya-
pan, üretimi gerçeklefltiren ve sonra-
s›nda bak›m, onar›m desteklerini de
sa¤layabilen; bütün yaflam döngüsü
boyunca o ürünle ilgili her ifllemi ger-
çeklefltiren bir firma haline geldik.

Ümit BAYRAKTAR: Son dönemde 

daha çok Türk ‹nsans›z Hava Arac› 

(T‹HA) projesi kapsam›nda gelifltirilen

ANKA insans›z hava arac› üzerindeki 

haberleflme arayüz üniteleriyle ad›n›z›

duyuyoruz. Çal›flmalar›n›z a¤›rl›kl› 

olarak hava araçlar›na m› yönelik?

Kutsal ANIL: Hava, kara ya da deniz
platformlar› aras›nda bizim aç›m›zdan
bir fark yok. Bütüne bakt›¤›n›z zaman,
biz hem hava hem deniz hem de kara
için sistemler yap›yoruz. Fakat hava
araçlar›n›n gereksinimleri biraz daha
zor. Hava araçlar›nda kullan›lacak sis-
temlerin, yüksek titreflim gibi, zorlu
koflullar alt›nda çal›flabilmeleri gere-
kiyor. Daha küçük ve hafif olmak 
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Savunma
Sanayimizin 

Tak›m
Y›ld›z›:

PAVO
Bu say›m›zda, savunma

sanayimize hizmet veren

KOB‹’lerimizden, 

ad›n› bir tak›my›ld›zdan

alan PAVO’yu sizlerle

buluflturuyoruz.

PAVO’nun çal›flmalar› 

ve kabiliyetleri hakk›nda

kendisinden bilgi

ald›¤›m›z firman›n

Yönetim Kurulu Baflkan›

Kutsal An›l, 1986’da 

yurt d›fl›na ç›kan ve 

7 y›l boyunca o zaman›n

telekomünikasyon 

devlerinden ITT’de

çal›flt›ktan sonra, 

1993’te Türkiye’ye

dönerek, çok say›da 

projenin alt›na imzas›n›

atan bir giriflimci olarak

dikkat çekiyor...
Ümit BAYRAKTAR

ubayraktar@savunmahaber.com
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zorundalar. Sonra, güç gereksinimleri
de belli k›s›tlar dahilinde olmal›… Ha-
cim, a¤›rl›k ve güç; bu üç tane para-
metreyi çok do¤ru kurgulaman›z laz›m.
3 tane ana ifl kolumuz var: Birinci ifl
kolumuz -savunma sanayisinden bah-
sediyorum tabii ki- telekomünikasyon
ya da haberleflme. Özellikle IP tabanl›
sistemlerde, ASELSAN ile çok yak›n
çal›fl›yoruz. ASELSAN ile tasar›m›n› ve
üretimini yapt›¤›m›z bir askeri router
(yönlendirici)’› teslim ederek bafllad›k
çal›flmaya. Daha sonra, DSL teknoloji-
lerini askeri anlamda gerçeklefltirip
routera ba¤layan ATM projesini yapt›k.
fiu s›ralarda da uçufl kontrol bilgisa-
yarlar›n›n haberleflme arayüz ünitele-
ri üzerinde çal›fl›yoruz. Ayn› zamanda
switch özelli¤i de kat›yoruz bu sistem-
lere, böylece farkl› amaçlarla da kul-
lan›labiliyor.
‹kinci ifl kolumuz ise bütünlük aç›s›n-
dan söylüyorum, terminal sistemler.
Bir bilgisayar asl›nda terminal dedi-
¤im fley. Atom ifllemcili bir bilgisayar.
Üçüncüsü de aviyonik sistemler. Avi-
yonikte de hem motor kontrol taraf›n-
da hem aviyonik kontrol taraf›nda cid-

di projeleri tamamlad›k. Onlarda da
üretim safhas›nday›z.
Özetleyecek olursam: Biz her türlü
haberleflme cihaz›n›, her türlü termi-
nali ve uçufl kritik olan veya olmayan,
hemen hemen her türlü aviyonik ciha-
z› tasarlay›p üretebilecek durumday›z.
Hatta bunlar›n bir k›sm›n› da yapt›k.
Bir de sa¤lamlaflt›r›lm›fl cihazlar yap›-
yoruz. Hâlihaz›rda var olan yaz›c› gibi
ticari cihazlar›, sa¤lamlaflt›r›p askeri
hale getiriyoruz. Örne¤in bir lazer ya-
z›c› var elinizde. Ancak -20 derece s›-
cakl›kta çal›flm›yor, titreflim alt›nda
bozuluyor, afl›r› nemden etkileniyor vs.
Biz onu, titreflime, s›cakl›¤a, neme,
ya¤mura, çamura, toza dayan›kl› hale
getiriyoruz.

Ümit BAYRAKTAR:Az önce bahsetti¤iniz

router TASMUS projesinde mi kullan›ld›?

Kutsal ANIL: Evet, TASMUS’ta kullan›-
lan router› biz yapt›k. 120 adedin üre-
timini tamamlad›k, tekrar üretim için
bekliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: TASMUS’un 

yeni neslinden bahsediyoruz san›r›m?

Kutsal ANIL: Evet, yeni nesil 
TASMUS-G’den bahsediyorum.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma sektöründe

4 y›ll›k bir zaman diliminden bahsettiniz

ve hep ilklerin yap›ld›¤›n› söylediniz. 

Bu ilkleri bize anlat›r m›s›n›z? 

Hangi projelerde, hangi ürünler 

ortaya ç›kt›?

Kutsal ANIL: Helikopter Elektronik
Harp Suiti (HEWS) projesinin bir par-
ças› olan Lazer ‹kaz Al›c›s› Sistemi 
(L‹AS)’nin sensör taraf›n›n tüm tasar›-
m›n› biz yapt›k. Bu da Türkiye’de bir
ilkti. Dünya’da sadece dört ülke lazer
ikaz al›c›s› sistemi üretebilmiflti; Tür-
kiye beflinci oldu. Böylece Türkiye, la-
zer güdümlü füzelere karfl› bir sistem
gelifltirerek dünyada da çok önemli bir
yer kazand›. Daha sonra Türkiye’nin
ilk router›n› biz tasarlad›k. Ne yaz›k ki
Türkiye’nin ilk router›, bir askeri rou-
ter oldu. Türkiye’nin ilk router›n› ya-
parken Türkiye’nin ilk switchini de biz
yapmak zorunda kald›k. Çünkü bizim
router›m›z, içerisinde 3 tane switch
bar›nd›ran bir router. Bunun üretimini
de sa¤lad›k.



Terminal ifl kolumuzda, ilk atom ifl-
lemcili anakart›n› da biz tasarlad›k.
3 ana ifl kolumuzdan aviyonik, geçmifl-
te, Türkiye’de neredeyse hiçbir fleyin
yap›lmad›¤› bir aland›. fiu anda ise
özellikle ASELSAN ve TUSAfi bu alan-
da çal›flmalar yap›yor. Biz de ANKA
projesinde, uça¤›n haberleflme sis-
temlerinin bir bölümünü, görüntü s›-
k›flt›rma modülünü ve uç birim bilgi-
sayar› olarak da görev yapabilen ha-
berleflme arayüz ünitelerini tasarla-
d›k. Bu projedeki üç farkl› modül, 
PAVO imzas› tafl›yor. Bunlar da ilkti
kendi alanlar›nda ve uç birim bilgisa-
yar› asl›na bakarsan›z, uçufl kritik bir
sistemdir. Bu sebeple de inan›lmaz
özenle tasarlanmas› ve üretilmesi ge-
reken bir sistemdir; çünkü uçufl kritik
sistemlerde problem ç›kt›¤›nda, uça¤›
kaybedebiliyorsunuz. Bu nedenle de
hata oran›n›n inan›lmaz alt seviyeler-
de olmas›n› sa¤laman›z laz›m.
‹lkleri hayata geçirmek avantajm›fl gi-
bi görünse de asl›nda çok ciddi deza-
vantajlar› da içinde bar›nd›r›yor. Çün-
kü ilk oldu¤unuzda, karfl›laflt›r›lam›-
yorsunuz baflka bir fleyle. Karfl›laflt›r›-
lamad›¤›n›zda da baflar›l› m› yoksa ba-
flar›s›z m› oldu¤unuz konusu da çok
belirgin de¤il. Bir de bütün zorluklar›
siz çözmek zorunda kal›yorsunuz.
Onun getirdi¤i ciddi problemler var.
Ama biz yapt›¤›m›z ifllerden memnu-
nuz, baflka türlü de davranamazd›k
zaten. Asl›nda yap›lan›fl›m›z da böyle,
bu tür iflleri gerçeklemek için kurul-
mufl bir flirketiz. Meydan okumay› çok
seviyoruz. Sürekli yeni meydan oku-
malara yöneliyoruz, umar›m böyle ol-
maya da devam ederiz.

Ümit BAYRAKTAR: Gerçeklefltirdik 

derken kastetti¤iniz nedir? Sadece 

tasarlamak m› yoksa?..

Kutsal ANIL: Projelere ba¤l› olarak de-
¤ifliyor. Baz›lar›nda tasarlad›k, proto-
tiplerini ürettik ve ürünü devrettik; ba-
z›lar›nda tasarlad›k, prototiplerini
ürettik, üretimini yapt›k ve teslim et-

tik. Zaman içerisinde, tüm aflamalar›
kapsayan bir flirket haline geldik.
Küçük bir flirket için bu çok zor oluyor;
çünkü 40 civar›nda personelimiz var.
Tasar›m, üretim, pazarlama, sat›fl ve
sat›fl sonras› destekten oluflan iflin bü-
tün safhalar›n› gerçeklefltirmek, bu
say›da insanla hiç kolay olmuyor, bir-
den fazla ifli üzerimize alarak bugüne
kadar gelebildik.

Ümit BAYRAKTAR: PAVO’nun, örne¤in 

lazer güdüm sistemi tasarlamak gibi bir

düflüncesi var m›?

Kutsal ANIL: Asl›nda yok. Çünkü bizim
ölçe¤imizde bir firman›n bir proje ya-
p›labilmesi için, projenin bir al›c›s›n›n
olmas› gerekiyor. Baflka türlü hareket
etmek isterdik ama koflullar›m›z el
vermiyor. Zaten Türkiye’de bizim gibi
kurumlar s›n›rlarda yafl›yorlar yani
hani biz toplam gelirimizin yüzde
20’sini bir yere aktaral›m da daha son-
ra kullanabilece¤imiz sistemler olufl-
tururuz, onlar› daha sonra satar›z biçi-
minde hareket etme imkân›m›z yok.

Ümit BAYRAKTAR: 4 y›ll›k savunma 

geçmiflinin, ciroya yans›malar› 

nas›l oldu?

Kutsal ANIL: Bafllang›çta, ciro aç›s›n-
dan çok fakir bir flirkettik. Ancak pro-
jeler tamamlanmaya ve ürünler ortaya
ç›kmaya bafllad›¤›nda, ciromuz da
yükselmeye bafllad›. 4 y›ld›r, her sene
ciroyu 2 kat›na ç›kartt›k. Önümüzdeki
senelerde, ciromuz 4 kat, 6 kat fleklin-
de artacak gibi görünüyor. Tabii kârl›-
l›k ayn› olmuyor. Savunma taraf›nda
kârl›l›¤› yüksek olan bir flirket de¤iliz.
Sonuçta alt yüklenici olarak çal›fl›yo-
ruz ve alt yükleniciler, kâr›n ancak çok
küçük bir k›sm›n› kendilerine alabili-
yorlar.
Rakamsal olarak bakarsak, 2011 ciro-
muz, 3 milyon dolar civar›nda.
2010’da 1,5 milyon dolar civar›ndayd›,
ondan önce de 750.000 dolar… Gördü-
¤ünüz gibi her y›l 2 kat büyüyoruz. Ta-
bii masraflar›m›z da ayn› flekilde bü-

yüyor do¤al olarak. PAVO, önümüzde-
ki 3 y›l içinde 10 milyon dolar› geçip,
20 milyon dolarlara yaklaflan bir flir-
ket olacak.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤›’n›n, savunma sektöründeki

firmalar için kifli bafl› 250.000 dolar 

fleklinde bir ciro hedefi var. fiu andan 

bu hedeften uzak görünüyorsunuz. 

Peki, bir KOB‹ olarak bu hedefi 

ulafl›labilir görüyor musunuz?

Kutsal ANIL: Ulafl›labilir; ama seri
üretim olmadan ulafl›lmas› neredeyse
imkâns›z bir hedef. Alt yüklenici ola-
rak, üretim yapmadan, personel bafl›-
na 250.000 dolar› hiç kimse gerçek-
lefltiremez. Yani büyük flirketler,
ASELSAN gibi, bunu gerçeklefltirebi-
lirler, onlar›n durumlar› biraz farkl›.
250.000 dolar, 40 kiflilik bir firma için
10 milyon dolar anlam›na geliyor, 40
kiflilik bir firmayla 10 milyon dolar ciro
elde etmek mümkün; ama bunu üre-
tim faaliyetlerini de katarak gerçek-
lefltirebilirsiniz.

Ümit BAYRAKTAR: Bugün savunma 

ve sivil cirolar›n›z karfl›laflt›r›l›rsa, 

oransal boyutu nedir?

Kutsal ANIL: Yüzde 25’i sivil, yüzde 75’i
savunma gibi flu anda. 2012’de ise sivil
taraf savunmay› geçecek; 2013’te de
yüzde 25’e yüzde 75 fleklinde tersine
dönecek gibi görünüyor. 5 y›l sonra da
ciromuzdaki savunma pay› yüzde
20’nin alt›na inecektir.

Ümit BAYRAKTAR: Peki sonras› için 

öngörüleriniz neler? Nas›l bir gelecek

hedefliyorsunuz?
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ANKA insans›z hava arac›nda kullan›lan haberleflme arayüz üniteleri PAVO imzas› tafl›yor.



Kutsal ANIL: As›l yapmak istedi¤im
fley flu: PAVO’dan küçük küçük 
PAVO’cuklar ç›kartmak. Kendi yolla-
r›nda çok h›zl› ilerleyebilen, farkl›
alanlarda uzmanlaflm›fl PAVO’cuklar.
Böyle bir hayalim var inflallah yapabi-
lirim. 50’den daha fazla kiflinin çal›fl-
mad›¤›, farkl› ifl kollar›nda etkili firma-
lar olacaklar. Gerekirse bir proje için
bir araya gelebilecekler; ama kendi
bafllar›na hareket edebilecek esnek-
likte olabilecekler.
Hedefim, PAVO’nun azami 100 kifli-
lik bir firma olmas›. 100 kifliyi kesin-
likle geçmeyi düflünmüyorum; çün-
kü 100 kifliden fazla çal›flan› olan fir-
malar›n kontrol edilebilirliklerinin
olmad›¤›n›, hantallaflt›klar›n› ve
kendilerini dönüfltüremediklerini
düflünüyorum.
Bu süreçte, asl›nda istemedi¤im hal-
de, savunma projelerini ve sivil proje-
leri birbirinden ay›rmay› da düflünüyo-
rum; çünkü ürün d›fl›nda hiçbir fley ay-
n› de¤il. Müflterinin beklentileri ayn›
de¤il, maliyet beklentileri ayn› de¤il,
üretim ve üretim kalitesiyle ilgili bek-
lentiler ayn› de¤il.

Ümit BAYRAKTAR: Gelecekten 

bahsediyorken, flunu da sormak gerekiyor:

‹hracat PAVO’nun hedefleri aras›nda m›?

Kutsal ANIL: PAVO savunma alan›nda
ihracat yapabilecek bir firma de¤il.
Çünkü onun için bambaflka bir yap›-
lanmaya, kurumsallaflmaya ve asl›n-
da iliflkilere ihtiyaç var. Büyük flirket-
ler üzerinden ancak ihracat yapabili-

riz. Büyük flirketlerin bizi destekleme-
si, tafl›mas› gerekiyor. Baflka türlü ol-
mas›n›n imkân› yok.
Hem ASELSAN ve TUSAfi gibi büyük
flirketlerimizin hem de Savunma Sa-
nayii Müsteflarl›¤›’n›n ihracat yapabil-
memiz için bize yol göstermesine ihti-
yac›m›z var. Biraz da cesaretlendiril-
meye ihtiyac›m›z var.
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Havac›l›k
Havac›l›k,
� ‹nsanlar taraf›ndan üretilmifl hava araçlar› ile uçmak,

veya
� Uçmak için gerekli olan mal ve hizmetlere yönelik

(tasar›m, üretim, sat›fl sonras› hizmet gibi) faaliyetlerle 
u¤raflmak,

fleklinde tan›mlanmaktad›r.
Bu tan›mdan hareketle, atmosferin yan›na uzay› da dahil ede-
rek; havac›l›¤›n, hava araçlar› ile ilgili olan tüm eylemleri, en-
düstrileri, kurum ve kurulufllar› kapsad›¤› varsay›labilir. Hava-
c›l›k endüstrisi de ticari, endüstriyel ve askeri uygulamalar› ile
havac›l›k alan›nda kullan›lan yöntemlerin ve araçlar›n bütünü-

nü içermektedir. Bu haliyle havac›l›k endüstrisi, havada faali-
yet gösteren hava araçlar› ile ilgili araflt›rmac›lar, tasar›mc›-
lar, üreticiler, iflleticiler ve bak›m personelini kapsayan çok di-
siplinli bir alan› oluflturmaktad›r.
Bugün gelinen nokta itibariyle Türkiye’deki havac›l›k faaliyet-
leri flöyle s›n›fland›r›labilir;
� Havac›l›k mal› üretenler:

� Ana sistem üreticisi iflletmeler,
� Alt sistem üreticisi iflletmeler,
� Sistem eleman› üreticisi iflletmeler,
� Malzeme-parça üreticisi iflletmeler,

� Havac›l›k hizmeti üretenler:
� Havac›l›k filo iflletmeleri,
� Havac›l›k tesis iflletmeleri,
� Teknik iflletmeler,
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Türkiye’de Havac›l›k
Endüstrisine Yönelik Örgün

Ö¤retim Programlar›n›n
De¤erlendirmesi

Ekonomi ile aras›nda etkilenen-etkileyen iliflkisi bulundu¤u için kamuoyunun

sürekli gündeminde yer alan havac›l›k endüstrisi, küresel ve ulusal geliflim 

oran› nedeni ile son y›llarda daha da dikkat çekici hale gelmifltir. Bu makalede,

havac›l›k endüstrisinde ifl gücünün oluflumunun temel tafl› olan “örgün ö¤retim

programlar›” ulusal ölçekte incelenerek genel durum de¤erlendirmesi yap›lacak

ve endüstri ihtiyaçlar› yönünden baz› sonuçlara ulafl›lmaya çal›fl›lacakt›r.

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



� Tasar›m,
� Mühendislik,
� Araflt›rma ve Gelifltirme,
� Bak›m, Onar›m ve Yenileme (BOY),
� Destekleyici mal-hizmet üretenler:

� Akademik ö¤retim kurulufllar›,
� E¤itim iflletmeleri,
� Biliflim iflletmeleri,
� Yer destek iflletmeleri,
� Lojistik iflletmeleri,
� Güvenlik iflletmeleri,
� ‹kram iflletmeleri,
� E¤lence iflletmeleri,
� Medya,
� Meslek kurulufllar›,

Uluslararas› standartlara uyum ve belgelendirmenin özel ve
önemli bir yer tuttu¤u havac›l›k endüstrisinde ifl gücünün olu-
flumu, havac›l›kla ilgili meslekler, sanatlar veya ifller için ge-
rekli bilgi, beceri ve al›flkanl›klar›n elde edilmesi amac›yla ya-
p›lan çal›flmalar› kapsayan ö¤retim programlar› ile gerçek-
lefltirilmektedir. Kapsam›, niteli¤i ve uygulama zamanlar› ara-
s›nda faz farklar› olsa da, bu programlar;
� Kiflilerin hayata at›lmadan, ifl ve meslek kollar›nda 

çal›flmaya bafllamadan önce okul veya okul niteli¤i tafl›yan
yerlerde, genel ve özel bilgiler bak›m›ndan yetiflmelerini
sa¤lamak amac›yla belli kanunlara göre düzenlenen 
(formel) örgün ö¤retim programlar›,

� Örgün ö¤retim imkânlar›ndan yararlanmam›fl olanlara, 
gittikleri okuldan erken ayr›lanlara veya meslek dallar›nda
daha yeterli duruma gelmek isteyenlere yönelik uygulanan
yayg›n ö¤retim programlar›,

� Kurum / flirket içi e¤itim programlar›,
� Bu programlar›n bir karmas›,
yöntemleri ile gerçeklefltirilmektedir.

Havac›l›k Endüstrisine Yönelik 
Örgün Ö¤retim Programlar›
Ulusal havac›l›k endüstrisine yönelik temel seviyede örgün
ö¤retim programlar›;
� Yüksekö¤retim,
� Ortaö¤retim,
seviyesinde yap›lmaktad›r.
Temel seviyede örgün ö¤retim programlar›nda oluflturulan;
� Ö¤retim programlar› içerik ve uygulamalar›n›n 

havac›l›¤›n uluslararas› geçerlili¤i olan kurallar›na,
� Kapasitelerinin de ihtiyaç seviyesine (optimizasyonu 

yap›larak),
uygun belirlenmesi beklenmektedir.

Havac›l›k Endüstrisi ile ‹lgili Yüksekö¤retim 
Kurumlar›nda Güncel Durum
Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan 2011 y›l› itibar› ile onaylan-
m›fl ö¤retim program› kontenjanlar›na göre;
� 15 adet devlet üniversitesi:

� Akdeniz Üniversitesi,
� Anadolu Üniversitesi,
� Atatürk Üniversitesi,
� Ege Üniversitesi,
� Erciyes Üniversitesi,
� Erzincan Üniversitesi,
� Gümüflhane Üniversitesi,

� ‹stanbul Teknik Üniversitesi,
� ‹stanbul Üniversitesi,
� K›rklareli Üniversitesi
� Kocaeli Üniversitesi,
� Mu¤la Üniversitesi,
� Mustafa Kemal Üniversitesi,
� Ondokuz May›s Üniversitesi,
� Orta Do¤u Teknik Üniversitesi,

� 10 adet özel üniversite / vak›f üniversitesi veya meslek 
yüksekokulu:
� At›l›m Vakf› - At›l›m Üniversitesi,
� Engin Fikirler E¤itim ve Kültür Vakf› - Niflantafl› 

Meslek Yüksekokulu,
� Geliflim, E¤itim, Kültür, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Vakf› - 

‹stanbul Geliflim Üniversitesi,
� Girne Amerikan Üniversitesi,
� Hüsnü M. Özye¤in Vakf› - Özye¤in Üniversitesi,
� ‹lke E¤itim ve Sa¤l›k Vakf› - Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu,
� ‹stanbul Ticaret Odas› E¤itim ve Sosyal Hizmetler 

Vakf› - ‹stanbul Ticaret Üniversitesi,
� Okan Kültür, E¤itim ve Spor Vakf› - Okan Üniversitesi,
� Türk Hava Kurumu Havac›l›k Vakf› - Türk Hava Kurumu

Üniversitesi,
� Türkiye Lojistik Araflt›rmalar› ve E¤itim Vakf› - Beykoz 

Lojistik Meslek Yüksekokulu,
olmak üzere, toplam 25 adet yüksekö¤retim kurumunda do¤-
rudan havac›l›k endüstrisi iliflkili uygulanan ö¤retim program›
için, toplamda 2768 adet / y›l (yüzde 23’ü ‹ngilizce) ö¤renci
kontenjan› tahsis edilmifltir.

� Toplam 8 adet devlet üniversitesinin 2 adet fakülte ve 
6 adet yüksek okulundaki lisans programlar› kapsam›nda,
� Uçak, Havac›l›k ve Uzay (UHU) Mühendisli¤i'nde 175,
� Pilotaj'da 15,
� Hava Trafik Kontrolörlü¤ü'nde 15,
� Sivil Hava Ulaflt›rma ‹flletmecili¤i'nde 350,
� Uçak Elektrik-Elektronik'te 145,
� Uçak Gövde-Motor Bak›m'da 165,

olmak üzere, toplam 865,
� Toplam 4 adet özel üniversite / vak›f üniversitesinin 

3 adet fakülte ve 2 adet yüksek okulundaki lisans 
programlar› kapsam›nda,
� Pilotaj'da 60,
� Sivil Hava Ulaflt›rma ‹flletmecili¤i'nde 220,
� Uçak Elektrik-Elektronik'te 40,
� Uçak Gövde-Motor Bak›m'da 40,

olmak üzere, toplam 360,
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Grafik 1:  Havac›l›k Yüksekö¤retim 2011 Y›l› Kontenjanlar›



� Toplam 8 adet devlet üniversitesinin 9 adet meslek 
yüksek okulundaki ön lisans programlar› kapsam›nda,
� Sivil Hava Ulaflt›rma ‹flletmecili¤i'nde 310,
� Sivil Havac›l›k Kabin Hizmetleri'nde 180,
� Uçak Teknolojisi'nde 120,

olmak üzere, toplam 610,
� Toplam 4 adet özel üniversite / vak›f üniversitesinin 

4 adet meslek yüksek okulundaki ön lisans programlar›
kapsam›nda,
� Sivil Hava Ulaflt›rma ‹flletmecili¤i'nde 200,
� Sivil Havac›l›k Kabin Hizmetleri'nde 100,
� Uçak Teknolojisi'nde 120,
� Hava Lojisti¤i'nde 41,
� Havac›l›kta Yer Hizmetleri Yönetimi'nde 41,

olmak üzere toplam 502,
� Toplam 3 adet özel yüksek okul / vak›f meslek yüksek 

okulunun 4 ayr› yerde bulunan yerleflkesindeki ön lisans
programlar› kapsam›nda,
� Balon Pilotlu¤u'nda 11,
� Sivil Hava Ulaflt›rma ‹flletmecili¤i'nde 250,
� Sivil Havac›l›k Kabin Hizmetleri'nde 80,
� Uçak Teknolojisi'nde 90,

olmak üzere toplam 431,
ö¤renci kontenjan› tahsis edilmifltir.

Havac›l›k Endüstrisi ile ‹lgili Ortaö¤retim 
Kurumlar›nda Güncel Durum
Milli E¤itim Bakanl›¤› Erkek Teknik Ö¤retim Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan 2011 y›l› itibar› ile onaylanm›fl ö¤retim program›
kontenjanlar›na göre;
� Hürriyet (Bursa) Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 

(Anadolu Teknik Lisesi),
� Sabiha Gökçen (Eskiflehir) Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

(Anadolu Teknik Lisesi),
� Ba¤c›lar (‹stanbul) Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 

(Anadolu Teknik Lisesi),
� Sabiha Gökçen (‹stanbul) Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

(Anadolu Teknik Lisesi),
� Kayseri (Kayseri) Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 

(Anadolu Teknik Lisesi),
olmak üzere, toplam 5 adet ortaö¤retim kurumunda, do¤ru-
dan havac›l›k endüstrisi iliflkili ö¤retim program› uygulan-
maktad›r.
Belirtilen ortaö¤retim programlar›n›n alt k›r›l›mlar›nda;
� Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde,

� Uçak Bak›m Alan› - Uçak Elektroni¤i’nde 33,
� Uçak Bak›m Alan› - Uçak Gövde-Motor’da 33,

� Eskiflehir Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi’nde,
� Uçak Bak›m Alan› - Uçak Elektroni¤i’nde 25,
� Uçak Bak›m Alan› - Uçak Gövde-Motor’da 45,

� Ba¤c›lar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde,
� Uçak Bak›m Alan› - Uçak Gövde-Motor’da 50,

� ‹stanbul Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi’nde,
� Uçak Bak›m Alan›’nda 94,

� Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde,
� Uçak Bak›m Alan› - Uçak Gövde-Motor’da 30,

olmak üzere, toplam 310 adet / y›l ö¤renci kontenjan› tahsis
edilmifltir.

Genel De¤erlendirme
1. Son y›llarda, havac›l›¤›n geliflme h›z› giderek artmaktad›r.
Ülkemizin de yer ald›¤› bölgede ise havac›l›k, di¤er bölgelere
oranla daha da h›zl› geliflmektedir ve geliflmenin, gelecek on
y›llarda da sürece¤i öngörülmektedir. Bu geliflme, do¤al ola-
rak, son zamanlarda, ö¤retim ile ilgili kurum ve kurulufllar›n
da her geçen gün artan bir h›zla havac›l›kla ilgili programlara
yönelmelerine neden olmufltur.
2. Bugün için, do¤rudan havac›l›k alan›na tahsis edilen 3078
adet / y›l ö¤renci kontenjan›n bulundu¤u;
� Lisans seviyesinde (1+4 y›l veya 4 y›l) yüksekö¤retim ile,

� Uçak, havac›l›k ve uzay mühendislikleri,
� Pilotaj,
� Hava trafik kontrolörlü¤ü,
� Uçak elektrik-elektronik,
� Uçak gövde-motor bak›m,

� Ön lisans seviyesinde (1+2 y›l veya 2 y›l) yüksekö¤retim ile,
� Balon pilotlu¤u,
� Sivil havac›l›k kabin hizmetleri,
� Uçak teknolojisi,

ANAL‹Z

60

MSI Dergisi - Ocak 2012 www.milscint.com

Grafik 2: Havac›l›k Yüksekö¤retim Programlar›nda 2011 Y›l› Kontenjanlar› 



� Hava lojisti¤i,
� Havac›l›kta yer hizmetleri yönetimi,

� Hem lisans (1+4 y›l veya 4 y›l) ve hem de ön lisans 
seviyesinde (1+2 y›l veya 2 y›l) yüksekö¤retim ile,
� Sivil hava ulaflt›rma iflletmecili¤i,

� Ortaö¤retim ile,
� Uçak bak›m,
� Uçak elektroni¤i,
� Uçak gövde-motor,

programlar›nda ö¤retim yap›lmaktad›r.
Görülece¤i gibi, ayn› alanda ve ifllere yönelik olabilecek orta-
ö¤retim, ön lisans ve lisans seviyeleri olmak üzere, üç de¤iflik
seviyede ö¤retim programlar› mevcuttur.
3. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Avrupa Birli¤i ile uyumlu
“ulusal mesleki yeterlilik sistemi”ni kurmak ve iflletmek te-
mel amac› ile Milli E¤itim Bakanl›¤›, Yüksekö¤retim Kurulu,
iflçi, iflveren, meslek kurulufllar› ve di¤er ilgili kurumlarla ifl
birli¤i yaparak;
� Meslek standartlar›n› temel alarak, teknik ve 

meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslar›n› 
belirlemek,

� Denetim, ölçme ve de¤erlendirme, belgelendirme ve 
sertifikaland›rmaya iliflkin faaliyetleri yürütmek,

üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 say›l› Kanun ile Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›na ba¤l›, idari ve mali özerkli¤e sa-
hip bir kamu tüzel kiflili¤i olarak kurulmufltur.
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SEV‹YE

8. seviye

7. seviye

6. seviye

5. seviye

4. seviye

3. seviye

2. seviye

1. seviye

B‹LG‹

Çal›flan, bir alan ve alanlar aras›ndaki
etkileflim hakk›nda en üst düzeyde 
öne ç›kan bilgiye sahiptir.

Çal›flan, özgün düflünmeye ve/veya
araflt›rma yapmaya temel teflkil 
eden ve bir k›sm› belli bir alanda 
öne ç›kan yüksek derecede
uzmanlaflm›fl bilgiye sahiptir.
Bir alanla ilgili bilgiler ve farkl› 
alanlar aras›ndaki etkileflim 
hakk›nda ciddi fark›ndal›¤a sahiptir.

Çal›flan, bir alandaki teori ve ilkeleri
elefltirel bir yaklafl›mla anlamay›
içeren ileri düzey bilgiye sahiptir.

Çal›flan, bir alanda kapsaml›, 
uzmanlaflma gerektiren, pratik 
ve teorik bilgiye ve bilgi temelinin
s›n›rlar›yla ilgili fark›ndal›¤a 
sahiptir.

Çal›flan, bir alan içerisinde genifl 
kapsaml›, pratik ve teorik bilgiye
sahiptir.

Çal›flan, bir alanda olgulara, 
ilkelere, süreçlere ve genel 
kavramlara dair bilgiye sahiptir.

Çal›flan, bir alanda temel pratik 
bilgiye sahiptir.

Çal›flan, temel genel bilgiye 
sahiptir.

BECER‹

Çal›flan, araflt›rma ve/veya yenilik
yaparken önemli sorunlar› çözmek 
ve mevcut bilgi veya profesyonel 
uygulamay› geniflletmek ve yeniden
tan›mlamak için gereken, sentez 
ve de¤erlendirme dâhil, en geliflmifl 
ve uzmanlaflm›fl beceriye ve tekni¤e
sahiptir.

Çal›flan, yeni bilgi ve yöntemler
gelifltirmek ve farkl› alanlardaki 
bilgileri birlefltirmek amac›yla
yürütülen araflt›rma ve/veya 
yenilik faaliyetleri için gereken 
uzmanlaflm›fl sorun çözme 
becerilerine sahiptir.

Çal›flan, uzmanl›k gerektiren bir 
alanda karmafl›k ve öngörülemeyen
sorunlar› çözmek için gereken ustal›¤›
(hakimiyeti) ve yenili¤i ortaya koyan
ileri düzey becerilere sahiptir.

Çal›flan, soyut sorunlara yarat›c›
çözümler gelifltirmek için gereken
kapsaml› bir dizi biliflsel ve pratik
becerilere sahiptir.

Çal›flan, bir alanda belirli problemlere
çözüm üretmek için gerekli olan bir
dizi biliflsel ve pratik becerilere 
sahiptir.

Çal›flan, temel yöntemleri, araçlar›,
malzeme ve bilgileri seçerek ve 
uygulayarak problemleri çözmek 
ve görevleri tamamlamak için 
gereken bir dizi biliflsel ve pratik
becerilere sahiptir.

Çal›flan, basit kurallar› ve aletleri 
kullanarak görevleri yerine getirmek
ve rutin problemleri çözmek için ilgili
bilgileri kullanmada gereken temel
biliflsel ve pratik becerilere sahiptir.

Çal›flan, basit görevleri yerine
getirmek için gereken temel 
becerilere sahiptir.

YETK‹NL‹K

Çal›flan yüksek düzeyde yetki, 
yenilik, özerklik, akademik ve 
profesyonel bütünlük sergiler.
Araflt›rma ve yeni fikir ve süreçlerin
gelifliminde sürekli bir sorumluluk
(ba¤l›l›k) tafl›r.

Çal›flan öngörülemeyen, karmafl›k 
ve yeni stratejik yaklafl›mlar 
gerektiren ifl faaliyetlerini yönetir 
ve de¤ifltirir.Çal›flma gruplar›n›n 
profesyonel bilgi ve uygulamalar›na
katk›da bulunmada ve/veya 
stratejik performanslar›n›
de¤erlendirmede sorumluluk al›r.

Çal›flan karmafl›k teknik veya 
profesyonel faaliyet veya 
projeleri yönetir. Öngörülemeyen 
ifl faaliyetlerinde karar verme 
sorumlulu¤u al›r. Bireylerin ve 
gruplar›n profesyonel geliflimlerini
yönetmede sorumluluk al›r.

Çal›flan öngörülemeyen de¤iflimin
bulundu¤u ifl faaliyetlerini yönetir 
ve denetler. Kendisinin ve di¤erlerinin
performans›n› de¤erlendirir ve
gelifltirir.

Çal›flan ço¤unlukla öngörülebilir,
ancak de¤iflime tabi olan bir ifli
yaparken öz- idare kullan›r. ‹fl
faaliyetlerinin de¤erlendirilmesi 
ve gelifltirilmesi için bir miktar 
sorumluluk alarak di¤erlerinin 
rutin ifllerini denetler.

Çal›flan görevlerin tamamlanmas›yla
ilgili sorumluluk al›r ve problemlerin
çözümünde kendi davran›fllar›n› 
ortama uyarlar.

‹fl gözetim alt›nda s›n›rl› özerklik 
ile yap›l›r.

‹fl do¤rudan gözetim alt›nda belirli
kurallarla tan›mlanm›fl flekilde 
yap›l›r.

YETERL‹L‹K ÖRNEKLER‹

Doktora derecesi.

Yüksek lisans derecesi. Uzman 
profesyonel yeterlilikler. 
Üst düzey yönetici yeterlilikleri.

Lisans derecesi. Profesyonel 
ve yönetici mesleki 
yeterlilikleri.

Ön lisans. ‹leri mesleki 
yeterlilikler.

Tam yetkinli¤i olan ara eleman
yeterlilikleri (Yayg›n E¤itim 
Sertifikas›, Mesleki / Teknik 
Lise Diplomas›).

Yar›-yetkin ara eleman 
yeterlilikleri
(Yayg›n E¤itim Sertifikas›).

Temel mesleki yeterlilikler 
(Yayg›n E¤itim Sertifikas›).

Meslek öncesi yeterlilikler
(‹lkö¤retim Diplomas›).

Tablo 1:  AVRUPA YETERL‹L‹K ÇERÇEVES‹ (AYÇ) REFERANS SEV‹YELER‹

SEV‹YE TANIMLAYICI [1]

B‹LG‹: Bir ifl alan›na iliflkin olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramlar hakk›nda (kuramsal ve/veya fiili) bilgiyi göstermektedir.
BECER‹: Belirli bir konuda veya görevde performans gösterebilmek için gerekli olan biliflsel (mant›ksal, sezgisel ve yarat›c› düflün-
me) ve pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullan›m›) becerileri göstermektedir.
YETK‹NL‹K: “Özerklik ve sorumluluk” ile ilgiyi göstermektedir.

[1] Her seviyenin özellikleri, bilgi, beceri ve o seviye için gerekli ö¤renmenin sonucunda ortaya konmas› beklenen yetkinlikleri tan›mla-
yan bir “seviye tan›mlay›c›” ile tan›mlanmaktad›r. Seviye belirlenirken: teorik ve pratik bilginin geniflli¤i ve derinli¤i; kavramaya, yarat›-
c›l›¤a ve prati¤e iliflkin becerilerin karmafl›kl›¤›; entelektüel becerilerin karmafl›kl›¤›; kiflinin ald›¤› sorumlulu¤un miktar›; problem çöz-
me ve/veya yarat›c›l›¤›n derecesi; ekip çal›flmas› miktar›; liderlik ve hesap sorulabilirli¤in kapsam› gibi ölçütler dikkate al›nmaktad›r.
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Mesleki Yeterlilik Kurumu;
� Ulusal Meslek Standartlar›n›n Haz›rlanmas› Hakk›nda 

Yönetmelik’in 5/2. maddesine göre; standard› belirlenecek
mesleklere iliflkin yeterlilik düzeylerinin, Avrupa Birli¤i 
taraf›ndan benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi taraf›ndan kabul edilen 
“Hayat Boyu Ö¤renmede Avrupa Yeterlilik Çerçevesi
(AYÇ)”ne uygun olmak zorunda oldu¤unu,

� Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin, hayat boyu ö¤renmeyi 
gelifltirmeye yönelik bir araç olarak, yüksekö¤retimin 
yan› s›ra genel ve yetiflkin e¤itimini, mesleki e¤itim ve 
ö¤retimi içerdi¤ini,

� Seviye tan›mlar›nda referans al›nan Avrupa Yeterlilik 
Çerçevesi’nde 8 yeterlilik seviyesi bulundu¤unu,

� Her bir seviyenin belli bilgi, beceri ve yetkinliklerin 
bilefliminden olufltu¤unu,

� Bu seviyelerin, en temel ö¤renme seviyesinden (seviye 1)
en üst düzey ö¤renme seviyesine kadar (seviye 8) genifl 
bir alan› kapsad›¤›n›,

� Bu s›ralamadaki her bir seviyenin belirli bir seviyede bilgi,
beceri ve yetkinlik içerdi¤ini,

� Genel olarak, seviye ne kadar artarsa, beklenen bilgi, beceri
ve yetkinliklerin de bu oranda artt›¤›n›; örne¤in, alt›nc› 
seviyedeki bir kiflinin beflinci seviyedeki bir kifliden daha fazla
bilgi, beceri ve yetkinli¤e sahip olmas›n›n beklendi¤ini,

belirtmektedir.
Avrupa Birli¤i taraf›ndan benimsenen yeterlilik seviyelerine
ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi taraf›ndan 23 Nisan
2008 tarihinde kabul edilen, “Hayat Boyu Ö¤renmede Avrupa
Yeterlilik Çerçevesi” referans seviyeleri ile ilgili detay aç›kla-
ma, Tablo 1’de verilmifltir.
4. Benzer flekilde, Milli E¤itim Bakanl›¤› Erkek Teknik Ö¤re-
tim Genel Müdürlü¤ünün de takip eden bölümde yer alan fle-
kilde e¤itim / ö¤retim seviyelerinin standartlaflmas› yönünde
çal›flmalar› mevcuttur.

Sonuç
1. Endüstriye ifl gücü yetifltiren ö¤retim programlar›nda;
� Yetifltirilen ö¤renci say›lar›n›n görev alacaklar› kurumlarda

mevcut ve planlanan ifl gücü kapasitelerine uyumu,
� Uygulanan ö¤retim programlar›n›n içerik, uygulama detay

ve seviyelerinin de;
� ‹fl uyumu ve bireysel kariyer beklentilerini karfl›lanmas›,
� Yap›lan yat›r›mlar›n verimlili¤ini sa¤layabilmesi,

temel kriterlerdendir. 

Grafik 3:  E¤itim/Ö¤retim Referans Seviyeleri 



Baz› programlarda endüstriyel ihtiyaç çok aç›k olarak hissedil-
mesine ra¤men, yeterli kontenjanlar oluflturulamad›¤› (örne¤in
pilotaj); baz› programlara da talebin çok üzerinde kontenjanlar
tahsis edildi¤i (örne¤in sivil hava ulaflt›rma iflletmecili¤i) aç›k bir
flekilde görülmektedir. Bu ö¤retim programlar›n›n say›s› ve se-
viyesi, ihtiyaçlar dikkate al›narak de¤erlendirilmelidir.
2. Uluslararas› geçerlili¤e sahip referans seviyeleri de var
iken, örne¤in ön lisans ve/veya orta ö¤retim seviyesinde yetifl-
tirilebilecek ifl gücü için lisans seviyesinde ö¤retim program-
lar› uygulanmas›;
� ‹fl aç›s›ndan personel nitelik fazlal›¤› (over qualification),
� ‹fl gücü yo¤un, basit ifl operasyonlar›n›n detaylar›nda 

uzmanlaflma düflüklü¤ü,
� Birey aç›s›ndan;

� Beklenti yüksekli¤i,
� ‹fl niteli¤i düflüklü¤ü,

� Zamanla akut hale gelen motivasyon kayb›,
yaratarak -en genel ve makro hali ile- çok de¤erli ulusal bir
kayna¤›n heba edilmesine neden olmaktad›r. Bu durum, küre-
sel rekabet edebilirli¤in ve etkinli¤in ifl gücü verimlili¤i ile
do¤rudan iliflkili oldu¤u havac›l›k faaliyetlerinde; deneyim, ifl
hakimiyeti ve maliyetlerde küresel pazar beklentilerini karfl›-
layabilecek niteli¤e ulafl›lmas›n› güçlefltirebilecek; gerekli po-
tansiyel var ve flartlar da müsait iken, sahip olunan ulusal f›r-
satlar›n kaç›r›lmas› riski yaratabilecektir.
3. Havac›l›kta küresel ve ulusal beklentilerin karfl›lanabilmesi,
“nicelik ve nitelikleri ile endüstrinin ihtiyac›na ve amac›na ‘tam
uyumlu’ meslek edindirilmifl ve istihdam edilmifl ifl gücü” olufl-
turulabilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, yak›n dönemden
bafllayarak;
� Uluslararas› normlar›n geçerlili¤inin her seviyede 

sa¤lanmas› ve endüstriyel ihtiyaca uygunluk için Mesleki
Yeterlilik Kurumunun belirlemeleri de dikkate al›narak, 
ö¤retim seviyesi ve içeri¤inin “ifle tam olarak uyan nitelik 
ve bilgi (ne eksik ne de fazla)” anlay›fl›n›n hakimiyeti,

� Meslek sahibi olma ve kariyer geliflimi süreçlerinde, 
endüstri uzmanlar›n›n daha fazla sorumluluk alabilmesini
sa¤layacak teflvikler gelifltirilmesini ve böylelikle 
yetifltirilecek ifl gücü ile gerçeklefltirilecek faaliyetlerin 
ülke, sektör, kurum ve kiflisel aç›dan daha etkili olmas›,

� Yüksek ve düflük nitelik gerektiren 
her ifl grubunda uzmanlaflma ile 
ifl etkinli¤inin artt›r›lmas›,

� Ö¤retim programlar›nda (özel ve
teknik olmayan [ifl ve süreç yönetimi,
kompozit, yüksek alafl›ml› malzeme, 
özel ba¤lama elemanlar›, ar›za arama
ve giderme, sensör gibi] ö¤retim 
programlar›nda sanal gerçeklik ve 
bilgisayar tabanl› e¤itim gibi) alan ve
uygulamalar›n da ö¤retim süreçlerinde
dikkate al›nmas› ve lisan›n 
gerekliliklere göre belirlenmesi

amaçlar› ile -uygun kompozisyonda belir-
lenmifl- uzmanlar›n da katk›s› sa¤lanarak
havac›l›kla iliflkili ö¤retim programlar›n›n
oluflturulmas›n›n gerekli oldu¤u de¤er-
lendirilmektedir.
4. Havac›l›kla iliflkili ö¤retim programla-
r›nda yetiflen ifl gücünün, sivil havac›l›k
endüstrisi yan›nda, askeri havac›l›k en-

düstrisinin de temel ifl gücü girdisi olmas›na; havac›l›kta olufl-
turulan kontenjanlar› kullanan ifl gücünün, di¤er sektörlere
görevlendirilmesi yerine havac›l›k sistemi içinde tutulmas›na
özen gösterilmelidir.
5. Havac›l›k programlar›n›n çeflidi, alt yap›s› ve kontenjanlar›-
n›n, ifl gücünün uluslararas› dolafl›m› konusundaki -Boeing
firmas›n›n 2011 y›l› sonunda yay›nlad›¤› 20 y›ll›k tahmin rapo-
runda, 2030 y›l›na kadar, dünyada 460.000 e¤itilmifl yeni pilot
ve 650.000 yeni teknisyen ihtiyac› olaca¤›n› belirlemesi gibi-
geliflmelerin de takip edilerek oluflturulmas› uygun olacakt›r.
6. Di¤er taraftan, yaflanmakta olan “bilgi (enformasyon) ça-
¤›”nda, küreselleflmenin de etkisi ile dikkat çeken bir e¤ilim
mevcuttur: ‹leri teknolojilere sahip, tüm kurum ve süreçleri
ile “bilgi toplumu” olarak nitelenebilecek ülkeler, ürün ömür
döngüsünü oluflturan;
� Ar-Ge / inovasyon,
� Üretim,
� Sat›fl sonras› hizmet
üçlüsünün üretim k›sm›ndan çekilip, birinci k›s›m olan 
-NextGen Aviation Research and Technology Park gibi- 
Ar-Ge / inovasyon ile üçüncü k›s›m olan -hava arac› bak›m,
onar›m ve yenileme sahas›nda Boeing’in GoldCare, 
Airbus’›n MRO Network ve General Electric’in OnPoint 
Solutions’› gibi- sat›fl sonras› hizmete a¤›rl›k vermektedir-
ler. Bu geliflmenin ülkemizde yaratt›¤› tehdit ve f›rsatlar, ya-
k›n bir gelecekte daha da a¤›r hissedilecektir. Bu nedenle,
havac›l›k alan›ndaki ö¤retim programlar›n›n, ifl gücü yap›s›-
n›n, nicelik ve nitelik aç›s›ndan söz konusu geliflmelere ha-
z›rlanmas›na yönelik gelifltirilmesi ve güncellenmesi de
önem arz etmektedir.
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Sanal dünyadaki savun-
ma ve sald›r›ya özgü te-
mel kavramlar›n ele

al›nd›¤› bu ilk makaleyle bafl-
layan yaz› dizimiz, daha son-
raki say›larda yay›nlanacak;
siber savafllar›n tarihi, siber
sald›r›lardan korunma gibi
bafll›klar alt›ndaki makale-
lerle genifllemeye devam
edecek.
Teknoloji, insan ve sürecin
oldu¤u her alanda, sürekli
bir de¤iflimden söz etmek
mümkün. Teknolojideki iler-
lemenin sonucunda ortaya
ç›kan ve bugün her bireyin
kolayca ulaflabildi¤i ‹nternet
de en büyük de¤iflimlerden
birini bafllatt›. Sa¤lad›¤› ko-
layl›klar ve esneklikler, bu
dünyaya özgü yeni kurallar›
ve tehditleri de beraberinde
getirdi. Bu tehditlerin birey-
lerden ülkelere do¤ru yay›l-
mas› ve sanal dünyada dost-
luklar ve düflmanl›klar›n
oluflmaya bafllamas›, bu yeni
dünyadaki siber savafllar›n
fitilini ateflleyen etken oldu.

Veriden Bilgiye...
Günümüzde biliflim teknolo-
jileri, temel ifl süreçlerinin
etkin flekilde yürütülmesine
imkân sa¤lam›fl; veri mer-
kezli yönetim stratejisi, yerini
bilgi odakl› bir yönetim stra-
tejisine b›rakm›flt›r. Bilgiye
dayal› ve temelini veri olufl-
turan bütün unsurlar, büyük
bir güç olmalar› sebebiyle de
kaç›n›lmaz olarak birer he-
deftir.

Siber Bafllang›ç
1960’l› y›llar›n sonlar›nda,
ABD ordusunun iç haberlefl-
me ve veri paylafl›m› için 
ARPA (Advanced Research
Project Agency / ‹leri Araflt›r-
ma Projeleri Ajans›) taraf›n-
dan gelifltirilen ARPANET’in,
“rivayete göre” bir di¤er
amac› da iletiflimi h›zland›r-
mas› sayesinde, nükleer sal-
d›r›lara haz›rl›kl› olma ve So-
¤uk Savafl’ta, di¤er ülkelere
karfl› bir tehdit oluflturma idi.
Muhtemelen bu sistemi ta-
sarlayanlar, daha sonra “‹n-

ternet” ad› verilen ve temeli
“ARPANET”e dayanan bu da-
¤›t›k a¤›n, ilerleyen süreçte
do¤rudan bir savafl alan› ola-
rak kullan›labilece¤ini dü-
flünmemiflti.
Siber savafl kavram›ndan
önce, siber (cyber) kelime-
sinin nas›l türetildi¤ini 
incelemek, kavramlar ara-
s›ndaki iliflkinin kurulmas›n›
kolaylaflt›racakt›r.
Siber terimi, Yunanca bafl-
dümenci anlam›na gelen
“kybernétes” kelimesinden
türetilmifltir. Türk Dil Kuru-
munda [10] “güdüm bilimi,
kibernetik” olarak tan›mla-
nan Sibernetik, canl› ve can-
s›z tüm karmafl›k sistemle-
rin denetlenmesi ve yönetil-
mesini inceleyen ve 20. yüz-
y›l›n ikinci yar›s›nda ortaya
ç›km›fl bir bilim dal›d›r [11].
50’li y›llarda robotik ile ta-
n›mlanan ve 60’l› y›llardan
itibaren de bilgisayar tekno-
lojileri alan›nda kullan›lma-
ya bafllanan bu terim, “si-
ber” k›saltmas›yla, 90 y›llar-
dan itibaren “‹nternet” ile efl
anlamland›r›lan ve ‹nternet
ile alakal› terimlerde ön ta-
k› halini alarak günümüz
kullan›m›na yerleflmifltir.

Kavramlar
Siber dünya ile ilgili kavram-
lar›n ço¤unun kesin bir Türk-
çe karfl›l›¤› olmad›¤›ndan, si-
ber savafl kapsam›nda s›kça
kullan›lan; fakat ço¤unlukla
farkl› anlamland›r›lan terim-
leri, bilgi teknolojileri ve gü-
venli¤i alanlar›nda çal›flan
uzmanlar›n anlad›¤› ve kul-
land›¤› halleri ile tan›mlaya-
ca¤›z.

Siber Tehdit
(Cyber Threat):

Herhangi bir iletiflim kanal›
kullan›larak, kasti veya kas›t-
s›z olarak yap›lan, hedef sis-
tem veya bilgisayar a¤›n›n
gizlili¤ine (confidentiality),
do¤rulu¤una (integrity) ve
ulafl›labilirli¤ine (availability)

MSI Dergisi - Ocak 2012 www.milscint.com

Siber Savafl ve 
Temel Kavramlar›
“Girdi¤i her savafl› kazananlar asl›nda usta de¤illerdir.
Baflka ordular› savaflmadan çaresiz b›rakanlar, 
iflte onlar en iyisidir.” Sun Tzu

Ayd›n ASLANTAfi / aaslantas@gmail.com / editor@savunmahaber.com

fiekil 1: Ülkelere göre Stuxnet görülme oran› [6]
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karfl› yap›lan faaliyetlerin 
tamam›d›r.
Siber savafltaki tehdit türle-
rini 2 ana bafll›k alt›nda top-
lamak mümkündür:
1. Ulusal Tehditler: Daha
çok d›fl ülkeler taraf›ndan
desteklenen ve belirli bir
program çerçevesinde yap›-
lan, karmafl›k yöntemler kul-
lan›lan sald›r›lard›r. Amac›,
hedef ülkenin güvenli¤ine
zarar vermek ve uluslararas›
prestij kayb› oluflturmakt›r.
2. Yerel Tehditler: Organize
suç örgütleri ve teröristler
taraf›ndan, yap›lan sald›r›lar-
d›r. Belirli bir amac› olma-
dan, ülke güvenli¤ini zedele-
yici hareketler bütünü olarak
da tan›mlanabilir.

Siber Suç
(Cyber Crime):

Türkiye ve Avrupa Birli¤i
üyesi toplam 43 ülke taraf›n-
dan imzalanan, ortak bir ta-
n›m oluflturmak amac› gü-
den ve bu konuda düzenle-
nen ilk belge olan Avrupa Si-
ber Suçlar Sözleflmesi’nde
[2]; bilgisayar sistemlerinin,
a¤lar›n›n ve bilgisayar verile-
rinin gizlili¤ine, do¤rulu¤una

ve ulafl›labilirli¤ine zarar ve-
rici faaliyetler ve bu sistem-
lerin, a¤lar›n ve verilerin kö-
tü amaçl› kullan›lmas› suç
olarak tan›mlanm›flt›r. Siber
suçlar, temelde 3 gruba ay-
r›lmaktad›r.
1. Devlete karfl› ifllenen 

suçlar.
2. Kiflilere karfl› ifllenen 

suçlar.
3. Mala / varl›¤a karfl› 

ifllenen suçlar.

Siber Casusluk 
(Cyber Espionage / Spying):

Bilginin sahibinin izni olma-
dan, virüs, casus yaz›l›mlar
(spyware) ve Truva atlar› (tro-
jan) gibi korsanl›k yaz›l›mlar›
kullan›larak k›rma teknikleri-
nin uygulanmas› sonucu top-
lanan verilerin kiflilere, dev-
letlere, kurum ve kurulufllara
karfl› rekabet avantaj› sa¤la-
mak, zarar vermek ya da teh-
dit oluflturmak gibi amaçlarla
yap›lan ifllemlerdir.
Siber casusluk, gerçeklefltir-
me yöntemleri ve kolayl›¤› ile
siber savafltan daha yayg›n-
d›r ve toplanan bilgi, siber
savafl için bir altyap› olufltu-
rabilir.

Siber ‹stihbarat 
(Cyber Intelligence): 

Sanal tehditlerin izlenmesi,
analizi ve takibidir. Bu tip is-
tihbaratla elde edilen bilgi-
ler, hem savunma hem de
sald›r› amaçl› kullan›labilir.
Deloitte firmas›n›n 2011
Teknoloji E¤ilimleri Rapo-
ru’nda [3]; siber istihbaratta,
bir tehdit fark›ndal›¤› suna-
bilmek için, gelecekte olabi-
lecekleri öngörmek ve kar-
mafl›k ve tak›m halinde uy-
gulanmas› gereken bir teh-
dit yönetimi takti¤i (Threat
Management Tactic)’ne ge-
reksinim oldu¤u ifade edil-
mektedir.
Resmi olarak do¤rulanma-
m›fl olsa da ABD, ‹ngiltere,
Kanada, Avustralya ve Yeni
Zelanda taraf›ndan iflletildi-
¤i iddia edilen Echelon istih-
barat a¤›, siber istihbarat›n
en güzel örne¤idir. So¤uk
Savafl döneminde ortaya ko-
nan bu sistem, iletiflim trafi-
¤ini (telefon, faks, e-posta,
kablo, uydu vs.) izleyerek ve
elde edilen verileri birbiriyle
iliflkilendirerek, istenilen
bilgiye en h›zl› flekilde 
eriflim için tasarlanm›flt›r.

Daha sonra, Rusya, Fransa
ve Çin’in de aralar›nda bu-
lundu¤u di¤er baz› ülkeler
benzer sistemler kurmufl-
lard›r. Ticari alanda ise
Symantec Küresel ‹stihba-
rat A¤› ve Microsoft Güven-
lik ‹stihbarat A¤› en büyük
örneklerdir.

Siber Sabotaj 
(Cyber Sabotage): 

ABD Savunma Bakanl›¤› [4]
taraf›ndan do¤rudan savafl
nedeni say›lan siber sabotaj,
zararl› komutlar›n ya da içe-
ri¤in, normal iflleyen süreç-
leri veya fonksiyonlar› boz-
mak amac› ile iletiflim kanal-
lar› kullan›larak gönderilme-
si olarak tan›mlanabilir.
Periyodik olarak yay›nlanan
Symantec ‹nternet Tehditleri
Raporu’nda [6], genel sabo-
tajlardan ziyade, bir sisteme
ya da programa yönelik sa-
botajlar›n h›z kazand›¤› belir-
tilmifltir. Advanced Persis-
tent Threat (Geliflmifl, Sürek-
li Tehdit / APT) ad› verilen bu
tür sabotajlara en güncel ör-
nekler; Stuxnet ve Duqu ola-
rak adland›r›lan siber silah-
lard›r.
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Öncelikli görevi ‹ran’›n nükle-
er çal›flmalar›n› sekteye u¤-
ratmak olan Stuxnet; sadece
belirli SCADA sistemlerini et-
kilemifl ve görevini baflar›yla
yerine getirmifltir (fiekil 1).

Siber Terörizm 
(Cyber Terrorism):

Belirli bir amaca ulaflabil-
mek için, bilgisayar veya bil-
gisayar sistemlerinin, birey-
lere ve mallara zarar vermek
ya da bir hükümeti veya top-
lumu y›ld›rma, bask› alt›nda
tutmak amac›yla kullan›lma-
s›d›r [7]. Bugün, siber terö-
rizm, ülkeler aras›nda do¤-
rudan savafl nedeni say›l-
maktad›r.
Siber alanda sald›r›y› düzen-
leyen kiflilerin izlerini takip
etmek ve kim olduklar›n›
tespit etmek son derece zor
oldu¤undan, siber terör
yöntemi özellikle terörist
gruplar taraf›ndan benim-
senmektedir.

Siber Silah
(Cyber Weapon): 

Siber alanda kullan›lan bü-
tün silahlar, bu alana özgü-
dür. Belirli bir sat›c›s› veya
markas› bulunmamaktad›r.
Nas›l çal›flt›klar› tam olarak
bilinemedi¤i için de yeni nesil
bir endüstrinin ürünü olan bu
silahlara karfl› savunma yap-
mak zordur.
Dünyan›n önde gelen ülkele-
ri, siber ortamdaki tehditlere
karfl›, kendilerine özgü siber
silahlar›n üretimi için, yat›-
r›m yapmaya da bafllam›fl
durumda. Örne¤in, May›s
2011’de, Guardian gazetesin-
de [8] yer alan ‹ngiliz Savun-
ma Bakan› ile yap›lan röpor-
tajda, ülkenin ulusal güvenli-
¤e yönelik siber dünya kay-
nakl› artan tehditlere karfl›l›k
verebilme ad›na, ‹ngilte-
re’nin sald›r› kabiliyetini art-
t›racak bir siber silahlar
program› üzerinde çal›fl›ld›¤›
bilgisi, bu alandaki faaliyetle-
rin ciddiyetini ortaya koy-
maktad›r.
Konvansiyonel silah sistem-
leriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda,

maliyet olarak çok daha ucuz
ve kullan›m› daha basit olsa
da bugün için etkisi konvansi-
yonel sistemlere göre az olan
bu teknoloji, siber bir savaflta
kilit rolü üslenmektedir.

Üstteki temsili “siber silah
fabrikas›” [12] görselinde en
güzel flekli ile ifade edildi¤i
üzere, siber silah yap›m› için
özel bir tesis gereksinimi de
bulunmamaktad›r. Dolay›s›
ile gerçek bir askeri tesisini
hedef almak ve imha etmek
mümkün olsa da siber sila-
h›n yap›ld›¤› alan ve mekân
için bu mümkün olmayabilir.
Bu tesislerde üretilen siber
silahlar›n tasar›m›nda mi-
mari üç basit aflamadan
oluflmaktad›r.
1. Da¤›t›m›: Siber bir silah›
hedefe göndermek için 
elektronik iletiflim kanallar›
(e-posta, zararl› link, maske-
lenmifl indirmeler) ve çeflitli

k›rma (hacking) teknikleri
kullan›lmaktad›r.
2. Hedefi: Gerçek silah sis-
temlerinde bulunan güdüm
sistemlerinin benzerleri, ko-
da dönüflmüfl halde siber si-
lahlarda da vard›r. Kodun he-
defi, bilgisayar a¤›n›n tama-
m›, sadece bir bilgisayar ya
da programda bir parçac›k
bile olabilir. Sistemin zafiyet-
leri kullan›larak hedefe eri-
flim sa¤lanmaktad›r.
3. Görevi: Gerçek silah sis-
temlerindeki savafl bafll›¤›
ile ba¤daflt›r›labilecek olan
kodun görevi, bilgi s›zd›r-
mak, flifrelemek ya da iç sis-
temde bir aç›k yaratmak
olabilir.

Siber Alan / Mekân
(Cyber Space): 

1984 y›l›nda, William Gibson
taraf›ndan, “Neuromancer”

roman›nda (Sarmal Yay›nevi
taraf›ndan, ayn› adla Türki-
ye’de, 1998 y›l›nda yay›nlan-
m›flt›r) ilk defa kullan›lan bu
terim, a¤ sistemleri ve ilgili
fiziksel alt yap›daki, bilgi
depolamak ve de¤ifltirmek
için kullan›lan, elektronik
ve elektromanyetik ortam›
tan›mlamaktad›r [1]. Eski-
lerin deyimi ile sanal dün-
yan›n er meydan›...

Siber Savunma
(Cyber Defence): 

Siber mekân›, siber sald›r›lara
ve siber terörizme karfl› koru-
mak için uygulanan güvenlik
yöntemleri bütünüdür [1].
Konvansiyonel savunma
tekniklerinde öne ç›kan;
ordular›n üstünlü¤ü ve
kullan›lan savafl araçlar›-
n›n farkl›l›klar› gibi kav-
ramlar›n, siber savunmada
yeni bir anlay›fl olarak ele
al›nmas› gerekmektedir.
Normal bir savaflta söz ko-
nusu olan yeni silah sis-
temlerine yat›r›m maliyeti,
cephe açma süreçleri ve
insan kayb› riskleri ele
al›nd›¤›nda, sanal bir cep-
he açmak ve bu alanda ya-
t›r›m yapmak, devletler
için günümüzde daha çok
tercih edilen bir strateji
haline gelmektedir. 
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27 Ekim 2011’de ABD Siber
Komutanl›¤› [9] taraf›ndan
yap›lan aç›klamada; küresel
tehditlere karfl› kendini ko-
ruyabilen a¤lar›n oluflturu-
labilmesi için, sadece ordu
taraf›ndan de¤il, o ülkenin
bütün birey ve kurumlar›n›n
kat›l›mlar› ile yap›lacak bir
ifl birli¤i ile hareket edilmesi
gereklili¤i belirtilmifltir.
Günümüzde, güvenlik du-
varlar› (firewall), antivirüs
yaz›l›mlar› ve sald›r› engel-
leme sistemleri (Intrusion
Prevention System / IPS),
imzalar› bilinen tehditlere
karfl›n aktif bir savunma ara-
c› olmakla beraber, “s›f›r gün
tehditleri”ne karfl›, di¤er bir
deyiflle o an için sald›r›n›n
nas›l yap›ld›¤›n›n bilinmedi¤i
durumlarda, aktif bir savun-
ma arac› de¤illerdir. Siber
savunma da bu tehditlerin
üzerinde yo¤unlaflmakta
olup, ülkenin milli yaz›l›mla-
r›n›n ba¤›fl›kl›k kazand›r›lma-
s›, cayd›r›c›l›k sa¤lanmas› as-
keri alandaki temel amaçt›r.

Siber Sald›r›
(Cyber Attack): 

Siber sald›r›, bir bilgisayar
sistemine, belirli bir amaç
veya sistemin çal›flmas›n›
engellemek için izinsiz ola-
rak yap›lan ifllemlerin bütü-
nüdür.
En bilinen siber sald›r› ör-
nekleri:
� Kötü amaçl› yaz›l›m

(Malware / virüs)
� Hizmet aksatma sald›r›s›

(Denial of Service)
� Yemleme / flifre avc›l›¤›

(Phising)

Bir sald›rgan›n, ihlal gerçek-
lefltirme süreci 4 fazdan
oluflmaktad›r. Bu fazlarda,
sistemin çeflitli zafiyetleri
tespit edilerek, bu zafiyetler
için özel tasarlanm›fl silahlar
kullan›lmaktad›r (fiekil 2).
FAZ 1 - Sald›rma: Bilgisayar
korsanlar› (hacker); varsay›-
lan parola ihlali, SQL enjek-
siyonu veya hedefli kötü
amaçl› yaz›l›mlar kullanarak
bilgisayar sistemlerine s›-
zarlar.
FAZ 2 - Keflif: Bilgisayar kor-
sanlar›, kuruluflun sistemleri-
nin haritas›n› ç›kar›r ve gizli
bilgileri otomatik olarak tarar.
FAZ 3 - Ele Geçirme: Kurum
içindeki iyi niyetli çal›flanlar›n
korunmas›z sistemlere yük-
ledi¤i sald›r›ya aç›k verilere
eriflim sa¤lan›r. Ayr›ca kor-
sanl›k amaçl› bileflenler 
(rootkit) de hedeflenen sis-
temlere ve a¤ eriflim nokta-
lar›na gizlice kurularak, ku-
rum içinde akmakta olan giz-
li bilgiler ele geçirilir.
FAZ 4 - S›zd›rma / S›zma

(Exfiltration): Faz 3’te ele
geçirilen gizli bilgiler, aç›k
olarak (örne¤in web tabanl›
e-posta yöntemi ile), flifre-
lenmifl paketler halinde ya
da s›k›flt›r›lm›fl dosyalarda
parola korumal› olarak bilgi-
sayar korsanlar› taraf›ndan
d›flar› ç›kart›l›r. fiekil – 2 [5] 

Siber Savafl
(Cyber Warfare): 

Siber savafl, elektronik or-
tamda, bilgisayar sistemleri
kullan›larak, bir ülkenin ulu-
sal s›n›rlar› çerçevesinde bil-
gisayarlara veya a¤lara yap›-

lan organize, savunma veya
sald›r› amaçl› hareketler ola-
rak betimlenebilir.
Klasik savafl tan›m›n›n aksi-
ne, siber savafl için tam bir
tan›m bulunmamakta olup,
kapsam ve prensipleri de her
kuruma ve bak›fl aç›s›na göre
de¤iflmektedir. Bu nedenle
siber savaflta ana hedef dev-
letlermifl gibi görünse de sa-
vafl› bafllatan›n illa ki baflka
bir devlet olmas› gerekmez.
Internet’e ba¤l› olan herkes,

çeflitli gruplar ya da kifliler
bu savafl› bafllatabilir ve dile-
dikleri hedefleri seçebilir.
Kavramlarda bahsedilen her
bafll›k, siber dünyada savafl›
bafllatmak veya engellemek
için bir araç olmakla bera-
ber; art›k tanklar, uçaklar ve
gemiler kullan›larak yap›lan
konvansiyonel savafllar, ya-
vafl yavafl yerlerini, siber or-
tamda gerçeklefltirilen ma-
tematik savafllar›na b›rak-
maya bafllam›flt›r...
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ABD, RIMPAC (Rim of the Pacific
Exercise / Pasifik Çevresi Tatbikat›)

2012’de, AeroVironment üretimi Switchblade insans›z hava
arac› (‹HA)’n›n denizalt›dan f›rlat›lma denemesi için Raytheon
ile yaklafl›k 780.000 dolarl›k sözleflme imzalad›. 19 Aral›k’ta,
ABD federal ifl olanaklar› ‹nternet sitesi (www.fbo.gov)’nde
duyurulan sözleflmeye göre, RIMPAC 2012 için 5 adet 
‹HA ve 5 adet f›rlatma düzene¤i haz›rlanacak. Denemenin
hangi denizalt› üzerinde gerçeklefltirilece¤i ise henüz
aç›klanmad›. SOTHOC (Submarine Over-The-Horizon
Organic Capabilities / Denizalt› ‹çin Ufuk Ötesi Organik
Yetenekler) program› kapsam›nda yap›lacak denemelerde,
f›rlatma düzene¤i, denizalt›n›n çöp tahliye sisteminden
b›rak›lacak. Düzenek denizalt›dan uzaklaflarak yüzeye
ç›kacak ve Switchblade’i f›rlatacak. Yap›lan aç›klamada, bu

tür ‹HA kullan›m›n›n, k›y› sular›nda gerçeklefltirilecek
önleme görevlerine yönelik oldu¤u vurguland›.
(Kaynak: www.fbo.gov)

A r-Ge ile ilgili konularda, 1959 y›l›ndan beri yay›n yapan R&D Magazine, havac›l›k ve
savunma sektörleri için 2012 y›l› Ar-Ge harcamas› tahminlerine iliflkin raporunu, 

16 Aral›k’ta yay›nlad›. Raporda yer verilen tahminlere göre, ABD’nin federal savunma
Ar-Ge bütçesi, 2012’de yaklafl›k 75 milyar dolar olarak gerçekleflecek. Dünya
genelinde de harcamalar›n 150 milyar dolar› bulmas› bekleniyor. Havac›l›k ve 
savunma endüstrisi taraf›ndan yap›lacak Ar-Ge harcamalar›n›n ise 2012’de, geçen
y›la oranla çok küçük bir art›fl göstererek dünya genelinde 26,16 milyar dolar;
ABD’de ise 13,81 milyar dolar olarak gerçekleflece¤i tahmin ediliyor. ABD’de ilk on
s›ray› Boeing, General Electric (havac›l›k bölümü), United Technologies (havac›l›k ile
ilgili bölümleri), Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Honeywell (havac›l›k
bölümü), Northrop Grumman, Textron ve Rockwell Collins’in alaca¤› öngörülüyor.
Yay›nlanan raporda, 2012’de öne ç›kacak iki geliflme; temel araflt›rmaya ayr›lan 
kayna¤›n artmas› ve insans›z sistemlere yönelik çal›flmalar›n daha çok pay almaya 
bafllamas› olarak belirtildi. (Kaynak: R&D Magazine, www.rdmag.com)

ABD Denizalt›dan 
‹HA 
F›rlatmay› 
Deneyecek

R&D Magazine, Havac›l›k ve Savunma Sektörleri ‹çin 
Ar-Ge Harcamas› Tahminlerini Yay›nlad›

2012 Y›l› için Endüstriyel Harcama Tahmini 
(Milyar Dolar)
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F ransa, Aral›k ay›nda

gerçeklefltirilen 

f›rlatma ile tak›m uydular

kullanarak sinyal 

istihbarat› (SIGINT) yapma

denemesini bafllatt›.

Frans›z savunma tedarik

kurumu DGA taraf›ndan

yürütülen Elisa projesi

kapsam›nda, 

Kourou – Frans›z

Guyanas›’ndan Soyuz 

roketi ile f›rlat›lan 

4 adet mikro uydu, yaklafl›k 

700 km irtifada yörüngeye

oturtuldu. Uydular›n

öngörülen formasyonda

dizilmesi için yap›lacak

çal›flmalar›n 3 ay 

sürmesi planlan›yor.

Uydular›n ana 

görevi, yer konufllu

radarlar›n sinyallerini

tespit etmek olacak.

Uydular›n 

formasyona girmesinden

sonraki 3 y›l boyunca

yap›lacak denemelerle

uydular›n hassasiyetinin

artt›r›lmas›na çal›fl›lacak.

Elisa projesinin, 

son y›llarda, uydu

teknolojilerinde daha

küçük ve tak›m halinde

çal›flabilecek uydulara

yönelik artan çal›flmalarla

uyumlu bir geliflme 

oldu¤u de¤erlendiriliyor.

Özellikle SIGINT gibi,

da¤›t›k alg›lay›c›lar›n 

avantaj sa¤lad›¤› uygulama 

alanlar›nda, tak›m uydular

öne ç›kan bir çözüm 

olarak görülüyor. 

Elisa projesinde yer alan

uydular ve yer sistemleri,

Astrium ve Thales

taraf›ndan tasarland›.

(Kaynak: DGA)

Radarlar, Tak›m Uydularla Uzaydan ‹zlenecek
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ABD Deniz Kuvvetlerinin
Ar-Ge kolu olan ONR

(Office of Naval Research /
Donanma Araflt›rma Ofisi),
21 Aral›k’ta yay›nlad›¤› iki
bas›n duyurusu ile baz›
çal›flmalar›n›n son durumu
hakk›nda bilgilendirme
yapt›. ‹lk aç›klama, 
ONR taraf›ndan 
tasarlanan, gelifltirilen 
ve sanayilefltirilen
GREENS (Ground
Renewable Expeditionary
Energy System /
Yenilebilir, Tafl›nabilir 
Yer Enerji Sistemi)
hakk›nda yap›ld›. Güç 
üretmek için günefl 
enerjisi kullanan,
tafl›nabilir, 300 W güç 
kapasiteli hibrit bir 
jeneratör-batarya olan
GREENS, Amerikan deniz
piyadelerinin muharebe
sahas›ndaki enerji
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
için tasarland›. Tasar›m 
ve gelifltirme süreçleri
2008-2009 y›llar› aras›nda
tamamlanan ve 2009
y›l›nda test edilmeye
bafllanan sistemin seri
üretimine ise 2011 y›l›n›n
sonlar›nda geçildi. fiu
anda, çok say›da sistemin,
gerçek muharebe
sahas›nda kullan›mda
oldu¤u belirtiliyor.
GREENS’ten önce, 

deniz piyadeleri,
muharebe
sahas›ndaki 
güç ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilmek
için yak›t tabanl›
jeneratörler 
kullan›yordu.
Jeneratörlerin ihtiyaç
duydu¤u yak›t›n,
muharebe sahas›ndaki
ilgili noktalara
ulaflt›r›lmas› ise hem
maliyetli hem de araç
konvoylar›n›n el yap›m›
patlay›c› ve pusu tehdidi
alt›nda ilerlemek 
zorunda kalmas› gibi 
riskli nakliye operasyonlar›
gerektiriyordu. 
Katlanabilir yap›s› ile 
üst üste konulabilen ve
ABD Deniz Kuvvetleri 
ve Deniz Piyadeleri 
envanterindeki araçlarla
kolayca tafl›nabilen
GREENS, askerlerin
yükünü de hafifletiyor.
Testler s›ras›nda,
yaklafl›k 47oC s›cakl›¤a
kadar denenen sistemin, 
o flartlarda bile 
yüzde 85 verimlilikle
çal›flabildi¤i görüldü.
ONR’nin ikinci aç›klamas›
ise çal›flmalar›n› bafllatt›¤›
ve gelifltirilmesini 
fonlad›¤› Infrascanner 
sistemi ile ilgiliydi.
Infrascanner, intrakraniyal

hematom (kafatas› içinde,
kan›n damar d›fl›nda
ç›karak dokuda toplanmas›
/ beyin kanamas›)’un 
tespiti için kullan›lan,
tafl›nabilir, pil ile çal›flan
bir sistem. Gemilerde ve
muharebe sahas›nda
gerçekleflebilecek 
yaralanmalarda
yaflanabilecek
intrakraniyal hematomlar›
zamanl›ca tespit ederek
gerekli tedavinin 
uygulanmas›, askerlerin
hayatta kalmas› için 
kritik önem tafl›yor.
Tomografi cihazlar›n›n
bulunmad›¤› ortamlar,
Infrascanner gibi 
cihazlar›n varl›¤›n› 
gerekli k›l›yor.
Cihaz›n kullan›m flekli

oldukça basit ve
kullan›laca¤› ortam olan
muharebe flartlar›na 
göre tasarlanm›fl. 
Tüm taramay› yaklafl›k 
bir dakika içinde 
gerçeklefltiren
Infrascanner, k›rm›z› 
ve yeflil ›fl›ktan oluflan
arayüzü ile kanama olup
olmad›¤›n› kullan›c›ya
bildiriyor. Kanaman›n
devam edip etmedi¤i de 
üç lambadan oluflan bir
arayüz ile anlat›l›yor.
Cihaz, tespiti yak›n k›z›l
ötesi dalga boyunda ›fl›k
kullanarak yap›yor. Bu
dalga boyunda, birikmifl
kan, ›fl›¤›, damarlarda
oksijen tafl›yan kandan
daha farkl› emiyor.
(Kaynak: ONR)

ONR’den Denizcilere 
Pratik Çözümler
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ABD Deniz Piyadeleri, Afganistan’da günefl enerjisi kullan›m› ile ilgili denemeler yap›yor.
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Demirel gençtir ve K›b-

r›s sorununda omuz

omuza yürüyece¤i ya-

fl›t› bir lider aray›fl›ndad›r…

K›br›s Türkünün “efsanevi”

lideri Dr. Faz›l Küçük, 1948

y›l›ndan bu yana, “dava” için

büyük mücadeleler veren,

gerekti¤inde ölümü göze

alan Rauf Denktafl’› önerir.

Denktafl Ankara’ya gelir; za-

ten o s›ralarda anavatan›

K›br›s’a girmesi, yine Maka-

rios taraf›ndan yasaklanm›fl-

t›r! Demirel, Denktafl ile top-

lant›ya oturur; odada kadro-

sunun en önemli isimlerin-

den, Gökberk Ergenekon’un

babas› Y›lmaz Ergenekon da

bulunmaktad›r.

K›br›s’ta durum vahimdir.

Türkler yaflama savafl› ver-

mektedirler ve Rum abluka-

s›, her geçen gün biraz daha

dayan›lmaz hale gelmekte-

dir. Birlikte yap›lacak ifller

uzun uzun konuflulur, top-

lant› biter. Tam herkes oda-

dan ç›kaca¤› s›rada, Süley-

man Demirel, “Rauf Bey az

gelsene, seninle çok özel bir

fley konuflmak istiyorum”

der. Demirel ve Denktafl

odan›n bir köflesine çekilir-

ler. Y›lmaz Ergenekon ister

istemez konuflulanlara ku-

lak misafiri olmaktad›r.

“Bak, sak›n yanl›fl anlama”

diye söze bafllar Demirel,

“K›br›sl›lar›n bir k›sm›, mü-

cadele zorlaflt›¤›nda çabuk

pes eden ruh haline sahip-

ler. Seninle omuz omuza bü-

yük bir yola ç›k›yoruz. Bu

yolda çok tehlike var. E¤er

bir yerde pes edip beni orta-

da b›rakacaksan bunu flimdi

söyle, hay›r, ileride bunu ya-

parsan, iki elim yakanda

olur” der.

Denktafl’›n yan›t› nettir: “Bu

davada belki sen geri durur-

sun, ben durmam. Merak et-

me, kimseyi de yar› yolda b›-

rakmam!”

Sar›l›rlar, vedalafl›rlar…

O, 1964 y›l›ndaki, tarihi Eren-

köy Direnifli’nden gelmifl bir

karakterdir, 1967 y›l›nda

K›br›s’a gizlice girerken tu-

tuklanmaktan da korkmaz…

Denktafl, bir “dava adam›”

olman›n bütün özelliklerini

yaflam› boyunca onuruyla ta-

fl›d›. Kimseyi de orta yerde

b›rakmad›…

Kendisini “toplum lideri”

olarak gördü¤üm y›l 1976 idi

ve Girne hala savafl›n izlerini

tafl›yordu. Kendi kulland›¤›

arabas›yla K›br›s Türkünün

yaralar›n› sarmak için sü-

rekli hareket halindeydi. Biz

Türkiyeli üniversitelilerin de

bir an önce ülkemize dönüp

e¤itimimize devam etmemi-

zi; gelece¤in ancak böyle ku-

rulabilece¤ini söylüyordu.

Söylemiyordu; ama bafl›m›za

bir fley gelmesinden çok en-

difleliydi…

Hep gelece¤e bakt›… Azer-

baycan Musavat Cumhuriye-

ti’nin büyük lideri Mehmet

Emin Resulzade’nin dedi¤i

gibi, “Bir kere kalkan bayra-

¤›n asla inmeyece¤ine” so-

nuna kadar inan›yordu…

Yükseltti¤i bayra¤›n gölge-

sinde öldü…

Allah rahmet eylesin…

MSI Dergisi - Ocak 2012 www.milscint.com

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

Dava Adam›n›n Ölümü
De¤erli Gökberk Ergenekon’un hoflgörüsüne s›¤›narak 

çok özel bir Rauf Denktafl an›s›n› anlatmak isterim. 

Bana bir sohbetimiz s›ras›nda anlatm›flt›, haf›zam›n 

özel bir yerinde kald›, bugüne kadar yazmad›m. 

1965 seçimleri yap›lm›fl, Adalet Partisi lideri Süleyman

Demirel, Türkiye’nin en genç baflbakan› olarak koltu¤una

oturmufltur. Genç baflbakan, dönemin Rum lideri 

Baflpiskopos Makarios’un oldubittileri ve özellikle 

1963 Noel Katliam› nedeniyle K›br›s sorununu da

kuca¤›nda bulmufltur.
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Amerikan askerleri, arkalar›nda yaklafl›k 15.000 Amerikal›
uzman› geride b›rakarak Irak topraklar›ndan çekildikleri

gün, ülkenin Baflbakan› Nuri el-Maliki, Beyaz Saray’da, Baflkan
Obama’n›n misafiriydi. Biri iflgalci, di¤eri ise iflgalcinin düzenle-
di¤i siyasal süreç sonucunda baflbakan olmufl iki politikac›, gö-
rüflmelerinin ard›ndan, birlikte bas›n toplant›s› düzenlediler ve
Irak’›n gelece¤ine iliflkin ortak olumlu görüfllerini dile getirdiler.
Ayn› dakikalarda, Ba¤dat’ta bir mahkeme, Irak Cumhurbaflkan›
Birinci Yard›mc›s› Haflimi için tutuklama karar› ç›kart›yordu.
Sünni Haflimi, bafl›na gelecekleri anlam›fl ve öteden beri iyi ilifl-
kiler içinde bulundu¤u Celal Talabani ve Mesut Barzani’nin ku-
zeydeki bölgesine kaçm›flt›! Ba¤dat baflta, Orta Do¤u baflkent-
lerine yans›yan görüntü ise el-Maliki’nin ABD’den ald›¤› destek
ile Irak içindeki siyasi manevralar› bafllatt›¤› yönündeydi.
Haflimi, flu anda Erbil’de yafl›yor ve Kürt otonom yönetimi, el-
Maliki’nin ›srarl› takibine karfl›n, Irakl› Sünni politikac›y› fiii’lerin
eline vermeye hiç niyetli de¤il.

El-Maliki’nin, Amerikan askerleri ülke-
den çekildi¤i anda bafllatt›¤› ata¤›n, bu
ülkede tekrar bir Sünni-fiii çat›flmas›na
dönüflmesi ise herkesin ortak kayg›s›.
Irak iç politikas›ndaki oyuncular›n he-
men hepsi, arkalar›nda bir bölgesel gü-
cün deste¤iyle yafl›yorlar.
Nuri el-Maliki ‹ran’a; Haflimi ise ‹ran’›n
yay›lmac› e¤ilimlerini engellemeye ça-
l›flan Suudi Arabistan’a yak›n duruyor.
Laik fiii lider ‹yad Allawi’nin yönetimin-

deki Irakiye koalisyonu ise daha çok Türkiye’ye güveniyor. Çün-
kü bu koalisyon, hem Irak’taki Sünni-fiii gerilimini azaltabilecek
tek umut olarak de¤erlendiriliyor hem de laik yap›s›yla bölge-
deki tek Avrupal› Müslüman ülke olarak Türkiye’ye daha uygun
bir strateji izliyor.
Nuri el-Maliki’nin Sünni kanad›n üzerine gitmesi, Ankara’da
ciddi rahats›zl›k yaratt› ve Türkiye, Irak yönetimini, bütün Müs-
lüman dünyas›n› yak›ndan ilgilendiren bu riskli ad›mlar› atma-
mas› yönünde uyard›. Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n, An-
kara’y› ziyaret eden Nuri el-Maliki’ye, Türkiye’nin bu konuda
kayg›lar›n› net olarak aktard›¤› ve fiii-Sünni gerginli¤inin derhal
azalt›lmas› için ça¤r›da bulundu¤u çok iyi biliniyor.

‹lginç Ruh Hali
Nuri el-Maliki’nin, özellikle son dönemlerde yapt›klar›n› izle-
yenler, Irak’›n fiii Baflbakan›’n›n ciddi bir ruhi gerginli¤e sürük-
lendi¤ini belirtiyorlar. Ankara’daki bir diplomatik kaynak, “Ken-
disinin korku hastal›¤›na yakaland›¤›na inanmaya bafllad›k. Sü-
rekli komplolardan söz ediyor ve birilerinin kendisine ve Irak’a
karfl› komplo kurdu¤unu savunuyor. Nedense, bu komplo kuru-
cular günden güne de de¤iflebiliyor. ‹ranl›lar ile yap›lan görüfl-
melerde, Türk taraf› olarak Irak’taki fiii zeminli politikalardan
rahats›z oldu¤umuzu belirtiyoruz; ‹ranl›lar da bize, el-Maliki’nin
flüpheci yaklafl›mlar›ndan kendilerinin de rahats›z olduklar›n›
vurguluyorlar. Garip bir durum; ama böyle giderse, Irak’ta her
fleyin bir kez daha kontrolden ç›kmas›na yol açabilir” dedi.

‹kili Oyun
Ayn› kaynak, Irak Baflbakan›’n›n, Orta Do¤u’da efline ender
rastlanacak bir ikili oyunu da sürdürdü¤ünü vurgulad›:
“‹ran’›n etkisiyle Suriye’de Beflar Esad liderli¤indeki Baas re-
jimini destekliyor. Buna karfl›l›k, Irak’ta pek çok muhalifi Ba-
as partili olduklar› gerekçesiyle tutuklat›yor. Bir yanda Baas’a
destek, di¤er yanda Baasç› av›… El-Maliki, her ikisini ayn› an-
da yapabiliyor ve herkes flaflk›nl›kla izliyor.”

Türkiye’ye Sataflma
Türkiye’nin, ‹ran’›n nükleer program›na dönük endiflelerini art›k da-
ha yüksek sesle ifade etmesi ve Suriye’deki Baas rejimine karfl› çok
net bir politika izlemesi, el-Maliki’yi bir kez daha yeni manevraya yö-
neltti ve Irak Baflbakan›, beklenmedik bir sald›r› gerçeklefltirdi.
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Bat› Asya’daki (Orta Do¤u)
geliflmeler, ‹srail-‹ran

aras›nda süren “so¤uk sa-
vafl”›n, beklenilen “s›cak ça-
t›flmaya” dönüflece¤ini gös-
teriyor. ‹srail, ‹ran’›n nükleer
program›n›n uygulanmakta
olan ambargolardan etkilen-
medi¤inde ve “gerekirse” bu
ülkenin nükleer tesislerine
“tek tarafl› sald›r›” düzenle-
mekte kararl›. Tahran’da
bombal› sald›r›da öldürülen
‹ranl› nükleer fizikçi Mustafa
Ahmadi Roshan suikast›,

olaylar›n giderek “kontrol-
den ç›kmas›na” yol açt›.
‹ran, Roshan suikast›nda, 
CIA’n›n düzenleyici oldu¤una
iliflkin belgeleri, Bat›’n›n
Tahran’la iliflkilerini sürdü-
ren Tahran’daki ‹sviçre Bü-
yükelçili¤i’ne teslim etti.
Tam o s›rada, Amerikan d›fl
politikas›n›n önemli kurum-
lar›ndan Foreign Policy der-
gisinde, Mark Perry imzal›
yaz› yer ald›! Yaz›, ‹srail gizli

servisi MOSSAD’a ba¤l› ajan-
lar›n ‹ran’da “CIA kimli¤iyle”
çal›flt›klar›n› ve “sahte bay-
rak operasyonlar›” gerçek-
lefltirdiklerini savunuyor.
‹lginç bir zamanlama…
Bu arada, Mark Perry’e ya-
k›ndan bakmakta yarar var:
1950 do¤umlu; askeri ve is-
tihbarat konular›nda uzman
bir yazar-editör. Conflicts
Forum isimli düflünce kuru-
luflunda, uzun süre direktör

yard›mc›l›¤› yapt›. Bu sürede,
uzmanl›k alan›n›, “radikal ‹s-
lami ak›mlar›n Bat› ile nas›l
diyalog kurabilece¤i” alan›n-
da geniflletti. 1989-2004 y›l-
lar› aras›nda, Yaser Arafat’›n
dan›flmanl›¤›n› sürdürdü.
Son y›llarda, a¤›rl›kl› olarak
Al-Jazeera televizyonunda
yorumlar› yay›nland›; o¤lu,
bu kanal›n Kudüs muhabiri
olarak görev yap›yor.
Yani, Orta Do¤u’da sözü dinle-

Orta Do¤u’da Savafla Haz›rl›k

Kapanmayan
Cephe: Irak
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Amerikan hükümet fonlar› ile kurulmufl ve Orta Do¤u’ya dönük
yay›n yapan el-Hurra televizyonunda konuflan el-Maliki, Baflba-
kan Recep Tayyip Erdo¤an’›n, Irak’taki Sünni lider Haflimi’ye sa-
hip ç›kmas› ve bölgede yeni bir Sünni-fiii çat›flmas› istemedi¤i-
ni belirtmesi üzerine flu ç›k›fl› yapt›:
“Türkiye’nin, Irak’a bu flekilde müdahale edece¤ini bekle-
mezdik. Son dönemde, aç›klamalar arac›l›¤›yla sürpriz mü-
dahalelerde bulunduklar›n› fark ettik. Bu son aç›klamalar,
Irak’›n iç ifllerine müdahaledir ve buna kesinlikle izin verme-
yiz. E¤er bizim yarg› otoritemiz hakk›nda konufluyorlarsa biz
de onlar›nki hakk›nda konuflabiliriz ve bizim tart›flmalar›m›z
hakk›nda konufluyorlarsa biz de onlar›nkiler hakk›nda konu-
flabiliriz. Türkiye, bölgeye felaket ve iç savafl getirebilecek bir
rol oynuyor. Ancak bunun sonucunda zararl› ç›kan Türkiye
olur, çünkü birçok mezhep ve farkl› kökenli etnik gruplar ba-
r›nd›r›yor.”
Erdo¤an, Ba¤dat hükümetine, “mezhep savafl› ç›karanlar ve
bunu engellemeyenler, bu vebalin alt›ndan kalkamazlar” de-
miflti. Erdo¤an, daha Sünni Irakiye grubunun lideri ‹yad Allavi ile
telefonda görüflerek “Irak’ta demokrasi karfl›t› ve mezhepçi
yaklafl›mlar›n ülkeyi kaosa sürüklemesinden endifle duydu¤u-
nu” belirtmiflti. Geçti¤imiz günlerde Irak siyaseti hakk›nda ko-
nuflan Erdo¤an, “Irak’ta da flu anda mezhebi bir anlay›fl ortaya
ç›kar›lmaya baflland›; bu ne yaz›k ki Irak’› adeta bir kan gölüne
döndürmüfl vaziyette. Irak’ta sa¤l›kl› bir yönetimden bahsetmek
mümkün de¤il” demiflti. Baflbakan, Haflimi’yi de flahsen tan›d›-
¤›n› söyleyerek “böyle bir yaklafl›m içerisinde olunmas› hiç
mümkün de¤il” diye konuflmufltu.
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nilen bir isim, bir makale ile
‹ran içindeki eylemlerden CIA’y›
ar›nd›rmay›, MOSSAD’› ise he-
defe yerlefltirmeyi baflard›.
32 yafl›ndaki Roshan’›n,
Uluslararas› Atom Enerjisi
Kurumu yetkilileri ile bir dizi
toplant› yapt›ktan, sadece 2
hafta sonra öldürülmesi, ta-
bii ki bir tesadüf olarak kabul
edilemez. ‹ran, bu suikasttan
ABD, ‹srail ve ‹ngiltere’yi bir-
likte sorumlu tutuyor.
Amerikan TIME dergisinin
Bat›l› istihbarat kaynaklar›na

dayanarak ‹srail’in ‹ranl› nük-
leer fizikçileri hedef ald›¤›n›
yazmas›, bu haberin de ‹sra-
il’in önde gelen yay›n organla-
r›ndan Haaretz’de manflet ol-
mas›, belirgin bir telafla iflaret
ediyor. Haaretz, üst düzey bir
‹srailli yetkilinin, Roshan’›n
ölümünü, “Evet bir tane daha,
üzgün oldu¤umu söyleye-
mem” sözleriyle karfl›lad›¤›n›
da haberinde kullanmaktan
geri kalmad›. Dr. ‹smail Salami
ise palestinechronicle.com
‹nternet sitesine Tahran’dan

yazd›¤› yorumda, ‹srail Ge-
nelkurmay Baflkan› Korge-
neral Benny Gantz’›n, geçti-
¤imiz günlerde ‹srail parla-
mentosunda gerçeklefltirilen
kapal› bir komite toplant›s›n-
da, “‹ran, 2012 y›l›nda anor-
mal geliflmelere haz›rl›kl› ol-
mal›” dedi¤ini belirterek tar-
t›flmay› bir üst noktaya tafl›d›.
‹srail’in, ‹ran hedeflerine dö-
nük sald›r› haz›rl›¤›nda oldu-
¤unu önce ABD anlam›fl du-
rumda. Wall Street Journal
gazetesinin, Amerikan yöne-

timinin,  patlak verecek bir
Orta Do¤u savafl›nda Ameri-
kan ç›karlar›n› korumak
amac›yla ek tedbirler alma-
ya bafllad›¤›n› aktarmas›
önemlidir. Amerikan yöneti-
mi, ‹ran’a dönük ‹srail sald›-
r›s›n›n, özellikle Irak’ta bü-
yük bir fiii ayaklanmas›na
yol açmas›ndan ve bu ülke-
de yaflayan 15.000 Amerika-
l›n›n yaflam›n› tehdit etme-
sinden endifle ediyor. Ayn›
sorun, Lübnan için de ge-
çerlidir.

Fransa’da yap›lacak cumhurbaflkanl›¤› seçimleri için

geri say›m sürerken, Sarkozy ekibinin ›rkç› politikala-

r›ndan, yine Çingenelerin etkilendi¤i izleniyor. Bilindi¤i gi-

bi Sarkozy yönetimi, geçti¤imiz y›l, ço¤unlu¤u Bulgaristan

ve Romanya’dan gelmifl, yaklafl›k 32.000 Çingeneyi ani bir

kararla toplam›fl, gemi ve trenlere bindirerek ülkelerine

geri yollam›flt›. Oysa bu Çingeneler de di¤er Romen ve

Bulgar vatandafllar› gibi, Avrupa Birli¤i (AB) s›n›rlar› için-

de serbest dolafl›m hakk›na sahiptiler!

Avrupa’n›n, çok kültürlülük ve bütün kültürlere sayg› kriter-

lerini ayaklar alt›na alan bu uygulaman›n 2012 y›l›nda da sü-

rece¤i, Fransa ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n son aç›klamas›ndan an-

lafl›ld›.

Fransa, 4000 yabanc› uyruklu Çingeneyi daha toplayarak

s›n›r d›fl› etmeye haz›rlan›yor.

Sarkozy de son aç›klamalar›nda seçmenine, kentlerin et-

raf›na yerleflmifl Çingene çad›rlar›n›n toplanaca¤› ve bu in-

sanlar›n Fransa topraklar› d›fl›na ç›kar›laca¤› sözü verdi.

Uygulaman›n, Frans›z vatandafl› olan 15.000 Çingenenin

de yaflam›n› zorlaflt›raca¤›, bu insanlar›n Paris ve Marsilya

banliyölerinde yaflamalar›na art›k izin verilmeyece¤i de

belirtiliyor.

S›n›r Tan›mayan Doktorlar Hareketi, özellikle Marsilya’da-

ki Çingenelerin durumunun, ancak “insanl›k d›fl›” olarak

adland›r›labilece¤ini aç›klad›. Fransa, kendi vatandafl› Çin-

geneleri bile e¤itim sistemine sokmuyor ve bu insanlar›n

acil t›bbi yard›m talepleri,

Frans›z hastaneleri tara-

f›ndan sistemli bir flekil-

de geri çevriliyor.

Geliflmeyi yak›ndan izle-

yen Brüksel’deki insan

haklar› savunucular›,

AB’nin, insanlara etnik ve

dini kökenlerine göre ay-

r›mc› politika uygulan-

mas›n› yasaklad›¤›n› ve

Fransa’n›n sürdürdü¤ü

“›rkç› çizgideki” politika-

lar›n kabul edilemez ol-

du¤unu vurguluyorlar.

Fransa’da -Yine- Irkç›l›k
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Amerikan donanmas›n›n
‹ran’a karfl› Hürmüz Bo-

¤az›’nda gövde gösterisi yap-
t›¤› bir dönemde, Rus savafl
gemileri de Do¤u Akdeniz’de
bir “dosta destek” manevras›
gerçeklefltiriyorlard›. Suri-
ye’yi Orta Do¤u’daki son kale
olarak gördü¤ü her geçen
gün biraz daha belli olan Rus-
ya, dünyan›n Suriye’ye dönük
bask›lar›n›n artt›¤› bir s›rada,
gemilerini göndererek Beflar
Esad’a “yaln›z de¤ilsin” me-
saj› vermeyi tercih etti.
Arap Birli¤i gözlemci heyeti-
nin incelemeler yapt›¤› s›rada
bile olaylar›n sürdü¤ü ve art›k
ölü say›s›n›n 6000’i geçti¤i be-
lirtilen Suriye’de, nas›l bir so-
na do¤ru ilerlendi¤ini henüz
kimse tam olarak analiz ede-
miyor.
Türkiye’nin, yaklafl›k bir y›l
önce yapt›¤›, “genel af ilan et
ve ülkende demokrasinin yo-
lunu aç” önerisini iç ifllerine
kar›flma olarak de¤erlendi-
ren ve o günden bu yana sü-
rekli yaln›zlaflan Beflar Esad,

nihayet “genel af” ilan edile-
ce¤ini aç›klad›.
Fakat Suriye ordusundan
20.000 askerin Özgür Suriye
Ordusu’na kat›ld›¤›, bunlar›n
aras›nda art›k generallerin de
bulundu¤u yolundaki haber-
ler, fiam yönetimi aç›s›ndan
her fleyin giderek zorlaflt›¤›n›
iflaret ediyor.
Beflar Esad, flu anda arkas›n-
da ‹ran ve Rusya’n›n kesin
deste¤ini buluyor. Fakat
‹ran’›n son dönemde giderek
kendi sorunlar›yla daha çok
ilgilenir hale gelmesi, Türki-
ye’nin de ‹ran-Suriye aras›n-
daki silah koridorunu kontrol
eden bir politikay› benimse-
yerek gemileri ve t›rlar› izle-
meye almas›, Suriye’yi gide-
rek daha çok s›k›flt›r›yor.

Arap Askeri Teklifi
Arap Birli¤i’nin, büyük umut-
lar ile Suriye’ye gönderdi¤i
gözlemciler heyeti, bekleni-
len sonucu veremedi. Aksine,
heyetin baz› üyelerinin rapor-
lar›n›n Suriye yönetimini ra-

hatlat›c› nitelikte olmas›, “bu
suça ifltirak etmek istemiyo-
rum” diyen üyelerin de istifa-
s›n› beraberinde getirdi.
Ülkeye dönük son öneriler-
den biri de Katar Emiri el-
Thani’den geldi. Emir, Suriye
ordusunun sivil demokrasi
yanl›lar›n karfl› katliam›n›
sürdürdü¤ünü belirterek
Arap Birli¤i taraf›ndan olufl-
turulacak bir “Arap askeri
gücünün” bu ülkeye gönderi-
lerek ordu ile göstericiler
aras›nda tampon oluflturma-
s›n› istedi.
Bu önerinin, fiam yönetimi ta-
raf›ndan so¤uk karfl›lanaca¤›

ve Suriye yönetiminin ülke
topraklar›na yabanc› asker
sokmamakta direnece¤i çok
iyi biliniyor.

Bat›’da Gevfleme
Siyasi gözlemciler, Beflar
Esad’› as›l rahatlatan gelifl-
menin, Rusya’n›n deste¤in-
den çok, Bat›l› ülkelerin
fiam’a dönük politikalar›nda
yaflan›lan durgunluk oldu-
¤unda birlefliyorlar.
Orta Do¤u’daki bütün gelifl-
melere, ‹srail’in güvenli¤i
aç›s›ndan bakan Bat›l› bafl-
kentlerin, Arap Bahar›’nda,
Müslüman Kardefller gibi ‹s-
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Suriye’de Kanl› Satranç

Dünyay› “gülümseten” ha-

ber, 19 Aral›k’ta Ba¤›m-

s›z Devletler Toplu¤u

(BDT)’nun 20’nci zirvesinden

geldi. Bir Ermeni gazetesinin

iddias›na göre; Aliyev, Ko-

çaryan’a madalya verilmesi-

ni engelledi. Bunun üzerine

Sarkisyan tepki gösterdi. ‹ki

lider, ceketleri ç›kart›p birbi-

rinin üzerine yürüyünce,

Medvedev, “Beyler, ne bu

böyle? Size yak›flt›ram›yo-

rum” diyerek araya girdi.

Rusya’n›n baflkenti Mosko-

va’daki Kremlin Saray›’nda,

19 Aral›k tarihinde düzenle-

nen BDT 20’nci y›l zirvesinde,

Azerbaycan Cumhurbaflkan›

‹lham Aliyev ile Ermenistan

Devlet Baflkan› Serj Sarkis-

yan aras›nda yumruk yum-

ru¤a kavgan›n son anda ön-

lendi¤i öne sürüldü.

Hürriyet gazetesinin Er-

menistan’da yay›nlanan

“Aykakan Jamanak” gazete-

sine dayand›rarak verdi¤i

habere göre; zirvede her ül-

keden bir yetkili, BDT’nin

güçlenmesi için verdi¤i hiz-

metler nedeniyle bir niflanla

onurland›r›lacakt›.

Ermenistan, ödüle, D›fliflleri

Bakan Yard›mc›s› fiavarfl 

Koçaryan’› aday gösterince,

kriz bafllad›. Sürekli Azerbay-

can aleyhine aç›klamalar ya-

pan Ermeni Bakan Yard›mc›-

s›’na madalya verilmesine,

Aliyev, sert bir ses tonuyla iti-

raz etti. Bunun üzerine, Rusya

Devlet Baflkan› Dimitri 

Medvedev, Koçaryan’a ma-

dalya vermedi. Bu aflamada

Sarkisyan, Aliyev’e tepki gös-

terdi. ‹ki lider aras›nda, k›sa

süre sonra söz düellosu bafl-

lad›. Taraflar birbirlerine,

“Ben sana gösteririm” diyor-

lard›. ‹ki lider de ceketini ç›ka-

r›p birbirlerinin üstüne yürü-

meye bafllay›nca, bir süredir

sessiz kal›p tart›flmay› izleyen

Medvedev araya girdi.

Medvedev’in “Beyler, ne bu

böyle? Size yak›flt›ram›yo-

rum” sözleri üzerine iki lider

ayr›ld›. Ermeni gazetesi,

“Böylece Kremlin Saray›’nda

Sarkisyan-Aliyev boks mü-

sabakas› bafllamadan bitmifl

oldu” diye yazd›.

Muhtemel boks maç›nda,

Aliyev’in cüsse fark›yla avan-

tajl› bulundu¤u; fakat 

Sarkisyan’›n ise Da¤l›k 

Karaba¤’›n eski komutan›

olarak savafl tecrübesinin

yüksek oldu¤u biliniyor.

Çözümsüzlük Çözümü
Kafkasya’daki geliflmede

dikkat çeken nokta, Krem-

lin’de birbirlerine karfl› yum-

ruk s›kan iki liderin, Da¤l›k

Karaba¤ sorununun çözü-

münde, hissedilir flekilde

Kafkasya’da Diktatörlü¤ün Gerekçesi
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K›br›s Rum Kesimi ile yapt›¤› özel anlaflma sonucunda K›br›s Adas›’n›n güneyindeni petrol
ve do¤al gaz arama bölgelerinde ruhsat sahibi olan ve Türkiye’den gelen bütün tepkilere

karfl›n Amerikan Noble Energy flirketi ile birlikte arama çal›flmalar›n› sürdüren ‹srail, deniz
kuvvetlerinde Türkiye’nin üstün oldu¤u bir alanda, Almanya’n›n yard›m›yla önemli bir atak da-
ha yapt›.
Geçti¤imiz y›l, Almanya ve ‹srail, Dolphin s›n›f› alt›nc› denizalt›n›n sat›fl› konusunda anlaflma-
ya vard›. Dolphin s›n›f› denizalt›lar, özellikle nükleer bafll›kl› seyir füzesi atabilme yetene¤ine
sahip olmalar› nedeniyle dikkat çekiyorlar.

Bir Garip Öykü
‹srail, Nazi Almanyas›n›n ‹kinci Dünya Savafl›’nda Yahudilere karfl› gerçeklefltirdi¤i soyk›r›m›n
küllerinden, savafl›n bitiminden sadece 3 y›l sonra do¤du. ‹srail-Almanya diplomatik iliflkile-
rinin kurulabilmesi için ise 1965 y›l›na gelinmesi gerekti. Bu y›ldan sonra Almanya, kendi ta-
rihinin karanl›k sayfalar›n›n da etkisiyle ‹srail’in Avrupa’daki -en az ‹ngiltere kadar- güçlü
müttefiki oldu.
‹srail ile Almanya aras›ndaki denizalt› sat›fllar›, Birinci Körfez Savafl› s›ras›nda, ‹srail ta-
raf›ndan dünya medyas›nda yarat›lan bir anti-Alman kampanya ile bafllad›. ‹srail’in iddi-
as›na göre; Almanya, ‹ran-Irak Savafl› s›ras›nda, Saddam Hüseyin’e kimyasal silah yap-
mak için gereken teknolojiyi aktarm›flt› ve bu teknoloji flimdi kendisine karfl› kullan›la-
cakt›!
Almanya, medyada süren bu kampanyadan en h›zl› flekilde kurtulmak ve ‹srail’e iyi bir dostu
oldu¤unu gösterebilmek için, karfl› ata¤›n›, bu ülkeye geliflmifl Dolphin s›n›f› denizalt› sat›fl› ile
gerçeklefltirdi. ‹srail’in elindeki denizalt›lar art›k eskimiflti ve Do¤u Akdeniz’deki güçler den-
gesi aç›s›ndan bir anlam ifade etmiyordu.
Almanya, hibe etti¤i ilk iki denizalt›y› 1997, ‹srail taraf›ndan sat›n al›nan üçüncüyü ise 1999’da
teslim etti.
Bu teslimat›, 2005 y›l›nda yap›lan anlaflma çerçevesinde, 2006’dan itibaren iki yeni denizalt›-
n›n inflas› izledi. 2011’de ise iki devlet, geliflmifl Dolphin s›n›f› alt›nc› denizalt›n›n ‹srail’e tesli-
mi konusunda anlaflt›lar.

As›l Hedef Neresi?
Bu anlaflmalar çerçevesinde ‹srail, denizalt› filosunu hissedilir flekilde güçlendirirken, med-
ya arac›l›¤›yla bu gücün esas olarak Basra Körfezi ve Süveyfl alt› bölgelerinde görevlendirile-
ce¤i görüntüsü yay›yor.
Amerikan donanmas›n›n bütün gücüyle var oldu¤u bu bölge-
lerde, ‹srail donanmas›n›n tepki çekece¤i; bu nedenle 
Washington’un her ne kadar ‹ran’a karfl› görünse de Kör-
fez’deki Arap ülkelerini rahats›z edecek bu tür manevralara
izin vermeyece¤i biliniyor.
Kaynaklar, ‹srail’in donanmas›n› Do¤u Akdeniz’de yaflanabi-
lecek bir gerginlik için güçlendirdi¤inde birlefliyorlar.
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rail ile uzlaflmas› çok zor si-
yasi hareketlerin güçlenme-
sinden endifle ettikleri, bu-
nun sonucunda da Suri-
ye’deki muhalefeti destekle-
mekte yavafl davrand›klar›
belirtiliyor.
Suriye muhalefeti, bugünler-
de eylemlerini sürdürebil-
mek için gerekli nakit paraya
sahip olmad›¤›n› aç›kl›yor.
‹srail ise M›s›r’daki demok-
ratikleflme rüzgâr›n›n kendi-
si için tehdit oluflturmaya
bafllad›¤›n› anlad›¤› günden
itibaren, Suriye’deki gelifl-
meleri yavafllatmak için çaba
gösteriyor.

‹srail’den Denizalt› Ata¤›

ayak diredikleri yönünde.

Siyasi gözlemciler, Aliyev

yönetiminin, ülkedeki mu-

halefeti etkisiz hale getir-

mek ve “oligarflik yönetimi”

sürdürebilmek için bu soru-

nu kulland›¤› yönündeki gö-

rüflleri daha yüksek sesle

ifade etmeye bafllad›lar. Er-

menistan ise siyasette “Ka-

raba¤ çetesi” olarak adlan-

d›r›lan ve Da¤l›k Kara-

ba¤’daki savafltan ç›k›p, ül-

kede yönetime adeta el ko-

yan bir ekibin kontrolü alt›n-

da ve demokrasi giderek za-

y›fl›yor. Da¤l›k Karaba¤ so-

rununun, iki tarafta da afl›r›

milliyetçi duygular› canlan-

d›rd›¤›; bar›fl yanl›lar›n›n se-

sini k›st›¤› da biliniyor.

Çözümsüzlük, Azerbaycan

ve Ermenistan aç›s›ndan

mevcut iç siyasi statükonun

devam› olarak en önemli si-

yaset olarak flekilleniyor.
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Bulgaristan’da, komünist es-

ki lider Todor Jivkov döne-

minde Türklere ve Müslüman-

lara karfl› giriflilen asimilasyon

program› ile hesaplaflma döne-

mi bafllad›. Takvimlerin 1988 y›-

l›n› gösterdi¤i günlerde, Bulga-

ristan yönetimi, Türklerin ve

Müslümanlar›n, Bulgarlardan

daha yüksek h›zda nüfuslar›n›

artt›rd›¤› gerekçesiyle Avrupa

tarihinin en korkunç asimilas-

yon politikalar›ndan birini dev-

reye sokmufltu. Bu politika çer-

çevesinde, özellikle Türklerin yo¤un olarak yaflad›¤› K›rcaali

ve çevresinde, insanlar isimlerini ve dinlerini de¤ifltirmeye

zorlanm›fl; Müslüman mezarl›klar› da bu kimli¤i ortadan kal-

d›rmak amac›yla tahrip edilmiflti.

Türkiye’nin çok sert tepkisi çeken ve o dönem, biri NATO di¤e-

ri de Varflova Pakt› üyesi iki komfluyu savafl riski içine sokan

geliflmede direnen Türkler öldürülmüfl veya Belene Toplama

Kamp›’nda yaflamaya mahkûm edilmifllerdi.

Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› sonucunda, Bulgaristan’da da ko-

münist rejimin çökmesi ve yeniden demokratikleflme çal›flmala-

r›n›n bafllamas›yla Türkler ve Müslümanlar yeniden haklar›n›

geri kazanm›fl; hatta Türklerin oluflturdu¤u Hak ve Özgürlükler

Hareketi, parlamentoda kazand›¤› sandalyeler ile koalisyon hü-

kümetleri aç›s›ndan anahtar parti konumuna yükselmiflti.

Asimilasyona K›nama
Bulgaristan parlamentosu, gerçeklefltirdi¤i ola¤anüstü top-

lant›da, ülkede 1989 y›l›nda sona eren komünist rejiminin

Müslümanlara ve Türklere karfl› uygulad›¤› asimilasyon

kampanyas›n› k›nayan bildiriyi kabul etti.

Bildiri, Bulgaristan devletinin, Türklere karfl› giriflilen asimi-

lasyon kampanyas›n› resmi olarak kabul eden ilk belge ol-

mas› aç›s›ndan büyük önem tafl›yor.

Eski baflbakan ve Güçlü Bulgaristan ‹çin Demokratlar (DSB)

partisi lideri Ivan Kostov’un haz›rlad›¤› bildiri, oylamaya ka-

t›lan 115 milletvekilinin 112’si taraf›ndan desteklendi. 3 mil-

letvekili ise çekimser kald›.

Bildiride, asimilasyon kampanyas›ndan sorumlu kiflilerin sa-

n›k oldu¤u ve 20 y›ld›r sürüncemede b›rak›lan davan›n yeni-

den ele al›nmas› ve suçlular›n cezaland›r›lmas› da talep edi-

liyor.

Ivan Kostov, yüzlerce Bulgaristan Türkü ve Müslüman›n ha-

yat›n› kaybetti¤i asimilasyon kampanyas›n›n, eski komünist

rejim taraf›ndan “Yeniden Do¤ufl Süreci” olarak adland›r›ld›-

¤›n› hat›rlatarak “Bulgaristan Müslümanlar›n Zorla Asimilas-

yonunu K›nama Bildirisi” belgesinin, parlamentonun tüm si-

yasi güçleri taraf›ndan desteklenmesi gereken bir belge ol-

du¤unu söyledi.

1989'da, toplam 310.000 Türk, Jivkov yönetiminin asimilas-

yon kampanyalar› sonucunda, Bulgaristan'› terk etmek zo-

runda kalm›flt›. Bugün Bulgaristan’da, yaklafl›k 800.000 Türk

yafl›yor. Türkiye’de yaflayan ve Bulgaristan’dan göç etmek

zorunda kalanlara, kimlikleri Sofya taraf›ndan iade edildi.

Avrupa k›tas›nda yükselen ›rkç›-yabanc› düflman›-afl›r› sa¤-
c› politikalar, Macaristan’da, Avrupa Birli¤i (AB)’ni kökten

sarsan sonuca yöneldi. Yunanistan’›n Birlik ekonomisinde ya-
ratt›¤› a¤›r darbe ile u¤rafl›rken, Macaristan’›n yeni anayasa-
s›nda diktatörlük e¤ilimi ile karfl›laflan AB, bu geliflmeyi önle-
menin yolunu ar›yor.
Bundan yaklafl›k 18 ay önce Macaristan’da yap›lan genel seçim-
lerde oylar›n yüzde 53’ünü alan sa¤c› Viktor Orban liderli¤indeki
Fidesz Partisi, parlamentonun yüzde 68’ini kontrol alt›na alarak
yeni anayasa için kollar› s›vam›flt›.
Ülkede kabul edilen yeni anayasa, merkezi yönetime ola¤a-
nüstü yetkiler tan›rken, muhalefetin ve bas›n özgürlü¤ünün de
s›n›rlar›n› daralt›yor. Yeni anayasa ile Macar hükümeti, yasa-
ma-yürütme-yarg› üçgeninde flekillenen kuvvetler ayr›l›¤› for-
mülünden kurtuluyor ve bir dönemin faflist devletleri gibi bü-
tün bu güçlerin bir elde toplanmas›n›n yolunu aç›yor.

‹slam Tan›nm›yor
Yeni anayasa, dini konularda da AB kriterlerinin çok gerisinde
bir yap›ya sahip. Anayasaya göre; Macaristan art›k ‹slam, Bu-
dizm, Yahova fiahitleri, Katolik inanc›n baz› tarikatlar› ve ben-
zer dini e¤ilimleri tan›m›yor; bu dinlere dönük kamu bütçele-
rini ortadan kald›r›yor ve desteklenmelerini yasakl›yor.
Anayasa, 1989 y›l›nda komünizme karfl› mücadele veren grupla-

r›n öncelikle aya¤a kalkmas›na neden oldu. Bir dönemin özgür-
lükçü hareketinin sözcüleri, komünizmin y›k›lmas›ndan hemen
sonra yap›lan Macar anayasas›n›n, toplumdaki bütün dengeleri
kollayan özgürlükçü bir anayasa oldu¤unu, yeni metnin ise ülke-
yi h›zla diktatörlü¤e sürükleyece¤ini savunuyorlar.
Orban kanad› ise, 1989 y›l›ndaki anayasan›n, eski komünist
anayasan›n az de¤ifltirilmifl flekli oldu¤unu ve Macaristan’›n
kendine yeni bir anayasa haz›rlamas›n›n zaman›n›n çoktan
geçti¤ini ileri sürüyor.

Almanya Ön Safta
Macaristan’daki geliflmeye en sert tepki Almanya’dan geldi.
Alman hükümeti taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Macar yeni
anayasas›n›n ülkeyi Avrupa standartlar›ndan uzaklaflt›racak
bir metin olarak görüldü¤ü vurguland›.
AB’nin Macaristan’daki bu geliflmeye sessiz kalmas› beklen-
miyor.
Avrupa Konseyi, özellikle Macaristan’da adalet sistemini yak›n
takibe alm›fl durumda. Yeni uygulamalar ile ülkede hakim ba-
¤›ms›zl›¤›n›n ortadan kalkt›¤›, hatta, hükümetin hakim tayinle-
rini art›k günlük geliflmeler zemininde gerçeklefltirdi¤i yönün-
deki iddialar Brüksel’de yank› buluyor.

Bulgaristan Tarihi ile Hesaplafl›yor

Macaristan’da 
“Neo-Faflizm”
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