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““AAss››ll  öönneemmllii  oollaann  vvee  mmeemmlleekkeettii  tteemmeelliinnddeenn  yy››kkaann,,  hhaallkk››nn››  eessiirr  eeddeenn,,  
iiççeerriiddeekkii  cceepphheenniinn  ssuusskkuunnlluu¤¤uudduurr..””  

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yay›n Yönetmeni

Bu say›m›z›n bafl konu¤u, Savunma Sanayii Müsteflar›m›z Murad Bayar oldu. A¤›rl›kl›
olarak Savunma Sanayii ‹cra Komitesi (SS‹K) kararlar› üzerinden gitmifl olsak da
zaman›m›z elverdi¤i ölçüde, projeler ve sektörün gündemindeki di¤er konular› da

konufltuk. Bayar’dan edindi¤imiz bilgilere göre, SS‹K taraf›ndan al›nan kararlar aras›nda
bafllat›lacak yeni Ar-Ge projeleri de yer al›yor. Bu çal›flmalarla, Bayar’›n da iflaret etti¤i 
üzere, savunma sanayimizin teknolojik derinli¤inin artt›r›lmas› hedefleniyor.
Yeni bafllayacak olanlar›n da Ocak ay› sonunda kapan›fl törenine kat›ld›¤›m›z Kara Hedef
Angajman› ‹çin Milimetrik Dalga Radar Teknikleri Gelifltirilmesi (M‹LDAR) Ar-Ge projesi gibi
baflar›yla tamamlanmas›n› dileyip M‹LDAR’dan ve METEKSAN Savunma’dan devam edelim…

Törende, iki husus özellikle dikkatimizi çekti.

‹lki METEKSAN Savunma Genel Müdürü Murat Erciyes’in konuflmas›nda yer verdi¤i 
flu sözler oldu: “Ald›¤›m›zdan fazlas›n› ya da bizden beklenenden fazlas›n› vermek.”

Törenin ilerleyen dakikalar›nda METEKSAN Savunma ekibi taraf›ndan anlat›lanlar da 
bu sözlerin, sadece hofl sözler olarak söylenmedi¤ini fazlas›yla ispatlar nitelikteydi ki 
dikkatimizi çeken ikinci husus da buydu. Proje kapsam›nda yap›lan çal›flmalara ek olarak
M‹LDAR ile bafllayan çal›flmalar›n devam›na yönelik çok say›da yeni proje fikri…

Sadece istenilenle yetinilmemifl, çal›flma esnas›nda elde edilen bulgulardan hareketle 
farkl› sistemler gelifltirilmesi önerileri, hatta yeni projelerin fizibilite çal›flmalar›…

Bu aç›dan M‹LDAR, örnek bir Ar-Ge projesi olarak görülebilir.

Bu noktada, her ne kadar bir Ar-Ge projesi olsa da M‹LDAR’›n belirli bir takvim ve bütçe 
kapsam›nda yürütüldü¤ünü ve at›lan her fazladan ad›m›n METEKSAN Savunma için yeni bir
masraf kalemi oldu¤unu da hat›rlatal›m…

Hedef Teknolojik Derinlik
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Y aklafl›k 20 y›l aradan sonra Ayd›n’a 
ya¤an kar›n alt›nda evlendik.

-En baflta ailelerimiz olmak üzere, zaman
zaman s›f›r›n alt›na düflen s›cakl›kta,
nikâh›m›z›n k›y›ld›¤› Hasmahal K›fl Bahçesi’ni
varl›klar›yla ›s›tarak adeta bir yaz bahçesine
çeviren ve dü¤ünümüzün bir k›r dü¤ünü
havas›nda geçmesinde katk›s› olanlara,
-Yan›m›zda olamasalar da telgraflar› ve
çiçekleri ile gönderdikleri iyi dilekleriyle
varl›klar›n› hissettiren:

-Baflta, Savunma Sanayii Müsteflar›m›z
Murad Bayar ve Efli Efnan Han›m ile 
TSKGV Genel Müdürü Hayrettin Uzun ve 
Efli Safiye Han›m’a,
-TSKGV Mali ‹fller ve ‹fltirakler Grup
Baflkan› Cemal Alagöz’e; ASELSAN Yönetim
Kurulu Üyeleri Necmettin Baykul ve 
O. Kapani Aktafl nezdinde ASELSAN 
personeline; BMC CEO’su Mehmet
Demirpençe nezdinde BMC personeline;
FNSS Genel Müdürü Nail Kurt nezdinde
FNSS personeline; MKEK Genel Müdürü
Ünal Önsipahio¤lu nezdinde MKEK 
personeline; TUSAfi Genel Müdürü
Muharrem Dörtkafll› nezdinde TUSAfi 
personeline; Yonca-Onuk Tersanesi Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Ekber Onuk’a;
SSM Özel Kalem Müdürü Mehmet Erkan ve
Efli Canan Han›m’a; SSM Uluslararas›

‹flbirli¤i Daire Baflkan› Lüfti Varo¤lu ve efline;
HAVELSAN Endüstriyel ‹flbirli¤i ve Kurumsal
‹liflkiler Direktörü Mustafa Egeli ve efline,
-Makbule ve ‹brahim Dinçer’e, Aynur ve Can
Erel’e, Alev ve Emin Ergin’e, Elif ve Görkem
Gökmeno¤lu’na, Berna ve Hakan Görgün’e,
Sevgi ve Ercan Gürsel’e, Gamze ve Teoman
Korkmaz’a, Yeflim ve Hüseyin Neftçi’ye, 
Aysun ve Kadir Niflasta’ya, Serpil ve Savafl
Onur’a, Evren ve Ça¤atay Serin’e, Haldun
Aksoy’a, Ali Dermanc›’ya, Alper Dinlenç’e,
Serdar Görgüç’e, Ömer Hac›o¤lu’na, U¤ur
Koço¤lu’na, Sefa Küçükpazarl›’ya, Turgay
Maleri’ye, Emre Özkul’a, Yusuf Öztiryaki’ye 
ve Esin Peker’e,
-Alp Havac›l›k, ARES Shipyard, Bar›fl
Elektrik, ELS‹NT, F‹GES, GATE Elektronik,
Küçükpazarl› Havac›l›k, METEKSAN
Savunma, M‹KES, MilSOFT, OTOKAR,
ROKETSAN, SELEX Komünikasyon, STM,
T‹MSAN, TEKSAV, Trabzon Silah Sanayi ve
Yüksel Savunma firmalar› ile SASAD’a,

-Yo¤un kar ya¤›fl› dolay›s›yla Ankara-Ayd›n
karayolunun Afyon’da ulafl›ma kapat›lmas›
nedeniyle Eskiflehir üzerinden dolafl›p,
16 saatlik bir yolculukla Ayd›n’a gelen, 
Aylin ve ‹brahim Bilekli çiftine,
-ve bu mutlu günümüzde bir flekilde
yan›m›zda olan, burada isimlerini anamad›¤›m›z
herkese yürekten teflekkür ederiz.
Sizleri çok seviyoruz…
Naile ve Ümit BAYRAKTAR

Teflekkür
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Öncelikle, “komflularla
s›f›r sorun” aray›fl›n›n
perde arkas›nda

yatan gerçek dinamoyu 
çok iyi tarif etmek 
gerekiyor. Çünkü “s›f›r
sorun”, medyada yer alan 
yorumlardan da
anlafl›laca¤› gibi,
Türkiye’nin ayd›n 
kesiminde, ülkenin “zemini
olmayan bir bar›fl aray›fl›”
olarak de¤erlendiriliyor.
Yani, bir çeflit, “siyasi 
propaganda amaçl› 
diplomatik manevralar
bütünü” olarak alg›lan›yor.
Oysa “komflularla s›f›r
sorun” kavram›n›n “maddi
zemini oldu¤unu” iyi 
anlamam›z gerekiyor…

“Yeni Ekonomi”nin
Zorlamas›
Türkiye, 2001 krizinden 
bu yana yaflad›¤› “ekonomik
yeniden yap›lanma”
çerçevesinde giderek
“baflar› öyküsü” yakalad›¤›
ifade edilen bir ülke 
konumuna geldi. 
Bu tür bir geliflmeyi bizim
söylememizin pek anlam›
yok; bu tür bir yaklafl›m,
“eski bir siyasi
hastal›¤›m›z›n” yani,
“Türkün Türke 
propagandas›”n›n 
alevlenmesinden baflka bir
anlam ifade etmez.
Bununla birlikte, tarafs›z
gözlemleriyle tan›nan
“s›n›rlar›n ötesindeki
ekonomik analistlerin”
söylediklerinin de benzer
rotada olmas›, ülkenin
yaflad›¤› ekonomik 
krizlerden çok iyi dersler
ç›kard›¤›n› göstermesi
aç›s›ndan ciddi sonuçlard›r.
Türk ekonomisi, son y›l,
yaklafl›k 1 trilyon dolarl›k
mal ve hizmet üretimiyle
dünyan›n dikkat çeken
ekonomilerinden biri oldu.
Küresel ekonomik krizin
her geçen gün derinleflti¤i,
geleneksel pazarlarda çok

ciddi daralmalar›n yafland›¤›
dönemde ülkenin ihracat
rakamlar›n› artt›rmas›
kayda de¤er bir geliflmedir.
Türkiye’nin ekonomik
potansiyeli, bat›s›ndaki 
üç Avrupa Birli¤i (AB) 
üyesi devlet, Yunanistan,
Bulgaristan ve Romanya’n›n
toplam ekonomilerinin iki
kat›na ulaflt›.
� Yani, bugün AB,

Türkiye’ye karfl› 
gösterdi¤i direnci ani 
bir kararla b›raksa ve
Türkiye yar›n AB üyesi
olsa, 2 Yunanistan, 
2 Bulgaristan ve 
2 Romanya, Avrupa’n›n
serbest pazar›na 
eklenmifl olacak!

Kuflkusuz, “cari aç›k”
olarak adland›r›lan
ekonomik risk varl›¤›n›
korumaktad›r. Burada
unutulmamas› gereken,
ekonomik kriz nedeniyle
Bat›l› ülkelerde yaflan›lan
“yat›r›m mallar›ndaki
ucuzlama”dan, özellikle
Anadolu’daki sanayi
yat›r›mc›s›n›n en genifl

flekilde yararland›¤› ve
Anadolu co¤rafyas›n›n
yeni sanayi kurulufllar› 
ile de bulufltu¤udur.
� Türkiye, Avrasya’n›n 

en güçlü sanayi üretim
merkezlerinden biri
olarak yükseliflini
sürdürüyor. D›fliflleri
Bakan› Prof. Dr. Ahmet
Davuto¤lu’nun uzman
siyasetçi kiflili¤iyle
bütünleflen “komflular ile
s›f›r sorun” aray›fl›n›n
temelinde bu ekonomik
gerçek vard›r.

Sanayi üretimini artt›ran,
turizm gelirlerini 
katlamaya kararl› olan,
ticaretini en üst seviyeye
çekmeye çal›flan bir
ülkenin komflular›yla
kavgal› de¤il, aksine
bar›fl içinde olmas› ve
karfl›s›na ç›kan “s›n›r
engellerini” aflmas›
gerekmektedir.
Türkiye’nin “vizesiz” bir
dünya aray›fl›, Afrika ve
Asya’n›n derinliklerine
yat›r›m yapma-iliflki
kurma h›rs›, ekonomisinin

kazand›¤› bu ivmeden 
kaynaklanmaktad›r.
“S›f›r sorun”, Prof. Dr.
Ahmet Davuto¤lu’nun
bir “entelektüel aray›fl›”
de¤il, “ekonomik 
gerçeklerin diplomasiye
yans›m›fl yüzüdür…”

Ne Oldu?
“Çöktü” denilen “s›f›r
sorun” ata¤›n›n, özellikle
son iki y›l içinde üzerinde
tart›fl›l›r bir yap›ya
kavuflmas›nda, Türkiye’nin
izledi¤i politikalardan 
çok, çevremizde 
yaflan›lan istikrars›zl›¤›n
a¤›r bedelleri 
bulunmaktad›r.

1‹srail’de ifl bafl›ndaki
serüvenci yönetimin

Filistin sorununda izledi¤i
politika, yaln›z Türkiye’nin
tepkisini çekiyor olsa, belki
hepimiz Ankara’n›n kendine
bu konuda bir çeki-düzen 
vermesini arzu ederiz. 
Ama Amerikan yönetiminin
sabr›n›n zorland›¤›, 
AB ülkelerinin ‹srail ile
iliflkilerini neredeyse 

“S›f›r Sorun” Çöktü mü?

Türkiye’nin, sorunlar› çok derin, güvenlik tehditleri 
çok yüksek, dünyan›n en riskli bölgesi olarak kabul
edilen bir co¤rafyada komflular›yla “s›f›r sorun” 
olarak adland›r›lan aray›fla girmesi önemliydi.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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dondurma noktas›na 
geldi¤i bir süreçten 
söz ediyoruz. ‹srail gibi bir
bölge komflunuz oldu¤u
sürece, “s›f›r sorunu” 
nas›l bulacaks›n›z?

2Türkiye, Suriye lideri
Beflar Esad’a, bafl›nda

bulundu¤u rejimin hiç hak
etmedi¤i bir siyasi krediyi
açm›fl ülke olarak bugün
s›n›rlar›n› kapatm›fl 
durumda. fiam yönetimine
yaklafl›mdaki as›l mant›¤›,
Prof. Dr. Ahmet 
Davuto¤lu’nun son 
aç›klamas›ndan anl›yoruz:
“Biz Esad’a, gel, reformlar›
bafllat ve bölgenin yeni
Mikhail Gorbaçov’u ol dedik,
o ise Slobodan Milofleviç
olmay› tercih etti…”
Gerçekten de Suriye’nin
Humus kentinin giderek
Bosna Savafl›’n›n kuflatma
alt›ndaki Saraybosna’s›na
döndü¤ü bir süreçte
Türkiye’nin geliflmelere
hareketsiz kalmas›n› 
beklemek büyük 
haks›zl›k olur. Oysa Türkiye, 
kendi ekonomik alt
yap›s›n›n zorlad›¤› bir
strateji çerçevesinde 
Suriye-Lübnan ve Ürdün ile
bütün s›n›rlar›n› açmay›,
hatta ad›na “fiamgen”
denilen bir “ortak pazar”
kurmay› hedeflemiflti.
Suriye’nin yaflad›¤›
istikrars›zl›k, bütün
geliflmeleri bofla ç›kard›.

3“S›f›r sorun” aray›fl›nda
yaflan›lan en belirgin 

örneklerden biri de
Ermenistan oldu. E¤er
Ermenistan, kendisine
uzanan Türk elini samimi
olarak s›kabilme cesaretini
gösterse ve Da¤l›k
Karaba¤’› bir kenara
b›rakarak, bu bölgenin
çevresinde iflgal etti¤i
Azerbaycan topraklar›ndan
çekilseydi, o süreç 
devam edecek ve büyük
olas›l›kla Azerbaycan ile
Gürcistan’›n da kat›l›m›yla
anlaml› bir Kafkasya 
Bar›fl Bölgesinin oluflmas›
sa¤lanacakt›. Erivan’daki
flahinler, her fleyi 
berbat ettiler.

4K›br›s Rum kesiminin
KKTC ile birleflmeye 

ve K›br›s’ta yaflayan
Türklerin AB
avantajlar›ndan 
yararlanmalar›n› sa¤lamaya
hiç niyeti yok! B›rak›n
uzlaflmay›, sürekli geri ad›m
atan bir yap› sergiliyorlar 
ve bu tutumlar› art›k 
sadece Ankara’dan de¤il,
Brüksel’den de tepki
topluyor. Dünya, art›k,
konunun uzlaflma ile
çözümlenmesini isteyen
taraf›n Türk; ifli yokufla
sürenin de Rum kesimi
oldu¤unu çok iyi anlam›fl
durumda.

5Irak’ta ifl bafl›ndaki 
Nuri el-Maliki gibi bir

karaktere ra¤men,
Türkiye’nin, bu ülkedeki
geliflmelerde kontrolü 
elinden kaç›rmamas›,
ülkenin kuzeyindeki 
otonom yönetime 
sergiledi¤i tutum ile de 
bu bölgenin politikac›lar›n›
serüvenci aray›fllardan 
uzak tutmas› önemlidir.
Özellikle son dönemde 
Türk Silahl› Kuvvetlerinin
bölgeye dönük olarak
gerçeklefltirdi¤i anti-terör
operasyonlara herhangi 
bir direniflin gelmemesi
dikkat çekicidir.

� Türkiye’nin baz› 
inifl-ç›k›fllar yaflansa da
‹ran ile olan geleneksel
iliflkilerini iyi bir düzeyde
tutmas› önemli. Zaten,
Bulgaristan, Romanya,
Ukrayna, Rusya,
Gürcistan hatta biraz

daha ileri co¤rafyalara
tafl›nal›m, S›rbistan ile
bile hiçbir sorun olmadan
yaflay›p giden bir Türkiye
ile karfl› karfl›yay›z.

Her Zaman Bar›fl›
Aramal›y›z
Türkiye, “Yurtta sulh, 
cihanda sulh” diyen bir
“kurucu lidere”, Kemal
Atatürk’e sahip bir ülke…
Bu nedenle, her f›rsatta
bar›fl›n yan›nda yer 
almas› ve komflular›yla
kal›c› bar›fl için çaba
göstermesi kadar 

normal bir durum olamaz.
Tabii, komflular›n da 
bunu istemesi flart…
Ermenistan, K›br›s Rum
kesimi veya ‹srail 
örneklerinde oldu¤u gibi,
karfl›n›zdaki beyin kimyas›,
“benim seninle bar›fl 
içinde yaflamaya niyetim
yok” mesaj› veriyorsa, 
ne yaparsan›z yap›n, ne
kadar samimi olursan›z
olun, bir sonuca ulaflman›z
mümkün de¤ildir…
Benzer flekilde, Suriye 
ve Irak, hatta Yunanistan
gibi gelece¤i belli olmayan
istikrars›zl›klar yaflayan
komflular ile yapaca¤›n›z
çal›flmalar, bir noktada 
durmak zorundad›r. 
Çünkü siz de¤il,
muhatab›n›z iliflkilerde
“züccaciye dükkân›na
girmifl fil sendromunu”
gelifltirebilir!
Ama…
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BAfiYAZI

� Geliflen Türk
ekonomisinin yeni
pazarlara, etraf›nda 
aç›k s›n›rlara ihtiyac› 
var… Ticaretin bütün
co¤rafyalara uzanan elinin
durmamas›, bu 
topraklarda üretilen
sanayi mallar›n›n bütün
pazarlara ulaflmas› ve
s›n›rlar›n ötesinden
insanlar›n tatillerini
geçirmek için de bu 
topraklar› tercih etmeleri
gerekiyor… Türkiye’nin
gelece¤i böyle bir 
ortama ba¤l›.

O zaman ne yapmal›?

Ana ‹lke,
Demokratikleflme
Yaflan›lan gerçekler ve
elimizdeki bütün göstergeler,
“güçlü Türkiye”nin, 
ancak çevresindeki
demokratikleflme 
süreçlerinin
tamamlanmas›yla

gerçek anlamda ortaya
ç›kaca¤›na iflaret ediyor.
� ‹çeride ve d›flar›da askeri

maceralar aramayan
komflulara sahip
olmal›y›z…

� Bu, ancak, komflular›m›zda
“gerçek demokrasilerin” 
kurulmas›yla mümkündür.
Çünkü demokrasiler,
kendileri sald›r›ya

u¤ramad›klar› sürece
savaflmazlar…

� Demokrasilerde halk›n
talepleri önemlidir. Bu
nedenle ekonomik refah
ancak siyasal özgürlükler
ile gelir.

Türkiye’nin, özellikle Orta
Do¤u’da ekonomik aç›dan
güçlü olmas›n›n ana
mekanizmas›, komflular›n›n

demokratik istikrar› 
kazanmas›, buna ba¤l›
olarak halklar›n›n yaflam
standard›n›n yükselmesi 
ve do¤acak güçlü pazarlar›n
da bölgesel ticareti
güçlendirmesine 
dayanmaktad›r.
� Bar›fl ve demokrasi bir

ütopya de¤il, ekonomik
gerçektir…
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Bir süre önce ifl yaflam›ndaki birlikteliklerini özel
yaflamlar›na da tafl›maya karar veren dergimizin Genel

Yay›n Yönetmeni Ümit Bayraktar ve Genel Koordinatörü Naile
Aslan, 28 Ocak’ta, aileleri ve dostlar›n›n kat›ld›¤› nikâh
töreniyle dünya evine girdi. Ayd›n’da düzenlenen nikâh
töreninde, Naile Aslan’›n nikâh flahitli¤ini, Yüksel Savunma
Yönetim Kurulu Murahhas Azas› Hayri Esen ve büyük teyzesi
Cemile Ünal yaparken; Ümit Bayraktar’›n flahitleri ise B‹TES
Savunma firmas›n›n Genel Müdürü U¤ur Coflkun ve MSI
Dergisi’nin Sanat Yönetmeni fiebnem Akgöl Kara oldu.
Özellikle ‹stanbul ve Ankara’dan kat›l›m› planlanan davetliler,

yurt genelindeki yo¤un kar ya¤›fl› nedeniyle törene
kat›lamasalar da gönderdikleri telgraflar ve çiçeklerle çiftin
yan›nda yer ald›. Savunma Sanayii Müsteflar›m›z Murad
Bayar’›n, özellikle savunma sanayimizin içinde gerçekleflen
evliliklerin sektörün geliflimine katk› sa¤layaca¤›
yaklafl›m›ndan hareketle, bu birlikteli¤in, sektörün tek ayl›k
milli yay›n› olan MSI Dergisi’ni daha da güçlendirece¤ini ve
sanayimizin gelece¤e yürüyüflündeki yoluna daha kuvvetli bir
›fl›k tutaca¤›na inan›yoruz.

COBRA ürün ailesi ile

önemli ihracat

baflar›lar›na imza atan

Otokar, 2012 y›l›n›n ilk

ihracat sözleflmesini, daha

önceden COBRA kullan›c›s›

olmayan yeni bir ülke ile

imzalad›. Otokar, 5 Ocak’ta

yap›lan aç›klama ile 4x4

COBRA tipi taktik tekerlekli

z›rhl› araçlar ve bu araçlar›n

yedek parça, e¤itim ve özel

ekipmanlar›n› kapsayan

12,5 milyon dolar de¤erinde

bir sözleflme imzalad›¤›n›

duyurdu. Birleflmifl Milletler

Bar›fl Gücü görevlerinde

kullan›lacak araçlar›n 

teslimatlar›n›n, 2012 y›l›n›n

ilk çeyre¤inde tamamlanmas›

planlan›yor. Aç›klamada

ülke ismi ve adet bilgisi

konular›na ise de¤inilmedi.

Otokar Genel Müdürü

Serdar Görgüç, konuyla

ilgili yapt›¤› aç›klamada,

2012’nin ilk askeri araç

ihracat›n› y›l›n ilk ay›nda

gerçeklefltirdiklerini 

vurgulayarak, Türkiye’nin

en büyük özel sermayeli

savunma sanayisi flirketi

olan Otokar’›n 4x4 COBRA

tipi taktik tekerlekli z›rhl›

araçlar›n›n, bugün kendi

s›n›f›nda dünyan›n en çok

tan›nan ve tercih edilen

z›rhl› taktik araçlar›ndan 

bir tanesi konumunda

oldu¤unu ve Türk Savunma

Sanayisini tüm dünyada

baflar›l› bir flekilde temsil

etmeye devam etti¤ini belirtti.

COBRA’n›n, bugün kendi

s›n›f›nda dünyan›n en çok

tan›nan ve tercih edilen z›rhl›

taktik araçlar›ndan bir tanesi

konumunda oldu¤unu da

sözlerine ekleyen Görgüç,

“Özgün Türk tasar›m› olan,

Türk mühendisinin ve Türk

iflçisinin eme¤i ile üretilen

bir arac›n uluslararas›  

arenada elde etti¤i bu

baflar› bizi gururland›r›yor.”

dedi.

COBRA Kullan›c›lar›n›n Say›s› Art›yor
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Savunma Sanayimizin
Bekledi¤i Evlilik Gerçekleflti
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Ocak ay›nda ve fiubat
ay›n›n hemen bafl›nda

gerçekleflen devir teslimler
ile ROKETSAN Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤› görevine
Korg. (E) Eyüp Kaptan;
Genel Müdürlük görevine 
ise Selçuk Yaflar atand›.
ROKETSAN Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤›na atanan Korg.
(E) Eyüp Kaptan, 1969 y›l›nda
Kara Harp Okulundan
‹stihkâm Subay› olarak
mezun oldu. Tak›m ve 
bölük komutanl›¤› 
görevlerinin ard›ndan 
1979 y›l›nda Kara Harp
Akademisi’nden, 1984
y›l›nda Silahl› Kuvvetler
Akademisi’nden, 1985’te de
Pakistan Kurmay
Koleji’nden mezun oldu.
1979–1990 y›llar› aras›nda
s›ras›yla 51’inci ve 61’inci
tümen komutanl›klar›nda
‹stihbarat fiube ve Harekât
E¤itim fiube Müdürü, Kara
Harp Akademisi’nde ö¤retim
üyesi ve ABD Komuta
Kurmay Kolejinde Türk
‹rtibat Subay› ve ö¤retim
görevlisi olarak çal›flt›.
1990–1994 y›llar›nda,
Genelkurmay’da çeflitli
görevlerde bulundu,
1994–1996 y›llar› aras›nda
Kara Harp Okulu Ö¤renci
Alay Komutan› olarak görev
yapt›. 30 A¤ustos 1996 
tarihinde, tu¤generalli¤e
terfi etti. 1996–1998 y›llar›
aras›nda 34. Mekanize
Piyade Tugay Komutanl›¤›;
1998–2000 y›llar›nda
‹stihkâm Okulu ve E¤itim

Merkez Komutanl›¤› 
görevini icra etti. 2000
y›l›nda tümgeneralli¤e 
terfi ettikten sonra
2000–2002 y›llar›nda Harp
Akademileri Komutanl›¤›
Kurmay Baflkanl›¤›;
2002–2005 y›llar›nda ise
‹stihkâm Okulu ve E¤itim
Merkezi Komutanl›¤› 
görevlerini yürüttü. 
30 A¤ustos 2005 tarihinde 
korgeneralli¤e terfi ederek,
2005–2007 y›llar› aras›nda
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüd Baflkanl›¤›
ile Genelkurmay Denetleme
Baflkanl›¤›; 2007–2009 y›llar›
aras›nda da 8. Kolordu
Komutanl›¤› görevlerinde
bulundu. A¤ustos 2009’da
Kara Kuvvetleri Lojistik
Komutanl›¤›na atand› ve 
30 A¤ustos 2011 tarihinde
emekli oldu.
Korg. (E) Kaptan, görevi
boyunda yurt içinde ve 
yurt d›fl›nda gördü¤ü çeflitli
kurslar›n yan› s›ra Ege
Üniversitesi ‹flletme
Fakültesi’ni bitirdi, ABD’de
Webster Üniversitesi’nde
personel yönetimi dal›nda
yüksek lisans ve Marmara
Üniversitesinde tarih dal›nda
doktora yapt›. Çeflitli
makalelerinin yan› s›ra
“Lozan Konferans›’nda
Az›nl›klar Sorunu” bafll›kl›
kitab› da bulunmaktad›r. 
‹ç güvenlik harekât›ndaki
baflar›lar›ndan dolay›
Genelkurmay Baflkanl›¤›nca
Üstün Baflar› Madalyas› 
ve Üstün Cesaret ve 

Feragat fierit Rozeti ile 
ödüllendirilmifltir. Ayr›ca
ABD Liyakat madalyas›
sahibidir. Evli ve iki çocuk
babas› olan Korg. (E) Kaptan,
‹ngilizce bilmektedir.

ROKETSAN Genel
Müdürlü¤üne atanan 
Selçuk Yaflar ise 1980
Y›l›nda Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi Makina
Mühendisli¤i Bölümü’nü
bitirdi. TÜB‹TAK bursuyla
gitti¤i ABD’de, Stanford
Üniversitesi Makina
Mühendisli¤i Bölümü’nden
1982 y›l›nda yüksek lisans
derecesini ald›. Bir süre
doktora çal›flmalar›na
devam ettikten sonra, 
1984 y›l›nda yurda dönerek
askerlik görevini tamamlad›.
‹fl hayat›na 1984 -1987 
y›llar› aras›nda ASELSAN’da
Mekanik Tasar›m Mühendisi
olarak bafllad›.  Ard›ndan bir
süre serbest mühendis ve
dan›flman olarak çal›flt› ve
kuruluflundan hemen 

sonra, 1988’de ROKETSAN’a
Baflmühendis olarak
kat›larak; ROKETSAN’›n
kurulufl projesi olan 
Stinger projesinin üretim
süreçlerinde çal›flt›. 
1991’de Üretim Mühendisli¤i
Müdürlü¤ü, 1997’de ise 
Üretim Direktörlü¤ü 
görevlerine atand›. ‹çlerinde
AP1 ve AP2 tesislerinin de
oldu¤u pek çok üretim
tesisinin iflletmeye
al›nmas›nda görev yapt›.
ROKETSAN’daki ana 
gruplar›n kat›l›m›yla
yürütülen ve uygulamaya
al›nan ROKETSAN 
Kurumsal Kaynak 
Planlama projesini yönetti.
1999-2007 y›llar›nda 
mevcut görevlerine ilave
olarak MBDA firmas› ile 
ROKETSAN aras›nda
yürütülen “Rapier Hava
Savunma Füzesi” projesinin
teknik ve idari sorumlusu
olarak, proje yöneticili¤i
görevini de üstlendi. 
2004-2010 y›llar› aras›nda
genel müdüre ba¤l› tek
Genel Müdür Yard›mc›s›
olarak görev yapt›. 
Ocak 2011’den itibaren
Operasyonlar ve Enerjik
Sistemler Grup Baflkanl›¤›
görevine getirildi. 3 fiubat
itibariyle ROKETSAN Genel
Müdürlü¤ü görevini üstlenen
Yaflar, evli olup, bir k›z 
ve bir erkek çocuk babas›d›r.
Korg. (E) Eyüp Kaptan ve
Selçuk Yaflar’a yeni 
görevlerinde baflar›lar 
diliyoruz.

ROKETSAN’da 
Görev De¤ifliklikleri
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ROKETSAN Yönetim Kurulu Baflkan› Eyüp Kaptan ve ROKETSAN Eski Genel Müdürü
Hüseyin Baysak

Eyüp Kaptan Selçuk Yaflar
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Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’ndan

24 Ocak’ta yap›lan aç›klama ile kurumun

faaliyetlerinin daha etkin ve verimli olarak

yerine getirilmesini teminen yeni

görevlendirmeler yap›ld›¤› duyuruldu. 

Bu kapsamda:

1- Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire

Baflkanl›¤› görevini yürütmekte olan Doç. Dr. Elife Ünal,

Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Baflkanl›¤› 

görevini yürütmek üzere,

2- Silah Sistemleri Daire Baflkanl›¤› görevini yürütmekte

olan Ali Serhat Baflarano¤lu, Kalite-Test ve Sertifikasyon

Daire Baflkanl›¤› görevini yürütmek üzere,

3- Silah Sistemleri Daire Baflkanl›¤› görevini yürütmek

üzere, Daire Baflkan› olarak atanan Dinçer Bat›rbek,

4- Uzay ve ‹nsans›z Sistemler Daire Baflkanl›¤› görevini 

yürütmek üzere, Daire Baflkan› olarak atanan Müjdat Uluda¤,

5- Sanayileflme Daire Baflkanl›¤› görevini yürütmek üzere,

Daire Baflkan› olarak atanan Bilal Aktafl görevlendirildi.

SSM aç›klamas›nda, daire baflkan› olarak ilk defa atamalar›

gerçekleflen kiflilerin özgeçmifllerine de yer verildi.

Silah Sistemleri Daire Baflkanl›¤› görevine atanan Dinçer

Bat›rbek, ODTÜ Havac›l›k ve Uzay Mühendisli¤i Bölümünden

mezun oldu. 1998-2007 y›llar› aras›nda Hava Araçlar› Daire

Baflkanl›¤› bünyesinde çeflitli projelerde uzman yard›mc›s›,

uzman ve teknik müdür olarak görev yapt›ktan sonra, 

2007 y›l›nda Uçak Projeleri Müdürlü¤ü görevine atand›. 

2010 – 2011 y›llar›nda Sanayileflme Daire Baflkanl›¤›

bünyesinde Sanayi Kat›l›m› ve Offset fiube Müdürlü¤ü,

2011–Ocak 2012 tarihleri aras›nda da Havac›l›k ve Uzay

Sektör Müdürlü¤ü görevlerinde bulundu. Bat›rbek ayr›ca,

Milli Savunma Bakanl›¤› Hava–Uzay Teknoloji Paneli üyeli¤i,

DPT 9. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› çal›flmalar›nda Havac›l›k

Sanayii Alt Komisyon üyeli¤i yapt›.

Uzay ve ‹nsans›z Sistemler Daire Baflkanl›¤› görevine atanan

Müjdat Uluda¤, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Gemi ‹nflaat›

Mühendisli¤i Bölümü’nden mezun oldu. Mesleki kariyerine

1997 y›l›nda Bak›m Mühendisi olarak bafllayan Uluda¤, 2004-

2007 y›llar› aras›nda Türk Hava Yollar› Teknik A.fi.'de çeflitli

görevlerde müdür olarak görev yapt›. 2007-2010 y›llar›

aras›nda Tersane Genel Müdürlü¤ü, 2010-2011 y›llar›

aras›nda da Türk Hava Yollar› Teknik A.fi. Sat›n Alma ve

Lojistik Baflkan› olarak görev ald›.

Sanayileflme Daire Baflkanl›¤› görevine atanan Bilal Aktafl

ise Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisli¤i Bölümü’nden

lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina

Mühendisli¤i Bölümü’nden yüksek lisans derecesi ald›.

1994-1998 y›llar› aras›nda Zonguldak Karaelmas 

Üniversitesi’nde Araflt›rma Görevlisi olarak çal›flt›.

1998 y›l›nda Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›nda göreve

bafllayan Aktafl, 1998-2007 y›llar› aras›nda Sanayileflme

Daire Baflkanl›¤›’n›n Offset ve Yerli Katk› fiubesi’nde görev

ald›. 2007-2012 y›llar› aras›nda Silah Sistemleri Daire

Baflkanl›¤›’nda çeflitli projelerde uzman olarak çal›flt› ve

Füze Sistem Projeleri Grup Müdürü görevini yürüttü.

Doç. Dr. Elife Ünal, Ali Serhat Baflarano¤lu, Dinçer Bat›rbek,

Müjdat Uluda¤ ve Bilal Aktafl’a yeni görevlerinde baflar›lar

diliyoruz.

SSM’de Yeni Atamalar
ve Görevlendirmeler
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Kendi savafl uçaklar›n› gelifltiren ve F-35
Lightning II projesine dahil olan ülkelerin

yapaca¤› savafl uça¤› al›mlar› bir kenara
b›rak›ld›¤›nda, içinde bulundu¤umuz dönemin en

büyük savafl uça¤› al›m ihalesi olan Hindistan’›n
126 adet orta s›n›f çok rollü savafl uça¤› al›m
ihalesinde, ipi Rafale gö¤üsledi. Ocak ay›n›n

son gününde Hindistan ve Fransa’dan gelen
aç›klamalarla duyurulan geliflmeyi, Hindistan ile Dassault
aras›nda yap›lacak sözleflme görüflmelerinin takip etmesi
bekleniyor. Sözleflme bedeli, sözleflme görüflmeleri 
sonucunda ortaya ç›kacak olsa da rakam›n 10 milyar dolar
civar›nda olaca¤› tahmin ediliyor. Hindistan’›n savunma
ihalelerinin ortak özelli¤i haline gelen gecikmeler, bu ihalede
de yafland›. Bilgi ‹stek Doküman› 2001 y›l›nda, Teklife Ça¤r›
Doküman› 2007 y›l›nda yay›nlanan ihaleye, F-16, Gripen,
Eurofighter, F/A-18, Rafale ve MiG-35 kat›ld›. Bu modellerle
gerçeklefltirilen uçufl testlerini de kapsayan ayr›nt›l›
de¤erlendirme çal›flmalar› sonras›nda, ilk eleme, 2011 y›l›n›n
Nisan ay›nda, Hindistan’›n belirledi¤i teknik parametrelere
dayan›larak yap›ld› ve ihaleye Rafale ve Eurofighter ile devam
edilece¤i aç›kland›. Rafale’nin seçildi¤inin duyuruldu¤u bu
ikinci ve son elemenin ise büyük oranda maliyet temelinde
yap›ld›¤› belirtiliyor. Konu ile ilgili yap›lan de¤erlendirmelerde,
maliyet kapsam›nda ele al›nan iki parametrenin, ilk al›m ve
ömür devri maliyetleri oldu¤u vurgulan›yor. Bu sonucun,
envanterinde Frans›z Mirage 2000 ve Frans›z / ‹ngiliz Jaguar
uçaklar›n› bulunduran Hindistan ile Fransa aras›ndaki 

savunma sanayisi ba¤lar›n› daha da güçlendirmesi bekleniyor.
Proje kapsam›nda ‹lk 18 uçak Dassault taraf›ndan üretilerek,
sözleflmenin imza tarihinden itibaren 36 ay içinde teslim
edilecek. Geri kalan uçaklar ise Hindistan’da üretilecek.
Dassault, imzalayaca¤› sözleflme ile yüzde 50 offset taahhüdü
alt›na da girmifl olacak. Hindistan’›n karar›, Rafale’ye ilk 
ihracat baflar›s›n› yaflatm›fl olmas› aç›s›ndan da dikkat çekiyor.
Uçak halen Brezilya ve Birleflik Arap Emirlikleri’nin uçak
al›m ihalelerinde rakipleri ile yar›flmaya devam ediyor.
Rafale’nin, Mirage III ve Mirage 2000’in ihracat baflar›lar›na
ulafl›p ulaflamayaca¤›n› ise zaman gösterecek.

ABD Kara Kuvvetleri, 
10 Ocak’ta, EADS North

America ile 39 adet UH-72A
Lakota helikopteri için 212,7
milyon dolar de¤erinde bir
sözleflme imzalad›. Sözleflme,
toplam 345 adedi bulmas›
beklenen ve aflama aflama

gerçeklefltirilen Lakota
al›m›n›n, planl› aflamalar›ndan
birisini oluflturuyor. 
Bugüne kadar ABD Kara
Kuvvetlerine 198, Deniz
Kuvvetlerine de 5 adet 
(345 toplam›na dahil
olmayan) helikopter teslim

edildi. 345 helikopterin
tamam›n›n 2015 itibari ile
teslim edilmifl olmas› 
bekleniyor. EADS North
America taraf›ndan 2006
y›l›nda kazan›lan hafif genel
maksat helikopter ihalesi
kapsam›nda teslim edilen
helikopterler, ABD’de,
Columbus, Missipi’deki
American Eurocopter 
tesislerinde üretiliyor. 
Son sipariflte yer alan
helikopterlerin 32 adedi
“güvenlik ve destek” 
konfigürasyonunda olacak.
Bu helikopterler, elektro-optik
k›z›lötesi alg›lay›c›, 30 milyon
mumluk arama ›fl›¤›, analog
ve say›sal video linki,
gözetleyici konsolunda 
15 inç ekran, geliflmifl 
haberleflme cihazlar›, video
kaydedici ve video yönetim
sistemi tafl›yacak. Eurocopter
ürünleri ile ilgili ABD’den
gelen iyi haberlere

Avrupa’dan da katk› oldu.
Eurocopter, Fransa’n›n taktik
ulaflt›rma konfigürasyonundaki
ilk NH90 helikopterini, 
30 Ocak’ta Frans›z savunma
tedarik kurumu DGA’ya teslim
etti. Teslimat, helikopterin
nihai konfigürasyonunun
Kas›m ay›nda onaylanmas›n›n
ard›ndan gerçekleflti.
Fransa, bu helikopterden
toplam 34 adet siparifl etti.
Ayr›ca 34 adet de opsiyonu
bulunuyor. NH90’lar›n, Frans›z
Kara Kuvvetleri envanterindeki
Puma helikopterlerinin yerini
almas› planlan›yor. NH90
helikopterleri, gece ve gündüz
görev yapabilmelerini 
sa¤layacak aviyonik sistemler,
kendini koruma sistemleri,
uluslararas› müflterek
operasyonlara uyumlu
haberleflme sistemleri ve
gemiye konuflland›rma için
uygun ekipmanlarla donat›lm›fl
olarak teslim ediliyor.

Hindistan’da ‹pi 
Rafale Gö¤üsledi

Eurocopter K›talar Aras›nda Mekik Dokuyor
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‹lk uçuflunu 1954 y›l›nda
yapan; 1963-1995 

y›llar› aras›nda Türk 
Hava Kuvvetleri 
envanterinde de bulunan
ve en son ‹talyan Hava
Kuvvetleri taraf›ndan 
2004 y›l›nda hizmet d›fl›na
ç›kar›lan F-104 Starfighter
uça¤›, yeniden göreve
ça¤r›l›yor. Fakat bu sefer
uçak, NASA’n›n Kennedy
Uzay Üssü’nde hizmet 
verecek. Konuyla ilgili
olarak NASA taraf›ndan
yap›lan aç›klamada,
Starfigher Inc. firmas›
taraf›ndan ‹talyan Hava
Kuvvetlerinden sat›n
al›nan ve parçalar halinde
Kennedy Uzay Üssü’ne
nakledilen 5 uça¤›n
tamam›n›n, 19 Ocak’ta 
üsse ulaflt›¤› duyuruldu.
Halihaz›rda 4 uça¤› 
bulunan Starfighter Inc.,
toplam 9 adede ulaflan 
F-104’lerinin ihtiyaç 

duyuldu¤u anda göreve
haz›r olmas›n sa¤layacak.
Uçaklar, Kennedy 
Uzay Üssü’nden, 
üniversitelerin tasarlad›¤›
havac›l›k ve uzay
birleflenlerinin 
deneme uçufllar›n› 
ve mikro yerçekimi 
deneylerini
gerçeklefltirmek için
havalanacak. Ayr›ca
uça¤›n, yaklafl›k 6 m 
uzunlu¤unda ve 40 kg
a¤›rl›¤›ndaki bir roketi
tafl›yarak, uzaya deneysel
yükler f›rlatmak için 
kullan›lmas› da
planlan›yor. F-104 
uçaklar›; sesin iki kat›n›n
üzerindeki h›zlar›, 
70.000 fite (yaklafl›k 
21 km) ulaflan servis
tavanlar› ve üstün 
h›zlanma özellikleri 
ile havac›l›k ve uzay 
testleri için ideal bir 
platform özelli¤i tafl›yor.

Navantia tersanesi
taraf›ndan ‹spanyol

Deniz Kuvvetleri için infla
edilen F100 (Álvaro de
Bazán) s›n›f› f›rkateynlerin
sonuncusu olan F-105
borda numaral› “Cristobal
Colon”, nihai teslimat›
öncesinde bir kilometre
tafl›n› daha geride b›rakt›.
Bir süredir kuru havuzda
bulunan gemi, 9 Ocak’ta
suya indirildi. Ocak ay›
boyunca geminin muharebe
sistemi ile ilgili denemeler
yapacak olan Navantia, 
Mart ay›nda bafllayaca¤›
deniz denemeleri sonunda,
gemiyi Temmuz ay›nda 
teslim etmeyi planl›yor.
F100 s›n›f› f›rkateynler, 
ana görevi olan hava 
savunman›n yan› s›ra
okyanus refakat gemisi ve
bayrak gemisi görevlerini
de yerine getirebiliyor. 

Aç›k denizlerde oldu¤u gibi,
k›y› sular›nda da görev
yapabilecek flekilde 
tasarlanan f›rkateynler,
Lockheed Martin’in Aegis
sisteminin yan› s›ra
‹spanya’da gelifltirilen
özgün sistemleri de
üzerinde tafl›yor. 
F›rkateynlerin tasar›m›, 
bu tasar›mdan türetilen
gemilerin Norveç (Fridtjof
Nansen s›n›f›) ve
Avustralya’daki (Hobart
s›n›f›) ihaleleri kazanmas›
ile de kendini ispat etmifl
bulunuyor.

F-104’ler Tekrar Göreve

‹spanya, F100 S›n›f› Son
F›rkateynine Kavufluyor

Su Hatt› Uzunlu¤u : 133,20 m
Tüm Yükte Deplasman :  6041 t
Azami Sürat : 28,5 knot
Seyir Sürati : 18 knot
Seyir Sias› : 4500 deniz mili
Mürettebat : 234

F100 SINIFI FIRKATEYNLER‹N
TEMEL ÖZELL‹KLER‹

Avustralya Kara Kuvvetleri envanterindeki BLACK HAWK

helikopterleri, 19–24 Ocak tarihleri aras›nda, tedbir

amaçl› olarak uçufltan çekildi. Rutin bak›mlar s›ras›nda baz›

c›vatalarda ufak hasarlar tespit edilmesinden sonra konulan

uçufl yasa¤›, kuvvetin uçufla elverifllilik sertifikasyon 

yetkililerinden gelen onay ile sonland›r›ld›. Ayn› tip di¤er

helikopterlerin de incelendi¤i çal›flmalar sonucunda, sorunun

filo genelinde görülmedi¤i ve ayn› üretim partisine ait 

c›vatalarla iliflkili oldu¤u bulundu. Yap›lan aç›klamada, Deniz

Kuvvetlerinde görev yapan SEAHAWK helikopterlerinin,

farkl› tasar›mlar› nedeni ile bu sorundan etkilenmedi¤i de

belirtildi. Sorunlu c›vatalar hemen kullan›mdan kald›r›ld›.

Envanterinde 34 adet BLACK HAWK helikopteri 

bulunan Avustralya Kara Kuvvetleri, yaflananlar›, bak›m

yeteneklerinin ve uçufl güvenli¤ine verdi¤i önemin bir

göstergesi olarak kamuoyu ile paylaflt›.

SAVUNMA
HABER

BLACK HAWK Avustralya’da K›sa Bir Mola Verdi
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Saab’›n döner kanatl› insans›z 
hava arac› (‹HA) çözümü olan

Skeldar, May›s ay›nda ‹sveç’te, 
‹sveç Silahl› Kuvvetleri ile 
koordinasyon içinde gerçeklefltirilecek
bir gösterime haz›rlan›yor. Saab 
yetkililerinden ald›¤›m›z bilgilere 
göre, kara, deniz ve sivil sürümleri 
ile bir ürün ailesi olan Skeldar, hem
kara hem de deniz sürümü ile 
gösterime kat›lacak.
Skeldar ailesi; tam otonom, gerçek
zamanl› bilgi sa¤layabilen, saatlerce
havada as›l› kalabilen, orta menzilli 
bir ‹HA olarak s›n›fland›r›l›yor.
Otomatik inifl ve kalk›fl yapabilen
Skeldar, nereye uçmas›n› ve nereyi
gözetlemesini söyleyen, üst düzey ve
basit komutlarla görevini yerine 
getirebiliyor. Her bir Skeldar sistemi,
mobil bir kontrol istasyonundan 
ve iki adet hava arac›ndan olufluyor.
Skeldar’›n iflletimi için 2 ila 4 personel
gerekiyor. Skeldar V-200 Maritime
olarak adland›r›lan denizi sürümü,
korvet ve daha büyük gemilerin
helikopter pistlerini kullanabildi¤i 
gibi, 20 fit uzunlu¤undaki standart 
bir ISO konteyner ile daha küçük
gemiler üzerinde de kullan›labiliyor.
Bu durumda Skeldar, konteynerin 

üst k›sm›na yerlefltirilen bir pistten 
inifl ve kalk›fl yapabiliyor. Saab 
yetkilileri, Skeldar’›n herhangi bir 
d›fl destek almadan, deniz seviyesi 
4’e kadar kendi bafl›na inifl
yapabildi¤inin alt›n› çiziyor. 
Rafta haz›r ve ticari çeflitli faydal› 
yükleri tafl›yabilen Skeldar V-200
Maritime, elektro-optik alg›lay›c›lar,
yapay aç›kl›kl› radar, elektronik harp
sistemleri, haberleflme rölesi, tafl›ma
kancas›, arama ›fl›¤› ve megafonla
donat›labiliyor. Deniz sürümü ile 
benzer özelliklere sahip olan ve
Skeldar V-200 Land olarak 
adland›r›lan kara sürümü ise 
20 fit uzunlu¤unda standart 
ISO konteyner ile tafl›nabiliyor ve 
15x15 metrelik bir alandan kalk›fl ve
inifl gerçeklefltirebiliyor. 
Skeldar V-200 Land, el yap›m›
patlay›c›lar› tespit etmek üzere
yap›land›r›lm›fl özel modeli ile de
dikkat çekiyor.

Skeldar
Yeteneklerini
Sergilemeye
Haz›rlan›yor

Rotor Çap› : 5,2 m (deniz sürümünde 4,7 m)
Gövde Uzunlu¤u : 4 m
Yükseklik : 1,3 m
Genifllik : 1,2 m
Azami Kalk›fl A¤›rl›¤› : 230 kg (deniz sürümünde 200 kg)
Azami Faydal› Yük A¤›rl›¤› : 40 kg
Azami Kalk›fl Yüksekli¤i : 2400 m (yaklafl›k 7900 fit)
Servis Tavan› : 4500 m (yaklafl›k 14.800 fit)
Azami Görev Süresi : 5 saat
Azami Görev Yar›çap› : 150 km
Azami H›z : 130 km/s
Kalk›fla Haz›rl›k Zaman› : < 15 dakika

SAAB SKELDAR GENEL ÖZELL‹KLER‹
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A BD’nin emektar 
OH-58D Kiowa

Warrior helikopterlerinin
yerini alacak helikopter
için aç›lacak ihaleye, 
yenilikçi S-97 Raider
modeli ile haz›rlanan
Sikorsky, helikopter
gelifltirme tak›m› için
seçti¤i 35 firmay› 
12 Ocak’ta aç›klad›. 
‹ki adet prototip üretecek
olan Sikorsky, bunlar›n

ABD Kara Kuvvetleri taraf›ndan de¤erlendirilmesini, böylece
daha önceden denenmifl olgun tasar›mlarla ihaleye kat›lmas› 
beklenen rakipleri karfl›s›ndaki “riskli tasar›m” imaj›n› 
düzletmeyi amaçl›yor. Raider, Sikorsky’nin gelifltirdi¤i ve 
2010 y›l›nda yaklafl›k 463 km/s ile gayri resmi helikopter
h›z rekorunu k›ran X2 helikopterinin efl eksenli ana rotorunu
ve kuyrukta yer alan itici pervane konfigürasyonunu 
kullanacak. Sikorsky’nin S-97 Raider tak›m›n›n ço¤unlu¤u,
ABD’de yerleflik ve 20 eyalete yay›lm›fl tedarikçilerden
olufluyor:

� Yap›sal: Aurora, Cytec, East/West Industries, 
Fischer (Almanya), Hexcel, PPG ve Triumph Group.

� Aviyonikler: Avionics Instruments, BAE Systems, Eaton,
Esterline Control Systems, Garmin, Goodrich, Hamilton
Sundstrand, Honeywell, Lockheed Martin ve Northrop
Grumman.

� Güç: Ametek, Ducommun, Eaton, General Electric,
Honeywell, Liquid Measurement Systems, Meggitt-USA,
Spectrum ve TIGHITCO.

� Rotor ve transmisyon: Emerson-McGill, Fatigue
Technology, FAG Canada (Kanada), Goodrich, Hamilton
Sundstrand, Kamatics , LORD Corp., Pankl Aerospace,
Parker Aerospace, Schultz, SIFCO ve Triumph Group.

� Paller: Cytec, Eagle Aviation Technologies, Hexcel ve
Rotating Composites.

Tüm çal›flmalar›n, proje kat›l›mc›s› firmalar›n öz kaynaklar› ile
yap›laca¤› S-97 Raider program›nda, masraflar›n yüzde 75’i
Sikorsky, yüzde 25’i ise tedarikçiler taraf›ndan üstlenilecek.
Sikorsky, X2 gibi tek motora sahip olacak olan Raider’in, 
5000 kg azami a¤›rl›¤a, yaklafl›k 407 km/s seyir h›z›na ve
yaklafl›k 445 km/s azami h›za sahip olmas›n› öngörüyor. S-97
Raider’in, benzetilmifl askeri ortamlardaki testlerine ise 2014
y›l›nda bafllanmas› planlan›yor.

Sikorsky, S-97 Raider ‹çin Rüya Tak›m›n› Kurdu
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F ransa, ‹spanya, ‹sveç, ‹sviçre, ‹talya ve Yunanistan

ortakl›¤› ile gelifltirilen nEUROn insans›z hava arac›

(‹HA)’n›n, montaj› tamamlanm›fl ilk prototipi görücüye ç›kt›.

Fransa Istres’te 20 Ocak’ta gerçeklefltirilen ve ortakl›kta yer

alan ülkelerin temsilcilerinin kat›ld›¤› törenle tan›t›lan

nEUROn prototipi, 5 sene süren tasar›m, gelifltirme, üretim,

montaj ve öncül statik testler sonucunda ortaya ç›kt›.

Törende k›sa bir konuflma yapan Dassault Aviation Yönetim

Kurulu Baflkan› ve Genel Müdürü Charles Edelstenne, gelinen

noktada, ortakl›¤› oluflturan hükümetlerin, nEUROn 

program›n›n devam›n›n nas›l ele al›naca¤›n› ve 5 senede

oluflan birikimin gelecekte nas›l kullan›laca¤›n›

düflünmelerini beklediklerini belirtti. Tören ile ilgili yap›lan

di¤er aç›klamalarda, nEUROn’un, Avrupa’da gelifltirilen 

ilk radara yakalanmayan uçak; ortakl›k yap›s›yla gelifltirilen

ilk muharip ‹HA ve co¤rafi olarak ayr› bulunan ekiplerin bir

araya geldi¤i sanal bir platform kullan›larak tasarlanan ilk

savafl uça¤› olma özelliklerini tafl›d›¤›n›n alt› çizildi. Motor

testlerinin tamamlanmas›n›n ard›ndan, nEUROn’un ilk

uçuflunu bu y›l›n ortas›nda gerçeklefltirmesi planlan›yor. ‹lk

uçuflun ard›ndan, Fransa, ‹sveç ve ‹talya’da gerçeklefltirilecek

ve 2 sene sürecek test uçufllar› bafllayacak. Bu testler

s›ras›nda, uça¤›n uçufl özelliklerinin anlafl›lmas›, görünmezlik

özelliklerinin ç›kart›lmas›, gövde içi bölmelerinden hava-yer

silahlar›n›n b›rak›lmas›, uça¤›n komuta kontrol, haberleflme

ve istihbarat ortamlar› ve hava sahas› ile entegre edilmesi

çal›flmalar› gerçeklefltirilecek. Frans›z Savunma Bakanl›¤›nca

bafllat›lan ve ‹spanya, ‹sveç, ‹sviçre, ‹talya ve Yunanistan’›n

destekledi¤i nEUROn program›, Frans›z savunma tedarik

kurumu DGA taraf›ndan, Dassault ana yüklenicili¤inde

yürütülüyor. Program›n endüstriyel ortaklar›, Fransa’dan

Dassault (genel tasar›m, uçufl kontrol sistemi, nihai montaj),

‹talya’dan Alenia Aermacchi (iç silah tafl›ma bölmesi,

elektro-optik ve k›z›lötesi alg›lay›c›, elektrik sistemi),

‹spanya’dan EADS-CASA (kanatlar, yer istasyonu, veri ba¤›),

‹sveç’ten SAAB (ana gövde, aviyonikler, yak›t sistemi),

‹sviçre’den RUAG (düflük h›zl› rüzgâr tüneli testleri, 

platform–silah arayüzleri) ve Yunanistan’dan Hellenic

Aerospace Industry (arka gövde, yer test ekipman›) 

firmalar›ndan olufluyor.

nEUROn Görücüye Ç›kt›
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Hafif Hava Deste¤i Program›nda ‹fller Kar›flt›

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,
Embraer’in A-29 Super
Tucano modelinin seçildi¤ini,
bir önceki say›m›zda 
duyurmufltuk. Ancak bu
seçim sonras›nda yaflananlar,
program› durma noktas›na
getirdi. Program kapsam›nda
yar›flan uçaklardan Hawker
Beechcraft’›n AT-6’s›, ABD
Hava Kuvvetleri taraf›ndan
ayr›nt›s› aç›klanmayan 
eksiklikleri nedeni ile 

2011 y›l›n›n Kas›m ay›nda
elenmiflti. Hawker Beechcraft
taraf›ndan ABD Kongresi’nin
denetleme kolu olan GAO
nezdinde yap›lan itiraz ise
Aral›k ay›nda ABD Hava
Kuvvetleri lehine sonuçland›.
GAO raporunda, AT-6 teklifinin
dosyalar›nda eksiklikler
oldu¤u ve teknik konularda
da birden fazla eksik ve 
zay›f noktan›n bulundu¤u,
bunlar›n da görevi riske 
atacak nitelikte oldu¤u 
belirtildi. Bu geliflmeler
üzerine, Aral›k ay›n›n 
son günlerinde, Hawker
Beechcraft konuyu 
mahkemeye götürdü.
Mahkemede, Hawker

Beechcraft’›n iddialar›na
karfl› yapaca¤› savunmay›
h›zl› bir flekilde haz›rlamak
isteyen ABD Hava Kuvvetleri,
mahkemeye odaklanabilmek
için imzalanan sözleflme ile
ilgili ifllemleri 4 Ocak’ta 
durdurdu¤unu aç›klad›.
Hawker Beechcraft yetkilileri,
uçaklar›n›n A-29 Super
Tucano’dan yüzde 25 daha
düflük maliyetli oldu¤unu ve
ürünlerinin gerçek anlamda
ABD mal› oldu¤unu iddia
ediyorlar. Hafif Hava Deste¤i
program›nda yaflanan bu
geliflmeler, ak›llara ABD
Hava Kuvvetlerinin KC-X yeni
nesil tanker uça¤› projesini
getiriyor. 

Bu projenin ilk aflamas›nda,
Boeing’in 767 modelinden
türetilen tanker uça¤› ile
Northrop Grumman ve 
EADS ortakl›¤›n›n Airbus
A330 modelinden türetilen
tanker uça¤› yar›flm›fl; 
ipi A330 gö¤üslemiflti. 
Hafif Hava Deste¤i 
program›ndan farkl› olarak,
Boeing’in GAO’ya yapt›¤› 
itiraz kabul edilmifl ve
tekrarlanan ihaleyi, bu sefer
tek bafl›na kat›lan EADS
karfl›s›nda Boeing
kazanm›flt›. Hafif Hava
Deste¤i program›nda
geliflmelerin ne yönde
olaca¤›n› ise zaman 
gösterecek.

Deniz yolu ile güç gösterimi konusunda
ABD’nin yeteneklerini çeflitlendirecek

olan MLP (Mobile Landing Platform / 
Mobil Ç›karma Platformu) gemilerinin ilkinin
k›za¤a konma töreni, 19 Ocak’ta General
Dynamics NASSCO’nun San Diego’daki
tersanesinde gerçeklefltirildi. “Montford 
Point” olarak isimlendirilecek geminin, 2013 y›l›n›n May›s ay›nda teslim edilmesi planlan›yor. NASSCO yetkilileri, geminin, 
infla edilebilirlik göz önünde tutularak tasarland›¤›n› ve bu amaçla flirketin en tecrübeli gemi infla uzmanlar›n›n, 
tasar›m ekipleri ile birlikte çal›flt›klar›n›n alt›n› çiziyor. Geminin maliyetinin, orijinal planlardaki maliyetin üçte birine inece¤i de
vurgulanan noktalar aras›nda yer al›yor. MLP gemileri, ana gemilerden ald›¤› yükleri k›y›ya yak›n bölgelere getirip, 
yüklerin buradan k›y›ya tafl›nabilmesi için yüzer bir iskele görevi görecek. Bu yaklafl›m›n, kriz anlar›nda h›zl› müdahaleyi

kolaylaflt›raca¤› ve yak›n bölgelerde kara üssü olmad›¤› durumlarda, ABD Deniz Kuvvetlerine ve Deniz Piyade Teflkilat›na 
önemli avantaj sa¤layaca¤› de¤erlendiriliyor.

ABD’nin 
‹lk Yüzer ‹skelesi
K›za¤a Kondu
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A-29 Super Tucano
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‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›,

MBDA taraf›ndan 

gelifltirilecek Sea Ceptor

hava savunma füze 

sisteminin, Sea Wolf hava

savunma füze sisteminin

yerini almas› için bafllat›lan

FLAADS (Future Local 

Area Air Defence System /

Gelece¤in Nokta Hava

Savunma Sistemi) projesinin

gösterim aflamas›

kapsam›nda seçildi¤ini 

30 Ocak’ta duyurdu. Toplam

bedeli 483 milyon sterlin

olan gösterim aflamas›n›n 

5 y›lda tamamlanmas› 

bekleniyor. Sea Ceptor,

‹ngiliz Savunma Bakanl›¤› ile

MBDA aras›nda imzalanan

ve ‹ngiltere’nin geliflmifl

silah sistemleri konusundaki

yeteneklerini idame 

edebilmesi için MBDA’n›n

liderlik edece¤i çal›flmalar›

kapsayan, 10 y›l süreli 

ve 4 milyar sterlin bedelli 

bir flemsiye sözleflme

alt›nda ele al›n›yor.

Dikine f›rlat›lan bir füze 

sistemi olan Sea Wolf, ‹ngiliz

Donanmas›’n›n Tip 23 s›n›f›

f›rkateynlerinde kullan›l›yor.

Ayn› özellikteki Sea Ceptor

sisteminin, ilk aflamada

2016 y›l›ndan itibaren 

Tip 23 f›rkateynlerinde, 

sonras›nda da, Tip 23 s›n›f›

f›rkateynlerin yerine

hizmete girecek olan 

Tip 26 s›n›f› f›rkateynlerde

konuflland›r›lmas›

planlan›yor. Tip 23 ile 

Tip 26 f›rkateynleri

aras›ndaki geçiflin kolay 

ve sorunsuz olmas›, 

Sea Ceptor sisteminin 

iki önemli özelli¤i ile

sa¤lanacak. Bunlardan

birincisi, sistemin gemi

üzerinde konuflland›r›lacak

ek alg›lay›c›lara ihtiyaç 

duymamas› ve gemi

radar›ndan alaca¤› bilginin

yeterli olmas›. ‹kinci önemli

özellik ise sistemin

füzelerinin motorlar›n›, 

bir piston yard›m› ile dikine

f›rlatma tüpünden ç›kt›ktan

sonra atefllemesi ve böylece,

gemide motor ç›k›fl›n› 

yönlendirecek, yüksek ›s›ya

dayan›kl› bölümlere 

ihtiyaç duyulmamas›. Bu

özelliklerin, ayn› zamanda

Sea Ceptor’un di¤er

gemilere de kolayl›kla

konuflland›r›lmas›n› 

sa¤layaca¤› vurgulan›yor.

Sea Ceptor sistemi, 

CAMM (Common Anti-air

Modular Missile / Müflterek

Modüler Hava Savunma

Füzesi) olarak adland›r›lan

füzeleri kullanacak. 

Sea Wolf ve Rapier

füzelerinin yerini almak

üzere gelifltirilen CAMM,

aktif radar güdümüne, 

25 km azami menzile 

ve 1 km’nin alt›nda asgari

menzile sahip olacak.

Yap›lan aç›klamalarda, 

Sea Ceptor sisteminin,

konuflland›r›laca¤› gemi

çevresindeki 1300 km2

alan› koruyabilece¤i 

belirtiliyor.

Sea Wolf’un Varisi Sea Ceptor
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Rheinmetall ile 
EADS flirketlerinden

Cassidian, insans›z hava
arac› (‹HA) çal›flmalar›n›
ortak olarak yürütmek
üzere bir flirket 
kurduklar›n› 20 Ocak’ta
aç›klad›lar. Cassidian’›n 
yüzde 51, Rheinmetall’in

ise yüzde 49 pay ile ortak olaca¤› yeni oluflum, gerekli
bürokratik ifllemler ve tekel karfl›t› incelemelerin
tamamlanmas› sonras›nda, 2012 y›l› ortalar›nda 
ifllerlik kazanacak. Oluflum ile ilgili ayr›nt›lar da bu
çal›flmalar sonras› belirlenecek. Yap›lan aç›klamada,
Rheinmetall’in Bremen’de bulunan savunma 
elektroni¤i bölümü üzerine infla edilece¤i anlafl›lan 
ortak oluflumun, ilk etapta yaklafl›k 160 çal›flan› olmas›
planlan›yor. Bremen’de halen KZO ‹HA program› ve
Heron ‹HA program› kapsam›nda çal›flmalar yürütülüyor.
‹HA çal›flmalar›n›n d›fl›nda, Rheinmetall’in Bremen’de
bulunan ifl kolu, Airbus A380 uçaklar›n›n en alt kat›nda
bulunan kargo yükleme sistemini de tasarlad›. 
Bu sistemin, Almanya’n›n A400M uçaklar›nda da
kullan›lmas› planlan›yor.

‹ngiliz Deniz Kuvvetlerinin
1970’li y›llardan beri 

kulland›¤› emektar Lynx
helikopterlerinin yerini
almak üzere tasarlanan
Wildcat helikopterlerinin
deniz testleri bafll›yor. 
‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›
taraf›ndan 12 Ocak’ta
yap›lan aç›klamada, testlerin
1 ay sürece¤i ve Tip 23 s›n›f›
HMS Iron Duke f›rkateyninde
gerçeklefltirilece¤i belirtildi.
Bu deneme öncesinde,
Kas›m 2011’de RFA Argus
destek gemisine inen; 
Aral›k 2011’de de limanda
bekleyen HMS Iron Duke’a
inifl gerçeklefltiren 
Wildcat, bu sefer, seyir

halindeki muharip 
bir gemide denemeler
yapm›fl olacak. Özel 
ekipmanlar›n yerlefltirildi¤i
gemide, denemelerle 
ilgili 30 personel de 
bulunacak. 
Ekip, denemeler s›ras›nda
kötü hava koflullar› ile
karfl›laflmay› özellikle 
istiyor. fiubat ay›nda 
tamamlanmas› öngörülen
denemelerde toplanan 
verilerin analiz edilmelerinin
ve de¤erlendirilmelerinin 
9 ay gerektirebilece¤i 
tahmin ediliyor. ‹ngiliz 
Deniz Kuvvetleri, 28
helikopter için siparifl
vermifl durumda.

Rheinmetall ve
Cassidian’dan ‹HA’lara
Yönelik ‹fl Birli¤i

Wildcat Deniz
Denemelerine Bafll›yor
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F ransa’n›n Mistral s›n›f›

havuzlu helikopter

gemilerinin üçüncüsü olan

Dixmude, DCNS ve 

STX France ortakl›¤›

taraf›ndan, planlanan 

tarihten 3 ay önce 

tamamlanarak 3 Ocak’ta

Frans›z savunma 

tedarik kurumu DGA’ya

teslim edildi. Dixmude, 

2009 y›l›n›n Nisan ay›nda 

siparifl edilmifl, 

2011 y›l›n›n Temmuz

ay›nda platform olarak 

tamamlanm›fl ve 

görev sistemlerinin 

entegrasyonu aflamas›na

geçilmiflti. 

S›n›f›n ilk iki gemisinin

inflas› s›ras›nda elde

edilen tecrübeleri 

yans›tan bu erken 

teslimat ile Dixmude’un

Frans›z Deniz Kuvvetlerine

kat›l›m tarihinin de 

öne çekilmesi bekleniyor.

Fransa’n›n Mistral

siparifllerini flimdilik

tamamlayan DCNS 

ve STX France, bundan

sonra Rusya’n›n 

sipariflleri üzerinde

çal›flacak.
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DCNS ve STX France’dan Erken Teslim





Ümit BAYRAKTAR: Say›n Müsteflar›m,

Savunma Sanayii ‹cra Komitesi 

(SS‹K) kararlar›yla bafllayal›m dilerseniz.

‹lki, 2 adet F-35A tedarik karar›. 

Bu karar› okuyucular için de¤erlendirir

misiniz? Bas›nda çok çeflitli haberler 

yer ald› bu karar ve F-35’in tedarik 

süreciyle ilgili. Bu karardan nas›l bir 

sonuç ç›karmal›y›z?

Murad BAYAR: Baz› noktalar›n daha iyi
anlafl›labilmesi için, öncelikle Müflterek
Taarruz Uça¤› (Joint Strike Fighter /
JSF) projesinden ve projenin do¤as›n-
dan k›saca bahsetmemiz gerekti¤ini dü-
flünüyorum. fiu unutulmamal›: Biz bu-
rada bir uçak sat›n alma ifli yapm›yoruz.
Yoksa uçak sat›n almak isteseydik, bir
ihale yapard›k, kat›lan uçaklar› de¤er-
lendirirdik, aralar›ndan da birini seçer-
dik. Fakat biz burada, uluslararas› bir
uçak gelifltirme projesinin parças›y›z.
Ortada projeyi yürüten bir konsorsiyum
var, Türkiye de bu konsorsiyuma üye 9
ülkeden bir tanesi. Projede evrelerden
geçerek ilerliyor. fiu anda, uça¤›n gelifl-
tirme ve test evresindeyiz. Uça¤›n test-
lerinin 2018’de tamamlanmas› planlan›-
yor. Yani 2018’e kadar, F-35, her fleyiyle
olgunlaflm›fl bir uçak olmayacak. Bu da
zaten bu tür projeleri do¤ru tartmam›z
aç›s›ndan yorumlamam›z gereken nok-
ta. Proje 1996’da bafllad›; 2001 y›l›nda
ana yüklenici firma seçildi; 2002 y›l›nda
Seviye 3 ortak olarak projenin Sistem
Gelifltirme ve Gösterim (System Deve-
lopment and Demonstration / SDD) saf-
has›na dahil olduk; 2006’da da uça¤›n ilk
uçuflu yap›ld›. Yani proje bafllat›ld›ktan
10 sene sonra yap›ld› ilk uçufl. Testlerin
2018’de tamamlanmas›n›n planland›¤›n›

RÖPORTAJ
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Bafll›ktan da anlafl›laca¤› üzere, Savunma Sanayii

Müsteflar›m›z Murad Bayar ile gerçeklefltirmifl

oldu¤umuz röportajda, a¤›rl›kl› olarak havac›l›k 

projelerimizi ve 5 Ocak’ta yap›lan Savunma Sanayii

‹cra Komitesi toplant›s›nda al›nan kararlar› konufltuk.

Ülkemizin ilk sipariflini verdi¤i JSF projesinin genifl

bir yer tuttu¤u röportaj›m›zda, Bayar, bu y›l›n önemli

geliflmelerine ve kulislerde konuflulan baz› konulara

iliflkin de de¤erlendirmeler yapt›.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

2012 Havac›l›k
Y›l› Olacak
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da hesaba katacak olursak bizim de bir
parças› oldu¤umuz, 20 y›ldan daha uzun
bir süreçten bahsediyoruz.
Biliyorsunuz projenin 2001 y›l›nda bafl-
layan SDD safhas› devam ediyor. Düflük
yo¤unluklu üretim (Low Rate Initial 
Production / LRIP) süreci de 2007’de
bafllam›fl durumda. Gelifltirme süreci ve
testler tamamlan›nca da y›llara sâri
üretim (Multi Year Production / MYP)
süreci bafllayacak.
Bu süreçte, kendi tedarik programlar›
kapsam›nda, ABD’nin de aralar›nda bu-
lundu¤u di¤er konsorsiyum üyeleri, 1’er
y›ll›k siparifller veriyor. ABD zannediyo-
rum, flimdiye kadar 100 civar› bir uça¤›
siparifl etti. ‹talya, ‹ngiltere, Avustralya
ve Hollanda da bir miktar uçak siparifl
etti. Dolay›s›yla 9 ortak ülke aras›nda, biz
siparifl veren 6. ülkeyiz asl›nda. Bizim
verdi¤imiz siparifl, program›n LRIP 7 fa-
z› kapsam›nda ve uçaklar› 2015’te teslim
alaca¤›z. Bas›nda di¤er ülkelerin vaz-
geçti¤ine dair haberler yer alsa da öyle
bir fley söz konusu de¤il flu an için.
Ama flöyle bir durum da yok de¤il: ABD
dahil, konsorsiyum üyesi ülkeler, ilk bafl-
taki planlamalar›n d›fl›na ç›karak ya ala-
caklar› uçak miktar›n› azaltt›lar ya da si-
parifllerini ileriye do¤ru ötelediler. Türki-
ye’nin de bafltaki plan›, 2015’te 6 uçak al-
mak fleklindeydi. Ancak SS‹K, bafllang›ç
olarak 2 uçak siparifl edilmesine karar
verdi. Dolay›s›yla biz de konsorsiyumdaki
di¤er ülkelerin yapt›¤›n› yap›yoruz asl›n-
da. ‹lk siparifl için bafllang›çta 6 uçak
planlarken flu anda 2’ye indirdik.

Ümit BAYRAKTAR: Neden siparifl say›s›n›

düflürdük?

Murad BAYAR: Çünkü uça¤›n gelifltirme
çal›flmalar› daha devam ediyor, olgun-
laflma tam de¤il. Zaten üretim sürecinin
biraz yavafllat›lmas› öngörülüyordu. Bu
durum, SDD safhas›n›n uzamas›ndan
kaynaklan›yor. Türkiye de buna uydu, 
6 olarak planlanan siparifl say›s›n› 2’ye
indirdi. Program›n geldi¤i safhaya göre
de¤erlendirme yap›ld› ve bafllang›ç ola-
rak 2 uçakla programdaki çal›flmalar›-
m›z› devam ettiriyoruz. Karar›n arkas›n-
da yatan durum bu.
Bu kararla flunu da söylemifl olduk:
Program›n içindeyiz, ciddi bir orta¤›z,
kararlar›m›z› da ciddi analizlerle veri-
yoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Programda 

gecikmeler oldu¤unu görüyoruz. 

Böylesi büyük ve karmafl›k bir program

için bu gecikmeler normal kabul edilse

bile iflin bir de maliyet art›fllar› boyutu

var. Çeflitli rakamlar kula¤›m›za 

geliyor. Do¤ru rakamlar› sizden 

ö¤renebilir miyiz? Bu 2 uça¤›n bize 

maliyeti ne kadar olacak?

Murad BAYAR: fiu an için uça¤›n birim
maliyeti, yaklafl›k 120 milyon dolar. An-
cak 2 uçak için, lojistik ve bir tak›m
baflka maliyetler de dahil, toplam 380
milyon dolar ödeyece¤iz. Uçak maliyet-
lerine bakacak olursak flunu görüyo-
ruz: Zaman geçtikçe birim maliyet dü-
flüyor. Mesela bir sene önce alsak bi-
rim maliyet 150 milyon dolar civar›n-
dayd›. Bu düflüfl de program›n ilerle-
mesinden, ö¤renme e¤risinden kay-
naklan›yor. Üretim say›lar› artt›kça, bi-
rim maliyetler düflüyor ve bu düflme
devam edecek. Zaten bizim 100 uçakl›k
tedarik plan›m›zda, yo¤un olarak uçak
alaca¤›m›z zaman, 2020’ler civar›na,
yani maliyetlerin dibe vuraca¤› döneme
denk geliyor.
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Türkiye’nin JSF projesinin SDD safhas›na kat›l›m›na iliflkin mutabakat muht›ras›, dönemin Savunma Sanayii
Müsteflar› Dursun Ali Ercan (sa¤da) taraf›ndan, 11 Temmuz 2002 tarihinde imzalanm›flt›.

©
U

S
 D

o
D



Ümit BAYRAKTAR: O tarihte flu an için

öngörülen birim maliyetler ne düzeyde?

Murad BAYAR: fiu an için öngörülen bi-
rim maliyet, 90 milyon dolar civar›nda.
Ama o zaman›n, yani 2020’nin fiyatlar›y-
la 90 milyon dolar. Onu bugüne çeker-
sek, bugünkü fiyatlarla 60-70 milyon do-
larlara denk geliyor uça¤›n birim fiyat›.
Bizim flu anda ödeyece¤imiz uçak bafl›-
na 120 milyon dolar da zaten 2015 y›l›n›n
fiyat›; yani onu da eskalâsyonla birkaç
sene geriye çekebilirsiniz.
Ama orada flöyle bir e¤ri var; afla¤› yu-
kar› 200 milyon dolardan bafllad› birim
maliyet 2008’de. Bu 90 milyon dolara
kadar düflüyor 2020 civar›nda. Ondan
sonraki y›llarda da ö¤renme e¤risi art›k
tamamland›¤› için, enflasyonla bir mik-
tar artarak gidiyor. Ama flunu kesin ola-
rak söyleyebiliriz ki; Türkiye’nin uçakla-
r›n›n büyük ço¤unlu¤unu alaca¤› y›llar,
program kapsam›ndaki maliyetlerin en
düflük oldu¤u y›llara tekabül ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: ‹lk 2 uça¤› 2015’te

teslim almak üzere ilk siparifli verdik.

Sonraki siparifllerle ilgili durum nedir?

Murad BAYAR: fiimdi konuyla ilgili
SS‹K’e bir plan sunduk. Ama di¤er ülke-
lerde oldu¤u gibi, konu her sene tekrar
de¤erlendirilecek. Yani seneye, SS‹K ko-
nuyu bir daha de¤erlendirecek. Bir son-
raki sene, 2016 için verilecek siparifl ra-
kam› yine 2 mi olur, 4 ya da 6 m› olur flu
an bir fley söylemek zor. De¤erlendirme
yap›ld›ktan sonra makul bir say›da sipa-
rifl tekrarlan›r. Y›ll›k de¤erlendirme sü-
reci çerçevesinde uçak sipariflleri veril-
mesi, 2018’e kadar devam edecek.
Bizim 1 y›l içinde almay› öngördü¤ümüz
uçak say›s›, en fazla 12. Ama 2018’e ka-
dar y›ll›k siparifl say›s› çok artmaz, 12’ye
ç›kmaz. Ancak 2018’den sonra o civarla-

ra ç›kabilir. Yani her hangi bir y›lda, en
fazla 12 uçak siparifl edilecek. 100 uça-
¤›, afla¤› yukar› 10 y›la yay›lm›fl bir tesli-
mat döneminde alaca¤›z.

Ümit BAYRAKTAR: Toplam siparifl 

adedinde bir de¤ifliklik öngörülüyor mu?

Murad BAYAR: 100+16 diye düflünüyo-
ruz flu anda. 16 adetlik bir opsiyonumuz
var; ama onu resmen deklare etmedik.
Geliflmelere göre, Türkiye’nin ihtiyaçla-
r›na göre daha sonra karar verilecek.

Ümit BAYRAKTAR: ‹lk F-35 Türkiye’ye 

ne zaman gelecek?

Murad BAYAR: Siparifl etti¤imiz ilk 2
uçak, pilot e¤itimlerinde kullan›lacak ve
1 sene e¤itim için ABD’de kald›ktan son-
ra, 2016 y›l›nda Türkiye’ye gelecek. Son-
ras›nda da yavafl yavafl filolar›n kurul-
mas›, burada lojistik sürecin oturmas›
süreçleri gerçekleflecek. Asl›nda y›ll›k
siparifl edilecek uçak say›s› da bu gelifl-
melere ba¤l› olarak belirlenecek.

Ümit BAYRAKTAR: S›rayla gidecek 

olursak, SS‹K’ten ç›kan bir sonraki 

karar›n da 10 uçakl›k ilk ANKA insans›z

hava arac› (‹HA) paketi için Türk 

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

ile sözleflme görüflmelerine bafllanmas› 

oldu¤unu görüyoruz. Gelifltirme 

dönemi sözleflmesi “Maliyet +” 

yöntemiyle yürüyen bir projede, seri 

üretim aflamas› için sözleflme 

görüflmelerine bafllanacak. Süreç 

hakk›nda bilgi verir misiniz?

Murad BAYAR: TUSAfi ile yapt›¤›m›z ilk
kontrat›m›z, “gelifltirme dönemi”ni kap-
s›yordu. Bu kontrat›n içerisinde, 3 tane

prototip var. 2 prototip de bir baflka
programdan dolay› geliyor, yani toplam
5 prototipimiz var flu anda ANKA’da.
Ama bu gelifltirme kontrat›yd› ve gelifl-
tirme dönemi maliyetleri ile seri üretim
maliyetleri, do¤al olarak ayn› olmaya-
cak. Gelifltirme döneminde mühendis-
lik, tasar›m, yer ve uçufl testleri gibi bir
sürü tekrarlanmayan maliyet var.

Ümit BAYRAKTAR: Gelifltirme 

dönemindeki sözleflme yöntemi 

dolay›s›yla bunlar›n hepsi SSM’nin bilgisi

dahilindeki maliyetler ve seri üretim 

sözleflmesinde de bu veriler 

kullan›lacak de¤il mi?

Murad BAYAR: Tabii ki maliyetleri bili-
yoruz. Bu yüzden de tasar›m olgunlafl-
t›ktan sonra üretim kontrat›n› imzala-
yaca¤›z, 10 tane uçak al›yoruz diyece-
¤iz. fiimdi dolay›s›yla buradaki maliyet-
ler farkl›. Seri üretim sürecinde, iflçilik
maliyetleri ve malzeme maliyetleri gibi
konular öne ç›kacak. ‹lk safhadaki ma-
liyetlerin ço¤u mühendislikle ilgiliydi.
ANKA’n›n gelifltirme süreci tamamlan-
d›, art›k olgunlaflt› dedi¤imiz zaman -ki
bu yaz›n ortas› gibi olaca¤›n› düflünüyo-
ruz- TUSAfi’a diyece¤iz ki ayn›s›ndan
10 tane daha uçak yap. Bu süreçte baz›
maliyet bilgilerini kullan›r›z, söyledi¤i-
niz do¤ru; ama bu baflka bir kontrat ve
yap›s› farkl› olacakt›r. Seri üretim söz-
leflmesinde “Maliyet +” yöntemine ihti-
yac›m›z yok, çünkü gelifltirme döne-
minde var olan riskler azald›. Testler
yap›ld›, hava arac› saatlerce uçuruldu,
denendi, konfigürasyon oturdu, malze-
meler belli. Art›k “Maliyet +”ya gerek
yok. Proje sabit fiyatla gidebilir.
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2015 y›l›nda teslim edilecek ilk 2 F-35, 1 sene e¤itim için ABD’de kald›ktan sonra, 2016 y›l›nda Türkiye’ye gelecek.
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Ümit BAYRAKTAR: SS‹K’te, Emniyet 

Genel Müdürlü¤ünün hafif s›n›f 

helikopter ihtiyac› kapsam›nda 

Bell Helicopter ile görüflmelere 

bafllanmas› karar› al›nd›. Bir haz›r al›m

projesi olacak. Peki, bu projenin, 

herhangi bir flekilde, geçti¤imiz günlerde

icra edilen ve bizim de kat›ld›¤›m›z, 

Milli Helikopter Ortak Ak›l Buluflmas› 

etkinli¤i esnas›nda gündeme gelen 

çal›flmalarla iliflkilendirilmesi 

düflünülüyor mu?

Murad BAYAR: Bu bir haz›r al›m projesi.
Ama malum her projemizde oldu¤u gibi,
burada da bir offset teklifi al›yoruz. 
Offsetin uygulama alanlar›ndan biri ola-
rak da “Özgün Helikopter” çal›flmalar›-
m›zda, baz› teknoloji alanlar›nda bize
destek olunmas›, teknolojik katk› yap›l-
mas› gibi proje önerileri koyduk. Bunlar,
tekliflerinde firmalar›n genelde olumlu
cevap verdi¤i konular. Dolay›s›yla böyle
bir çal›flma olabilir orada. Özetle, offset
teklifinin içinde böyle bir destek al›nma-
s› da var.

Ümit BAYRAKTAR: S›radaki SS‹K 

karar› da Hava Savunma Harbi F›rkateyni

(TF-2000) projesi kapsam›ndaki 

gemilerin ana sensörü olmas› planlanan 

“Çok Amaçl› Faz Dizinli Radar”›n 

gelifltirilmesi projesinin I. Aflamas› için

ASELSAN’la sözleflme görüflmelerine

bafllanmas›. Bu aflamada neler yap›lacak?

Murad BAYAR: ÇAFRAD dedi¤imiz çok
amaçl› faz dizinli radar, radar teknoloji-
sindeki en uç nokta asl›nda. Yani en kar-
mafl›k radardan bahsediyoruz burada.
De¤iflik frekans bantlar›nda çal›flan, he-
def arama, ayd›nlatma, takip yapan,
uzun menzilli bir radar. Bunun asl›nda
eflleni¤i, Amerikal›lar›n Aegis ad›n› ver-
dikleri sistemde kullan›lan ve uzun
menzilli füzeleri de yönlendirebilen bir
radar. F›rkateyn üzerindeki birkaç yüzlü
bir radar bu ve ilk fazda, radar›n tek yü-
zünü yapmay› hedefliyoruz. Yani bu an-

ten dizininin teknolojisini, entegrasyo-
nunu, bunun bir güdümlü mermi ile en-
tegrasyonunu çal›flaca¤›z. Bunun yap›-
labilir oldu¤unu gösterdikten sonra da
konfigürasyonu tamamlayaca¤›z. I. Afla-
ma’da yap›lacaklar özetle böyle.

Ümit BAYRAKTAR: Bu aflamada yurt 

d›fl›ndan herhangi bir destek al›nmas›

söz konusu mu?

Murad BAYAR: fiu anda öngörülmüyor.
Tamamen milli bir proje olarak düflünü-
yoruz. Daha önce 3 boyutlu radar› 
Thales lisans› ile yapm›flt›k; ama bu ta-
mamen milli bir proje olacak. Konuyla
ilgili Türkiye’de bir tak›m kuruyoruz.
ASELSAN’›n önderli¤inde, araflt›rma
kurulufllar›m›z, üniversiteler ve firmala-
r›n da yer ald›¤› bir tak›m kurulacak bu
ifl için.

Ümit BAYRAKTAR: Hava Kuvvetleri 

Komutanl›¤›n›n turbojet motor ihtiyac›n›n

karfl›lanmas› için bafllat›lan Ar-Ge 

projesi ile ilgili olarak Kale Havac›l›k 

ile sözleflme görüflmelerine bafllanmas›

karar› al›nd›. Proje ve gelifltirilecek 

turbojet motor için düflünülen uygulama

alanlar› hakk›nda bilgi verir misiniz?

Murad BAYAR: Bir süredir üzerinde ça-
l›flt›¤›m›z turbojet motor, özel bir motor
tipidir. Uçak motoruyla ayn› teknolojile-
re sahip oldu¤u düflünülebilir; ama flu
fark var: Bir turbojet motordan bekle-
nen en fazla yar›m saatlik çal›flma süre-
si, bir uçak motorunun on binlerce saat
olan çal›flma süresiyle mukayese bile
edilemez. Dolay›s›yla buradaki imalat
teknikleri ve yaklafl›mlar farkl›. Dünya-
da da bu tip motorlar› üreten firmalara

bakt›¤›m›zda, Pratt&Whitney, GE ve
Rolls-Royce gibi uçak motoru üreticisi
flirketlerin böyle motorlar yapmad›¤›n›
görüyoruz. Turbojet motoru, bu alana
odaklanm›fl, daha küçük, orta boy flir-
ketler üretiyor. Çok daha k›sa bir süre
çal›flmas› beklendi¤i için de daha ucuza
ç›kmas› gereken bir motor.
Uygulama alanlar›ndan bir tanesi, 
TÜB‹TAK SAGE taraf›ndan gelifltirilen
SOM füzesi olacak. Ama hedefimiz sa-
dece SOM’da kullan›lmas› de¤il.
‹HA’larda da kullan›labilecek ayn› za-
manda.

Ümit BAYRAKTAR: Bir hava arac› motoru

üretimi söz konusu ve TEI projede yer al-

m›yor. Bu konuda de¤erlendirmenizi ala-

bilir miyiz?

Murad BAYAR: Bir Ar-Ge projesi kapsa-
m›nda bu motoru gelifltirmek için yola
ç›km›flt›k. Projenin ilk safhas›nda da bi-
liyorsunuz TEI ile tek kaynak olacak fle-
kilde müzakere yapt›k. Ama TEI, bizim
istedi¤imiz maliyetlere inemedi. Sonra-
s›nda da TEI’den ve Kale Havac›l›k’tan
teklif ald›k. Bir rekabet oldu. Rekabetin
sonucu da bu flekilde geliflti. Biz Kale
Havac›l›k’a baflar›lar diliyoruz. Az önce
de belirtti¤im gibi bu bir uçak motoru
de¤il. Ayr›ca iflin içine rekabet girince
böyle sonuçlar da ç›kabiliyor ortaya.

Ümit BAYRAKTAR: Bir Ar-Ge projesi 

için firmalar›n rekabet etmesini nas›l 

alg›lamal›y›z?

Murad BAYAR: Burada konuyla ilgisi ol-
mayan firmalar›n rekabetinden bahset-
miyoruz. Ar-Ge projesi için rekabet eden
firmalar›n her ikisi de yetkin kurulufllar,
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SS‹K, ANKA için 
10 uçakl›k ilk siparifle
yönelik karar ald›.



herhangi iki aday de¤iller. TEI’nin kabili-
yetleri ortada, fazla söze gerek yok; Kale
Havac›l›k da F-35’e güç veren F135 moto-
runda art›k belli ad›mlar› atm›fl, bir nok-
taya gelmifl bir flirket. Her ikisi de bizce
bu iflin ehli, yeterlili¤i olan adaylar›yd›. ‹yi
de bir rekabet süreci gerçekleflti.

Ümit BAYRAKTAR: Motor konusuyla 

ilgili çok uzun zamand›r çal›flmalar 

yürüyordu. ‹lk ad›m havada at›ld›. 

Di¤er alanlarda son durumumuz nedir?

Murad BAYAR: Dizel motorlarda, özel-
likle tank motoru için çal›flmalar›m›z
yürüyor. Bir bilgi istek doküman› da ya-
y›nlad›k. Yavafl yavafl proje flekilleniyor.
SS‹K karar› verildi konuyla ilgili. fiimdi
de bilgi istek doküman›na gelen cevap-
lara göre, bir proje modeli kurgusu ya-
paca¤›z; Türkiye’deki hangi kurulufllar›-
m›z burada nas›l çal›flabilir ona bakaca-

¤›z. Burada tabii bir yurt d›fl› firma des-
te¤i de olacak; ama sadece dizayn flir-
ketleri olacak. Yani motor üreten flirket-
lerle de¤il de tasar›m yapan flirketlerle
çal›flaca¤›z. Onlarla da iliflkiler kuruldu.
Bu sene içinde sözleflmeyi imzalay›p
dü¤meye basar›z kanaatindeyim.
Gelifltirme projesi kapsam›nda ilk hede-
fimiz de Altay tank› olacak. Böyle bir
motoru yapt›ktan sonra da gemilerin ya-
n› s›ra daha küçük ve daha hafif z›rhl›
araçlara do¤ru, bir aile olarak bu moto-
ru gelifltirece¤iz.
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Ümit BAYRAKTAR: SS‹K ile ilgili eklemek

istedi¤iniz bir fley var m›?

Murad BAYAR: Önemli kararlar› ko-
nufltuk asl›nda. Bunlar zaten bas›na
da duyurulanlard›. Duyurmad›klar›-
m›z da var; ama çok hassas oldukla-
r›ndan de¤il de çok büyük boyutlu ol-
mad›klar› için bahsetmedik. Örne¤in;
Suudi Arabistan’dan ald›¤›m›z 6 tane
C-130’u da Erciyes modernizasyon
projemize ekliyoruz. Onun d›fl›nda s›-
v› z›rhla ilgili küçük bir Ar-Ge proje-
miz var. Çelik yelek yerine, s›v› z›rh-
tan yap›lm›fl bir yelek gelifltirilmesi
de bir Ar-Ge projesi olarak bafll›yor.
Bir de 7 tane yeni Ar-Ge projemiz için
bafllang›ç karar› al›nd› SS‹K’te.

Ümit BAYRAKTAR: Peki, bu yeni 

Ar-Ge projelerinin, Türk Savunma 

Sanayisi ürünlerinin gelece¤ine 

etkisi nas›l olacak? Örne¤in 

ihracatta karfl›m›za ç›kabilecek 

k›s›tlamalar›n azalmas›nda katk›s› 

olacak m›?

Murad BAYAR: Sadece ihracat için de-
¤il, kendi kullan›m›m›z için de belirtti-
¤iniz k›s›tlamalarla karfl›laflabiliyoruz.
Çünkü savunma sanayisinde bugüne
kadar yapt›¤›m›z çal›flmalar, daha çok
sistem mühendisli¤i ve sistem enteg-
rasyonu diyebilece¤imiz seviyede. 
ANKA ‹HA’s›n› yap›yoruz ama sistem
mühendisli¤ini yap›yoruz. Motorunu
Almanya’dan al›yoruz. Üzerindeki bir-
tak›m kritik malzemeler yurt d›fl›ndan
geliyor. Di¤er projelerimizde de böyle.
Tamam, nihai ürün bizim; ama ürünün
içinde bir sürü kritik malzeme var ha-
la ithal etti¤imiz. Zaten stratejik plan›-
m›zda da önümüzdeki döneme yönelik
a¤›rl›k verdi¤imiz alan bu: Teknolojik
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Savunma Sanayii ‹cra Komitesi
Toplant›s› Kararlar›
Savunma Sanayii ‹cra Komitesi, gündeminde yer alan konular› görüflmek ve ilgili kararlar›
almak amac›yla Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n baflkanl›¤›nda, 5 Ocak’ta topland›.
Toplant›da al›nan bafll›ca kararlar flunlar oldu:
I. Türk Silahl› Kuvvetlerinin yeni nesil savafl uça¤› ihtiyac›n› karfl›lamak üzere, Türkiye’nin
1999 y›l›ndan itibaren konsorsiyum üyesi olarak kat›ld›¤› Müflterek Taarruz Uça¤› (JSF) 
projesi kapsam›nda, tedarik plan›nda yer alan ve 2015 y›l›nda teslim al›nmas› planlanan 
ilk 2 adet F-35A uça¤›n›n sipariflinin verilmesi hususunda Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
yetkili k›l›nm›fl olup, müteakip y›llara iliflkin siparifller Savunma Sanayii ‹cra Komitesi
taraf›ndan projedeki geliflmelere göre ayr›ca de¤erlendirilecektir.
II. De¤erlendirme çal›flmalar› tamamlanan projelerde yüklenici firmalar ile sözleflme 
imzalamak üzere Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› yetkili k›l›nm›flt›r. Bu çerçevede;

1Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n orta irtifa uzun süre havada kalan insans›z hava arac›
ihtiyac›n› karfl›lamak üzere yürütülen ANKA projesi kapsam›nda, seri üretim faz›na

iliflkin olarak 10 uçakl›k ilk paket için TUSAfi-Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi. ile
sözleflme görüflmelerine bafllanmas›na,

2Emniyet Genel Müdürlü¤ünün hafif s›n›f helikopter ihtiyac›n› karfl›lamak üzere bafllat›lan
proje kapsam›nda 15 helikopter için al›nan tekliflerin de¤erlendirilmesi sonucunda 

Bell Helicopter Textron Inc. firmas› ile sözleflme görüflmelerine bafllanmas›na,

3Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› Hava Savunma Harbi Firkateyni (TF-2000) projesi
kapsam›ndaki gemilerin ana sensörü olacak Çok Amaçl› Faz Dizinli Radar Gelifltirme 

projesi’nin 1. Aflamas› için ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.fi. ile sözleflme
görüflmelerine bafllanmas›na,

4Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› için turbojet motor ihtiyac›n› karfl›lamak üzere bafllat›lan
Ar-Ge projesi kapsam›nda al›nan tekliflerin de¤erlendirilmesi sonucunda, Kale Havac›l›k

Sanayi A.fi. firmas› ile sözleflme görüflmelerine bafllanmas›na,
karar verilmifltir.
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derinlik. Bunu çal›flal›m diyoruz. Me-
sela ANKA ‹HA’m›z var. Bunun üzerin-
de de ASELSAN’›n ASELFLIR elektro-
optik hedefleme ve gözetleme sistemi
var. fiimdi ANKA bizim, ASELFLIR de
bizim. Kameran›n elektroni¤i, yaz›l›m›,
optik k›s›mlar›; onlar da bizim, o da ta-
mam. Ama içinde dedektör var. De-
dektör ithal mesela. fiimdi dedektör
için de bir Ar-Ge projesi bafllatt›k. Bil-
kent Üniversitesi ve Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) de kat›l›yor proje-
ye. Dedektörün bir so¤utma devresine
bir de okuma devresine
ihtiyac› var. Bu dedek-
törün okuma devresini,
ancak bir mercekle gö-
rebiliyorsunuz. Yani Ar-
Ge, teknoloji deyince bu
boyutlara inmeniz gere-
kiyor. FLIR’in çal›flmas›
buna ba¤l›. Yoksa FLIR’i
yapt›m demenizin çok da
bir anlam› yok. Bu devrenin tasar›m›
da ODTÜ MEMS Laboratuvar›’ndaki
hocalar›m›z›n kurdu¤u bir teknokent
flirketine ait.
Sanayi derinli¤i, teknoloji derinli¤i de
bu demek… Sadece ihracat için de¤il,
kendi ihtiyaçlar›m›z için de bu derin-
liklere inmezsek günün birinde yine
ba¤›ml›l›¤›n getirdi¤i problemleri ya-
flayabiliriz, yine aya¤›m›z tak›labilir.

Ümit BAYRAKTAR: SS‹K 

kararlar›ndan, geçti¤imiz 

Aral›k ay›nda K›z›lcahamam’da 

düzenlenen “Savunma Sanayii Arama

Konferans›”na geçmek istiyoruz. 

Okuyucular›m›za konferanstan 

bahseder misiniz? Sizce, bu 

konferanstan ç›kan önemli sonuçlar 

neler oldu? Bir de konferans›n sonuçlar›

kamuoyuyla paylafl›lacak m›?

Murad BAYAR: Öncelikle konferans›n
neden düzenlendi¤inden bahsedelim…
Ben, May›s 2004’teki SS‹K toplant›s›n›
bafllang›ç olarak al›yorum. Orada ne
yapm›flt›k? 3 tane büyük projenin ihale-
sini iptal etmifltik. Büyük olay olmufltu.
Tank, ATAK helikopteri ve ‹HA’larla ilgi-
li projelerdi bunlar ve demifltik ki bu
projeleri yeni bir modelle kurgulayaca-
¤›z. M‹LGEM’in de karar› vard› ayn› SS‹K
toplant›s›nda, Sahil Güvenlik Arama
Kurtarma Gemisi’nin de Cirit’in de. Bu-
gün bakt›¤›m›zda, iptal etti¤imiz o 3 pro-
jede flu noktaya geldi¤imizi görüyoruz:

ATAK’›n ilk teslimat›na haz›rlan›yoruz;
ANKA’y› uçuruyoruz, seri üretime geç-
mek üzereyiz; ALTAY tank›n›n da tasa-
r›m aflamas› olgunlaflma noktas›na gel-
di, prototipleri imal etmeye bafll›yoruz.
M‹LGEM’i teslim ettik; Cirit seri üretime
geçiyor; Sahil Güvenlik Arama Kurtar-
ma Gemisi de bitti, son testleri yap›l›yor,
teslim edilecek. Yani bu döneme bakt›-
¤›n›zda, o kurgunun yol haritas›n› ta-
maml›yor gibiyiz. May›s 2004’te ortaya
konan felsefenin ve iradenin ›fl›¤›nda
ç›kt›¤›m›z yolu tamamlama aflamas›n-
day›z ve 2012’de de tamamlanacak gibi
görünüyor.
‹flte konferansta da “Bundan sonraki
kurgu ne olmal›?” arand›. Yöntem ola-
rak böyle bir konferans düzenlenmesi,
asl›nda Say›n Milli Savunma Bakan›m›z
‹smet Y›lmaz’›n bir önerisiydi. Çok da
verimli bir konferans oldu. Kat›l›m çok
kuvvetli ve geniflti. ODTÜ ve Bilkent rek-
törlerimiz, Ankara Sanayi Odas› Baflka-
n›m›z, baflta D›fliflleri ve Ulaflt›rma 
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Bir teknokent flirketi
taraf›ndan tasarlanan 

dedektör okuma devresi,
ancak bir mercek yard›m›yla

görülebiliyor.
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Bakanl›¤›ndan olmak üzere birçok ka-
mu kurumundan, özel sektörden, vak›f
flirketlerinden ve MKEK’den yetkililer,
araflt›rmac›lar… Her seviyede sektörün
temsil edildi¤i bir platform oldu. Sonuç-
ta belli alanlarda bulgular ortaya ç›kt›.
Hiç bilmedi¤imiz yeni bir fley ç›kt› m›?
Hay›r. Ama flu anlafl›ld›: Bir ortak ak›l,
önümüzdeki dönemde at›lmas› gereken
ad›mlar üzerinde bir mutabakat var
sektörde.
Öne ç›kanlar neler oldu diye bakarsak:
Kamu taraf› olarak tedarik yönetimi
anlam›nda bizim iflimizi daha etkin
yapmam›z gereklili¤i öne ç›kt›. Ar-Ge
ve teknoloji derinli¤i, Ar-Ge finansma-
n› önemli bir konu olarak ç›kt›; asl›nda
teyit edilmifl oldu, bu öngördü¤ümüz
bir fleydi. Özel sektörün, süreçlere da-
ha etkin kat›lmas› öne ç›kt› ki biliyor-
sunuz bu da üzerinde çal›flt›¤›m›z bir
konu. ‹hracat›n bir tak›m enstrüman-
larla sistematik flekilde desteklenme-
si öne ç›kt›. Yan sanayinin desteklen-
mesi ile son dönemde bizim de günde-
mimizde yo¤un flekilde giren lojistik
konusu ve sanayinin lojistik süreçler-
de daha etkin rol almas› öne ç›kan ko-
nular oldu.

Bence konferans›n en önemli sonucu
ise kat›l›mc›lar›n, üzerinde konuflulan
konularda, yüzde 90’lar oran›nda muta-
bakatla oradan ayr›lm›fl olmas›. Bir iki
konuda alternatifli görüfller vard›; ama
ço¤unlukla bir mutabakat sa¤land›.
Konferans sonuçlar›n› ilk aflamada kon-
ferans kat›l›mc›lar›yla paylafl›yoruz,
ama kamuoyuyla da paylaflaca¤›z.

Askeri Fabrikalar›n 
Kapanmas› Mümkün De¤il
Ümit BAYRAKTAR: Lojistik konusu 

aç›lm›flken, bir sorumuz olacak: 

Türk Silahl› Kuvvetlerinin, tedarik 

süreçlerinden -lojistik de dahil- 

tamamen ç›kaca¤›na iliflkin duyumlar

al›yoruz. Bunlar gerçe¤i yans›t›yor mu?

Murad BAYAR: fiimdi, baz› çal›flmalarda
ancak uzun bir süreçte netice al›nabilir.
Lojistik konularla ilgili yürüttü¤ümüz
çal›flma da bunlardan. Objektif kriter-
lerle yürütülen bir çal›flma iken, bir an-
da, oras› kapat›l›yor, buras› aç›l›yor, o
sat›l›yora döndü¤ü ve çal›flmalar kamu-
oyuna farkl› yans›t›ld›¤› zaman, yap›lan
çal›flmaya zarar veriyor. Objektif katk›
yap›lmamaya bafllan›yor, herkes gard›n›
al›yor. Hâlbuki lojisti¤e iliflkin hakikaten

çok ciddi bir çal›flma yürütüyoruz.
Olay flu asl›nda -geçen sene yapt›¤›m›z
konferansta da bunu konufltuk- özellik-
le, Türkiye’de milli olarak gelifltirilen
sistemlerin lojisti¤i nas›l olacak? Önem-
li bir soru bu. Buna ciddi bir cevap bula-
mazsak, bizim projelerimizin devaml›l›-
¤› aç›s›ndan da bir s›k›nt› oluflacak.
Örne¤in ANKA’y› teslim ettik. Bunun lo-
jistik deste¤i nas›l olacak? Eskiden en-
vanterimize ald›¤›m›z bu türden sistem-
lerin ço¤u, yurt d›fl› kaynakl›yd›; yurt d›-
fl›nda bizden baflka ülkelerde de kulla-
n›l›yordu ve o ülkelerde kurulmufl lojis-
tik sistemler vard›. Biz de o sistemler-
den faydalan›yorduk. Fakat ANKA’y› ilk
olarak kullanan biz olaca¤›z. ALTAY’› ilk
olarak biz kullan›yor olaca¤›z. M‹LGEM’i
ilk biz kullan›yoruz. Bu durumda, bunla-
r›n lojisti¤inin de çok ak›ll›ca kurgulan-
mas› gerekiyor. Burada hemen baflvu-
rabilece¤imiz bir kaynak da var: Bu
ürünleri yapan sanayi kurulufllar›m›z.
Onlar bunun servis süreçlerinde, bak›-
m›nda, onar›m›nda da görev alabilir. Ça-
l›flt›¤›m›z konu bu flimdi.
Ama bu, art›k askeri fabrikalar› kapat›-
yoruz, yerine bunu getiriyoruz çal›flma-
s› de¤il ki. Böyle bir çal›flma yok. Çün-
kü zaten mevcut sistemler var, onlar›n
bak›m› idamesi var. ABD’de bile bir ka-
nun var. “Title 10” dedikleri meflhur bir
kanun ve o flunu öngörüyor; depo sevi-
yesi bak›m iflleri, sanayi ve askeri fab-
rikalar aras›nda yar› yar›ya paylafl›la-
cak. Yüzde 50-50. Bunu kanuna ba¤la-
m›fl. JSF projesinde bile tart›flma ko-
nusu oldu bu. Amerikan Silahl› Kuvvet-
lerinin bak›m tesisleri diyor ki: Biz en
fazla yüzde 50’sini verebiliriz. Yüzde
50’yi kanunen kendimizde tutmak zo-
runday›z. Her ülkede buna iliflkin dü-
zenlemeler var. De¤iflik kriterleri var
tabii olay›n: Maliyet etkinlik, süreklilik,
kritik durumlarda deste¤in devaml›l›¤›
vs gibi. Hepsine göre de¤erlendirilmesi
gerekiyor…
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K›z›lcahamam’da düzenlenen arama konferans›, genifl bir kat›l›ma sahne oldu.





Ümit BAYRAKTAR: K›z›lcahamam’a 

geri dönecek olursak… K›z›lcahamam’da

TSKGV flirketleriyle ilgili neler 

konufluldu?

Murad BAYAR: TSKGV flirketlerinin hal-
ka arz süreci konufluldu. Konunun daha
da somutlaflt›r›lmas› ve h›zland›r›lmas›
üzerinde duruldu. Bir de yönetim aç›s›n-
dan, daha profesyonel yap›lanmalar ol-
mas› gereklili¤i üzerinde duruldu.

Ümit BAYRAKTAR: Söz TSKGV 

flirketlerinden aç›lm›flken, kula¤›m›za

gelen, ASELSAN’›n 4 ayr› flirkete 

bölünmesi konusunu sormak 

istiyoruz size. Böyle bir bölünme ya da

birleflme söz konusu mu?

Murad BAYAR: Böyle bir bölünme ya da
birleflme söz konusu de¤il. ASELSAN’›n
bahsetti¤iniz flekilde bölünmesi, bence
uygun bir fley de de¤il. Bizim güçlü flir-
ketlere ihtiyac›m›z var. Bugün gelinen
noktada, geçmiflte konuflulan tek bir
holding çat›s› alt›nda birleflme de do¤ru
olmayabilir; ama güçlü flirketlere ihtiya-
c›m›z oldu¤u kesin. fiirketlerimizi kü-
çültmemiz de¤il, büyütmemiz laz›m.

Sektörümüz Kurumsallafl›yor
Ümit BAYRAKTAR: Savunma Sanayii 

‹hracatç›lar Birli¤i, geçti¤imiz Aral›k

ay›nda kuruldu. A¤›rl›kl› olarak 

hafif silah üreticilerinin, birli¤in 

yönetim kurulunda oldu¤unu 

görüyoruz. SSM’nin de yer ald›¤›

bu yap›y› ve süreci siz nas›l 

de¤erlendiriyorsunuz?

Murad BAYAR: Bu durumun asl›nda
teknik bir aç›klamas› var. Savunma sek-
törü olarak ihracatta fazla bir etkinli¤i-
miz yoktu bugüne kadar. Dolay›s›yla bi-
zim flirketlerimiz de farkl› ihracatç› bir-
liklerine da¤›lm›fl durumdayd›lar; hepsi
baflka bir yere üye idi. Ve hepsi baflka bir
Gümrük Tarife ‹statistik Pozisyonlar›
(GT‹P) numaras› üzerinden ihracat yap›-
yordu. Bizim ihracatç› birli¤i kurmam›z
için de en az 70 tane ihracat yapan üye
ve toplamda da belli bir ihracat büyüklü-
¤ü gerekiyordu. Bu 70 üyeyi, bize tahsis
edilen GT‹P numaralar›yla bir araya top-
layabilece¤imiz ilk grup buydu. Çok sa-
y›da hafif silah firmas›n›n yer almas› bu
yüzden. Onlar da ihracat yap›yorlar ve
bize tahsis edilen GT‹P numaralar›yla
yap›yorlar.
Önemli olan birli¤in kurulmas›yd› ve
kuruldu. Yönetim Kurulu da bizce gayet
dengeli olufltu. Büyük flirketlerimiz de
var: ASELSAN, ROKETSAN, MKEK,
FNSS ve Yonca-Onuk Tersanesi.
Aç›kça söylemek gerekirse bizim
çok da tan›d›¤›m›z bir dünya de-
¤il buras›. Daha çok Ekonomi
Bakanl›¤›n›n, Türkiye ‹hracatç›-

lar Meclisi (T‹M)’in kontrolünde bir
dünya; ama biz de o dünyada yerimizi
alm›fl olduk. Burada bence önemli olan
konu da bu.
‹hracatç› birli¤inin sektörümüz için öne-
mi flu: Art›k, ihracat› gelifltirme ad›na
devletin kurdu¤u mekanizma ve destek-
lerden daha etkin faydalanabilece¤iz.
Ekonomi Bakanl›¤›n›n tüm çal›flmala-
r›ndan, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisinin
tüm çal›flmalar›ndan do¤rudan faydala-
nabilece¤iz. Asl›nda bunu flöyle okuma-
m›z laz›m: Sektörümüz kurumsallafl›-
yor. Eskiden SASAD ve SADER vard›, on-
lar› SASAD alt›nda birlefltirdik ve flimdi
tek bir sanayici derne¤imiz var.
TOBB’daki meclisimiz kuruldu, onun da
bize ciddi katk›s› oldu. fiimdi ihracatç›lar
meclisimizi de kurduk ve o dünyaya da
girmifl olduk. Oradaki imkânlardan sek-
tör faydalanacak. En önemlisi de flu ki:
‹hracattan yap›lacak binde 5 kesinti var
ihracatç›lar birlikleri için. Bugüne kadar

sektörümüzün yapt›¤› ihracattan
yap›lan bu kesintilerden, biz hiç-
bir flekilde istifade edemedik.
fiimdi bu kesintiler kendi birli-

¤imize gelecek, kendi ihraca-
t›m›z› desteklemek için kul-

lan›lacak.
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M‹LGEM’in 
devam gemilerinin 
inflas›na yönelik 
nihai karar› 
SS‹K verecek.





Ümit BAYRAKTAR: Genel Maksat 

Helikopteri’nde sözleflme imzas› 

epeyce gecikti. Bir iptal edilme durumu

olabilir mi?

Murad BAYAR: Gecikti, evet. Ama iptali
söz konusu de¤il. Asl›nda geçen y›l›n so-
nuna yetifltirmek istiyorduk; ancak mü-
zakerelerde bir iki konuda mutabakat
sa¤lanamad› henüz. Fakat Mart’a kadar
bitirmek istiyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: M‹LGEM’in devam 

gemileriyle ilgili görüfllerinizi pek çok

platformda dile getirdiniz, biz de 

sektörle paylaflt›k. fiu anda süreç 

ne aflamada?

Murad BAYAR: DEARSAN ve RMK Marine
tersanelerinden teklif istedik 6 gemi için.

Ümit BAYRAKTAR: Sürecin baflka 

tersanelere de aç›lmas› söz konusu mu?

Murad BAYAR: Hay›r, o söz konusu de-
¤il. Çünkü orada yeterlilik çok önemli,
hep konufltu¤umuz gibi. Türkiye’de bu-
güne kadar bizimle çal›flan, proje yapan
7 tersanemiz var. Üretim izni alm›fl, top-
lamda da 9 tersanemiz var. Ama genel
toplamda, Türkiye’de 130 civar›nda ter-
sane var. Askeri gemi inflas› son derece
özel bir alan ve ifl hacmi olarak da çok
büyük bir alan de¤il. Bizim öngörümüz,
biz burada 3 ya da 4 tersaneyi ancak ya-
flat›r›z elimizdeki ifl hacmiyle. Bu da bir
uzmanl›k gerektiriyor. Mesela kara
araçlar›nda 3 flirketimiz var. BMC, FNSS
ve Otokar. Bir dördüncü bizce fazla. Ör-
ne¤in FNSS’ye y›llard›r ifl vermedik, ih-
racatla ayakta duruyorlar, hakl› olarak

da her f›rsatta flikâyet ediyorlar bu du-
rumdan. Ama askeri projelerin niteli¤i
bu, süreklilik yok. Ancak kazan›lan kabi-
liyetlerin, belli yerlerde muhafaza edili-
yor olmas› da gerekli. Mesela az önce
lojistik konusunu konufltuk. Bu durum
onunla da ba¤lant›l›. Biz bu ifli yayd›¤›-
m›z zaman, rekabet kayboldu¤u zaman,
yar›n öbür gün lojistik konusunda da s›-
k›nt›ya gireriz. Dolay›s›yla bizim denizci-
lik alan›ndaki stratejimiz bu flekilde.

Ümit BAYRAKTAR: Her iki tersane birden

görevlendirilebilir mi?

Murad BAYAR: Teklifleri de¤erlendirip,
nihai karar için SS‹K’e arz edece¤iz, biri
seçilecek. fiu an için her iki tersanenin
de görev almas› gibi bir öngörümüz yok.
Ama seçilecek tersanenin, di¤er 7 ter-
saneye, üretim izni alm›fl di¤er tersane-
lere de ifl paketleri vermesini teflvik edi-
yoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Son dönemde, 

‹ngiltere’nin deniz konular›na artan 

bir ilgisi oldu¤unu görüyoruz. Örne¤in,

geçti¤imiz Ekim ay›nda düzenlenen 

4. Deniz Sistemleri Semineri’nde 

‹ngiliz firmalar oldukça öne ç›karken 

Alman firmalar› neredeyse yoktu. 

Hatta Yeni Tip Denizalt› projesini 

üstlenen HDW’yi bile göremedik. Bu 

durumu siz nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Murad BAYAR: Almanya ile flu anda sa-
dece denizalt› konumuz var. Baflka bir
konumuz yok, olmaz da. Çünkü Alman-
ya ile bugüne kadar çal›flt›¤›m›z plat-
formlar›n hepsini, art›k kendi tersanele-

rimizde yapabiliyoruz. Dolay›s›yla bun-
dan sonra Almanya ile böyle bir çal›fl-
mam›z olmaz. ‹ngiltere de bu aç›dan Al-
manya’n›n yerini alamaz; çünkü alaca¤›
bir yer yok. ‹ngiltere’nin cevap arad›¤›
soru, üzerinde çal›flt›klar› Type 26 f›rka-
teynine yönelik bir konsorsiyum olabilir
mi Türkiye’nin de kat›laca¤›.
Tabi ki olabilir. Buraya kadar bir prob-
lem yok. Her zaman söyledi¤imiz gibi,
belli büyüklükteki platformlarda -bu ge-
mi, denizalt›, uçak ya da helikopter ola-
bilir- konsorsiyumlara aç›¤›z. Ama bu-
nun gerçekleflebilmesi için, ihtiyaçlar›n
da benzer olmas› laz›m. Bizim TF-2000
projemizde ihtiyaç, hava savunma f›rka-
teyni. Bildi¤imiz kadar›yla Type 26’n›n
ana görevi hava savunma de¤il. Dolay›-
s›yla ihtiyaçlar benzer olmazsa zaten
konsorsiyuma do¤ru gidilmesi mümkün
de¤il. ‹lk ad›m bu. Di¤er yanda Type 45
çözümü var. Ancak mevcut bir f›rkateyn
de bizim iflimize yaramaz. Fakat ‹ngilte-
re ile ortak bir proje olsun tabii ki isteriz.
O aray›fla devam edece¤iz. Konunun bi-
raz daha çal›fl›lmas› laz›m.
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FNSS taraf›ndan gelifltirilen PARS 6x6, yine FNSS imzas› tafl›yan Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü’nden geçmeye haz›rlan›yor.





Meltemlerin Hepsinde 
F›rt›na Var
Ümit BAYRAKTAR: Meltem projelerinde

son durum nedir?

Murad BAYAR: Meltem III’te teknik zor-
luklar var. Meltem II’yi ise bir noktaya
getirdik diye düflünüyorum. K›smetse
onun teslimatlar› bu sene olur. Meltem
III’te iflin o manada bafl›nday›z. Ama de-
¤erlendirmelerimiz devam ediyor. Biz
projeye devam etme düflüncesindeyiz.
Alenia Aeronautica’da bize karfl› bir ta-
ahhüde girmifl durumda, o taahhüdü ye-
rine getirecek. fiu anda sözleflmemizin
gere¤i neyse yap›lacak. Ama meltemle-
rin hepsinde f›rt›na var diyebiliriz.

Herkes Kendini
Sertifikasyona Haz›rlas›n
Ümit BAYRAKTAR: Taktik ‹HA cephesinde

sözleflme, nihayet Aral›k ay›nda 

imzaland›. Sözleflme görüflmeleri 

sürecinde, sertifikasyonla ilgili 

problemlerin oldu¤unu konuflmufltuk 

sizinle. Problemler nas›l afl›ld›?

Murad BAYAR: Sertifikasyon önemli bir
konu ve bu konu ‹HA’lar›n tamam›nda
gündeme gelecek. Mesela ANKA’n›n
gelifltirilme sürecinde de gündemde de-
¤ildi; ama seri üretiminde gündeme ge-
lecek. Mevcut sistemleri, olgunlaflm›fl
prototipler olarak düflünüyoruz. Kale-
Baykar’dan alaca¤›m›z 12 uçak da so-
nuçta olgunlaflm›fl prototip olacak; 
Vestel Savunma’dan alaca¤›m›z 6 uçak
da. fiu anda sertifikasyon uygulamas›n›,
yüzde 100 resmi süreçlerle yapm›yoruz.
Zaten yeni standartlar ve uygulamalar›
daha tam oturmufl de¤il. Ama sertifi-
kasyon ekibimiz bu konuyu çal›flmaya
bafllad›. ANKA’n›n seri üretiminde de
çal›flacaklar. Taktik ‹HA’lar›n da mütea-
kip seri üretimlerinde çal›fl›lacak. Mev-
cut sözleflmelerden, NATO standartlar›-
na göre sertifiye edilmifltir diye bir so-
nuç ç›kmayacak. Ama ikisinde de süreç-
ler belli bir düzeyde uygulanacak.
Bak›n, sertifikasyon konusu bir lüks gibi
alg›lan›yor; ama tam aksine son derece
önem kazanm›fl vaziyette… Bugün, özel-

likle sivil hava trafi¤inin geldi¤i noktada,
bu uçaklar›n hepsi -ANKA 30.000 ft’e
kadar ç›k›yor, di¤erleri de 20.000 ft’e ka-
dar ç›k›yor- sivil hava trafi¤inin oldu¤u
koridorlarda uçuyor olacaklar. Dolay›-
s›yla bunlar›n sertifikasyonu çok önem-
li. Zaten bu yüzden ‹HA’lar›n sertifikas-
yonu gündeme geldi. O nedenle NATO
bu konuyla ilgili standart yay›nlad›. Yani
uçufl güvenilirli¤i önem kazand›. Önü-
müzdeki dönemde bu konu çal›fl›lacak.
Kanaatime göre yanl›fl ve eksik anlafl›l›-
yor sertifikasyon konusu. Ama kurtulufl
yok, herkes kendini sertifikasyona ha-
z›rlas›n. TUSAfi dahil söylüyorum bunu.

Ümit BAYRAKTAR: Eklemek istedi¤iniz

baflka bir konu var m›?

Murad BAYAR: Son olarak, bu y›l›n özel-
likle havac›l›k aç›s›ndan önemli bir y›l ol-
du¤unu eklemek istiyorum. Önemli he-
deflerimiz olan bir y›l. ANKA uçufllar›n›
belli bir noktaya getirmek istiyoruz y›l or-
tas›na kadar ve ANKA’y› kullan›ma alma-
y› planl›yoruz. Yine y›l ortas›na kadar
ATAK’›n ilk teslimat›n› yapmay› planl›yo-
ruz. HÜRKUfi’un ilk uça¤›n›n montaj ça-
l›flmalar› devam ediyor ve Haziran gibi
hangardan ç›karaca¤›z, y›l›n sonuna do¤-
ru da ilk uçuflu yapmay› planl›yoruz. Ar-
Ge olarak yürüyen GÖKTÜRK 2’nin bu se-
ne f›rlat›lmas› planlan›yor, MELTEM uça-
¤›m›z›n kabulünü bu sene yapaca¤›z. H‹K
uça¤›n›n kabulünü de yine bu y›l›n sonu-
na kadar yapaca¤›z. fiu andaki bafll›ca
hedeflerimiz bunlar. Dolay›s›yla 2012,
havac›l›k aç›s›ndan yo¤un bir y›l olacak.

Savunma Sanayii Müsteflar›m›z Murad
Bayar’a vermifl oldu¤u bilgiler için 
okuyucular›m›z ad›na teflekkür ederiz.

RÖPORTAJ
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Montaj çal›flmalar› devam eden 
HÜRKUfi’un hangardan ç›kmas›na çok az kald›.





Gelecek için “dünyan›n
en iyi savunma sanayi-
si flirketi olma” hedefi-

ni koyan ve tüm çal›flanlar› ile
bu fikri benimsedi¤ini göste-
ren FNSS, mükemmelli¤in
temel kavramlar›n› kendi ku-
ruluflunda benimseme ve ya-
flama geçirme konusunda
kararl› oldu¤unu belirten
“Ulusal Kalite Hareketi ‹yi Ni-
yet Bildirgesi”ni, Türkiye Ka-
lite Derne¤i (KalDer) ile 5
Ocak’ta Ankara Sheraton
Otel’de düzenlenen törenle
imzalad›. Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM), Milli Sa-
vunma Bakanl›¤›, SaSaD,
ASO ve OST‹M temsilci ve yet-
kililerinin kat›l›m›yla gerçek-
lefltirilen imza töreni esna-
s›nda ayr›ca, FNSS, sürdürü-
lebilir kalite yönetimi anlay›-

fl›n›n bir devam› olarak yük-
sek performans sergileyen
tedarikçilerine “FNSS Onayl›
Tedarikçi” belgelerini takdim
etti.

Farkl› ve Kal›c› Olmak
FNSS Pazarlama ve Strateji
Direktörü Haluk Bulucu’nun
sunumuyla bafllayan etkin-
likte, Bulucu’dan sonra,
FNSS CEO’su ve Genel Mü-
dürü Nail Kurt kürsüye ç›kt›.
‹lk olarak bu iki törenin ne-
den birlefltirildi¤ini aç›klayan
Kurt, mükemmeliyet yolcu-
luklar›nda ayr›lmaz ortaklar›
olarak tan›mlad›¤› tedarikçi-
lerine belgelerinin, KalDer
ile mükemmeliyet yolunda
atacaklar› imzalar ile efl za-
manl› verilmesinin, birbiriyle
oldukça örtüflen faaliyetler

oldu¤unu; bu yüzden de bu 2
töreni özellikle bir arada ger-
çeklefltirdiklerini belirtti.
Akabinde, flirketlerinin onay-
l› vizyon ve misyon tan›mlar›-
n›n d›fl›nda olmas›na ra¤-
men, tüm çal›flanlar› ile be-
nimsedikleri “dünyan›n en iyi
savunma sanayisi flirketi ol-
ma” hedefini, FNSS’nin çok
daha uzaklara bakan ve yük-
sek idealleri olan bir flirket
olmas› ile aç›klayan Kurt;
“E¤er alan›m›zda dünyan›n
en iyisi olmay› hedeflemiyor-
sak, bu yapt›¤›m›z ifllerin çok
büyük bir anlam› yok.” dedi.
Konuflmas›n›n devam›nda,
geçti¤imiz sene 20. y›l›n› kut-
layan FNSS’nin 1990’l› y›llar-
dan bugünlere kadar, ope-
rasyon, proje, müflteri ve
kaynak yönetimi ve idari ifller

gibi konularda nereden ne-
reye geldi¤ine de¤inen Kurt,
dünyadaki geliflmelerle de
paralel olarak, bugün gelifl-
mekte olan bütün flirketler
gibi, kendilerinin de çok say›-
da projeyi efl zamanl› yönete-
bilen bir flirket haline geldi-
¤ini söyledi. Bu süreçleri ge-
ride b›rak›rken zorluklarla
bafl etmek için neler yap›yo-
ruz diye soran ve organizas-
yon de¤ifliklikleri ve yetkin-
liklerin artt›r›lmas›n›n yan›n-
da insana yap›lan yat›r›m›n
bu sorunun cevab›nda önem-
li kriterler oldu¤unu söyle-
yen Kurt, bunlar›n yan› s›ra
müflteri nezdinde FNSS’nin
farkl› çözümler sunmas›n›n
ve bunu güler yüzle yapmas›-
n›n büyük önem arz etti¤ini
belirtti. Farkl› çözüm ve fark-

ÖZEL HABER
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Savunma sanayisinde, gerek yürüttü¤ü projeler gerekse düzenledi¤i çeflitli 

etkinlikler ile öncü bir firma oldu¤unu her f›rsatta gözler önüne seren 

FNSS Savunma Sistemleri A.fi. (FNSS), 5 Ocak’ta icra edilen “Ulusal Kalite

Hareketi ‹yi Niyet Bildirgesi ‹mza Töreni ve FNSS Onayl› Tedarikçi Sertifika Teslim

Töreni” ile mükemmeliyet merkezi olma yolunda sa¤lam bir ad›m daha att›.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

FNSS Mükemmeliyet
Merkezi Olma Yolunda
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l› yaklafl›m›n kal›c›l›¤› da be-
raberinde getirdi¤ini ifade
eden Kurt, her zaman fleffaf,
temiz ve dürüst olduklar›n›
ve güler yüzlülüklerinden ta-
viz vermeden yollar›na de-
vam etmeye çal›flt›klar›n›
vurgulad›. Konuflmas›na,
FNSS’nin paydafllar›na de¤i-
nerek devam eden Kurt, bu-
günün flartlar›nda ifl ortakl›-
¤›n›n büyük önem arz etti¤i-
nin ve müttefikler olmadan
fazla yol al›namayaca¤›n›n
alt›n› çizdi. Bu noktada pay-
dafllar› ile birlikte bir tak›m
oyunu oynad›klar›n›n fark›n-
da olduklar›n› ve kazançlar›
kadar riskleri de paylaflmak
istediklerini belirten Kurt,
tüm bunlar› söylerken kendi-
lerini dev aynas›nda görme-
diklerini, sadece cevaplar›n›
arad›klar› sorular›n, ifllerini
nas›l daha iyi yapacaklar›,
eksiklerini nas›l tamamlaya-
caklar› ve nas›l daha iyiye gi-
decekleri oldu¤unu söyledi.
KalDer ile imzalayacaklar› iyi
niyet anlaflmas›n›n da bu öz-
güvenin; ama ayn› zamanda
bu yeterli olmama bilincinin
getirdi¤i bir durum olarak
aç›klayan Kurt, anlaflman›n
imzalanmas›n› takiben izle-
necek yol haritas› ve yap›la-
cak denetlemeler hakk›nda
da k›sa bilgiler verdi. Kurt ay-
r›ca, nas›l FNSS’nin kalite
sisteminin üzerinde yapabi-
lecekleri her türlü iyilefltir-
meyi yapman›n peflindelerse
ayn› flekilde tedarikçileri ile
de ayn› çal›flma içinde bulun-
duklar›n›; onlar›n perfor-
mans›n›n, ayn› zamanda
FNSS’nin performans› oldu-
¤unu vurgulad›. Özellikle ya-

k›n çevrelerinde bulunan ve
imalat yapan firmalara ger-
çekten can damarlar› olarak
bakt›klar›n› ifade eden Kurt,
son 1 y›ld›r bu firmalarla de-
tayl› çal›flmalar ile kendi de-
netimlerini yapt›klar›n› ve
çok k›sa sürede istedikleri
performans ve kalite düzeyi-
ne ulaflan tedarikçileri ile
sertifikalar›n› paylaflacakla-
r›n› belirtti. Di¤er flirketlerin
de bu süreci takip edece¤ini,
bunun yaflayan bir süreç ol-
du¤unu ifade eden Kurt, söz-
lerini, “… rekabetçi olman›n
yetmedi¤i bir ortamda, sü-
rekli farkl› olmak, sürekli ön-
de olmak için kofluyoruz.” di-
yerek bitirdi.

Kalite Artt›r›lmal›
Nail Kurt’tan sonra kürsüye
ç›kan KalDer Yönetim Kurulu
Baflkan› Fahir Altan ise ko-
nuflmas›na, uzun süredir sa-
vunma sanayisi flirketlerin-
den birisiyle Ulusal Kalite
Hareketi ‹yi Niyet Bildirge-
si’ni imzalamak için çaba
sarf ettiklerini ve bunu sek-
törün önde gelen flirketlerin-
den biri olan FNSS ile ger-
çeklefltirdiklerinden dolay›
duyduklar› memnuniyeti dile
getirerek bafllad›.
Ülkemizin rekabetçili¤inin
artt›r›lmas› için savunma sa-
nayisi sektöründe ihracatta
art›fl, yenilikçilik ve yarat›c›l›-
¤›n gelifltirilmesi ve yan sa-
nayinin güçlendirilmesi gibi
hedefler ortaya kondu¤unu,
bunlar›n gerçeklefltirilebil-
mesi için de en temel ihtiya-
c›n, hem büyük kurulufllar›n
hem de yan sanayinin üretim
kalitesini artt›rmak oldu¤unu

söyleyen Altan, kalite kavra-
m›n›n sadece üretim kalitesi
ile de s›n›rl› olmad›¤›n› vur-
gulad›. Üretim kalitesi dendi-
¤inde ise kurumlar›n do¤ru
liderlerle, do¤ru stratejilerle,
do¤ru kaynak yönetimiyle,
güçlü tedarikçiler ve iyi ta-
n›mlanm›fl süreçlerle yöneti-
lip, yenilikçilik ve yarat›c›l›¤›n
hayata geçirilmesi ve perfor-
mans›n say›sal verilerle ifade
edilmesini planlad›klar›n›
aç›klayan Altan, bunun için
de dünyada kabul görmüfl
ça¤dafl bir model olan EFQM
(European Foundation for
Quality Management) Mü-
kemmeliyet Modeli’ni uygu-
lad›klar›ndan bahsetti. Bu
modeli, küreselleflmenin ge-
tirdi¤i avantajlardan fayda-
lanmak için bir kald›raç gibi
kullanarak, savunma sanayi-
mizin de beklentileri do¤rul-
tusunda kurum ve kurulufl-
lar›m›z›n rekabet gücünü ve
baflar›s›n› artt›rman›n müm-
kün oldu¤unu sözlerine ek-
leyen Altan, konuflmas›n›n
devam›nda EFQM Mükem-
meliyet Modeline göre
FNSS’yi nas›l bir de¤erlen-
dirmeye tabi tutacaklar›n› ve
bu de¤erlendirmeler sonu-
cunda FNSS’nin, kendi stra-
tejisine ve gündemine ba¤l›
olarak tespit edilen iyilefltir-
meye aç›k alanlar›n›n, EFQM
Mükemmeliyet Modeli çer-
çevesinde iyilefltirilece¤ini
aç›klad›. Altan, önümüzdeki
süreçte at›lacak ad›mlar› ise
flöyle s›ralad›:
� fiubat 2012’de KalDer’in

FNSS’yi denetimi,
� Nisan 2012’de KalDer’in

rapor haz›rlamas› ve
FNSS Yol Haritas› çizimi
ve uygulama,

� Nisan 2013’te yeniden 
denetim ve sonuç kontrolü,
yeni ad›mlar,

� Ve sonsuza kadar sürekli
geliflim.

Daha sonraki süreçte ise
FNSS’nin, arzu etti¤i takdir-
de, önce Türkiye’de ulusal
kalite ödülüne, daha sonra
da Avrupa’da kalite ödülüne
baflvurabilece¤ini belirten
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EFQM
Nedir?
Sektörü, büyüklü¤ü, 
yap›s› ve olgunluk düzeyi 
ne olursa olsun, bir kurulufl,
baflar›l› olmak için düzgün 
bir yönetim sistemi
kurmal›d›r. EFQM
Mükemmellik Modeli, 
kurulufllar›n mükemmellik
yolunda ilerleyip
ilerlemediklerini ölçerek
yönetim sistemlerini
gelifltirmeleri konusunda
onlara yard›mc› olan pratik
bir araç niteli¤i tafl›r ve 
kurulufllar›n kuvvetli yönlerini
ve iyilefltirmeye aç›k
alanlar›n› görmelerini
sa¤layarak onlar› çözümler
üretmeleri konusunda teflvik
eder. Performansla ilgili tüm
boyutlarda sürdürülebilir
mükemmelli¤i
gerçeklefltirmek üzere pek
çok yaklafl›m›n olabilece¤i
gerçe¤i üzerine kurulmufl
olan EFQM Mükemmellik
Modeli, zorunluluk içermez
ve dokuz ana kriter üzerine
kurulmufltur. Bu kriterlerden
befli “Girdi” kriterlerini
(Liderlik, Politika ve Strateji,
Çal›flanlar, ‹fl Birlikleri ve
Kaynaklar, Süreçler); dördü
ise “Sonuç” kriterlerini
(Müflterilerle ‹lgili Sonuçlar,
Çal›flanlarla ‹lgili Sonuçlar,
Toplumla ‹lgili Sonuçlar,
Temel Performans Sonuçlar›)
oluflturuyor. Girdi kriterleri
bir kuruluflun yapt›¤›
faaliyetleri; sonuç kriterleri
ise o kuruluflun neler 
gerçeklefltirdi¤ini gösteriyor.
EFQM Mükemmellik Modeli
ile ilgili daha detayl› bilgiye
KalDer’in ‹nternet sayfas›
www.kalder.org’dan
ulaflabilirsiniz.

KalDer Yönetim Kurulu Baflkan› Fahir Altan ve FNSS CEO’su ve Genel Müdürü Nail Kurt



Altan; “Biz mükemmellik
modelinin, tam anlam›yla
benimsenmesini ve kurum-
sal kültürün bir parças› ol-
mas›n›, kurumun sürdürüle-
bilir rekabet gücü için gerçek
bir güvence oldu¤una inan›-
yoruz.” diyerek konuflmas›n›
noktalad›.

Yan Sanayinin 
Temsilcisi OST‹M
Yan sanayiyi temsilen söz
alan OST‹M Baflkan› Orhan
Ayd›n ise yapt›¤› k›sa konufl-
mada, geçti¤imiz y›llarda, zi-
hinlere hep, Türkiye’de bir
fleylerin nas›l yap›lamayaca-
¤›n›n, nas›l üretilemeyece¤i-
nin kaz›nd›¤›n›; bu yüzden de
ürünleri yerlilefltiremeyece-
¤imiz, gücümüzün yetmeye-
ce¤i alg›s›n›n olufltu¤unu; fa-
kat bugün FNSS, ASELSAN,
TUSAfi gibi flirketler saye-
sinde, Türk mühendisinin,
Türk firmalar›n›n bunu ya-
pabilece¤inin ispatland›¤›n›
söyledi. OST‹M’in, yerli sa-
nayinin, üretime odakl› sa-
vunucusu ve temsilcisi oldu-
¤unu belirterek sözlerine
devam eden Ayd›n, KalDer’in
faaliyetlerinin ve denetimle-
rinin organize sanayi bölge-
sine nas›l uyarlanabilece¤ini
ö¤renmek istediklerini ve bu
yap›n›n içine kat›lmay› arzu
ettiklerini belirterek sözü
SSM Kalite Test ve Sertifi-
kasyon Daire Baflkanl›¤› 
fiube Müdürü Sezai Öztürk’e
b›rakt›.

SSM Takipte
SSM’nin, haz›rlam›fl oldu¤u
stratejik plan ve bu planda
yer alan misyon ve vizyonu
kat›l›mc›larla paylaflarak su-
numuna bafllayan Öztürk,
akabinde ülkemizin savunma
sanayisi alan›ndaki tedarik
mekanizmalar›na, 1980’li 
y›llardan bafllayarak projek-
tör tuttu. Kalite ve mükem-
meliyet konular›na iliflkin
stratejik hedef plan›nda be-
lirlenen savunma sanayisin-
de KOB‹ ve yan sanayi enteg-
rasyonunun gelifltirilmesi;
sözleflmeler içerisinde yer

alan kalite, test ve sertifikas-
yon faaliyetlerinin, perfor-
mans, zaman ve maliyet aç›-
s›ndan etkinlefltirilmesi ve
sektörde faaliyet gösteren
firmalar›n kalite yönetim sis-
temlerinin uluslararas› stan-
dartlara uygun bir flekilde
yap›land›r›lmas› ve etkin fle-
kilde uygulanmas› hedefleri-
ne k›saca de¤inen Öztürk,
koyulan bu hedefleri nas›l ta-
kip ettiklerini de aç›klad›. Söz
konusu faaliyetler kapsa-
m›nda yap›lan de¤erlendir-
meler sonucunda, 2007-
2011 döneminde ana sistem
ve platform üreticisi firmala-
r›m›za 26 adet proje kalite
uyumluluk sertifikas›, 23
adet de sanayi güvenli¤i
uyum sertifikas› verdiklerini
aç›klayan Öztürk, FNSS’nin
de Seyyar Yüzücü Hücum
Köprüsü projesi kapsam›nda
yap›lan firma inceleme ve
de¤erlendirme faaliyetleri
sonras›nda bu sertifikalar›
ald›¤›n› belirtti. Son olarak,
sektörden 2012 y›l› ve sonra-
s› için beklentilerini dile geti-
ren Öztürk, nitelikli tedarik-
çiler ve bunlar› destekleyen
araflt›rma kurulufllar› ile üni-
versitelerin de tedarik zinciri
yönetimine dahil edilmesi-
nin, d›fla ba¤›ml›l›¤›n kabul
edilebilir seviyelere çekilme-
sinin ve alt sistem baz›nda
marka yaratabilecek uzman-
laflm›fl bir yan sanayi taban›-
n›n oluflturulmas›n›n, sürdü-
rülebilirlik aç›s›ndan kritik
öneme haiz oldu¤unu söyledi.
Öztürk’ün konuflmas›n› ar-

d›ndan KalDer ve FNSS ara-
s›nda imzalanacak Ulusal
Kalite Hareketi ‹yi Niyet Bil-
dirgesi, KalDer Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Fahir Altan ve
FNSS CEO’su ve Genel Mü-
dürü Nail Kurt taraf›ndan im-
zaland› ve törenin ikinci k›s-
m›na; kalite sertifikalar›n›n
takdimine geçildi.

FNSS’nin Onayl› 
Tedarikçileri
FNSS’nin, tedarik yönetim
sürecinin, etkin, verimli, sür-
dürülebilir ve sistematik bir
yaklafl›m oluflturarak, tüm
tedarikçilerle karfl›l›kl› gü-
ven duygusuna dayal› bir or-
tak kalite kültürü yaratmak
ve ileriki dönemde s›f›r hata-
l› malzeme al›m› sa¤lamak
amac›yla gerçeklefltirdi¤i bu
sertifikaland›rma sürecinde;
firmalar üç ana kategoride
de¤erlendirildi. ‹dari yap›lan-
ma, kalite yönetim sistemi ve
uygulamalar› ile üretim ve
operasyonel yetenekler ka-
tegorilerinde yap›lan de¤er-
lendirmeler çerçevesinde,
ilk aflamada FNSS’nin top-
lam 15 tedarikçi firmas›, iki
y›l süreyle geçerli olacak
“FNSS Onayl› Tedarikçi Fir-
mas›” belgesini almaya hak
kazand›.
Törende, FNSS Kalite Güven-
ce fiefi Hakan Ya¤c›’n›n,
FNSS’de sat›n alma faaliyet-
lerine temel teflkil eden mal-
zeme grupland›rmas›; teda-
rik ve kalite faaliyetleri kap-
sam›nda gerçeklefltirilen 
faaliyetler ve performans 

yönetimi kapsam›nda FNSS’nin
tedarikçileri ile gerçeklefltir-
di¤i faaliyetler hakk›nda yap-
t›¤› oldukça detayl› sunumun
ard›ndan sertifikalar›n› alan
firmalar flöyle oldu:
� AKANA Mühendislik
� ARAL Havac›l›k

San. Tic. Ltd. fiti.
� CETEK Makina 

San. ve Tic. Ltd. fiti.
� DEMSAN Makina

San. ve Tic. Ltd. fiti.
� Dizayn Makina ‹malat 

ve Müh. San. Tic. Ltd. fiti.
� Grup Teknik Makina 

San. Ltd. fiti.
� HASAfi Metal ve Yedek

Parça Makina San. 
Tic. Ltd. fiti.

� HAS-EL Teknik
Makina Savunma 
San. ve Tic. Ltd. fiti.

� ‹MTES ‹malat Teknolojisi
San. ve Tic. Ltd. fiti.

� MEDSAV Medikal 
Savunma Makina ‹malat
San. Tic. Ltd. fiti.

� MEFASAN Makina Sanayi
Otomotiv Medikal 
Tic. Ltd. fiti.

� Mikron Makina 
San. ve Tic. Ltd. fiti.

� Nurol Makina
ve Sanayi A.fi.

� Küçükpazarl› Kal›p ve 
Makina San. ve Tic. Ltd. fiti.

FNSS yetkilileri ayr›ca, yeni
baflvurular için sertifikalan-
d›rma sürecinin devam etti-
¤ini ve FNSS Kalite Güvence
Bölümü taraf›ndan sertifika-
land›rma ifllemlerinin sürek-
li ve dönemsel olarak icra
edilece¤ini de aç›klad›.
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OST‹M Baflkan› Orhan Ayd›n

SSM Kalite Test ve Sertifikasyon Daire Baflkanl›¤›
fiube Müdürü Sezai Öztürk





T örenin aç›l›fl konufl-
mas›n› yapan Bilkent
Üniversitesi Elektrik

ve Elektronik Bölüm Baflkan›
Prof. Dr. Orhan Ar›kan’dan
sonra sözü, METEKSAN Sa-
vunma Genel Müdürü Murat
Erciyes ald›. Projelere bafl-
larken tören yapman›n güzel
oldu¤unu, ancak projeler ta-
mamland›¤›nda tören yap-
man›n daha anlaml› ve daha
önemli oldu¤unu söyleyen
Erciyes’in gündeminde, pro-
jenin zaman›nda ve bütçe s›-
n›rlar› içinde tamamlanm›fl
olmas› vard›. 2007 y›l›nda
bafllayan projenin, planlanan
zaman olan 48 ay içinde ta-
mamland›¤›n› belirten Erci-
yes, flöyle devam etti:
- De¤er kümemizde flöyle bir
fley yazar: “Ald›¤›m›zdan faz-
las›n› ya da bizden beklenen-
den fazlas›n› vermek.” 
M‹LDAR projesi bunun iyi ör-
neklerinden bir tanesi. Proje
isterleri, asl›nda bir masa
üstü prototipi tarif ederken,
bugün çevresel testleri yap›l-
m›fl, askeri flartlarda çal›fla-
bilecek bir mühendislik pro-
totipi seviyesine getirerek
çal›flmay› tamamlad›k.

Erciyes’in ard›ndan kürsüye
gelen METEKSAN Savunma
Radar Sistemleri Program
Direktörü U¤ur O¤uz ise Ar-
Ge projesiyle ilgili teknik de-
taylar› kat›l›mc›larla paylaflt›.
O¤uz, 4 y›l içerisinde, s›f›rdan
bir sistem ortaya ç›kart›ld›¤›-
n› ve algoritmalar›, yaz›l›m›
ve donan›m› dahil, tamamen
milli imkânlarla gelifltirilen
bir sistem olarak teslim edil-
di¤ini söyledi.

Çok Fonksiyonlu 
Bir Sistem
Bir mühendislik prototipi
olarak gelifltirilen M‹LDAR,
Ka bantta 35 GHz’de çal›flan
bir milimetre dalga radar.
Çok fonksiyonlu bir sistem
olan M‹LDAR’›n, taktik alan-
da kullan›mda öne ç›kan 2
ana modu bulunuyor.
‹lki benzer sistemlerde at›fl
kontrol radar› modu olarak
da geçen, darbe-doppler
modu. ‹kincisi ise uçufl esna-
s›nda pilota yard›mc› olan
arazi profil oluflturma modu.
Sabit ve hareketli kara ve ha-

va hedeflerinin tespitini ve
takibinin yan› s›ra h›za ba¤l›
hedef tasnifi de yapabilmeyi
olanakl› k›lan darbe-doppler
modunun menzil isterleri 
8 km iken; emniyetli seyrü-
sefer için arazi profili olufltu-
ran ve uçufl hatt› içerisindeki
yükseltiler hakk›nda kullan›-
c›y› bilgilendiren arazi profili
oluflturma modunun menzil
isteri ise 2 km. Darbe-doppler
modunda sistem, çoklu he-
def takibi de yapabiliyor.
M‹LDAR’›n deneysel modlar›
ise sentetik aç›kl›k radar
(SAR) ve hareketli hedeflerin

yüksek çözünürlüklü görün-
tülerini elde etmeye yönelik
ters sentetik aç›kl›k radar
(ISAR)’dan olufluyor.
METEKSAN Savunma’n›n
Bilkent Üniversitesi ile birlik-
te yürüttü¤ü bir TÜB‹TAK
1007 projesi olan M‹LDAR’›n
4 y›ll›k takviminin ilk y›l› içe-
risinde, genel sistem gerek-
sinimleri ve algoritma tasa-
r›mlar› yap›lm›fl ve simülas-
yon ortam›nda bu sistem ta-
sar›m alternatifleri do¤ru-
lanm›fl. Sonraki 1,5 y›ll›k
aflamada ise sistem tasar›m›
detayland›r›lm›fl; yaz›l›m ve
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Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)
taraf›ndan yürütülen ve TÜB‹TAK
taraf›ndan desteklenen, Kara Hedef
Angajman› ‹çin Milimetrik Dalga Radar
Teknikleri Gelifltirilmesi (M‹LDAR) Ar-Ge 
projesinin resmi kapan›fl töreni, 23 Ocak’ta, Bilkent 
Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Fakültesi’nde
gerçeklefltirildi. Törene, Savunma Sanayii Müsteflar› 
Murad Bayar ve beraberindeki heyet ile birlikte, TÜB‹TAK 
ve Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› temsilcilerinin yan› s›ra 
ana yüklenici METEKSAN Savunma Sanayii A.fi. 
(METEKSAN Savunma) yetkilileri ve proje paydafllar› kat›ld›.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

METEKSAN Savunma
M‹LDAR’da Hedeflerin 
Ötesine Geçti
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METEKSAN Savunma
Genel Müdürü 
Murat Erciyes



donan›m gereksinimleri be-
lirlenmifl ve 4 farkl› modda
sistemin yap›labilirli¤inin
gösterildi¤i bir kavramsal
prototip haz›rlanm›fl.
Son aflamada ise daha önce-
ki aflamalarda onaylanan ta-
sar›ma uygun olan sistemin
üretimi, entegrasyonu ve
sonras›nda da bir bölümü
arazi flartlar›nda yap›lan
uzun bir kabul muayene sü-
reci gerçeklefltirilmifl. Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤› ve
SSM yetkilileri ile birlikte
gerçeklefltirilen kabul mu-
ayene testlerinde, arazide
gerçek hedeflerin kullan›ld›-
¤› çok say›da test yap›lm›fl.
Helikopterler ve tanklar›n 
da yer ald›¤› bu testlerde,
M‹LDAR’›n menzili, tespit ve
takip hassasiyetleri ve çözü-
nürlük özellikleri yerinde gö-
rülmüfl ve geçti¤imiz y›l›n
Temmuz ay› içerisinde de ka-
bul muayene testleri bafla-
r›yla tamamlanm›fl. Bir Ar-
Ge projesi olsa da mümkün
oldu¤unca ürüne yaklaflabil-
mek amac›yla METEKSAN 
Savunma, M‹LDAR’›, ifllevsel
testlerin yan› s›ra helikopter
platformunun parametrele-
rinin esas al›nd›¤› titreflim
testlerine, s›cak–so¤uk test-
lerine ve EMI/EMC testlerine
de tâbi tutmufl ve sistemin bu
testlerden de baflar›yla geç-
ti¤i görülmüfl.

S›n›rlar Zorlan›yor
Projenin teknik detaylar›n›
anlatt›¤› sunumu esnas›nda
O¤uz, proje çerçevesinde
METEKSAN Savunma’n›n,
mühendislik prototipini orta-
ya ç›kar›rken yapt›¤›, çok sa-
y›da di¤er çal›flmadan da
bahsetti. O¤uz’un özellikle
vurgulad›¤› konular›n bafl›n-
da, tasar›m ve test altyap›s›-
n›n tamamen bu proje içeri-
sinde kuruldu¤u oldu. Anten
ölçümü için kullan›lan yak›n
ve uzak alan ölçüm düzenek-
leri; mikrodalga modül üreti-
mi için kullan›lan temiz oda
ile RF ve bütün say›sal birim-
lerin testleri için kullan›lan
40 GHz’e kadar ifllevsel labo-

ratuvar da bu altyap› içerisin-
de yer al›yor.
Proje kapsam›nda rafta haz›r
ürün olarak al›n›p kullan›lan
baz› alt birimler için de para-
lel çal›flmalar bafllatan 
METEKSAN Savunma, bun-
larda da baflar›ya ulaflm›fl.
Bunlar›n bafl›nda, sinyal iflle-
me birimleri geliyor. 
M‹LDAR’›n isterlerini karfl›-
layabilecek, kendi sinyal iflle-
me kartlar›n› ve birimlerini
üreten ekip, kabul testlerini
geçtikten sonra da çal›flma-
lar›n› sürdürerek bu birimle-
ri kullan›p, personel tespiti
gibi veya sistemin menzilini
artt›rmak gibi baflar›lar elde
etmifl. Proje isterlerinde aza-
mi menzil 8 km iken kendi
gelifltirdikleri donan›ma ek
olarak, yine kendi gelifltirdik-
leri yaz›l›mlarla çal›flmalar›n›
sürdüren ekip, 25 km menzi-
le kadar yapt›klar› testlerde
baflar›l› sonuçlara ulaflm›fl.
Projenin ilk bafltaki kurgusu
içerisinde mekanik birimle-
rin tamamen haz›r al›narak
kullan›lmas› söz konusu olsa
da nihai ürüne olas› en yak›n
sistemi üretebilmek için 
METEKSAN Savunma, bütün
tasar›m› da üstlenmifl. Sade-
ce çeflitli mekanik yap›lar›n
tasar›m› de¤il, M‹LDAR’›n bir
helikopter platformuna en-
tegrasyonu aflamas›nda ihti-
yaç olaca¤› düflünülen bir
stabilizasyon alt sistemi de
tasarlan›p üretilmifl.
Sistem hava so¤utmal› olsa
da bir s›v› so¤utma alt siste-
mi denemesi de yapan ekip,
bu çal›flmalar›nda da baflar›l›
sonuçlar elde etmifl.

Bütün donan›mlar›n milli ol-
mas›n›n yan› s›ra Bilkent
Üniversitesi ile beraber ge-
lifltirilen algoritmalar ve bü-
tün sistem yaz›l›mlar› da
gerçek zamanl› yaz›l›mlar
olarak bir radar sistemi is-
terlerini karfl›layacak flekilde
sisteme gömülmüfl.

M‹LDAR’›n Gelece¤i
Bir sonraki ad›mda, gelifltiri-
len sistemi daha da küçült-
mek, olas› en hafif ve en kü-
çük hale getirmek ve bunu
bir helikopter platformu üze-
rinde kalifiye etmek isteyen
METEKSAN Savunma, proje
ön teklifini SSM’ye sunmufl
durumda.
Buna ek olarak METEKSAN
Savunma, törende, milimetre
dalga teknolojisinin farkl› kul-
lan›m alanlar›yla ilgili çeflitli
önerileri de gündeme getirdi.
Bu öneriler aras›nda, günü-
müzde giderek önem kazanan
insans›z hava arac› (‹HA) sis-
temlerinin kalk›fl ve inifllerini
kolaylaflt›rmak için milimetre
dalga sensörleri kullan›lmas›
yer al›yor. Böyle bir çözümün,
sadece konvansiyonel kalk›fl
ve inifl yapan sabit kanatl›
‹HA’lar için de¤il; dikey kalk›fl
ve inifl yapan döner kanatl›
‹HA’lar için de kullan›labilece-
¤i düflünülüyor. Hatta heli-
kopterlerin kalk›fl ve iniflleri
esnas›nda da kullan›labilece¤i
düflünülen böyle bir sistemde
yer alabilecek bir mikrodalga
sensörün fizibilitesi üzerinde
de çal›flmalar son aflamaya
gelmifl bulunuyor.
METEKSAN Savunma, ‹HA’lar
üzerinde faydal› yük olarak

kullan›labilecek ve kara he-
deflerinin tespitini gerçek-
lefltirecek daha küçük ve da-
ha hafif bir sistemin fizibilite
çal›flmalar›n› da tamamla-
m›fl durumda.
Milimetre dalga radar tek-
nolojisi kullan›larak k›sa
menzilli at›fl kontrol radar-
lar› üretilebilmenin de
mümkün oldu¤undan hare-
ketle METEKSAN Savunma,
Deniz Kuvvetleri Komutanl›-
¤›n›n envanterindeki gemile-
rin nokta savunma sistemle-
rinin takip radarlar›n›n milli-
lefltirilmesi söz konusu oldu-
¤u takdirde, bu çal›flmalarda
görev alabileceklerini de¤er-
lendiriyor. Bunun için flimdi-
den haz›rl›klara bafllayan fir-
ma, konsepti çal›flman›n yan›
s›ra M‹LDAR projesi kapsa-
m›nda gelifltirdikleri anteni,
tek darbeli (monopulse) bir
antene dönüfltürmek için de
çal›flmalara bafllam›fl.
Milimetre dalga teknolojisi-
nin de¤erlendirilebilece¤i di-
¤er uygulamalar aras›nda ise
sahil gözetleme uygulamala-
r›nda kullan›lan uzun men-
zilli radarlar›n yan›na enteg-
re edilebilecek, k›sa menzil-
de çok daha küçük hedefleri
tespit ve tan›ma amaçl› ikinci
sensörlerin gelifltirilmesi;
kara platformlar› için aktif
koruma sistemleri ve dost-
düflman tan›ma (IFF) sistem-
leri gündeme getirildi.
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Törende kapan›fl konuflmas›n› yapan
Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar,
milimetre dalga teknolojisinin uygulama
alanlar›n›n ne kadar çeflitli oldu¤unun
çok iyi görüldü¤ünü ve anlat›lanlar›n 
son derece etkileyici oldu¤unu söyledi.



Hava Arac› BOY Faaliyet Alan›
Küresel havac›l›k, geride b›rakt›¤›m›z 2011 y›l›nda yeniden ge-
liflme e¤ilimine girmifl ve bu geliflme seviyesinin, ilgili alt bile-
flenleri de dahil, gelecek on y›lda da sürece¤i beklentisi yay-
g›nlaflm›flt›r.

Dünya havac›l›¤›ndaki geliflmelere paralel olarak, ülkemiz ha-
vac›l›k sektöründe de önemli geliflmeler yaflanmakta, mal ve
hizmet çeflitlili¤i giderek artmaktad›r.
Havac›l›¤›n kurumsal ve bireysel tüketicisi, gereksinim duydu-
¤u ürünü en uygun fiyatla ve zaman›nda tercih ederken özgün,
yenilikçi, kaliteli olan›na da yak›n ilgi göstererek sektörün re-
kabet dinami¤ini oluflturmaktad›r. Yap›s› ve iflleyifli nedeni ile

ANAL‹Z
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Bu makalede, MSI Ayl›k Savunma Teknolojileri Dergisinin Ocak 2012 say›s›nda
yay›nlanan; “Türkiye’de Havac›l›k Endüstrisine Yönelik Örgün Ö¤retim
Programlar›n›n De¤erlendirmesi” makalesine ba¤l› olarak, Türkiye’nin h›zla
geliflen (sivil havac›l›k iliflkili) hava arac› Bak›m, Onar›m ve Yenileme (BOY)
sahas›ndaki ifl gücü oluflumunun temel tafl› olan akademik “örgün ö¤retim 
programlar›” ulusal ölçekte incelenecek, genel durum de¤erlendirmesi
yap›lacak ve endüstri ihtiyaçlar› yönünden sonuçlara ulafl›lacakt›r.

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

Türkiye’de Hava Arac› 
“Bak›m, Onar›m ve Yenileme”
Alan›na Yönelik Örgün
Ö¤retim Programlar›n›n
De¤erlendirmesi
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havac›l›¤› derinden etkileyen rekabet ortam›, do¤ru bilgiye da-
yal›, zaman›nda al›nan karar›n önemini ve ak›lc›l›¤› daha da ön
plana ç›karmaktad›r. Bu durum, üretim süreçleri ile ilgili kay-
naklar›n› en iyi yap›land›ran ve bu kaynaklarda en do¤ru yarar-
lanan organizasyonlara avantaj sa¤lamaktad›r.
‹nsan kayna¤›, her üretim sürecinde oldu¤u gibi, havac›l›k en-
düstrisi üretim süreçlerinin de en önemlisi ve stratejik etkisi
en yüksek olan›d›r.
Hava arac› BOY (Maintenance, Repair and Overhaul / MRO) sa-
has›, özellikle emek yo¤un uygulamalar›n yayg›nl›¤› nedeni ile
havac›l›k endüstrisinde insan kayna¤›ndan en fazla etkilenen
bileflendir.
Endüstriyel analizler ve üretici kurulufllar›n raporlar›nda, kü-
resel sivil hava ulaflt›rma araçlar› iliflkili (uçak, motor ve kom-
ponent) BOY pazar›nda;
� ‹fl hacminin 2011 y›l›nda 50 milyar dolar seviyesine 

yaklaflt›¤›; gelecek on y›lda 70 milyar dolara ulaflaca¤›,
� 2030 y›l›na kadar, dünyada 650 bin yeni teknisyen ihtiyac›

olaca¤›,
tahmin edilmektedir.
Bu analiz ve raporlarda yer alan bir di¤er önemli husus da pa-
zar›n büyümesine ra¤men, özellikle geliflmifl ülkelerin, bu de-
¤iflim s›ras›nda, sahip olduklar› ifl oran›nda ciddi seviyede ka-
y›plar yaflayacak olmalar›d›r. Bu konuda;
� FAA (Federal Aviation Administration) taraf›ndan,

� 2008 y›l›nda, denizafl›r› ülkelerdeki hava arac› BOY 
kurulufllar›na yetki verilmesinin, “güvenlik” 
mülahazalar›na ba¤l› olarak önce durdurulmufl,

� daha sonra da ABD Anayurt Güvenli¤i Bakanl›¤›’na ba¤l›
Ulaflt›rma Güvenlik ‹daresi (TSA) taraf›ndan 
belirlenecek, "güvenlik de¤erlendirmesi" yöntemine 
uygun bir süreçte, yeni baflvurular›n de¤erlendirilece¤i
ve  yetkilendirmelerin yap›laca¤› duyurularak bu yönde
yeni baflvurular ask›ya al›nm›fl

� ve geçen zaman içinde bir geliflme kaydedilememifltir.
� EASA (European Aviation Safety Agency) taraf›ndan ise,

� Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerin d›fl›nda kalan ülkelerdeki
BOY kurulufllar›na yönelik de¤erlendirmelerde yaflanan
güçlük ve belirsizlikler, 2010 y›l›ndan itibaren, artan bir
yo¤unlukta hissedilmeye bafllanm›flt›r.

Bu geliflmeler, ifl kayb›n›n azalt›lmas› yönünde yaflanan bir
karfl› mücadelenin FAA ve EASA gibi otoritelerin çal›flma ve de-
¤erlendirme süreçlerine kadar ulaflt›¤›n› haber vermektedir.
Bugün için bu pazarda harcanan her üç dolardan biri, “‹stan-
bul’a 4 uçufl saati mesafeli çember” içinde kalan bölgemizde
harcanmaktad›r. Bu yüzden, hava arac› BOY pazar› geliflimi ve
ihtiyaç tahminleri ile beraber, bu konuda gizli veya aç›k olarak
yaflanan bölgesel ifl kayb› önleme mücadeleleri, sektörde in-
san kayna¤› ile ilgili yetifltirme ve çal›flt›rma süreçlerinde yeni
uygulamalara yönelime neden olmal›d›r.
Bugünkü flartlarda,
� Hava araçlar›na uygulanan hangar bak›mlar›nda,

� Uçak bak›m maliyetinin %80+ bölümünün ifl gücü 
ve %20- bölümünün malzeme,

� Motor bak›m maliyetinin %25- bölümünün ifl gücü 
ve %75+ bölümünün malzeme,

� Komponent bak›m maliyetinin %50- bölümünün ifl gücü
ve %50+ bölümünün malzeme,

oldu¤u bilinmektedir.
� Y›lda 150 bin kiflinin üzerinde yolcu tafl›yabilen tek 

koridorlu bir yolcu uça¤›n›n emniyetle uçuflunu 

sa¤layabilmek, sefer bafl›na, günlük, haftal›k ve ayl›k 
periyotlarda yap›lan di¤er bak›mlar›n ötesinde, 1-3 y›lda bir,
ortalama 3-4 hafta sürebilecek ve hangar gerektiren
üst seviyeli bak›m / kontrollere ihtiyaç duymaktad›r.

� Hangar bak›mlar›nda, sadece uçak ile ilgili ortalama 
24-30 kiflilik bir ekip çal›flmaktad›r. Bu ekibin;
� 4-5 kiflisi mekanik ihtisasl› (B1 kategori),
� 2-3 kiflisi aviyonik ihtisasl› (B2 kategori) onaylay›c› 

teknisyen (Certified Staff),
� 18-22 kiflisi ise kariyer süreci sonunda B1/B2 olma 

beklentisine sahip e¤itimli yard›mc› teknisyenlerden,
oluflur. Bak›m bulgular›na göre, yap›sal onar›m, kabin içi,
tahribats›z muayene gibi destekleyici ihtisaslara sahip 
5-10 kiflilik bir ekip de zaman zaman bu gruba dahil ola-
bilmektedir.

BOY Faaliyetlerine Yönelik Örgün Akademik 
Ö¤retim Programlar›
Bugün; yüksekö¤retim ve ortaö¤retim seviyesinde yap›land›-
r›lm›fl ulusal hava arac› BOY faaliyetleri ile iliflkili örgün ö¤re-
tim programlar›n›n;
� ‹çerik ve uygulamalar›n›n, havac›l›k alan›ndaki uluslararas›

geçerlili¤i olan kurallara, 
� Kapasitelerinin de (optimizasyonu yap›larak) endüstriyel 

ihtiyaç seviyesine,
uygun olarak belirlenmesi beklenmektedir.

BOY Faaliyetlerine Yönelik 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;
� 7 adet devlet üniversitesi,

� Anadolu Üniversitesi,
� Ege Üniversitesi,

47

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - fiubat 2012

©
m

yT
E

C
H

N
IC



� Erciyes Üniversitesi,
� ‹stanbul Teknik Üniversitesi,
� ‹stanbul Üniversitesi,
� Kocaeli Üniversitesi,
� Orta Do¤u Teknik Üniversitesi,

� 3 adet vak›f üniversitesi veya meslek yüksekokulu,
� At›l›m Vakf› - At›l›m Üniversitesi,
� ‹lke E¤itim ve Sa¤l›k Vakf› - Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu,
� Türk Hava Kurumu Havac›l›k Vakf› - Türk Hava Kurumu

Üniversitesi,
olmak üzere, toplam 10 adet yüksekö¤retim kurumunda hava
arac› BOY alan› ile iliflkili olabilecek ö¤retim programlar› uy-
gulanmaktad›r.
Belirtilen yüksekö¤retim programlar›n›n okul tiplerine göre
ö¤retim program› alt k›r›l›mlar›nda;
� Toplam 5 adet devlet üniversitesinin 2 adet fakülte ve 

3 adet yüksek okulundaki lisans  programlar› kapsam›nda,
� Uçak, Havac›l›k ve Uzay Mühendisli¤i'nde 175,
� Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü’nde 145,
� Uçak Gövde-Motor Bak›m Bölümü’nde 165,

olmak üzere toplam 485,
� Toplam 1 adet vak›f üniversitesinin 1 adet yüksek 

okulundaki lisans programlar› kapsam›nda,
� Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü’nde 40,
� Uçak Gövde-Motor Bak›m Bölümü’nde 40,

olmak üzere toplam 80,
� Toplam 3 adet devlet üniversitesinin 3 adet meslek 

yüksek okulundaki ön lisans programlar› kapsam›ndaki
Uçak Teknolojisi Bölümü’nde 120,

� Toplam 1 adet vak›f üniversitesinin 1 adet meslek yüksek
okulundaki ön lisans programlar› kapsam›ndaki Uçak 
Teknolojisi Bölümü’nde 120,

� Toplam 1 adet vak›f meslek yüksekokulunun 2 ayr› yerdeki
yerleflkesindeki ön lisans programlar› kapsam›ndaki 
Uçak Teknolojisi Bölümü’nde 90,

olmak üzere, toplam 895 adet/y›l ö¤renci kontenjan› tahsis
edilmifltir.

BOY Faaliyetlerine Yönelik 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;
� Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde,

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

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

� Ba¤c›lar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde,
� Uçak Bak›m Alan› - Uçak Gövde-Motor Bölümü’nde 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 Bölümü’nde 30,

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

BOY Faaliyetlerine Yönelik Örgün Akademik 
Ö¤retim Güncel Durumu
Hava arac› BOY sahas›nda belirtilen tüm yüksek ve ortaö¤re-
tim kurumlar› dikkate al›nd›¤›nda;
� Lisans (1+4 y›l veya 4 y›l) seviyesinde;

� “Mühendislik” alan›nda, toplam 175 adet/y›l 
(%83’ü ‹ngilizce),

� Bak›m iliflkili,
� “Uçak Elektrik-Elektronik” alan›nda, 185 adet/y›l 

(%35’i ‹ngilizce ve %32’si ikinci ö¤retim),
� “Uçak Gövde-Motor Bak›m” alan›nda, 205 adet/y›l 

(%42’si ‹ngilizce ve %29’u ‹kinci Ö¤retim),
olmak üzere, toplam 390 (%38,5’i ‹ngilizce ve %31’i ikinci ö¤retim),
� Ön lisans (1+2 y›l veya 2 y›l) seviyesinde;

� Bak›m iliflkili “Uçak Teknolojisi” alan›nda, 330 adet/y›l
(%12’si ‹ngilizce),
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Orta ö¤retim seviyesinde;
� “Uçak Bak›m” alan›nda, toplam 94 adet/y›l,
� “Uçak Elektroni¤i” alan›nda, toplam 58 adet/y›l,
� “Uçak Gövde-Motor” alan›nda, toplam 158 adet/y›l,
olmak üzere, toplam 310,

ö¤renci kontenjan› kullan›lmaktad›r.

Hava arac› BOY sahas›na yönelik (mühendislik programlar›
hariç) lisans seviyesinde uygulanan,
� Uçak Elektrik-Elektronik,
� Uçak Gövde-Motor Bak›m,
alanlar›nda ikinci ö¤retim programlar›ndaki kontenjan, son y›l-
larda h›zla artarak toplam kontenjan›n %30’lar›na ulaflm›flt›r.

BOY Faaliyetleri ve ‹fl Gücü Yap›s›
Yayg›n bir kan› olarak, sivil hava ulaflt›rma arac› BOY faaliyet-
leri ile ilgili ilk, hatta ço¤u zaman, tek akla gelen “uçak bak›m”
olsa da bu alan;
� Uçak,

� Hat bak›m›,
� A¤›r (hangar gerektiren) bak›m,

� Motor,
� Komponent (veya aksesuar),
ile ilgili ana faaliyet alanlar›ndan ve bu alanlar›n (tahribats›z
muayene, temizleme, yap›sal onar›m, kabin içi ve hatta ilgili
seçkin yer destek teçhizat› uygulamalar› gibi) alt faaliyetlerin-
den oluflur.
Hava arac› BOY faaliyetlerinde mevcut yayg›n kan›ya ben-
zer genel bir kan›, mühendislik alan› d›fl›nda, hava arac›
BOY ile ilgili ifl gücü konusunda da mevcuttur. Genelde, ha-
va arac› BOY ile ilgili ifl gücü konu oldu¤unda, bu alanda en
üst seviyede uygulay›c› olan onaylay›c› teknisyen akla gelir
ve genel olarak “Uçak Bak›m Teknisyeni” fleklinde isim-
lendirilir. Gerçekte, belirtilen ana faaliyetler ve ilgili alt fa-
aliyetlerinde, farkl› seviyede biliflsel (kognitif) ve pratik be-
ceriler kullanan ifl gücü mevcuttur. Tahmin edilece¤i gibi
kariyer süreçleri;
� Farkl› seviyede bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren ifl ve 

ifl gruplar›,
� Otoritenin alanlara göre belirledi¤i ö¤retim seviyesi, 

çal›flma süresi, yafl,
� Kurumsal geliflim ve ihtiyaç belirlemeleri,
dikkate al›narak oluflturulmaktad›r.
Bu konuda, havac›l›k otoriteleri (Sivil Havac›l›k Genel Müdür-
lü¤ü / SHGM ve EASA gibi)’nin hava arac› BOY sahas›n›n (mo-
tor, komponent hariç) uçak bak›m› bölümünde yapt›klar› be-
lirlemeler gere¤i;
� Faaliyetler;

� Bak›m uygulamalar›nda SHY-145 ve/veya EASA 
Part-145,

� Bak›m iliflkili mühendislik uygulamalar›nda 
SHY-M ve/veya EASA Part-M,

kapsam›nda organize edilmeli,
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Grafik 1: Hava Arac› BOY Faaliyetleri ile 
‹liflkili 2011 Y›l› Kontenjanlar› 

(Mühendislik Programlar› Hariç)

Grafik 2:  Hava Arac› BOY Faaliyetleri ile 
‹liflkili Lisans Seviyesindeki 2011 Y›l› 

Kontenjanlar› (Mühendislik Programlar› Hariç)



� Bu faaliyetlerde görev alacak insan kayna¤›,
� Lisanslar›1 SHY-66 ve/veya EASA Part 66 sertifikasyon

standartlar›na uygun olmal›,
� Bu sertifikasyonun (A ve B1/B2 kategorilerinde) 

sa¤lanmas› için;
• SHY-147 Temel E¤itim (ve/veya EASA Part-147 

Basic Training),
• SHY-147 Tip E¤itim (ve/veya EASA Part-147 Type Rating),

programlar›n› baflar› ile tamamlamal›d›r.
Uçak bak›m›nda lisans sahibi, bu yetkisine;
� SHY-M veya SHY-145 kapsam›nda yetkili kurulufllarca 

belirtilen gerekli flartlar› sa¤lamas›na,
� Son iki y›ll›k sürede, en az alt› ay süresince onayl› bak›m 

faaliyetlerinde ilgili bak›m ifllerinde çal›flmas›na veya 
lisans›n kendine verdi¤i haklar› kullanmas›na,

ba¤l› olarak sahiptir.
Otoritelerce yay›nlanan söz konusu standartlar, mesleki kari-
yerin gelifliminde (akademik ö¤renim geçmifline dayal›), onay-
l› bak›m kurulufllar›nda çal›flma süresini de bir ön koflul ola-
rak ortaya koymufltur. Bu süre içinde, çal›flanlar için farkl›
(Uçak Bak›m [seviye 1, seviye 2 ve seviye 3] Teknisyen Yard›m-
c›s› veya “Ç›rak, Kalfa ve Usta” isimlendirmesine benzer) ta-
n›mlamalar yap›labilmektedir.

BOY ile ‹liflkili E¤itim Yap›s›
Otorite taraf›ndan, hava arac› BOY sahas›n›n (motor, kompo-
nent hariç) uçak bak›m› bölümünde; “Temel E¤itim” ve “Tip
E¤itimi” isimlendirmeleri ile belirlenmifl ö¤retim program-
lar›na yönelik güncel baz› detaylar afla¤›da aç›klanmaktad›r.

Temel E¤itim:
Otoritenin, gerekli görülen bak›m deneyim süresinin azalt›lma-
s›n› sa¤layacak düzeyde e¤itim vermek üzere, SHY-147 onayl›
bak›m e¤itimi kurum veya kuruluflunda verilen bak›m e¤itimidir.
� Teorik bilgi e¤itimi:

� SHY-66 kategorisi veya alt kategorisi A, B1 veya B2 
hava arac› bak›m› lisans› için SHY-66'da belirlenen 
konular› içerir.

� Her lisans kategorisi veya alt kategorisi için konular, 
bilgi modüllerine (matematikten aerodinamik ve insan
faktörleri gibi konulara kadar toplam ~17 modül) veya 
alt modüllerine ayr›labilir.

� Teorik bilgi e¤itimi, SHY-66 standartlar›ndaki sürelere
uymak kofluluyla pratik e¤itimle birlefltirilebilir.

� Teorik bilgi s›nav›, e¤itim konular›na uygun olarak yap›l›r.
� Pratik e¤itim (Görev Bafl› E¤itimi / GBE; On the Job 

Training / OJT):

� SHY-145 onayl› bak›m kuruluflunda veya hava arac› 
imalatç›s›nda veya her ikisinde birlikte verilir; genel alet
ve teçhizatlar›n kullan›m›, çeflitli hava arac› parçalar›n›n
takma / sökme (montaj / demontaj) al›flt›rmalar›n› ve 
ö¤retilmekte olan konu ile ilgili devam eden bak›m 
faaliyetlerine kat›lmay› kapsar.

� Pratik e¤itimin en az %30'u gerçek bir bak›m ortam›nda
gerçeklefltirilmelidir.

� Ö¤rencinin içinde bulundu¤u e¤itim program› bitmeden
tamamlanmal›d›r.

� Pratik de¤erlendirmeler zorunludur ve verilen pratik
e¤itime uygun (ö¤rencilerin, aletleri ve teçhizat› 
kullanmakta ve bak›m kitaplar› ile çal›flmakta yeterli
olup olmad›¤›n› ölçecek flekilde) yap›l›r.

� SHY-145'e uygun olarak onaylanm›fl bak›m kuruluflu,
SHY-66 Kategori A hava arac› ifl e¤itimini verebilir ve 
belirtilen de¤erlendirmeleri yapabilir.
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Bu programlar, sadece yüksekö¤retim yap›s› içinde bulunan
SHY-147 onayl› kurumlar taraf›ndan A veya B1/B2 kategorile-
rinde verilmektedir. Ocak 2012 itibar› ile;
� Anadolu Üniversitesi Sivil Havac›l›k Yüksekokulu,
� Erciyes Üniversitesi Sivil Havac›l›k Yüksekokulu,
� Kocaeli Üniversitesi Sivil Havac›l›k Yüksekokulu,
SHY-147 Temel E¤itim (B1/B2 kategorilerinde) onayl› örgün
ö¤retim kurumlar›d›r.
Bu programlarda mevcut modüller, bu ö¤retim kurumlar›n-
dan baflar› ile mezun olmak için yeterlidir. Ancak, bu flartla-
ra haiz ve yukar›da ad› geçen ö¤retim kurumlar›ndan baflar›
ile mezun olanlar›n hava arac› bak›m lisans› sahibi olabilme-
leri için, SHY-147 onayl› bir s›nav merkezinde uygulanan mo-
dül s›navlar›n› baflar› ile geçmeleri gereklidir. Ocak 2012 iti-
bar› ile;
� Anadolu Üniversitesi Sivil Havac›l›k Yüksekokulu, 
� Erciyes Üniversitesi Sivil Havac›l›k Yüksekokulu, 
� THY Teknik,
� MNG Teknik,
onayl› s›nav merkezleridir.

Tip E¤itimi:
Otorite taraf›ndan, hava arac› tip e¤itimi vermek üzere, otori-
tenin belirtti¤i;
� Hava arac› tipi örneklerini,
� Tercihi olarak (otorite taraf›ndan yeterli e¤itim standard›n›n

sa¤land›¤›n›n belirlenmesi durumunda) sentetik e¤itim cihazlar›n›,
içeren, SHY-147 onayl› ve otorite denetimine aç›k hava arac›
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tip e¤itimi tesislerine sahip bir bak›m e¤itimi kuruluflu taraf›n-
dan, hava arac› tiplerine göre verilmektedir.
Bu e¤itim de temel e¤itimde belirtilen flartlarda;
� Teorik bilgi e¤itimi,
� Pratik e¤itimi,
bölümlerinden oluflur.
SHY-147 onayl› bir e¤itim kuruluflu, otorite konumunda bulu-
nan SHGM'nin gözetimi alt›nda, SHY-66'da belirtilen hava ara-
c› tip s›navlar›n› veya hava arac› ifl de¤erlendirmelerini ger-
çeklefltirebilir.
Tip e¤itimlerinde;
� JAA ve EASA taraf›ndan konuyla ilgili yay›mlanm›fl 

uluslararas› mevzuat ile ilgili ulusal mevzuat,
� Tipik hava araçlar›na ait bak›m kitaplar› ve servis bültenleri,
� Uçufla elverifllilik direktifleri, hava arac›, motor ve 

komponent kay›tlar›,
� Bak›m ç›k›fl evraklar›,
� Prosedür kitaplar›,
� Hava arac› bak›m (örnek olacak) programlar›,
� SHGM taraf›ndan ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli 

görülen di¤er dokümanlar,
esas al›n›r.
E¤itimler, genelde ilgili,
� Mühendislik, lisans veya ön lisans seviyesi ö¤retime,
� Hava arac› BOY iliflkili teknik ve uzmanl›k e¤itimlerine,

sahip, otoritenin ön gördü¤ü çal›flma ve kategori lisans 
ve çal›flma süreleri gerekliliklerini yerine getiren, 
SHY-147 onayl› ö¤retmenler taraf›ndan verilmektedir.

Personelin ve çal›flma geçmiflinin güncelleflme ihtiyac› dikka-
te al›narak tip e¤itimleri,
� En bafl›nda güncel duruma göre ve en kapsaml› verilen

Bafllang›ç (‹nitial),
� Belirlenen periyotlarda (~iki y›lda bir), geliflimle oluflan 

bilgi ve beceride eksik kalan bölümlerin tamamlanmas›na
yönelik olarak verilen Süreklilik (Continuation),

� ‹lgilinin çal›flma geçmiflinin güncellefltirilmesi ve pratik
üzerinde yaratt›¤› etkiyi kald›rmak üzere verilen 
Tazeleme (Refreshment),

e¤itimleri aflamalar›nda düzenlenir.

Bugün için, SHY-147 tip e¤itimleri, sadece havac›l›k kurulufl-
lar› taraf›ndan A veya B1/B2 kategorilerinde verilmektedir; ya-
ni bu sahada herhangi bir örgün e¤itim kurumu mevcut de¤il-
dir. Ocak 2012 itibar› ile;
� THY Teknik,
� MNG Teknik,
� myTECHNIC,
onayl› tip e¤itim kurulufllar›d›r. Bu programlardan baflar› ile me-
zun olunarak ilgili uçak tip e¤itimi SHY-66 lisans›na iflletilebilir.

Genel De¤erlendirme
1. Son y›llarda geliflme h›z› yeniden yükselen havac›l›k ve Tür-
kiye’nin konu ile ilgili sahip oldu¤u f›rsat ve güçlü yönler, hava
arac› BOY konusunda ulusal yat›r›mlar›n geliflmesine neden
olmufltur. Bu geliflmeler, do¤al olarak örgün ö¤retim kurum-
lar›nda yeni program, uygulama ve kontenjan art›fllar›na ne-
den olmufltur.
2. Havac›l›k otoritesinin, hava arac› BOY alan›n›n (motor, kom-
ponent hariç) uçak bak›m› faaliyetlerine yönelik yapt›¤› güncel
belirlemeler esas al›narak, ulusal ölçekte mevcut ö¤retim
programlar›nda, afla¤›daki de¤erlendirmeleri yapabilmek ola-
nakl›d›r:
� ‹lgili otorite taraf›ndan yay›nlanan standartlarda, bu alanda

asgari ö¤retim seviyesi dikkate al›nm›fl ve mesleki 
kariyerin gelifliminde (akademik ö¤retim geçmifline dayal›)
onayl› bak›m kurulufllar›nda çal›flma süresini de bir 
ön koflul olarak ortaya konulmufltur. Di¤er bir ifade ile 
ö¤retim seviyesi, onayl› bak›m kurulufllar›nda çal›flma 
süresini de¤ifltirmektedir.

Mevcut belirlemelere göre, örne¤in bir hava arac› tipinde
B1/B2 kategorisinde onaylay›c› teknisyen olabilmek için;

� Okul geçmifllerine ba¤l› olarak;
• Normal lise mezunlar›n›n 5 y›l,
• Meslek ve teknik lise mezunlar›n›n 3 y›l,
• SHY-147 temel e¤itim sertifikal› yüksekö¤retim 

kurumu mezunlar›n›n 2 y›l,
onayl› bak›m kurulufllar›nda çal›flt›¤›n›n belgelendirilebilmesi,

� SHY-147 s›nav merkezinde ilgili modüllerin tamam›nda
baflar›l› olunmas›,
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� ‹lgili otoriteden bu yöndeki yetki belgesinin (lisans) 
al›nmas›,

� Bu lisans›n, çal›fl›lan SHY-145 onayl› bak›m kuruluflunun
bak›m el kitab›na uygun görevlendirme yap›lmas›,

gereklidir. EASA Part 66 lisanslar›nda da belirtilen aflamalar›n
EASA onay ve belirlemelerine uygun yap›lmas› gereklidir.
Uçak bak›m› yan›nda, motor ve komponent alanlar›na özgün
lisansland›rma esaslar› da belirlenme aflamas›ndad›r. 
� Hava arac› BOY alan›nda uçak bak›m› alan› ile ilgili otorite

taraf›ndan belirlenen flartlara ra¤men, bu alanda 
(Mühendislik alan› hariç), 
� Üç farkl› seviyede (ortaö¤retim, ön lisans ve lisans) 

ö¤retim program› vard›r.
� Toplam 1030 adet/y›l ö¤renci kontenjan› bulunmaktad›r.
� Lisans seviyesinde ikinci ö¤retim uygulamalar› oran› da

zaman içinde art›fl e¤ilimi göstermifltir.

� Uluslararas› geçerlili¤e sahip referans seviyeleri ve otorite
taraf›ndan yap›lan belirlemeler mevcut olmas›na ra¤men,
ön lisans ve/veya (baz› alanlarda) ortaö¤retim seviyesinde
yetifltirilebilecek ifl gücü için ö¤retim seviyesi lisans 
seviyesine kadar yükseltilmifltir.

Sonuç
1. Hava arac› BOY endüstrisine ifl gücü yetifltiren temel 
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;
� ‹fl uyumu ve bireysel kariyer beklentilerini karfl›lanmas›,
� Yap›lan yat›r›mlar›n verimlili¤ini sa¤layabilmesi,

temel kriter olmal›d›r. Mevcut ve gelecekte aç›lacak ö¤retim
programlar›n seviyesi, say›s› ve uygulama flekli de güncel ve
gelecek endüstriyel ihtiyaç de¤erlendirilerek belirlenmelidir.
2. ‹fl gücü ö¤retim seviyelerinin farkl›laflmas› ve gerekenden
daha yükse¤e ç›kar›lmas›; 
� ‹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›,
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yaratmaktad›r. Bu durum, -en genel hali ile- çok de¤erli ulu-
sal bir kayna¤›n uygun kullan›lamamas›na neden olmaktad›r.
Gerekli potansiyel var ve flartlar da müsait iken ulusal hava
arac› BOY faaliyetlerinde pazar beklentilerini karfl›layabilecek
yap› de¤ifliklikleri gerçeklefltirilmelidir.
3. Hava arac› BOY faaliyetlerinde küresel ve ulusal beklentile-
ri karfl›lanabilmesi “nicelik ve nitelikleri ile endüstrinin ihtiya-
c›na ve amac›na TAM UYUMLU meslek edindirilmifl ve istih-
dam edilmifl ifl gücü” oluflturulabilmesi ile mümkündür. Bu
nedenle, yak›n dönemden bafllayarak;
� Uluslararas› normlar›n geçerlili¤inin her seviyede 

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

� ‹fl gücü verimlili¤i, ifl hakimiyeti ve etkin faaliyete en uygun
ö¤retim seviye ve program yap›lar›n›n belirlenmesi,

� Havac›l›k konusunda faaliyet gösteren liselerde ö¤retim
görenlere bir avantaj›n öncelikle sa¤lanmas› ve bu alana 
ilginin art›r›lmas› için lise mezunlar›nda aranan, onayl› 
bak›m kurulufllar›nda belgelendirilecek çal›flma süresinin,
� Normal lise mezunlar›n›n 5 y›l,
� Meslek Lise mezunlar›n›n 4 y›l,
� Havac›l›k program›na sahip teknik ve endüstri meslek 

lisesi mezunlar›n›n 3 y›l,
olarak yeniden düzenlenmesi,
� Meslek sahibi olma ve kariyer geliflimi süreçlerinde 

endüstri uzmanlar›n›n daha fazla sorumluluk alabilmesini
sa¤layacak teflvikler gelifltirilmesi 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 çal›flma verimlili¤ini art›racak uygulama
olanaklar›n›n gelifltirilmesi,

� Askeri havac›l›k alan›nda bulunan havac›l›k okullar› 
programlar›nda da ifl gücü sertifikasyonun gerektirdi¤i
program düzenlemelerinin yap›lmas›,

� Havac›l›k iliflkili ö¤retim programlar›nda yetiflen ifl gücünün
sivil havac›l›k endüstrisi yan›nda (teknopark ve teknokent
faaliyetleri de dahil) askeri havac›l›k ve iliflkili 

endüstrinin de temel ifl gücü kayna¤›n› oluflturmas›,
� H›zla artan küresel ifl gücü ihtiyac›na ra¤men, kaybedilecek

pazar pay›n› engelleme amac› ile aç›k veya gizli olarak 
uygulanan s›n›rlamalar ve ifl gücünün uluslararas› dolafl›m›
konusunda geliflmelerin takip edilmesi, s›n›rlamalarla 
mücadele edilmesi ve Türkiye’ye etkisinin analiz edilmesi,

� Ö¤retim programlar›nda;
� Uçak yan›nda (otorite taraf›ndan yap›lacak düzenlemelere

uygun olarak) motor ve komponent bak›m ve onar›m› 
alanlar›na özgün programlar›n oluflturulmas›,

� Her üç bak›m faaliyeti alan› (uçak, motor ve 
komponent)’nda da geliflmifl ve gelece¤e yönelik 
konular›n / teknolojilerin kapsanmas›,

� Dil ve dil seviyelerinin küresel pazara uygun hale getirilmesi, 
amaçlanarak ulusal ölçekte, tüm taraf ve ilgili uzmanlar›n ön
yarg›lardan ar›narak kat›laca¤› genifl bir havac›l›k ö¤retim flu-
ras›n›n düzenlenmesi uygun olacakt›r.
Bu tip bir çal›flma neticesinde elde edilecek sonuçlar›n uygulan-
mas› ile sa¤lanacak etkinlik seviyesinin süreklili¤i için de -uygun
kompozisyonda belirlenmifl- uzmanlar›n veya oluflturulacak (TEI
taraf›ndan Ekim 1997'de düzenlenen "Türkiye'de Uçak Motor Sa-
nayi ve Gelece¤i" konulu panelde önerilen Havac›l›kta ULusal Yeni-
likçi Araflt›rmalar Merkezi / HULYA’M gibi) havac›l›k enstitülerinin
katk›s› sa¤lanarak havac›l›k ö¤retim programlar›n›n bütünleflik bir
yap›da gelifltirilmesinin gerekli oldu¤u de¤erlendirilmektedir.
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1Metin içinde geçen “lisans” tan›mlamalar›,
• Genellikle dört y›l süren üniversite veya yüksekokul ö¤retimi anlam›ndaki, ö¤retim seviyesi olarak “lisans”,ve
• Otoritesinin ilgili mesleki faaliyetlerde sorumluluk tafl›nmas› amac› ile verdi¤i meslek kimli¤i belgesi olarak "lisans",  olmak üzere, farkl› anlamlarla kullan›lmaktad›r.
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I rak ve Afganistan’da ABD
ve koalisyon güçlerine

karfl› yo¤un olarak
kullan›lan el yap›m›
patlay›c›larla mücadele için
tar›m sektörüne de 
el at›ld›. El yap›m›
patlay›c›lar›n yap›m›nda
önemli bir katk› maddesi
olan tar›msal gübrenin 
kullan›m›n›n önlenebilmesi
amac›yla, gübrenin 
formülasyonunun 
de¤ifltirilmesini hedefleyen
bir araflt›rma program›,
ABD’nin Müflterek El Yap›m›
Patlay›c›larla Mücadele
Kurumu (Joint Improvised
Explosives Device Defeat
Organization / JIEDDO)
taraf›ndan bafllat›ld›.
Araflt›rma program›
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi, 
11 Ocak’ta yay›nlanan ve
ilgilenen taraflar› tekliflerini

ABD'de yerleflik Sandia Ulusal Laboratuvarlar›’nda

çal›flan ve avc›l›k hobileri olan Red Jones ve Brian Kast

adl› iki araflt›rmac›n›n liderli¤indeki bir ekip, güdümlü tüfek

mermisi gelifltirmeyi baflard›. Sandia Ulusal Laboratuvarlar›

taraf›ndan 30 Ocak'ta duyurulan bulufl, tüfek mermilerini

yar› aktif lazer güdümlü hale getiriyor. Sabot kullan›larak,

yivsiz, 12,7 mm’lik namludan at›lan, yaklafl›k 10 cm 

uzunlu¤unda bir mermi olarak gelifltirilen mühimmat, orta

ve arka gövdesinde uzanan hassas kanatç›klar tafl›yor. Bu

kanatç›klar› elektromanyetik olarak oynatabilen merminin,

hedefini, 1000 metre menzilden 20 cm hassasiyetle 

vurabildi¤i belirtiliyor. Mermiyi gelifltiren araflt›rmac›lar,

s›radan mermilerde, bu hassasiyetin 9 metreye kadar

ç›kabildi¤ini özellikle vurguluyor. Bu hassasiyet rakamlar›n›,

keskin niflanc› tüfekleri ile yap›lan at›fllarla karfl›laflt›rmay›

düflünecek okurlar için, merminin uygulama alan›n›n

makineli tüfeklere yönelik öngörüldü¤ünü belirtmekte yarar

var. Araflt›rmac›lar›n verdi¤i bilgilere göre, gelifltirme

çal›flmalar› s›ras›nda, merminin güdümlü olabilmesi için,

namludaki yivlerin mermiye verdi¤i ve klasik mermilerin

düz bir rotada gitmesini sa¤layan dönüden fedakârl›k

edilmesi gerekmifl. Merminin küçük kütlesi, güdümlü

silahlarda kullan›lan ataletsel ölçüm birimlerine olan 

ihtiyac› da ortadan kald›rm›fl. Merminin do¤al frekans› 

30 Hz oldu¤u için, güdüm sistemi, saniyede 30 düzeltme

yapabiliyor. Tüm bu özellikler, yap›lan her düzeltmenin çok

da hassas olmas›n› gerektirmiyor, böylece güdüm sistemi, 

8 bitlik bir ifllemcinin iflleyebilece¤i bir algoritma ile ele

al›nabiliyor. Araflt›rmac›lar, merminin ürüne dönüflebilmesi

için yap›lmas› gereken baz› mühendislik çal›flmalar›na daha

ihtiyaç duyulaca¤›n› ve merminin mevcut 2,1 Mach olan

h›z›n›n, askeri sistemler için yeterli olmayabilece¤ini 

belirtiyorlar. Çal›flmalar›n› ticarilefltirmeyi amaçlayan

araflt›rmac›lar, bulufllar› için, ABD’de 24/08/2010 tarih 

ve 7.781.709 numaral› patenti de ald›lar.

(Kaynak: Sandia National Labs)

Tar›m Sektörü, El Yap›m› Patlay›c›larla
Mücadelenin Hizmetinde

Av Merakl›lar›ndan Güdümlü Tüfek Mermisi

Afgan polisi,
bir denetleme
s›ras›nda
bulunan
gübre 
torbalar›n›
inceliyor.
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Merminin arkas›na yerlefltirilen bir LED yard›m› ile merminin
izledi¤i yolun kaydedildi¤i gece at›fl›.
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sunmaya ça¤›ran duyuruda
yer ald›. Duyuruya göre;
araflt›rma program›n›n ana
hedefleri flunlar: Amonyum
nitrat esasl› gübreler için,
gübrenin atefllenebilirlik 
ve patlay›c›l›k özelliklerini 
azaltacak yeni formüller
bulunmas›; patlay›c›
yap›lmas›n› zorlaflt›racak 
ve patlay›c›lar›n tespit
edilmesini kolaylaflt›racak
maddelerin gübreye 
eklenmesi ve patlay›c›larla
ilgili referans bilgilerin
oluflturulmas›.
Program›n hedeflerinden
gübrelerin amonyum nitrat
esasl› formülasyonunun
de¤ifltirilmesi, çeflitli 
ödünleflmeler de içeriyor.
Sadece patlay›c› yap›m›nda
kullan›m bak›fl aç›s› ile
bak›ld›¤›nda, formülasyonun
de¤ifltirilmesi, tar›msal

gübrelerin patlay›c›
yap›m›nda kullan›fls›z hale
gelmesi için yeterli
gözükürken, bu de¤iflimin,
gübrenin tar›msal
etkinli¤ine ve
üretilebilirli¤ine etkisinin 
hiç olmamas› ya da en az
seviyede olmas› isteniyor.
JIEDDO, bu iki gereksinimi de
en iyi flekilde karfl›layacak
çözümleri ar›yor.
Program›n bir di¤er hedefi
olan patlay›c› yap›lmas›n›
zorlaflt›racak eklentilerin
gübreye eklenmesi, gübre
kullanarak bomba yap›m›n›
sa¤layan çözelti iflleme 
ve ö¤ütme tekniklerini 
aksatacak eklentilerin
bulunmas›n› amaçl›yor.
Böylece, patlay›c› 
yap›m›n›n güçlefltirilmesi,
di¤er yandan da gübrenin
tar›msal özelliklerinin

de¤iflmemesi bekleniyor.
Tar›msal gübrelerin
patlay›c› yap›m›nda
kullan›lmas› önlenemese
bile, bu kullan›m›n 
kontrol alt›nda 
tutabilmesi de JIEDDO’nun
hedefleri aras›nda 
yer al›yor. Araflt›rma 
program›n›n, patlay›c›lar›n
tespit edilmesini
kolaylaflt›racak eklentilerin
gübreye eklenmesi hedefi
kapsam›nda, boya ve 
koku gibi seçenekler
üzerinde duruluyor. 
Ayr›ca JIEDDO, gübre 
üretimi, depolanmas› ve
kullan›c›lara ulaflt›r›lmas›
süreçlerinin güvenli¤i ile de
ilgileniyor. Bu süreçlerde
d›flar›dan müdahalelerin
önlenmesi, üretilen
gübrenin ne zaman, 
nerede oldu¤unun takip

edilebilmesi ve gübreyi alan
kullan›c›lar›n güvenilirli¤inin
sa¤lanmas› da araflt›rma
program›n›n kapsam›nda
yer al›yor.
Son olarak, JIEDDO,
tar›msal gübre ile yap›lm›fl
patlay›c›lar hakk›nda
çal›flmalar›na rehberlik 
edecek bilgilerin 
derlenmesini amaçl›yor.
Gömülü halde, intihar 
bombac›lar›n›n üzerinde,
araçlar›n içinde ya da
tafl›nma halinde olan 
patlay›c›lar›n kimyasal, 
elektriksel, manyetik ve
fiziksel imzalar›, bunlarla
etkileflime girmifl kiflilerin
üzerlerinde kalan izler 
gibi konularda bilgilerin 
derlenmesi, program›n
dördüncü ve son hedefi
olarak belirlenmifl.
(Kaynak: JIEDDO)

Galileo, uzay projeleri için popüler bir isim olmaya

devam ediyor. Avrupa’n›n küresel konumland›rma

sisteminin ard›ndan, DARPA’n›n bafllatmay› düflündü¤ü 

yeni bir projeye de Galileo ismi verildi. DARPA, 

projeyi bafllatmadan önce, ilgilenen taraflarla bir

tan›t›m ve bilgilendirme günü düzenleyece¤ini, 

17 Ocak'ta duyurdu. Proje kapsam›nda

DARPA, yere efl zamanl› yörüngede 

(geosynchronous earth orbit / GEO) 

yer alan cisimlerin, yeryüzünden görüntülenebilmesini

amaçl›yor. Bunun için DARPA, astronomide kullan›lan

uzun hatl› interferometre tekni¤ini uyarlamay› planl›yor.

Sistemin mobil birleflenleri de olmas› öngörülüyor.

Konu hakk›nda ayr›nt›l› teknik bilgiler de DARPA'n›n

duyurusunda yer al›yor. (Kaynak: DARPA)

GEO Yörüngedeki Cisimlerin
Görüntülenmesi ‹çin de Galileo
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ABD Savunma

Bakanl›¤›na ba¤l› 

‹leri Araflt›rma Projeleri

Ajans› (Defense 

Advanced Research

Projects Agency / 

DARPA), bilgisayar 

kullan›c›lar›n›n kimlik

do¤rulamas› için, kullan›c›

ad› – parola ya da girifl

kart› gibi yöntemlerin

d›fl›nda, yeni yollar ar›yor.

Etkin Kimlik Do¤rulama

ad› ile bafllat›lan ve 

teklife ça¤r› duyurusu 

12 Ocak’ta yap›lan

araflt›rma program› 

kapsam›nda, bireysel 

özellikleri kullanan 

yöntemler gelifltirilmesi

hedefleniyor. 

Bireysel özellikler, 

biyometri konusunu 

gündeme getirse de

DARPA, parmak izi 

ya da retina taramas› 

gibi yöntemlerle 

ilgilenmiyor. Ek donan›m

gelifltirilmesi ya da 

kullan›lmas›n› 

gerektirmeyen, yaz›l›m

tabanl› çözümler peflinde

oldu¤unun alt›n› çiziyor.

Etkin Kimlik Do¤rulama

araflt›rma program›n›n

temel motivasyonu, 

mevcut do¤rulama 

yöntemlerinin iki tane

önemli eksikli¤inin 

bulunmas›. Bunlardan

birincisi, kullan›c›lar›n

uzun ve karmafl›k 

parolalar›, s›kl›kla

de¤ifltirmelerini ve

ak›llar›nda tutmalar›n›

gerektirmesi. ‹kincisi 

ise, bir kere kimlik

do¤rulamas› yap›ld›ktan

sonra, mevcut oturum

kapanana kadar baflka

do¤rulamalar›n 

yap›lmamas›, dolay›s›

ile bilgisayar bafl›nda 

oturan kiflinin de¤iflip

de¤iflmedi¤inin

anlafl›lamamas›. 

DARPA, kullan›c›lar›n

biliflsel parmak izleri 

ile ilgileniyor. 

Biliflsel parmak izi; 

kullan›c›n›n tufllara 

basma s›kl›¤›, 

fare hareketleri, 

gözleri ile ekran› nas›l

tarad›klar›, okuma 

h›zlar›, bilgiyi

nas›l arad›klar›

(örne¤in Google 

ya da Bing arama

motorlar›ndan

hangisini tercih

ettikleri), bir metin

haz›rlarken nas›l

cümleler kurduklar›

gibi çok çeflitli 

özelliklerden olufluyor.

Ça¤r›s› yap›lan 

program›n 

1. aflamas›nda, DARPA 

konu ile ilgili deneysel 

veri toplamay› amaçl›yor.

Bu ilk aflamada 

hedeflenen performans

kriterleri ise flöyle: 

befl tarama 

sonras›nda, haftada 

en fazla bir adet yanl›fl

tan›ma (kullan›c›y› 

reddetme), yüzde 80 

hassasiyet (100

kullan›c›dan en az 

80’inin tan›nmas›) 

ve ABD Savunma 

Bakanl›¤› personelinin

yüzde 90’› taraf›ndan 

kullan›labilme.

(Kaynak: DARPA)

Bilgisayar Kullan›c›lar›n›n
Kimlik Do¤rulamas› ‹çin
Yeni Yöntem Aray›fl›

Do¤a dostu enerji çözümleri aras›nda yer alan rüzgâr
türbinlerinin, özellikle hava savunma radarlar› ile 

etkileflime girdi¤i ve ülkelerin hava savunmas›nda zaaf
yaratabildi¤i bilinen bir durum. Rüzgâr türbinleri ile 
hava savunma radarlar›n›n bir arada çal›flmas›n›n kimin
taraf›ndan sa¤lanaca¤› ve fonlanaca¤› ise genellikle 
ortada kalan konular oluyor. ‹ngiltere’de ise bu konuda
bakanl›klar ile savunma ve enerji endüstrisi aras›nda
örnek bir ifl birli¤i yap›l›yor. ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›, 
12 Ocak’ta, rüzgâr türbinlerinden etkilenmeyen 
iki adet radar›n, enerji firmalar› taraf›ndan fonlanarak
kurulaca¤›n› aç›klad›. Daha önceden, Savunma ve 
Enerji Bakanl›¤› ile Serco ve Lockheed Martin firmalar›n›n
ifl birli¤i sonucunda, Lockheed Martin’in TPS-77 hava
savunma radar›, Norfolk k›y›s›na kurulmufl ve rüzgâr
türbinlerinden etkilenmedi¤ini göstermiflti. Yap›lan 
aç›klamada, Northumberland ve Yorkshire’a kurulaca¤›
belirtilen ayn› model radarlar sayesinde, 750 megawatt
enerji üretebilecek rüzgâr türbinlerinin çal›flmas› 
önündeki son engel de ortadan kalkm›fl olacak.
(Kaynak: ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›)

Birlikte Çal›flabilecek 
Rüzgâr Türbinleri ve Hava
Savunma Radar›na Do¤ru
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Yeni y›la h›zl› bir girifl
yapan DARPA, karargâh

ortam›nda ve klimal› özel
bölmelerde yer alan bilgi
ifllem merkezlerinden 
farkl› olarak, operasyonel
ortamlarda çal›flan 
bilgisayarlar›n önemli
bölümünü oluflturan 
gömülü bilgisayarlar›n 
ifllem gücünü artt›rabilmek
için de harekete geçti.
Bunun için afl›lmas› gereken
en önemli darbo¤az›n güç
tüketimi oldu¤u noktas›ndan
hareket eden DARPA, 
PERFECT (Power Efficiency
Revoluiton for Embedded
Computing Technologies /
Gömülü Bilgisayar
Teknolojileri ‹çin Güç
Verimlili¤i Devrimi) adl› yeni
bir proje bafllataca¤›n› ve 
bu proje ile ilgili 15 fiubat'ta
bir bilgilendirme günü
düzenleyece¤ini, 27 Ocak'ta
yapt›¤› aç›klama ile duyurdu.
DARPA, PERFECT projesi 

ile mevcut durumda 
1 GFLOP/w kapasiteye 
(1 watt enerji kullanarak 
1 milyar ondal›kl› say› ifllemi
yapabilme kapasitesi)

ulaflabilen gömülü 
bilgisayarlar›, 75 GLOP/w
kapasitesine ulaflt›rmay›
hedefliyor. Bunun için, di¤er
programlar›nda oldu¤u gibi

devrimci yaklafl›mlar
gelifltirilmesini amaçlayan
DARPA; eflik voltaja 
(transistörün aç›k konuma
gelmesi için gereken 
en düflük voltaj) yak›n
çal›flan ifllemciler, 
heterojen ifllem koflutlu¤u
ve bu flartlarda çal›flan
ifllemcilerde artmas› 
beklenen hatalar›n›n tolere
edilebilmesi konular›
üzerinde duracak. ‹fllemci
endüstrisinin, ifllemci 
üretiminde 7 nm 
teknolojilerine geçmesinin
de projenin hedeflerine
yard›mc› olaca¤›
de¤erlendiriliyor. Proje 
kapsam›nda, ifllemcinin
fiziksel olarak üretilmesi ise
beklenmiyor. Sa¤lanan
geliflmelerin, benzetim
ortam›nda gösterilerek
do¤rulanmas› isteniyor.
(Kaynak: DARPA)

Ayn› Gücü Harcayarak Daha Fazla ‹fllem
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Bafllang›çta 12 kurucu
üye ile çal›flmaya
bafllayan ve bugün 89

asil üyesi ve 42 aday üyesi
bulunan SASAD’›n 23. Ola-
¤an Genel Kurul Toplant›s›,
Baflkanl›k Divan›’n›n seçi-
miyle bafllad›. Divan Bafl-
kanl›¤›’na KOSGEB Baflkan
Dan›flman› Murat Kepir’in,
Baflkan Yard›mc›l›¤›na 
TÜB‹TAK B‹LGEM’den ‹lker
Gül’ün ve yazman olarak da
Ertu¤rul Can’›n seçilmesiy-
le gündemdeki maddeler
birer birer masaya yat›r›l-
maya baflland›.
Baflkanl›k Divan›’n›n olufl-
turulmas›n› müteakip, ilk
olarak 2011 Y›l› Çal›flma Ra-
poru, SASAD Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve ASELSAN Genel
Müdürü Cengiz Ergeneman
taraf›ndan sunuldu. Nisan
2011’de aç›klanan 2010 y›l›-
n›n say›sal verilerinin 
üzerinden tekrar geçen 
Ergeneman, bu say›sal veri-
lerin, sektörde faaliyet gös-
teren üye firmalardan top-
lanan veriler ›fl›¤›nda haz›r-
land›¤›n› belirterek firma
yetkililerinden, 2011 y›l› ve-
rilerinin de zaman›nda 
SASAD’a iletilmesi için ge-
rekli titizli¤in gösterilmesi-
ni istedi. Verilerin toplan-
mas› ve sektör ile paylafl›l-
mas›n›n genel olarak her y›-
l›n Nisan ay›na denk geldi-
¤ini belirten Ergeneman,
23. Genel Kurul’da görüflü-
lecek tüzük de¤iflikliklerin-
de, ola¤an toplant›lar›n Ni-
san ay›na al›nmas› için oyla-

ma yap›laca¤›n› ve böylece,
genel kurul toplant›lar›nda
bir önceki y›l›n de¤il, geride
b›rak›lan y›l›n verilerinin
paylafl›labilece¤ini belirtti.
“SASAD Üyeli¤ine ‹liflkin
Konular” ve “Mali Konular”
bafll›klar› alt›nda özet bilgi-
ler aktaran Ergeneman, 
Ar-Ge ve Teknoloji Kurulu,
Kalite Kurulu, Kamu Yat›-
r›mlar› Kurulu, KOB‹ ve Yan
Sanayi Kurulu, NAMSA/NC3A
Kurulu ve Tan›t›m Kuru-
lu’nun 2011 y›l› çal›flmalar›
ile 2011 y›l›nda kat›l›m gös-
terilen ve düzenlenen faali-
yetler hakk›nda da bilgi ver-
di. Sonuç ve de¤erlendirme
k›sm›nda, her ne kadar ba-
flar›l› bir y›l geride b›rak›l-
m›fl olsa da Yönetim Kurulu
olarak bu baflar›lar› yeterli
görmediklerini söyleyen 
Ergeneman, yap›lmas›
planlanan tüzük de¤iflikli¤i
ile SASAD’›n daha etkin ve
kapsaml› çal›flmas›n› plan-
lad›klar›n› belirtti.
Çal›flma raporunun sunul-
mas› ve görüflülmesinin ar-
d›ndan, Denetim Raporu,
Denetleme Kurulu Üyesi
Yaflar Köse taraf›ndan

okundu. 1 Ocak 2011 -
31 Aral›k 2011 dönemine ait
hesap ve ifllemlerin tetkik
edildi¤ini ve gelir-gider ka-
y›tlar›n›n ve ifllemlere ait
dokümanlar›n mevzuata
uygun olarak yap›l›p muha-
faza edildi¤i aç›klayan Köse,
Yönetim Kurulu’nun aklan-
mas›n› Genel Kurulun dele-
gelerine arz ve teklif etti.
Kurulun bir di¤er gündem
maddesi olan “2012 Bütçesi
ile Dernek Kat›l›m Pay›n›n
Görüflülmesi ve Onaylan-
mas›” kapsam›nda, önerge-
ler Divan Bakan Yard›mc›s›
‹lker Gül taraf›ndan okundu
ve 2012 y›l› gelirlerinin, he-
deflenen düzeyde gerçekle-
flebilece¤i göz önüne al›na-
rak 2012 aidatlar›nda de¤i-
fliklik yap›lmamas›; girifl ai-
dat›n›n 5000 TL, 2012 aidat›-
n›n 5300 TL ve haberleflme
a¤›ndaki aday üyelerden
al›nacak katk› pay›n›n da
3000 TL olarak ödenmesi
karara ba¤land›. Bu gün-
dem maddesi kapsam›nda
oylamaya sunulan ve kabul
edilen bir di¤er önerge de
tüzük de¤ifliklikleri onayla-
nana kadar olan süreç içe-

risinde, halen görevde olan
yönetim, denetim ve disiplin
kurulu üyelerinin, yedekleri
ile birlikte görevlerine de-
vam etmesi; onay› müteakip
yeni yap›lacak ola¤anüstü
genel kurulda gerçekleflti-
rilecek yeni seçime kadar
da görevde kalmas› oldu.
23. Genel Kurul’un esas
gündemi olan tüzük de¤i-
flikli¤i görüflmelerinde ise
27 Eylül 2006 tarihli SASAD
Tüzü¤ü’nün 1. maddesi
(Derne¤in Ad› ve Merkezi), 2.
maddesi (Derne¤in Amac›),
3. maddesi (Derne¤in Çal›fl-
ma Koflullar›), 5. maddesi
(Üyelik), 10. maddesi (Genel
Kurul), 16. maddesi (Yöne-
tim Kurulu) ve 25. maddesi
(Derne¤in Gelir Kaynakla-
r›)’nde yap›lacak de¤ifliklik-
ler üzerine tart›fl›ld›. Tüm
tüzük de¤iflikliklerinin dele-
gelerin oy çoklu¤u ile kabul
edildi¤i toplant›da, 2012-
2013 dönemi yönetim, dene-
tim ve disiplin kurullar›n›n
seçimi ise, yap›lan tüzük de-
¤ifliklikleri paralelinde Ni-
san ay›nda toplanacak Ola-
¤anüstü Genel Kurul Top-
lant›s›’na ertelendi.

ÖZEL HABER
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Milli Savunma Bakanl›¤›n›n öneri ve deste¤i ile 
1990 y›l›nda kurulan Savunma Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i
(SASAD)’nin 23. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›, 
17 Ocak’ta, Ankara Swiss Otel’de, yeterli üye ço¤unlu¤unun
da sa¤lanmas›yla gerçeklefltirildi. Toplant›n›n en önemli
gündem maddesi ise tüzük de¤iflikli¤i oldu.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

SASAD’da Tüzük De¤iflikli¤i
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Siber savafl›n temel kav-

ramlar›n› ele ald›¤›m›z

Ocak say›m›zdan son-

ra, bu ay da siber dünyada

yer etmifl olan sald›r›lara,

kronolojik olarak de¤inece-

¤iz. Nisan 2007’de, Estonya

devlet ve özel kurumlar›na

yap›lan sald›r›, her ne kadar

siber sald›r›lar aç›s›ndan bir

mihenk tafl› olarak ak›llarda

yer etse de öncesinin de bi-

linmesi faydal› olacakt›r. Bu

paralelde, siber sald›r›lar›n

k›sa tarihini, iki faz halinde

inceleyece¤iz.

Faz 1 (1970 - 1998)
Faz 1, kapsam› daha çok si-

ber sabotaj olarak nitelen-

dirilen olaylardan oluflur.

Bu sald›r›lar›n ilk hedefi,

kurumlara zarar vermek-

ten çok, bilgisayar korsan›-

n›n kendisine ç›kar sa¤la-

mas›d›r.

1970 Siber sald›r› olarak ni-

telendirilebilecek ilk olay›n,

telefon hatlar›na yap›lan sal-

d›r›lar oldu¤u, genel olarak

kabul görür. Bu sald›r›larda,

telefonun ç›kard›¤› ses tonu

ile benzer tonu ç›kartan bir

alet ile ücretsiz telefon gö-

rüflmeleri yap›l›r. “Captain

Crunch” takma isimli John

Draper taraf›ndan yap›lan ci-

haz ile 2600 Hz frekansta ses

tonu taklit edilerek, sisteme

hatt›n aç›k oldu¤unu düflün-

dürülür ve ücretsiz uzun me-

safe görüflmeler gerçeklefl-

tirilir.

MSI Dergisi - fiubat 2012 www.milscint.com

Siber Sald›r›lar›n K›sa Tarihi
1960’l› y›llar›n sonunda, ‹nternet’in atas› ARPANET

(Advanced Research Projects Agency Network / ABD ‹leri

Araflt›rma Projeleri Ajans› A¤›) ile birlikte ortaya ç›kan siber

alan (cyber space), zaman geçtikçe, yerel yap›dan 

uzaklaflarak uluslararas› bir yap›ya dönüfltü. Bu dönüflüm

sayesinde, geçmiflte konvansiyonel silahlar›n 

gölgesinde yürütülen so¤uk savafl, art›k siber alandaki

güçler dengesi haline geldi.
Ayd›n ASLANTAfi / aaslantas@gmail.com / editor@savunmahaber.com

Ad› siber sald›r›lar›n bafllang›c›yla 
birlikte an›lan “Captain Crunch” 

takma isimli John Draper.
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1979 Bilgisayar korsanlar›

aras›ndaki ilk haberleflme,

basit elektronik forumlar

üzerinden yap›lmaya bafl-

lan›r.

1995 Rus Vladimir Levin ön-

cülü¤ündeki bilgisayar kor-

sanlar›, Citibank’›n çevirmeli

ba¤lant› (dial-up) kullanan

transfer servisi üzerinden,

milyonlarca dolar s›zd›r›r.

fiubat 1998 Amerikan Sa-

vunma Bakanl›¤›na, “Solar

Sunrise” (güneflin do¤uflu)

operasyonu olarak isim-

lendirilen s›zma giriflimi

gerçeklefltirilir. 500 civa-

r›nda sistemin etkilendi¤i

sald›r›n›n arkas›nda, Kali-

forniya’da yaflayan üç genç

oldu¤u anlafl›l›r. Ayn› y›l

içinde, dönemin CIA direk-

törü George Tenet taraf›n-

dan yap›lan bir konuflma-

da, ilk defa “biliflim güven-

lik riskleri” terimi kullan›-

l›r [1].

Faz 2 (1999 - günümüz)
Bu tarihe kadar görülen va-

kalar, genelde bireysel grup-

lar›n kurumlara yapm›fl ol-

du¤u sald›r›lard›r. 90’l› y›lla-

r›n sonundan itibaren ise sal-

d›r›lar, art›k ulusal kimlik

kazanmaya bafllar. Kifliler-

den ziyade kurumlar› hedef

almaya bafllayan sald›r›larda

temel amaç, siber istihbarat

ve sabotaj haline gelir.

Mart 1999 S›rp bilgisayar

korsanlar›, Kosova’da bulu-

nan NATO askeri birliklerinin

silah sistemlerine sald›r› dü-

zenler.

May›s 1999 Belgrad’da bulu-

nan Çin Halk Cumhuriyeti el-

çili¤i, NATO unsurlar› tara-

f›ndan yanl›fll›kla bombala-

n›r. Bunun üzerine, ABD hü-

kümetine ait ‹nternet sitele-

rine, Çin kaynakl› siber sald›-

r›lar düzenlenir.

2003 Bilgisayar korsanlar›

taraf›ndan, organize ve sü-

rekli bir flekilde, ABD devlet

kurumlar›n› hedef alan çeflit-

li siber sald›r›lar yap›l›r. “Ti-

tan Rain” ad› verilen sald›r›-

lar›n kayna¤›n›n Çin Halk

Cumhuriyeti oldu¤u tespit

edilir.

2001-2006 Bu tarihler ara-

s›nda, ‹srail ile Hizbullah

aras›nda süregelen anlafl-

mazl›¤›n sonucunda karfl›l›k-

l› siber sald›r›lar yap›l›r. ‹sra-

il Silahl› Kuvvetleri taraf›n-

dan, Rus bilim adamlar› ve

bilgisayar korsanlar› kullan›-

larak, anlaflmazl›k siber ala-

na da tafl›n›r [2].

2006 Danimarka’da bir der-

gide yer verilen karikatür ne-

deni ile Müslüman bireyler-

den oluflan gruplar, ülkede

bulunan çeflitli hedeflere si-

ber sald›r›lar düzenler.

Nisan - May›s 2007 Baz› kay-

naklar taraf›ndan siber sava-

fl›n bafllang›ç tarihi olarak da

nitelendirilen ve toplamda 22

gün süren sald›r›larda, Da¤›-

t›k Hizmet Aksatma (Distri-

buted Denial-of-Service At-

tack / DDoS) tekni¤i kullan›-

larak Estonya devlet ve özel

kurumlar› hedef al›n›r. Es-

tonya’da yaflayan Rus köken-

li az›nl›k ile karfl›l›kl› sorun-

lar, bu siber savafl›n ana ç›k›fl

nedeni olarak gösterilir. He-

defte birçok medya kuruluflu,

bankalar, devlet kurumlar›

yer al›r; sald›r› sonucunda,

günlük operasyonlar sekteye

u¤rat›l›r. Bu sald›r›, kayna¤›

nedeniyle önemlidir. ‹ncele-

meler sonucunda, sald›r›n›n

Rusya devletine ait sistem-

lerden bafllad›¤› görülür [3].

Eylül 2007 ‹srail savafl uçak-

lar›, Rus sistemlerini kulla-

nan Suriye’nin hava savunma

radarlar›n› aldatarak Suriye

içine s›zar ve nükleer tesis

oldu¤u öne sürülen bir hede-

fi vurur. Bu s›zmada, “Suter”

ad› verilen havadan a¤ sald›-

r› sisteminin kullan›ld›¤›, da-

ha önce de benzer bir siste-

min Irak ve Afganistan’da

kullan›ld›¤› iddia edilir [4].

Haziran-Temmuz 2008 Lit-

vanya’ya yap›lan Rusya

kaynakl› k›rma sald›r›lar›

ile kurumsal ‹nternet site-

lerinin hizmet d›fl› kalmas›

sa¤lan›r ve k›r›lan ‹nternet

sayfalar›na, eski Sovyet

devletine ait desenler yer-

lefltirilir.

A¤ustos 2008 Rusya ve Gür-

cistan aras›nda, Güney Oset-

ya bölgesinde yaflanan gelifl-

meler sonucunda bafllayan

savafl›n bir parças› olarak,

karfl›l›kl› siber sald›r›lar da

yap›l›r [5]. Rusya taraf›ndan

tetiklenen süreçte, DDoS

tekni¤i kullan›larak gerçek-

lefltirilen sald›r›lardan çeflitli

Gürcü devlet kurumlar›na 

ait sistemler etkilenir. 

Bu süreçte, Gürcistan, baz›

sistemlerinin ABD üzerinden

hizmet vermesini (hosting)

sa¤lar ve ancak bu sayede,

devlet baflkan›n›n ‹nternet

sayfas› yeniden aktif hale ge-

tirilir [6].

Ocak 2009 Rus siber terö-

ristler, Kazakistan ‹nternet

a¤ geniflli¤inin yüzde sekse-

nini teflkil eden iki ‹nternet

servis sa¤lay›c›s›na DDoS

tekni¤i kullanarak sald›r›r ve

eriflim hizmetlerinde ciddi

kesintilere sebep olur. Yap›-

lan araflt›rmalar sonucunda,

kayna¤›n Rusya oldu¤u tespit

edilmifl olsa da sald›r›larda

Rus devletinin deste¤inin

olup olmad›¤›, günümüze ka-

dar netlik kazanm›fl de¤ildir.

Nisan 2009 Kazakistan’daki

popüler bir haber sitesi,

DDoS yöntemi kullan›larak

gerçeklefltirilen sald›r›larla

devre d›fl› b›rak›l›r [7]. Sald›-

r›n›n yine Rus kökenli oldu¤u

tespit edilir.

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - fiubat 2012

Estonya'ya yap›lan siber sald›r›lardan sonra
Estonya'da kurulan NATO Siber Savunma
Mükemmeliyet Merkezi'nin logosu.

1998'de CIA direktörlü¤ü görevini yürütmekte olan George Tenet, 
"biliflim güvenlik riskleri" terimini ilk defa kullanan kifli oldu.
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Temmuz 2009 Kuzey Kore,

Kore Cumhuriyeti ve ABD

üçgeninde siber sald›r›lar

gerçekleflir. Kore Cumhu-

riyeti’nin en büyük bankas›,

ulusal gazetesi ve istihba-

rat örgütü ana hedefler

olur. ABD’de benzer sald›r›

flablonunun Beyaz Saray’›

ve Pentagon’u hedeflendi¤i

raporlan›r. Çeflitli kaynak-

lar, kan›tlanamam›fl olsa

da Kuzey Kore kökenli,

yaklafl›k 1000 kiflilik e¤i-

timli bir birli¤in bu sald›r›y›

bafllatt›¤›n› iddia ediyor [8].

Eylül 2010 ‹ran’›n nükleer

tesislerine, ‹srail kaynakl›

oldu¤u iddia edilen ve 

APT (Advanced Persistent

Threat / Geliflmifl, Sürekli

Tehdit) ad› verilen siber

sabotaj yönetimi ile sald›r›

düzenlenerek nükleer ça-

l›flmalar›n sekteye u¤rat›l-

mas› amaçlan›r. Baflar› ile

tamamlanan bu sald›r› ile

beraber, siber savafl için

kullan›lan silahlarda

önemli de¤iflimler olur.

Yeni siber silahlar, DDoS

gibi tekniklerle yap›lan sal-

d›r›larda görülen anl›k hiz-

met kesintileri yerine, da-

ha kal›c› hasar verecek fle-

kilde, do¤rudan hedefe

programl› ve görevleri ta-

n›ml› hale gelir.

Aral›k 2010 Dünyada siber

istihbarata de¤iflik bir bak›fl

aç›s› katan Wikileaks sunucu

sistemlerine, ABD’ye ait

kriptolar› aç›klamaya baflla-

d›¤› zaman sald›r›lar düzen-

lenir ve sistemlerin hizmet

vermesi engellenmeye çal›-

fl›l›r.

Eylül 2011 Stuxnet gibi özel-

liklere sahip ikinci nesil bir si-

ber silah tespit edilir ve bu si-

laha Duqu ad› verilir. Yap›sal

içeri¤i Stuxnet ile benzer özel-

liklere sahip olan Duqu’nun

hedefi, do¤rudan endüstriyel

kontrol sistemleridir.

Sonuç
Günümüzde, siber savafllar

art›k uluslar›n ilgi alan›na

girdi ve çok ciddi endifle

uyand›rmaya bafllad›. Siber

yolla yap›lacak bir sald›r›n›n

kayna¤›n›n tam olarak bulu-

namamas› ve zarar tespiti-

nin an›nda yap›lamamas›,

hedef olanlar için ciddi

problemler olufltururken,

sald›rganlara da bir avantaj

sa¤l›yor. Bunun bilincinde

olanlar, siber silahlar›n› bu

kapsamda tasarl›yor. Ayn›

flekilde, kayna¤›n bilineme-

mesi, siber terörizm faali-

yetlerinin artmas›na da ne-

den oluyor.

Siber sald›r›lar kronolojik

aç›dan incelendi¤inde, süre-

cin bireyden topluma; ama-

c›n da flan ve flöhretten, para

ve bilgiye kayd›¤› görülüyor.

Bu nedenle siber dünyadan

kaynaklanan tehditlerin,

ABD, ‹ngiltere, Fransa, Al-

manya, Rusya ve Çin Halk

Cumhuriyeti gibi ülkelerde

oldu¤u gibi, art›k askeri bir

doktrin olarak ele al›nmas›

zorunlu hale gelmifltir.
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M‹N‹ SÖZLÜK [9]:
Da¤›t›k Hizmet Aksatma (DDos): Birden fazla bilgisayar sisteminden, virüs, zombi 
bilgisayar›n kullan›m› gibi farkl› yöntemler kullan›larak hedefte bulunan tekil sisteme
sald›rma ve sistemi devre d›fl› b›rakmaya çal›flmakt›r. Genelde bu tip sald›r›larda, 
gerçek sald›rgan› bulmak oldukça zordur. DDoS tekni¤i, siber dünyada kullan›lan en 
etkin ve basit siber silahlar›n bafl›nda gelmektedir.
Hosting: Bar›nd›rma hizmetlerinin genel ad›d›r. E-posta, web gibi ‹nternet hizmetlerinde 
kullan›lacak içeri¤in, kullan›c›lar›n›n eriflebilece¤i yerde tutulmas›d›r.
Stuxnet: 2010 Haziran ay›nda tespit edilen bilgisayar solucan›.
Duqu: 2011 Eylül ay›nda tespit edilen bilgisayar solucan›.
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Baflka bir ifade ile eski
ve yeni platformlar
her zaman beraber

kullan›lmak zorundad›r. Et-
kin bir silah gücü için, plat-
form baz›nda yafl ortalama-
s› önemli bir faktördür. Ör-
ne¤in ABD Deniz Kuvvetle-
rinde görev yapan su üstü
gemilerinin yafl ortalamas›
16,8’dir.
Bu nedenle mevcut silah ve
araçlar›n, bak›m ve idame-
lerini en iyi flekilde yerine
getirerek, tasar›mlar› s›ra-
s›nda belirlenmifl kullan›m

ömürlerinin sonuna kadar
kullanmak kritik bir gerek-
liliktir. Aksi takdirde, çeflitli
nedenlerle hizmet d›fl›na ç›-
kart›lan platformlar›n yeri-
ne yenilerini koyma aflama-
s›nda yaflanabilecek çeflitli
zorluklar, Stratejik Hedef
Plan›’nda hedeflenen say›-
lara hiçbir zaman ulafl›la-
mayaca¤› sonucunu yarat›r.
Bu yüzden silah ve plat-
formlar›n kullan›m ömürle-
rinin yönetimi, ayr› bir stra-
teji gerektirir.
Konuyla ilgili olarak dikkate

al›nmas› gereken bir di¤er
önemli husus da geliflen
teknolojiye ba¤l› olarak, te-
darik edilen harp silah ve
araçlar›n›n gittikçe daha
karmafl›k teknik özelliklere
sahip olmalar›d›r. Bu ne-
denle bak›m ve idame süre-
cinde koruyucu bak›m› öne
ç›kartan bak›m yöntemleri-
nin gelifltirilmesine ve bun-
lara uygun teknoloji, ekip-
man ve yöntemleri kullana-
bilen bilinçli ve nitelikli kul-
lan›c› ve bak›mc› personele
ihtiyaç duyulmaktad›r.

Korozyon Her Y›l 
Milyarca Dolara 
Mal Oluyor
Silah sistemleri ve araçla-
r›n kullan›m ömürlerini k›-
s›tlayan en önemli etmen-
lerden birisi, de¤ifltirilemez
nitelikteki ana parçalarda
(bir geminin tekne yap›s›,
bir uça¤›n gövdesi, bir kara
arac›n›n gövdesi gibi) ortaya
ç›kabilecek, onar›m ya da
de¤ifltirme yoluyla çözüle-
meyecek veya onar›m ve
de¤iflim maliyetleri çok
yüksek olan sorunlard›r. Bir
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Harp Silah ve
Araçlar›n›n Kullan›m

Süresi ve Harbe
Haz›rl›k Seviyesi

Yönetiminde 
Çevresel fiartlar›n 
ve Korozyonun

Önemi
Ulusal güvenlik ihtiyaçlar›m›z›n karfl›lanmas›nda Silahl›

Kuvvetlerin sahip olmas› gereken harp silah ve araçlar›n›n
niteliklerinin belirlenmesi ve adet olarak tedariklerinin 

planlamalar›; baflta bütçe imkânlar›, gelecekte kullan›lacak
teknolojiler ve zaman k›s›tlamalar› olmak üzere, pek çok

etmenin yer ald›¤›, çok önemli aflamalar› içeren özel süreçler
ve çok kapsaml› araflt›rma ve çal›flmalar gerektirir. Bu

süreçler içinde dikkate al›nmas› gereken en önemli husus,
Silahl› Kuvvetlerin Stratejik Hedef Plan› uyar›nca sahip olunmas›

planlanan harp silah ve araçlar›n›n en az yüzde 70’inin 
hâlihaz›rda kullan›lan silah ve araçlardan oluflaca¤›d›r.

M. Suat TÜRKER / sturker@deltadanismanlik.net
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Korozyonla mücadele,
ayr›nt›l› sahra
bak›mlar›n› da 
gerektirir.



di¤er önemli etmen de silah
sistemi ve araçtan bekle-
nen görev performans›nda-
ki, düzeltilmesi mümkün
olmayan sorunlar veya ona-
r›m›n ya da modernizasyo-
nun yüksek maliyetli olma-
s›ndan kaynaklanan düflüfl
nedeniyle, harbe haz›rl›k
seviyesinde yaflanabilecek
k›s›tlamalard›r.
Silah sistemi ve arac›n, kul-
lan›m süresine ba¤l› olarak,
kullan›m ve harbe haz›r tu-
tulmas› s›ras›nda karfl›lafl›-
lan sorunlar›n artt›¤›, ko-

rozyonun ve çevresel flart-
lar›n da bu olumsuz süreci
h›zland›rd›¤› bilinen bir ger-
çektir.
Konuyla ilgili olarak, ABD
Savunma Bakanl›¤› yetkili-
lerinin, Bloomberg TV’deki
20 May›s 2011 tarihli deme-
cinde, ABD Silahl› Kuvvetle-
rinin, korozyon nedeniyle
her y›l u¤rad›¤› mali kay›p-
lar›n 23 milyar dolar› buldu-
¤unu ve bu kayb›n Nimitz s›-
n›f› bir uçak gemisinin infla
maliyetinin iki kat› oldu¤unu
aç›klamas› dikkat çekicidir.
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ABD Savunma Bakanl›¤›n›n,
son 10 y›l içinde, korozyon
yüzünden beklenenden daha
fazla bak›m maliyeti ç›kmas›
nedeniyle tedarikçilerinden,
gelifltirileceklerin yan› s›ra
halen kullan›mda olan silah
sistemleri ve araçlardaki ko-
rozyon maliyetlerini azaltan
tedbirler almalar›n› istedi¤ini
de ekleyelim.
Asl›nda, korozyonun ABD Si-
lahl› Kuvvetlerinde yaratt›¤›
büyük mali kay›plara gösteri-
len tepki yeni de¤il. ABD
Kongresinin denetleme kolu
olan GAO (Government Acco-
unting Office / Hükümet De-
netleme Ofisi), 2002 y›l›nda,
Silahl› Kuvvetlerin y›ll›k ba-
k›m maliyetleri ile ilgili ola-
rak yapt›¤› incelemeler so-
nucunda, bak›mlarda sadece
korozyon nedeniyle meydana
gelen kay›plar›n y›ll›k 20 mil-
yar dolar civar›nda oldu¤unu
belirlemifl ve bu konuda ted-
bir al›nmas› için Kongreye bir
rapor sunmufltu. ABD Kon-
gresi de ayn› y›l ç›kartt›¤› bir
yasa ile korozyonla mücade-
leyi bir devlet politikas› hali-
ne getirmiflti. Bu yasa gere-
¤ince, ABD Savunma Bakan-
l›¤›n›n ve bütün kuvvetlerinin
bünyelerinde, “Korozyonun
Önlenmesi ve Etkilerinin
Azalt›lmas› Organizasyonla-
r›” kuruldu ve gerçek anlam-
da kapsaml› bir mücadele
bafllat›ld›.
Bu mücadele kapsam›nda,
öncelikle, kuvvetler baz›nda
y›ll›k korozyon maliyetlerinin
belirlenebilmesi için ABD
Savunma Bakanl›¤›na dan›fl-
manl›k yapan LMI Govern-
ment Consulting Co. taraf›n-
dan ayr›nt›l› araflt›rmalar
gerçeklefltirildi. Sunulan
araflt›rma sonuç raporlar›,
korozyon kay›plar› ile ilgili

rakamlar› bilimsel olarak da
teyit etti. Örne¤in ABD Deniz
Kuvvetlerinin su üstü gemi-
lerinde tespit edilen y›ll›k ko-
rozyon kay›plar›n›n maliyeti-
nin, ABD Deniz Kuvvetlerinin
y›ll›k onar›m bütçesinin yak-
lafl›k yüzde 25’ini oluflturdu-
¤u ortaya ç›kt›.

Korozyonun Nedenleri
Alt›n ve platin d›fl›ndaki me-
taller, do¤ada oksitlenmifl
halde bulunurlar. Bu metal-
ler, zor ve pahal› süreçler so-
nunda oksitlerinden ayr›la-
rak kullan›l›r hale getirilirler.
Metallerin do¤adaki durum-
lar›na dönme e¤ilimleri, ko-
rozyonun temel nedenidir.
Baflka bir ifadeyle korozyon
kaç›n›lmaz bir do¤al olgudur;
önlenmesi ve olumsuz etki-
lerini azaltacak teknolojilerin
uygulanmas› kaç›n›lmazd›r.
Operasyonel bak›fl aç›s› ile
bak›ld›¤›nda, milyar dolarlar-
la ifade edilen hasarlara ne-
den olan korozyon; metalle-
rin, alafl›mlar›n ve bu alafl›m-
lar taraf›ndan korunan de-
¤erli parçalar›n, su ve gaz or-
tam›nda oluflan elektrokim-

yasal ve kimyasal tepkiler
sonucunda u¤rad›klar› hasar
olarak tan›mlan›r. Korozyon,
yavafl seyretti¤i ve zararl› so-
nuçlar›n›n ortaya ç›kmas› za-
man ald›¤› için, kullan›c›lar
taraf›ndan genellikle göz ard›
edilir. Oysa korozyon, silah
sistemleri ve cihazlar›n elle
eriflilemeyen ve gözle görü-
lemeyen metal bölgeleri ile
elektrik, elektronik, optik ve
di¤er hassas parçalar›nda
çok ciddi maliyetler yaratan
ar›za ve hasarlara neden ola-
bilir. Genellikle bafl edilemez
do¤al bir olay olarak kabul
edilen korozyona karfl›, ço¤u
zaman yetersiz koruyucu ön-
lemler al›n›r. Bunun yan›nda
düzeltici faaliyetlerle de ko-
rozyonun sonuçlar› ortadan
kald›r›lmaya çal›fl›l›r.
Korozyona neden olan su ve
nemin haricinde; toz, kum,
ultraviyole (UV) ›fl›nlar, afl›r›
rüzgâr, afl›r› düflük ve yüksek
s›cakl›klar ve s›cakl›k farkla-
r› gibi di¤er çevresel etmen-
ler de silah sistemlerini ve
cihazlar› olumsuz etkiler. Bu
etmenler, harbe haz›rl›k se-
viyesinin düflmesi yan›nda,

operasyonel anlamda ciddi
k›s›tlamalara ve gecikmelere
de yol açar. Bu duruma ör-
nek olarak, hangar imkân›
olmayan mahallerde heli-
kopterlerin donan ön camla-
r›n›n temizlenmesi için ge-
çen zaman, ana ve kuyruk
rotorlar›nda karfl›lafl›lan so-
runlar, afl›r› toz / kum nede-
niyle oluflan hasar ve temiz-
lik ihtiyac› verilebilir.

Korozyonun Etkileri
Çevresel flartlar›n ve koroz-
yonun, çeflitli silah sistemle-
ri ve cihazlar üzerindeki en
çok bilinen etkileri flöyle s›-
ralanabilir:
� Özellikle boyas›z / 

korumas›z metal 
yüzeylerde, zaman içinde
onar›lamayacak flekilde
derin oyuklar aç›lmas›
(pitting)’na ve güveni 
sarsacak fiziki görünüme de
sebep olan paslanma,

� Metal yüzeylerindeki 
koruyucu tabakalar›n /
kaplamalar›n (parkerizing
material) bozulmas› 
suretiyle korozyon 
etkilerinin artmas› ve 
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Korozyon kaynakl› çeflitli hasarlar

Metallerin do¤adaki durumlar›na dönme e¤ilimleri, 
korozyonun temel nedenidir.



yenilenmesi gereken 
yüzey kaplama ifllemlerinin
yüksek maliyetleri,

� Yaln›z metal yüzeylerde
de¤il, elle ulafl›lamayan
hassas iç yap›larda, 
elektrik, elektronik, 
hidrolik, pnömatik ve optik
sistemlerde oluflan hasar
ve ar›za ile silah, sistem ve
cihazlar›n kullan›m 
yetenek ve kapasitelerinin
azalmas›,

� Planl› bak›m ihtiyaçlar›
için ifl gücü ihtiyac› ile 
bak›m malzemeleri 
maliyetlerinin yükselmesi,
plan d›fl› bak›m ve ar›za 
ihtimallerinin artmas›,
ana bak›m periyotlar›n›n
k›salmas› ve bak›m 
sürelerinin uzamas›,

� Silah ve sistemlerin 
harbe haz›rl›k 
seviyelerinin düflmesi, 
ayn› zamanda emniyet ve 
güvenilirliklerinin azalmas›,

� Silah ve sistemlerin 
planlanan kullan›m 
ömründen daha önce 
hizmet d›fl›na ç›kmas› ile
faydal› kullan›m süresinden
evvel yenilenme ihtiyac›n›n
artmas›, bunun sonucunda
meydana gelen kay›plar,

� Depolarda yedek parça
statüsünde muhafaza 
edilen malzemelerin 
hasar görmesi nedeni 
ile bak›m ve onar›mda 
gecikme yaflanmas›, 
maddi kay›plar, harbe 
haz›rl›k seviyesinin 

düflmesi ve bu nedenle
oluflan büyük risk,

� Üretilen silah ve cihazlarda,
sevkiyattan önce depolama
ve sevkiyat s›ras›nda 
oluflabilecek korozyon
kaynakl› hasarlar›n 
garanti kapsam›nda 
onar›m ve yenileme 
ifllemleri nedeniyle 
u¤ran›lan kay›plar ve

� Korozyon bak›mlar› için
harcanan afl›r› zaman ve 
ifl gücü nedeniyle 
personel için baflta e¤itim
olmak üzere daha yararl›
faaliyetlere zaman 
kalmamas›.

Silah ve araçlar›n bak›m ve
onar›mlarla idamesi için har-
canan kaynak ve ifl gücü ma-
liyeti, bir silah›n veya destek
sisteminin ömür devri içinde,
ilk tedarik maliyetlerinin
üzerine de ç›kabilecek flekil-
de çok yüksek de¤erlere ula-
flabilir. Baflka bir ifade ile ba-
k›m maliyetleri çok büyük
bütçeler gerektirebilir. An-
cak y›llara sari olarak yap›lan
bu harcamalar›n büyüklü¤ü,
ola¤an ve rutin bir harcama
olarak kabul edilerek genel-
likle dikkatlerden kaçar.

Çözüm: Korozyondan
Korunma
Yap›lan kapsaml› araflt›rma-
lar neticesinde, yeni teknolo-
jileri, geliflmifl ekipmanlar›
ve teçhizatlar› kullanarak,
planl› ve bilinçli olarak yap›-
lan bak›m ve onar›m ile mali-

yetlerinin azalt›lmas›nda; ko-
rozyonu kontrol edebilmenin
ve çevresel etkilerden ko-
runman›n, en maliyet etkin
ve kolayl›kla uygulanabilir
yöntemlerden birisi oldu¤u
anlafl›lm›flt›r.
Korozyonun ve çevresel et-
kilerin sonuçlar› sadece
paslanma olarak de¤erlen-
dirildi¤inde, olumsuz sonuç-
lar›n düzeltilmesi, genellikle
daha nitelikli boyalar kulla-
n›larak sa¤lanabilir. Örne-
¤in gemi karinalar›nda veya
sarn›çlar›nda kullan›lan üç
katl› boya yerine, daha pa-
hal› olan ve uygulamas› da-
ha fazla uzmanl›k isteyen

tek katl›, yüksek kat› mad-
deli epoksi boya uygulanabi-
lir. Bu kapsamdaki etkiler,
genellikle kullan›m ömrü
yönetimi içinde mevcut im-
kânlara paralel haz›rlanan
stratejiler ve teknikler uygu-
lanarak çözümlenebilir.
Ancak silah ve araçlar›n ha-
rekât performanslar›n› do¤-
rudan etkileyerek, harbe ha-
z›rl›k seviyesini düflüren ve
k›s›tlayan korozyonun ve
çevresel etkilerin sonuçlar›-
n›n düzeltilmesi her zaman
mümkün olmayabilir ve tela-
fisi mümkün olmayan büyük
zarar ve kay›plar ortaya ç›ka-
bilir.
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Korozyona yönelik 
kontroller s›ras›nda 

sistemlerin büyük oranda
sökülmesi gerekebilir.



ABD’den Örnekler
Bu bölümde, korozyonun ve
çevresel etkilerin silahl› kuv-
vetler üzerindeki olumsuz
sonuçlar›na ait örnekler ve
korozyonu önleyecek uygula-
malar kapsam›nda yap›lan
faaliyetlerden bahsedece¤iz.
Konunun, yap›lan araflt›rma-
lar sonucunda ulafl›lan güve-
nilir verilerle (bu verilerin ta-
mam›na ulafl›labilir) de des-
teklenmifl olmas› ve en üst
seviyede dikkate al›nmas›
nedeniyle, örnekler ABD Si-
lahl› Kuvvetlerinde yap›lan
uygulamalardan al›nm›flt›r.
Korozyon ve çevresel etkile-
rin Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’nin envanterinde bulu-

nan platform, silah ve araç-
lar için de benzer olumsuz
etkilere neden oldu¤u aç›k-
t›r. Ancak bu konuda de¤er-
lendirme yapabilecek sa¤l›k-
l› verilere ulafl›lamam›flt›r.
Sadece Türkiye Korozyon
Derne¤i taraf›ndan yap›lan
araflt›rmalar, ülkemizde y›l-
l›k korozyon kay›plar›n›n gay-
ri safi milli has›la (GSMH)’n›n
yaklafl›k yüzde 3,5 ila 5’i ara-
s›nda oldu¤unu, di¤er bir ta-
birle Erdemir’in y›ll›k üretimi
kadar mali kayb›m›z›n oldu-
¤unu gösteriyor. ABD verileri
dikkate al›narak yap›lan bir
kestirim ile TSK’n›n y›ll›k ko-
rozyon kay›plar›n›n 200-300
milyon dolar civar›nda olaca-

¤›n›, di¤er bir ifade ile her y›l
en az bir M‹LGEM gemisinin
infla maliyeti kadar kayna¤›
kaybetti¤imizi söylemek, çok
abart›l› ve karamsar bir tah-
min olmaz.
ABD Savunma Bakanl›¤› ve
Donanma Deniz Sistemleri
Komutanl›¤› (Naval Sea
Systems Command / NAVSEA)
yetkililerinin aç›klamalar›na

göre; envanterdeki platform-
lar›n planl› kullan›m ömrü-
nün sonuna kadar idame edi-
lememe tehlikesi, bütçe ve
zaman k›s›tlamalar› ile bir-
likte de¤erlendirildi¤inde,
gelecek 10 y›l içinde sahip
olunmas› planlanan platform
ve silah say›s›na ulafl›lama-
ma riskini ortaya ç›karm›fl
durumda. Bu nedenle de
mevcut platformlar›n idame-
sinde, yeni teknoloji ve uygu-
lamalar› içeren kullan›m sü-
resi ve harbe haz›rl›k seviye-
si yöntemleri zorunlu hale
getirilmifl. Bu kapsamda, ko-
rozyon ve çevresel etkilerle
mücadele, en etkin ve kolay
yöntemlerden birisi olarak
ele al›nm›fl ve çal›flmalara
bafllanm›fl.
NAVSEA yetkililerinin aç›kla-
malar›na göre; platformlar›n
bak›m ve idamelerinde yeni
teknoloji ve uygulamalar›n
kullan›lmas›nda karfl›lafl›lan
iki önemli engel bulunuyor.
Bunlardan birincisi, ilgili bir-
likler ve bunlar›n kullan›c› ve
bak›mc› personeli taraf›ndan
yeni uygulamalar›n benim-
senmesi ve kabul edilmesi-
nin zaman almas› olarak
karfl›m›za ç›k›yor. ‹kincisi ise
ihtiyaç duyulan kayna¤›n
“pahal›” olarak de¤erlendi-
rilmesi nedeniyle bütçeden
karfl›lanmas›nda yaflanan
güçlükler.

ANAL‹Z

70

MSI Dergisi - fiubat 2012 www.milscint.com

Araçlar›n deniz yolu ile nakledilmeleri
öncesinde, korozyona karfl› korumal›
hale getirilmesi gerekir.

©
U

S
 N

av
y



Bu noktada, yeni bak›m ve
koruma teknolojileri uygula-
malar›n›n k›sa sürede be-
nimsenip, ihtiyaç duyulan
kaynaklar›n daha kolay sa¤-
lanabilmesi için, bu uygula-
malar sonunda elde edilecek
tasarruflar›n net örneklerle
ortaya konularak ilgili birim-
lerin ikna edilmesi gerekli¤i
ortaya ç›k›yor. Baflka bir ifa-
deyle, her yeni uygulama ve
teknolojiye yap›lacak yat›r›-
m›n, mali tasarruf ve plat-
formlar›n performanslar›nda
art›fl olarak nas›l geri döne-
ce¤i, rakamsal verilerle aç›k-
ça tan›mlanmal›. Birim plat-
form baz›nda yap›lacak yat›-
r›m›n maliyeti, toplam plat-
form say›s›ndan elde edilen
tasarrufla mukayese edildi-
¤inde, sonuç tatminkâr ise,
bu karl› bir yat›r›m olarak de-
¤erlendirilmeli ve zaman ge-
çirilmeden uygulanmal›d›r.
Bu duruma örnek olarak,
GAO’nun raporuna istinaden
ç›kan kanun paralelinde ya-
p›lan ifllemler verilebilir.
ABD Savunma Bakanl›¤›, ko-
rozyonun etkilerine en çok
maruz kalan Deniz Kuvvetle-
rine görev vererek, su üstü
gemilerinin güvertede bulu-
nan silahlar›n›n ve teçhizat›-
n›n korozyonun etkilerinden
korunmas› konusunda yeni
bir koruyucu örtü gelifltiril-
mesini talep etmifl. Deniz
Kuvvetlerinin bir firma ile
yapt›¤› çal›flmalar sonunda,

yaklafl›k 4 y›lda gelifltirilen
Envelop® Protective Covers
ad› verilen korozyon önleyici
örtü, gemilerde yap›lan saha
test ve uygulamalar›nda gös-
terdi¤i yüksek performansa
ra¤men, Deniz Kuvvetleri ta-
raf›ndan hemen benimsen-
memifl. Örtünün benimsen-
mesi, bir y›l içinde yap›lan 15
milyon dolarl›k yat›r›ma kar-
fl›l›k 65 milyon dolar tasarruf
sa¤land›¤›n›n belgelenmesi,
di¤er bir deyiflle kendisine
yap›lan yat›r›m› 10 ila 20 mis-
li geriye döndürdü¤ü ve uy-
guland›¤› silahlar›n planl›
kullan›m ömrünü en az yüz-
de 10 uzatt›¤› kan›tland›ktan
sonra, 2007 y›l›ndan itibaren
gerçekleflmifl. Bu geliflmele-
rin sonunda, NAVSEA, The
Fleet dergisinde May›s
2010’da yay›nlanan bir ma-
kalede belirtildi¤i üzere, 
Envelop® Protective Covers’›,
ABD Deniz Kuvvetleri için
standart kapela olarak seç-
mifl ve ikmal sistemine dahil
etmifl. Ard›ndan, 2011 mali
y›l› sonuna kadar da bütün su
üstü gemilerinin Envelop®
Protective Covers ile donat›-
laca¤›n› aç›klam›fl.
Baflka bir örnek olarak, ge-
milerin karinalar›nda, sar-
n›çlar›nda ve boflluklar›nda
kullan›lmas› öngörülen, an-
cak daha pahal› ve uygula-
mas› zor olan tek katl›, yük-
sek kat› maddeli epoksi bo-
yalar verilebilir. Bu boyalar›n

kullan›mlar›n›n geminin ha-
vuzlanma süresini 3 hafta k›-
salt›p, havuz periyotlar›n› 2
misli uzataca¤› ve sarn›ç in-
celeme ve onar›m periyotla-
r›n› en az 3 misli artt›raca¤›
anlafl›ld›ktan sonra uygulan-
maya bafllanm›flt›r.

Korozyonla Mücadele
Konusuna E¤ilmeliyiz
Kuvvetlerin, daha modern ve
performans› yüksek plat-
formlara sahip olma istekle-
ri ve ihtiyaçlar› do¤al olarak
art›yor. Ancak unutulmama-
l›d›r ki, temin edilen her yeni
platform, kullanmaya baflla-
d›¤› günden itibaren eskime-
ye bafllar. Dolay›s› ile plat-
form baz›nda haz›rlanacak
etkin bir kullan›m süresi ve
harbe haz›rl›k seviyesi yöne-
timini organizasyonu ile plat-
formlar›n üretim ve inflalar›
s›ras›nda belirlenmifl planl›
kullan›m ömürlerinin en az
tamam›n›n kullan›lmas›, ayn›
zamanda bunlar›n en yüksek
performans› gösterecek fle-
kilde idameleri, kuvvetlerin
görev ihtiyaçlar›n›n karfl›lan-
mas› yan›nda büyük boyut-
larda mali tasarruflar da
sa¤lar.
Bu uygulamalar içinde en
maliyet etkin olan alan ise
korozyon ve çevresel etkiler-
den korunmakt›r. Korunma-
s›z ve yetersiz korunma ile
geçen her zaman zarar›m›za
olacakt›r.

Son söz olarak flunun belir-
tilmesi gerekir: Milyonlarca,
bazen yüz milyonlarca dolar
yat›r›m yap›larak uzun süre-
de tedarik edilen ve uzun se-
neler kullan›lmas› gereken
bu de¤erli savunma sistem-
lerinin ve platformlar›n, bafl-
ta korozyon ve çevresel etki-
lerden korunarak idamesi
için gereken yat›r›mlardan
kaç›n›lmas› ile elde edilecek
tek sonuç, zarar ve kay›p ola-
cakt›r.
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Mehmet
Suat TÜRKER
(E) Dz.Kd.Alb.
1950 y›l› Ankara do¤umludur.
1969 y›l›nda Deniz Harp
Okulundan mezun olmufltur.
Deniz Kuvvetlerinin muhtelif
gemilerinde makina branfl
subayl›¤›, baflçarkc›l›k
yapm›flt›r. Gemi Onar›m fiube
Müdürlü¤ü ve Donanma
Baflçarkc›l›¤› ile Deniz
Kuvvetleri Teknik Daire
Baflkanl›¤› görevlerinden
sonra 2000 y›l›nda 
kadrosuzluk nedeniyle 
emekli olmufltur.
Korozyonun olumsuz 
etkilerinin özellikle harp
silah ve araçlar›na zararlar›
ve al›nabilecek önlemler
konusunda araflt›rmalar 
yapmakta olup, iki dönem
genel sekreterli¤ini yapm›fl
oldu¤u Türkiye Korozyon
Derne¤inin de aktif bir 
üyesidir.
Halen Delta A.fi. Genel
Müdürü olarak, korozyonun
önlenmesi ve kontrolü 
kapsam›ndaki çal›flmalar›na
devam etmektedir.

Bilgili ve yetenekli bak›m personeli, korozyonla mücadelenin vazgeçilmez bir bileflenidir.
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‹znik’i kurtaramayan Ana-
dolu Selçuklu Sultan› I. K›-
l›ç Arslan ise ordusuyla

birlikte hem çekiliyor hem de
Haçl›lar› imha etmek için bir
f›rsat bekliyordu. I. K›l›ç Ars-
lan, k›sa süre sonra arad›¤›
f›rsat› Dorylaeion yak›nlar›n-
da buldu ve iki grup aras›n-
daki bölünmüfllükten yarar-
lanarak, 1 Temmuz’da, Bo-
hemond’un grubunu Doryla-
eion yak›nlar›nda pusuya dü-
flürdü.

Türklerin ve Haçl›lar›n
‹lk Alan Karfl›laflmalar›
Türk birliklerinin ço¤unlu-
¤unu z›rh takmayan ve yay,
delici sivri uçlar› bulunan to-
puz, k›l›ç, m›zrak ve b›ça¤›n
yan› s›ra küçük ve yuvarlak
kalkanlar kullanan atl› ok-
çular oluflturuyordu. ‹fller
kötüye gitti¤inde h›zla uzak-
laflabildikleri için düflmanlar
bunlar› kolay kolay takip
edemezlerdi. Böylece bir
sonraki karfl›laflma için ha-
z›rl›klar› daha h›zl› sürer ve
bozk›r takti¤iyle tepelerde
pusular kurarak düflman›
y›prat›rlard›.
Derebeyli¤in hâkim oldu¤u
Avrupa’dan gelen Haçl› sa-

vaflç›lar›, inanç askerleriydi.
Bizansl›lar gibi, ince taktik-
ler ve aldatmalar üzerinde
fazla durmazlar ve a¤›r do-
nan›ma özen gösterirlerdi.
Soylular›, haubert denilen,
demir ya da çelikten yap›l-
ma, bafl› ve enseyi kapayan,
gömlek ve pantolon gibi vü-
cudun üstünü ve alt›n› koru-
yabilecek iki parçadan olu-
flan bir zincir z›rh giyerlerdi.
Soylular gümüfl, di¤er as-
kerler ise demir ya da çelik-
ten mi¤ferler takarlar ve bü-
yük boy kalkanlar tafl›rlard›.
Piyadeler 3 m boyunda de-
mir uçlu ve ahflap sapl› m›z-
rak, iki taraf› kesici düz k›l›ç
ve bir b›çak tafl›rlard›. Dory-
laeion’da, bir alanda ilk kez
karfl› karfl›ya gelen, savun-
maya a¤›rl›k veren Bat› Av-
rupa savaflç›lar› ve sald›r›ya
dönük Türk savaflç›lar›, bir-
birlerini bir meydan savafl›n-
da ilk kez deneyeceklerdi.

Yakalanan F›rsat
Haçl› ordusu 300.000 kifli
olup, bunlar›n içinde savaflç›-
lar›n d›fl›nda hac›lar, kad›n-
lar, çocuklar ve hizmetçiler
de bulunuyorlard›. I. K›l›ç
Arslan ise ald›¤› takviyelerle

ordusunu toplad›¤›nda,
80.000 savaflç›ya sahipti. Or-
dusunun düflman› yenecek
güçte olmad›¤›n› bilen I. K›l›ç
Arslan, Haçl›lar›n her hare-
ketini takip ederek f›rsat kol-
lam›flt›. Haçl›lar Lefke (Os-
maneli)’de ikmal ve iafle iflini
kolaylaflt›rmak için iki kola
ayr›l›nca, I. K›l›ç Arslan da
harekete geçmiflti. Her iki
kolu ayr› ayr› çevirecek ve
yok edecekti. Bunun için, ön-
ce daha zay›f ve yak›nda olan
güneydeki kola yöneldi. Böy-
lece, 30 Haziran’da, Eskifle-
hir’in kuzeybat›s›ndaki Sar›-
su Ovas›’n›n alçak tepelerine
ve yamaçlar›na yerleflti. Ayn›
gece, öndeki Haçl› kolu da bu
ovaya ulaflarak karargâh
kurmufltu.

Türkler Yak›nda!
Bohemond komutas›ndaki
ilk grup, 1 Temmuz sabah›
günefl do¤arken Bizansl› k›-
lavuzlar›n eflli¤inde harekete
geçmiflti. ‹ki saatlik yürüyüfl-
ten sonra, ilerideki keflif kol-
lar› düflman›n çok yak›nda
oldu¤unu haber verince yü-
rüyüflü durduran Bohemond,
ordugâh›n acele kurulmas›n›
emretmiflti. K›sa süre sonra,

Sar›su’nun uzak yamac›nda-
ki tepeler üzerinden Türk sü-
varileri görülmüfltü. Bunun
üzerine flövalyeler atlar›ndan
indirildi ve çad›rlar kuruldu.
Kad›nlar, çocuklar ve hasta-
lar ordugâh›n merkezine
topland›lar. Do¤u taraf› ba-
takl›¤a dayanan ordugâh›n
önünde ise Sar›su uzan›yor-
du. Güneyinde ise ‹nönü’nün
dik bir flekilde inen kayalar›
uzan›yordu. Bat›s›nda da k›sa
sürede çad›r direklerinden
oluflturulan bir tahkimat
oluflturulmufltu.
Haçl›lar›n sa¤ kanad›, Tance-
rede ve kardefli Guillaume;
sol kanad› ise Normandiya
Dükü ve Comte de Blois ko-
mutas›ndaki flövalyelerden
oluflmufl; okçular, arbaletçi-
ler ve sapanc›lar her iki ka-
nada paylaflt›r›lm›flt›. Bir k›-
s›m piyade de ordugâh›n ko-
rumas› için ayr›lm›flt›. Bohe-

HARP TAR‹H‹
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I. Haçl› Seferi s›ras›nda Taranto Dükü Bohemond, 

Guillon Dükü Godfrey ve Toulouse Kontu IV. Raymond’un

komutas›ndaki Haçl› ordusu, Anadolu’dan geçerek,

Antakya’ya do¤ru giden rotas› üzerindeki ‹znik’i 19 Haziran

1097’de ald›ktan sonra, güneye k›vr›larak bugünkü

Eskiflehir olan Dorylaeion’a do¤ru yönelmiflti. Haçl›lar iki

grup halinde ilerliyordu. Bohemond’un öncü grubu Fransa

ve ‹talya’dan gelen Normanlardan oluflurken; Godfrey ve

Raymond’un Lorraine ve Provençal askerlerinden oluflan

artç› grubu da bir günlük mesafeyle arkalar›ndan geliyordu.
Burak ÇINAR / editor@savunmahaber.com

Dorylaeion
Muharebesi 1097



mond ise bir ihtiyat kuvvetiy-
le geride, bütün birlikleri gö-
recek ve s›k›flan olursa yar-
d›ma gidecek flekilde bir te-
pede yer alm›flt›. Saat 07.00’a
geldi¤inde, Haçl› ordusu mu-
harebeye haz›r say›l›rd›. An-
cak durum tehlikeli oldu¤un-
dan, geriden gelen gruba da
ulak gönderilmiflti.

Türk Atl›lar› Sald›r›yor
Haçl›lar daha muharebe dü-
zenlerini tam olarak sa¤la-
yamadan, Türk atl›lar› hücu-
ma geçtiler. Türkler, Haçl›
ordusuna sald›rmak için Sa-
r›su’yu geçerek cepheden
gelmek zorunda olduklar›
için co¤rafi aç›dan dezavan-
tajl› durumdayd›lar. Buna
ra¤men, Türk atl›lar›, Haçl›
flövalyelerinin saflar›na yak-
laflarak onlar› ok ya¤muru-
na tutup çekiliyorlar ve bunu
birbiri ard›na süregelen dal-

galar halinde tekrarl›yorlar-
d›. Bu sald›r›n›n süreklili¤i,
Haçl›lara kay›plar verdirmifl;
birçok binek at telef olmufl
ve düzensizlikler görülmeye
bafllam›flt›. Ancak oklar, bu
yak›n mesafeden flövalyele-
re fazla tesir yapmam›flt›.
Böylece, Türklerin Haçl› sü-
varisine mevkilerini terk et-
tirmek ve yöneltilecek sars›-
c› bir hücum için onlar› aç›k
alana ç›karma ve bu f›rsatla
ordugâha hücum için bir ge-
dik açma giriflimleri bofla
ç›km›flt›.
Bu s›rada, Türk ordusunun
büyük k›sm› karfl›ki tepeler
üzerinde görüldü¤ünde Haç-
l›lar flafl›rm›flt›. ‹znik’te yok
ettiklerini sand›klar› Selçuk-
lu ordusunun süvarilerinin
z›rhlar›, yükselmekte olan
güneflin alt›nda par›ld›yordu.
Haçl›lar, Dorylaeion Muhare-
besi’nde Türk süvarilerin

taktikleriyle ilk kez karfl›lafl-
m›fllard›. Dinmeyen ok ya¤-
muru karfl›s›nda sonunda si-
nirleri bozulan flövalyeler,
kitlesel hücuma geçtiler. An-
cak atl› okçular, onlara her
yandan ok atarak tacize de-
vam ediyor; buna ra¤men ya-
k›n bir çat›flmadan kaç›n›yor-
lard›. fiövalyeler bofl alana
taarruz ettikleri s›rada onla-
r›n yanlar›ndan gelen Türk
süvarileri, Sar›su’yu geçerek
ordugâha hücum ettiler. Mu-
haf›z piyadeleri öldürerek or-
dugâh› ya¤malamaya baflla-
m›fllard›.

Haçl› Ordusu 
Bozulmak Üzere
Bu s›rada Haçl› süvarileri de
Türk atl›lar› taraf›ndan ya-
vafl yavafl çembere al›n›yor-
lard›. fiövalyeler tehlikenin
fark›na varm›fl olsalar da
her taraftan s›k›flt›r›lm›fllar-

d›. Türk atl›lar› kaçan olma-
mas› konusunda kararl›yd›-
lar ve her yandan taarruz
ediyorlard›. Haçl›lar ordugâ-
ha dönmeye çal›fl›nca, dü-
zensiz olarak ordugâha do¤-
ru at›lan flövalyeler, kendi
piyadelerini çi¤nemeye bafl-
lam›fllard›. Dar bir alanda
flövalyeler, piyadeler, kad›n-
lar, çocuklar, rahipler ve ha-
c›lar aras›nda önlenemez
bir panik havas› bafllam›flt›.
Art›k Türk süvarisi kitlece
ordugâh› sarm›fl ve içindeki-
leri bütünüyle ok ya¤muru-
na tutmufltu. fiövalyeler bir-
birlerine s›k›flm›fl halde, ka-
d›n ve çocuklar›n feryatlar›
ve Türklerin savafl naralar›
aras›nda umutsuzca müca-
dele veriyorlard›.
Bohemond, ihtiyat grubunu
henüz muharebeye sokma-
m›flt›. Bu gruba di¤er grup-
lardan ordugâha döneme-
yen flövalyeler de kat›lm›fl-
lard›. Bu kuvvetler sayesin-
de Selçuklu ordusunun yan
ve gerilerine hücum ederek
tacizlerde bulunuyor ve böy-
lece, Türklerin Haçl›lar› ta-
mamen kuflatmas›n› engel-
lemeyi baflarabiliyordu. An-
cak Türk taarruzu s›ras›nda,
alana hâkim oldu¤u tepeyi
de kaybetmiflti. Bu arada
Tancerede ve kardefli Guil-
laume de onun grubuna ka-
t›lm›fllard›. Tancerede duru-
ma hâkim olmak ve olan bi-
teni iyi görebilmek için ayn›
tepeye hücum etti ve tekrar
ele geçirdi. Az say›daki bu
kuvvete karfl› büyük bir bir-
likle karfl› taarruza geçen
Türkler ise Haçl›lar› tepeden
tekrar atmaya çal›flt›lar.
Kanl› geçen bu mücadelede,
k›l›çlarla baflar›l› olamayan
Selçuklu süvarileri çekile-
rek, oklarla taarruz etmeye
bafllam›fllard›. Bunun sonu-
cunda Haçl› askerleri bir bir
düflmeye bafllad›lar ki, bun-
lar aras›nda a¤›r yaralanan
Guillaume de vard›.
Tepedeki çarp›flmalar sürer-
ken I. K›l›ç Arslan da kuvvet-
leriyle arabalardan oluflan
barikat› yarmay› baflarm›flt›.
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Türk süvarileri, art›k ordugâ-
h›n içinde Haçl› askerlerini
öldürüyorlar, kad›n ve ço-
cuklar› esir ediyorlard›. Esir
kafileleri Selçuklu Ordugâ-
h›’na gönderilmeye bafllan-
m›flt› bile. Tepede dövüflen
Haçl› flövalyeleri de bu duru-
mu görünce, her fleyin bitti¤i
düflüncesiyle tepeyi terk et-
meye bafllam›fllard›.

Kurtarma Grubu 
Yetifliyor
Bohemond’un sert direnifli
Haçl›lara önemli bir zaman
kazand›rm›fl olsa da sonun-
da Haçl› ordusunun muka-
vemeti k›r›lm›flt›. Türkler,
Haçl›lar› çevirmifller, ordu-
gâhlar›na girmifller ve ya¤-
maya bafllam›fllard›. Tam
bu s›rada Godfrey’in komu-
tas›ndaki ikinci Haçl› gru-
bundan yard›ma gelen flö-
valyelerin naralar› duyuldu.
Godfrey durumu ilk haber
ald›¤›nda, yan›ndaki 50 flö-
valye ile birlikte acilen yar-
d›ma koflmufl, di¤er soylu-
lar da piyadeleri b›rakarak
40.000 süvariyle vakit kay-
betmeksizin yola koyul-
mufllard›. ‹kinci koldan yar-
d›ma gelenler, alana parça
parça varmaya bafllam›fl-
lard›. ‹lk olarak Godfrey ve
kardeflleri, ard›ndan Hugu-
es de Vermandois’ ile birlik-
te Frans›z flövalyeler, daha
sonra da Piskopos Adhe-
mar ve Raymond de St. Gil-
les savafl alan›na girifl yap-
t›lar. Saat 14.00’da, ikinci
kolun tüm flövalyeleri alana
varm›fllard›.

Sabahtan beri taarruz eden
Türk süvarileri ise art›k yo-
rulmufllard›. Neredeyse 7
saattir savafl›yorlard›. Bir-
liklerin düzeni de süregelen
hücumlardan ve ya¤madan
dolay› bozulmufltu. Dolay›-
s›yla kurtarma grubunun
taze birliklerle muharebeye
bir anda girmesi, her fleyi
tersine çevirecekti. I. K›l›ç
Arslan durumun ciddiyetini
görünce, önce birliklerini
yeniden düzenlemek, ard›n-
dan da ikinci koldakilerle
muharebeye girmek iste-
miflti. Bunun için ordusu-
nun Sar›su’yu geçmesini ve
ihtiyat kuvvetlerinin bulun-
du¤u Aydemir tepeleri üze-
rinde toplanmas›n› istedi.
Ancak Türklerin savafl tak-
tikleri, iyi istihbarat, aldat-
ma ve co¤rafyay› kullanma
üzerine gelifltirilmiflti ve
bunlar olmadan k›sa za-
manda düflmana yönelik bir
harekât tarz› saptanmas›na
imkân yoktu. Böylece taktik
bilinçten uzak; ama savafl-
ç›l›klar› daha çok inanç gü-
cüne sahip olan ve z›rhl› flö-
valyelerden oluflan Haçl›lar
daha avantajl› bir duruma
gelmifllerdi.

Haçl› Ordusu Karfl›
Sald›r›ya Bafll›yor
Haçl› ordusunun ikinci gru-
bunun liderleri, ilk gruptan
kalan Normanlar› da yanlar›-
na alm›fllar ve acilen tertip-
lenerek hemen sald›r›ya
geçmeye karar vermifllerdi.

Buna göre sa¤ kanatta
Godfrey de Bouillon,

Comte de Flandre
ve Comte de
Blois kuvvet-
leri, merkez-

de Raymond de St. Gil-
les’in kuvvetleri, sol ka-

nattaysa Bohemond ve
Tancerede komutas›ndaki

Güney ‹talya Normanlar› ile
Normandie Dükü komuta-
s›ndaki Kuzey Fransa
Normanlar› bulunmak-

tayd›. ‹htiyat ve artç› grubu
ise Piskopos Adhemar de

Puy’un komutas›na verilmifl-
ti. Piskoposun kuvvetleri, di-
¤er bir tepenin gerisinden
hareketle düflman› arkadan
kuflatmakla yükümlüydü.
Art›k Haçl› sald›r›s› baflla-
m›flt›. Tamam› flövalyelerden
oluflan ilk hat, borazanlar›n
ve trampetlerin eflli¤inde hü-
cuma kalkarak h›zla Sar›-
su’yu geçti ve Türk ordusu-
nun bulundu¤u tepelere t›r-
manmaya bafllad›. Türk sü-
varileri ise sakin bir flekilde
onlar›n tepeleri t›rmanmala-
r›n› bekliyorlard›. Ordusunu
dar bir sahaya toplayan I. K›-
l›ç Arslan, kitle halinde mu-
harebeyi kabul edecekti. Bu-
nun nedeni büyük ihtimalle
takti¤e ba¤l› düzen için yete-
rince vakit bulamayan I. K›l›ç
Arslan’›n, hiç de¤ilse bozul-
madan karfl› koyabilmek ve
aradan geçen k›sa zaman
zarf›nda, zaten yorgun olan
süvariyi alelacele ve yap›l-
mas› çok zor gözüken taktik
düzene geçifl yerine, en basi-
tiyle Haçl›lar›n yapt›¤› gibi bir
inanç muharebesi vermekti.
Ancak bu durumda, a¤›r sü-
variye sahip Haçl›lar avantaj-
l› duruma geçmifllerdi. Gerçi
onlar da ya h›zla yoldan gel-

HARP TAR‹H‹
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dikleri ya da sabahtan beri
a¤›r z›rhlar›yla birlikte sa-
vaflt›klar› için yorgun say›l›r-
lard›. Bu arada I. K›l›ç Arslan,
yan›ndaki Emir Hasan’›n kuv-
vetlerine güvenmiyordu.

Her fiey Tersine 
Dönüyor
Haçl› süvarileri ok menziline
girdiklerinde, Türk atl› okçu-
lar› onlar› ok ya¤muruna tut-
mufllard›. Ancak kayba u¤ra-
malar›na ra¤men kitle halin-
de sald›r›y› sürdüren flöval-
yeler, mi¤ferleri ve gö¤üs
z›rhlar› olmayan Türk süva-
rilerinin aralar›na dalarak
Selçuklu ordusunun merke-
zini cephe boyunca yarmay›
baflard›lar. fiövalyeleri takip
eden Haçl› piyadeleri de at›-
lan oklar alt›nda bu yar›ktan
içeri dald›lar. Dar alandaki
Türk süvarisi, düflman›n
karfl›s›n› boflaltarak kanatla-
ra çekilmeye ve buradan
düflman›n yan ve gerisine
sald›racak alan bulamam›fl-
t›. Aksine Godfrey ve Bohe-
mond kanatlar›n› uzatarak
Türklerin kenar uçlar›n› çe-
virmifllerdi. Art›k Türk hafif
süvarileri, üç kanattan da s›-
k›flt›r›l›yorlard›. Bu arada
Emir Hasan da I. K›l›ç Ars-
lan’›n endiflelerinde ne ka-
dar hakl› oldu¤unu do¤ru-
larcas›na birlikleriyle birlik-
te savafl alan›n› terk etmiflti.
Böyle bir muharebeyi kazan-
mak, Türk savafl tarz› aç›s›n-
dan pek mümkün görülmü-
yordu. Bu da yetmiyormufl
gibi, Piskopos Adhemar’›n
birlikleri de tepelerin arka-
s›ndan görünmeden gelerek
Selçuklu süvarilerinin arka-
s›ndaki tepelerde taarruza
bafllam›fllard›.

‹lk Raunt Haçl›lar›n
Manevra sahas› bulamayan
Türkler taktik uygulayam›-
yorlar ve kuflat›l›yorlard›. Ar-
t›k çekilmekten baflka çare-
leri kalmam›flt›. Böylece da¤
geçitlerine ve ovaya do¤ru ri-
cat ettiler. Ordugâhta da du-
ramayarak daha do¤uya çe-
kildiler. Haçl›lar bunlar› bir

süre takip etmifllerdi. Sel-
çuklu ordugâh› da Haçl›lar›n
eline geçmiflti. Haçl› ordusu,
buradan elde ettikleri gani-
meti, Anadolu’yu geçmekte
kullanacakt›.
Her ne kadar Haçl›lar taktik
seviyede muharebeyi kaza-
narak yollar›na devam etmifl
olsalar da Dorylaeion Muha-
rebesi onlara pahal›ya mal
olmufl ve 4000 kay›p vermifl-
lerdi. Türklerin kay›plar› ise
3000 kadard›. Art›k iki taraf
da birbirlerini güçlü bir düfl-
man olarak görerek muha-
rebeye girmekten kaç›na-
caklard›. Dorylaeion Muha-
rebesi’nden sonra, Haçl› or-
dusu Antakya’ya ulaflana ka-
dar herhangi bir muharebeye
girmek zorunda kalmaya-
cakt›.

Galiplerin Gözyafllar›
M.Ö. 53’te, Carrhae’de (Har-
ran), Marcus Crassus’un
Roma lejyonlar›n› mahveden
Surenas’›n Part süvarilerin-
den haberleri olmayan Haç-
l›lar, Dorylaeion’da çok fark-
l› bir düflmanla ve do¤uya
özgü farkl› bir savafl tarz›yla
karfl›laflm›fllard›. Savafl›n
seyri içinde moralleri fena
bozulmufl, bozgunun efli¤in-
den dönmüfllerdi. Muhare-
benin galibiydiler. Ancak
Türklerle birlikte, onlar›n
sahip olduklar› Anadolu’nun
co¤rafyas›n› da yeni tan›ma-
ya bafllam›fllard›. Konya ve
Akflehir üzerinden Antak-
ya’ya giderken yaz›n en s›-
cak zaman›nda uzun ve son
derece y›prat›c› bir yol kat
edeceklerdi.

I. K›l›ç Arslan ise ordusunu
gerilla birlikleri fleklinde
kullanmak için parçalam›flt›.
Ama buna pek gerek kalma-
yacakt›. Çünkü Türkler, ken-
di kaynaklar›n› kurutarak ve
Konya gibi büyük merkezleri
dahi y›karak, Haçl› ordusu-
nun bu zor serüvenini daha
da s›k›nt›l› hale getirecek-
lerdi. Su ve yiyecek s›k›nt›s›
çekecek olan Haçl›lar, An-
takya’ya varabilmek u¤runa,
çok say›da insan ve hayvan
kaybedeceklerdi. Taktik se-
viyede bozguna u¤rayan
Türkler ise stratejik seviye-
de savafl kazanman›n ne ol-
du¤unu Haçl›lara ö¤rete-
cekler ve onlar geçtikten
sonra, Anadolu’daki hâkimi-
yetlerini devam ettirecek-
lerdi.
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‹srail gizli servisi 

MOSSAD’›n, ‹ran’›, Gür-

cistan-Azerbaycan-Er-

menistan-Türkmenistan

hatt›nda çevrelemeye ça-

l›flmas›, ‹ran’›n da bu gelifl-

meye karfl› almakta oldu¤u

tedbirler, giderek geliflme-

lerin kontrolden ç›kmas›na

neden oluyor.

‹ran D›fliflleri Bakanl›¤›,

Azerbaycan’›n Tahran’daki

temsilcisi Cevanflir Akun-

dov’u bakanl›¤a ça¤›rarak

sert bir nota verdi. Nota,

Azerbaycan yönetiminin,

Bakü’deki MOSSAD çal›fl-

malar›n› durdurmas› ve ‹s-

rail’in ‹ran’a dönük örtülü

operasyonlar›na “art›k”

dur demesi yönündeydi.

Notan›n, ‹ngiliz London 

Times gazetesinde yer alan

bir haberde “fiimon” kod

ad›yla tan›t›lan ‹srail istih-

barat›ndan bir “köstebe-

¤in”, Bakü’yü, “‹srail gizli

servisi MOSSAD’›n ‹ran’a

dönük istihbarat çal›flmala-

r›nda merkez” olarak nite-

lemesinden hemen sonra

verildi.

Bakü, zaten bir süredir, “ga-

rip olaylara” sahne oluyor.

Ocak ay› sonunda Azeri gü-

venlik güçleri, MOSSAD’dan

gelen bilgiler do¤rultusun-

da, Bakü’de iki Azerbaycan

vatandafl› hahama, deva-

m›nda da ‹srail’in Azerbay-

can’daki temsilcisi Michael

Lotam’a dönük suikastlara

haz›rlanan bir “örgütü” ele

geçirdiler. ‹srail, bu örgü-

tün ‹ran destekli oldu¤unu

aç›klad›.

‹ran ise son dönemde sui-

kastlara kurban giden ül-

kenin önde gelen nükleer

fizikçilerinin, Azerbay-

can’da üslenmifl MOSSAD

birimleri taraf›ndan öldü-

rüldü¤ünü savunuyor. Tah-

ran’a göre; Bakü’ye yerle-

flen MOSSAD, ‹ran’daki

Azeri nüfusa da s›zarak

suikastlar› gerçeklefltiri-

yor, örtülü operasyonlar›n›

sürdürüyor.

Tam bu noktada, Azerbay-

can-‹srail savunma sanayi-

si ifl birli¤ine de¤inmekte

yarar var. ‹ki ülkenin, iki

ayr› tipteki 60 adet insans›z

hava arac› (‹HA)’n› Azer-

baycan’da üretme konu-

sunda anlaflt›klar› yönünde

haberler var. Bu haberler,

‹ran kadar Rusya taraf›n-

dan da yak›n takibe al›nm›fl

durumda. ‹srail medyas›

ise Azeri-‹srail savunma

sanayisi yak›nlaflmas›ndan

Türkiye’nin çok rahats›z ol-

du¤unu savunuyor.

Bölgedeki ikinci önemli ge-

liflmenin, Gürcistan’›n bafl-

kenti Tiflis’teki ‹srail Büyü-

kelçili¤i’ne yönelik bombal›

sald›r›n›n son anda önlen-

mesi olmas› asla tesadüf

de¤il. ‹srail Baflbakan› Ne-

tanyahu, Yeni Delhi’deki

sald›r›n›n ve Tiflis’teki giri-

flimin ‹ran taraf›ndan tez-

gâhland›¤›n› savundu.

Gürcistan, ‹srail ve M›-

s›r’dan sonra dünyada 

en büyük Amerikan askeri

yard›m› alan üçüncü ülke

konumuna ulaflt›. Washing-

ton, bu ülkeye y›lda yakla-

fl›k 1 milyar dolar para ak-

tar›yor. 

Gürcü lider Saakashvili’nin

son Washington ziyaretin-

den sonra, ABD’nin bu ül-

kede 30 farkl› yerde hasta-

ne inflas›na giriflmesi, Gür-

cü askerlerinin de Ameri-

kan Deniz Piyadeleri tara-

f›ndan e¤itilmeye bafllan-

mas› dikkat çekti. ‹ddialar,

ABD’nin muhtemel bir ‹ran

harekât›nda, Gürcü toprak-

lar›n› lojistik destek için

kullanaca¤› yönünde.

‹srail D›fliflleri Bakanl›¤›n›n,

ABD’nin Kafkasya ba¤lant›l›

operasyonlar için büyük ya-

t›r›mlar yapt›¤› Bulgaris-

tan’da da Gürcistan’dakine

benzer ‹srail hedeflerine

dönük bir sald›r› haz›rl›¤›n›n

ortaya ç›kar›ld›¤›n› aç›kla-

mas› bir tesadüf olabilir mi?

Hay›r!

ABD, Kafkasya-Orta Asya-

Afganistan’a dönük askeri

planlamalar›n› Bulgaris-

tan-Gürcistan ba¤lant›s›na

oturtmufl, “ba¤›ms›z d›fl

politikas› ile dikkat çeken”

bölge müttefiki Türkiye’yi

“by-pass”layan stratejiyi

yaflama geçirmifl durumda.

Bakü-Tiflis-Erivan üçge-

nindeki istihbarat savafl›,

esas olarak MOSSAD ile

‹ran gizli servisi VEVAK

aras›nda. Savafl›n sürdü¤ü

co¤rafya, Türkiye’nin do¤-

rudan ba¤lant›l› oldu¤u bir

bölge. Özellikle Bakü ve

Tiflis, Ankara’n›n çok önem

verdi¤i baflkentler.
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Haz›rlayan: Ardan ZENTÜRK
a.zenturk@savunmahaber.com

Kafkasya’da 
MOSSAD-VEVAK

Savafl›
‹srail’in, ‹ran’›n nükleer program›na

karfl› sürdürdü¤ü kampanya, giderek

bir savafl tehlikesi do¤ururken tarihi

hesaplaflmalar›yla zaten dünyan›n en

riskli bölgelerinden biri olarak kabul

edilen Kafkasya, çok sert bir “d›fl istihbarat kavgas›na” da sahne olmaya bafllad›.
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Kuzey Afrika ülkelerinden Tunus’ta, fakir ve ça-
resiz bir seyyar sat›c› gencin, ekmek para-

s›n› kazand›¤› tezgah›n elinden al›nmas›n-
dan sonra kendisini yakmas›yla baflla-
yan geliflmeler zinciri, Araplar›n tari-
hinde görülmemifl bir kaos ortam›-
n›n do¤mas›na kadar uzanm›fl 
durumda.
Bat›l› kalemlerin, Tunus, M›s›r,
Libya ve giderek Suriye gibi ülke-
lerde ifl bafl›ndaki diktatörlere
karfl› direniflin verdi¤i moralle
“Arap Bahar›” olarak niteledikleri
geliflmeler, Arap dünyas›n›n kendi
içindeki sorunlar›n derinleflti¤i, bu
co¤rafyan›n giderek “d›fl müdahaleye”
aç›k hale geldi¤i bir noktaya tafl›nd›.
Nitekim Libya’daki geliflmeler s›ras›nda
ald›¤› kararlar ile eski diktatör Muammer
Kaddafi’ye karfl› “d›fl müdahalenin” yolunu açan
Arap Birli¤i’nin, benzer politikaya Suriye’de de yönelmesi dikkat
çekiyor.
“Arap Bahar›” olarak adland›r›lan geliflmenin Bat›’da yaratt›¤›
heyecan›n azalmas›nda, büyük ölçüde de¤iflimlerin yafland›¤›
ülkelerde “dini zeminli hareketlerin” öne ç›kmas› önemli rol 
oynuyor.
Tunus’ta yap›lan seçimlerde “›l›ml› ‹slam” olarak adland›r›lan
siyasi güçlerin öne ç›kt›¤›, benzer geliflmenin M›s›r gibi son de-
rece büyük, güçlü ve stratejik bir ülkede de yafland›¤› dikkat
çekti. Kanl› bir iç savafltan sonra rejim de¤iflimi yaflayan ve gi-
derek “Afganlaflma” e¤ilimi gösteren Libya’da ise radikal dini
unsurlar geliflmelerde büyük bir güce sahipler.
Fas gibi kontrollü siyasi de¤iflimin yafland›¤›, Ürdün gibi de-
mokratik gelenekleri güçlendiren ülkelerde bile dini kimli¤in

siyasette yükseliflin ana dinamosu olmas›, Bat›’n›n
Arap Bahar› kavram›n› yeniden sorgulamas›

anlam›na geliyor.
Arap ülkelerinde demokratikleflme sü-

reçleriyle birlikte halk›n nabz›n› tutan,
sokaktaki insan›n taleplerine göre si-

yaset belirleyen ve dini referans
alan partilerin ifl bafl›na gelmeleri,
‹srail’i ciddi bir güvenlik endiflesi-
ne sürüklemifl durumda.
‹srail, demokratikleflmenin, radi-
kal e¤ilimleri parlamentolara ta-

fl›d›¤›na ve yak›n gelecekte bu
tür rejimler ile çevrelenece¤i-
ne inan›yor.
Siyasi gözlemciler, Bat›’n›n Su-
riye’deki geliflmelerde a¤›rdan

almas›n› ve Beflar Esad’a ma-
nevra alan› b›rakmas›n› da bu çer-

çevede de¤erlendiriyor.
“Muhafazakâr sermaye gruplar›n›n” kontrolündeki petrol zen-
gini Körfez ülkelerinin, Suriye’deki Baas rejimine karfl› sürdür-
dükleri kampanya ise farkl› hedefler tafl›yor. Suudi Arabistan-
Katar ikilisinin bafl›n› çekti¤i bu grup, Sünni ‹slami hareketlerin
iktidar›n›n Arap dünyas›nda yeniden yap›lanmay› beraberinde
getirece¤ini ve petro-dolar kasalar› sayesinde, Arap dünyas›n›n
belirleyici gücünün kendileri olaca¤›n› düflünüyorlar.
Libya’daki geliflmeleri tetikleyen Katar’›n, Suriye’deki rejime
karfl› yürütülen kampanyan›n da lideri olmas› dikkat çekici… Oy-
sa Libya, Irak veya Suriye gibi Baasç›-Nas›rist olarak nitelenebi-
lecek ülkelerde demokrasiyi savunan körfez ülkeleri Suudi Ara-
bistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleflik Arap Emirlikleri ve Um-
man, en kat› emirlik / krall›k sistemi ile yönetilen ve demokra-
tik geleneklerin hiç geliflmedi¤i ülkeler olarak dikkat çekiyorlar.

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - fiubat 2012

Arap “Bahar”› Giderek “K›fl”a Dönüyor



STRATEJ‹ HABER

78

Asya’daki stratejik dengelerini, So¤uk Savafl y›llar›ndan bu
yana ABD ile stratejik müttefiklik zeminine oturtan Pakis-

tan, Washington’dan esen so¤uk rüzgârlar›n etkisini her geçen
gün biraz daha hissediyor.
El-Kaide terör örgütünün lideri Usame bin Ladin’in, Pakistan
Silahl› Kuvvetleri’nin en önemli harp okuluna yak›n mesafede
bulunan bir eve Amerikan askerlerinin yapt›¤› operasyon ile öl-
dürülmesinden sonra bozulan iliflkiler, giderek kopma nokta-
s›na geldi.
Amerikan Kongresi, Usame bin Ladin’in y›llard›r arand›¤›n›,
buna karfl›n Pakistan’›n en korumal› bölgesinde, hem de aske-
ri bir karargâha bu kadar yak›n bir noktada bulunmas›n›, bu ül-
kenin radikal ‹slami gruplara karfl› mücadelede yavafl davran-
mas› olarak niteliyor.
‹ki önemli müttefik aras›nda son olarak so¤uk rüzgârlar›n es-
mesine neden olan ise bir NATO raporunun bas›na s›zd›r›lma-
s› oldu. Raporda, Bat›l› istihbarat birimlerinin Pakistan istihba-
rat›na karfl› duyduklar› güvensizlik vurgulan›yor ve Pakistan is-
tihbarat›n›n Afganistan’daki Taliban ile do¤rudan iliflkisinin ol-
du¤u savunuluyor.
Taliban, zaten, 1990’l› y›llarda Pakistan istihbarat› taraf›ndan
kurulmufl ve Suudi Arabistan baflta Körfez ülkelerinin maddi
deste¤iyle Afganistan’da ifl bafl›na geçmiflti.
Amerikan Kongresi, Afganistan’daki Amerikan askerlerine dö-
nük Taliban sald›r›lar›nda Pakistan istihbarat›n›n da ba¤lant›s›
oldu¤u yolundaki bilgilerden sonra, bu ülkeye yap›lmakta olan
askeri yard›m›n azalt›lmas›, hatta tamamen durdurulmas› yö-
nünde harekete geçmifl durumda.
Buna karfl›l›k Pakistan parlamentosunda kurulan özel bir ko-
mite de geçti¤imiz haftalarda Pakistan-Afganistan s›n›r›nda

yaflan›lan olayda,
Amerikan helikopter-
lerinden aç›lan atefl
sonucu 24 Pakistanl›
askerin öldürülmesini
araflt›r›yor. Komite’nin,
ABD ile yürütülmekte olan
askeri ifl birli¤inin durdurulmas›
yönünde karar almas› da bekleniyor.

Washington’a Anlaml› Atama
Bu arada, ad›, Pakistan hükümeti ile Amerikan Savunma Ba-
kanl›¤› aras›nda yaflan›lan bir mektuplaflma olay›na kar›flan
Pakistan’›n eski Washington Büyükelçisi Hakkani’nin yerine
bir kad›n diplomat›n atanmas› dikkat çekti.
Bilindi¤i gibi, Hakkani’nin Pakistan as›ll› Amerikal› bir ifl ada-
m›n›n arac›l›¤›yla hükümetin, “muhtemel bir askeri müdaha-
lenin önlenmesinde ABD’nin aktif rol oynamas›n› arzulayan”
mektubunu ABD Savunma Bakanl›¤›na iletti¤i ileri sürül-
müfltü.
Pakistan’›n yeni Washington Büyükelçisi Sherry Rehman ise
görüntü olarak Pakistan’›n radikal ‹slami hareketlerin kontro-
lüne geçti¤ini ileri süren çevrelere bir yan›t kimli¤i tafl›yor. Pa-
kistan’›n modern ve bat›ya dönük yüzünün sembolü olarak kri-
tik görevine bafllayan Rehman, kat›ld›¤› ilk toplant›larda ABD-
Pakistan iliflkisini uzun süreli bir evlili¤e benzetmesiyle dikkat
çekti. Rehman konuflmalar›nda, “uzun süren evliliklerde bütün
duygular›n yaflanmas› normaldir. Aflk ve sayg›n›n yan›nda ba-
zen öfke hatta nefret de öne ç›kabilir; ama evlilikler, bütün bu
duygulardan beslenerek güçlenirler” dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ko-
münist Partisi’nin hiyerar-

flik disiplini içinde, ancak 10
y›lda bir lider de¤iflimi yaflaya-
biliyor. Dünya, Çin’in bugüne
kadar iflbafl›na geçirdi¤i en
özel karakterlerden biriyle ta-
n›flmaya haz›rlan›yor. Çin
Devlet Baflkan Yard›mc›s› Xi
Jinping, dünya ile buluflmaya
çok anlaml› bir yerden, Beyaz
Saray’dan bafllad›. Xi, 2013
Mart ay›nda, Çin Komünist
Partisi Genel Sekreterlik ma-
kam›na oturacak ve bundan
az önce de Çin’in yeni devlet
baflkan› olarak aç›klanacak.
Amerikal› yetkililer, Xi’nin
Baflkan Barack Obama ile
yapt›¤› toplant›lardan belirli
sonuç ç›kmas›n›n zaten bek-
lenmedi¤ini, ana amac›n, iki
lider aras›nda flahsi bir iliflki-
nin kurulmas› oldu¤unu vur-
gulad›lar.
Xi Jinping, Çin Devrimi’nin çok
önemli isimlerinden ve ülke-

nin efsanevi lideri Mao’nun
yak›n silah arkadafllar›ndan
birinin o¤lu olarak dünyaya
geldi. Babas›, Çin’in kuzeyin-
deki güçlü gerilla hareketinin
kurucusu ve lideriydi.
1950’li y›llar›n bafllar›nda da
bakanl›k koltu¤una bile otur-
mufltu ama Mao’nun ünlü
“Kültür Devrimi” s›ras›nda li-
der ile yollar› ayr›ld›, hatta
devrime ihanet etti¤i gerekçe-
siyle yaflam›n›n bir bölümünü
de hapishanede geçirmek zo-
runda kald›. Çin’deki de¤iflim-

le birlikte babas› hapisten ç›-
kan ve bir eyaletin valisi de
olan Xi’nin yaflam›, bugüne
kadar bu ülkeye liderlik yap-
m›fl portrelerden çok farkl› bir
zeminde geliflti.
Babas›n›n deste¤i olmadan
yaflama tutunmay›, okumay›,
hatta Çin Komünist Partisi
gençlik kollar›ndan bafllaya-
rak parti içinde yükselmeyi
baflarm›fl bir isim Xi…
Gençlik y›llar›nda yaflad›klar›,
onda yolsuzluk ve rüflvete
karfl› çok sert tepkinin do¤-

mas›na, ekonomik kalk›nma-
n›n da Çin’in gelece¤i oldu¤u-
na inanmas›na yol açt›. Bu ne-
denle devleti küçülten, ekono-
mideki liberal anlay›fl› da güç-
lendiren bir siyasi ufka sahip.
1985 y›l›nda, kendi imkânla-
r›yla ABD’yi ziyaret eden, bu
ziyaretinde de Iowa’n›n ünlü
çiftliklerini ve Los Angeles’ta-
ki ola¤anüstü hareketlili¤i in-
celemeyi tercih eden bir beyin
kimyas› ile karfl› karfl›yay›z…
‹kinci evlili¤ini ülkenin bir nu-
maral› folk flark›c›s› Peng ile
yapan ve y›llar boyu kar›s›n›n
flöhretinin gölgesinde iyi bir
koca ve baba olarak yaflamay›
ö¤renen bir karakter.
Xi çiftinin k›zlar›, bugünlerde
ABD’nin ünlü Harvard Üniver-
sitesi’nde okuyor… Dünya,
önümüzdeki bir y›l içinde, çok
farkl› bir Çinli lider ile bulufl-
maya haz›rlan›yor.

MSI Dergisi - fiubat 2012 www.milscint.com

Pakistan ‹çin Zor Dönem

Çin’de Yeni Liderin Yükselifli
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Rusya’da, Vladimir Putin’in

-yeniden- devlet bafl-

kanl›¤›na rotalanan siyasi

serüveni, ülkenin günde-

mine bir kez daha milliyet-

çilik tart›flmalar›n›n gel-

mesine neden oldu. Putin,

Rusya’da artan ekonomik

zorluklar ile birlikte t›rma-

nan afl›r› milliyetçi ak›mla-

r›n yabanc› düflmanl›¤›n›

gündeme getirmesine dö-

nük derin kayg›lar tafl›d›¤›-

n›, Nezavisimiya Gazeta’ya

yazd›¤› hayli uzun bir ma-

kalede vurgulad›. Putin’e

göre; Rusya’n›n milliyetçi-

lik kavram›, dünyadaki hiç-

bir ulusunkine benzeye-

mez. Putin, Rusya’n›n gele-

neksel olarak “çok etnik

gruplu” yap› tafl›d›¤›n› ve

“etnik milliyetçi kimli¤in”

bu yap›y› bozacak en büyük

tehdit oldu¤unu savunuyor.

Rusya, “milliyetçilik” ala-

n›nda esas olarak iki ak›ma

sahip bir ülke:

1. Statükocular: Milliyetçi-

lik kavram›n› “devletin gü-

cüyle” birlefltiren, “emper-

yal” aray›fllar› bu yolda

hakl› gören bir ak›m olarak

her zaman varl›¤›n› koru-

du. Çarl›k Rusyas›, Sovyet-

ler Birli¤i veya Putin’in

“kontrollü demokrasi” dö-

neminde her zaman Rus

devleti ile bütünleflen ve

“genifllemeci” e¤ilimleri

olan bir düflünce bütünü

olarak dikkat çekti. Rusya,

elindeki enerji stoklar›n-

dan kaynaklanan güçle ye-

niden çevresinde geniflle-

meyi arzu eden bir strateji

izliyor ve “statükocu milli-

yetçi” ak›m, bu stratejinin

ana zeminini oluflturuyor.

Bu ak›mda etnik kimlik ge-

ri planda, devletin gücü ise

ön planda tutuluyor. Pu-

tin’in makalesinde, devle-

tin gücü, kal›c› istikrar ve

büyüme kavramlar›n› mil-

liyetçilik kavram› ile bir

arada de¤erlendirmesi de

bu ak›m›n içinden bir dü-

flünceyi sergilemesi aç›s›n-

dan önemli.

2. Devletin gücü kavram›yla

ba¤lar›n› koparm›fl, salt

Rus etnik kimli¤inden kay-

naklanan milliyetçi ak›m

ise Rus kültürü ve din anla-

y›fl›n› öne ç›kartan, Rus

millet kavram›n›n d›fl›ndaki

bütün unsurlar› d›fllayan

bir yap› sergiliyor. Bu ak›-

ma göre; ekonomik zorluk-

lar içinde, eski Sovyet

Cumhuriyetleri’nden in-

sanlar›n, ekmek paras› için

hala Rusya’ya gelmesi

mutlaka önlenmeli, hatta

Sovyetler Birli¤i dönemin-

de Rusya’ya yerleflmifl ya-

banc›lar da mutlaka ülke-

lerine geri gönderilmeli.

Rusya, son dönemde “Rus-

ya Ruslar›nd›r” slogan›yla

öne ç›kan bu gruplar›n hâ-

kimiyetinin yükseldi¤i bir

dönem yafl›yor. Yönetici

kadrolar›n elini rahatlatan

statükocu milliyetçili¤in

geriledi¤i; yerini, sald›rgan

ve öteki düflman› milliyetçi-

li¤inin sokaklarda hâkimi-

yet kurdu¤u bir süreç bu…

Buna karfl›l›k, Valerie So-

lorov gibi önde gelen ay-

d›nlar›n öne ç›kartt›¤› dü-

flünce, gerçek anlamda bir

demokratik Rus devletinin

kurulabilmesi için Rus-

ya’n›n s›n›rlar›n›n yeniden

çizilmesi yönünde.

Liberal-demokrat ayd›nla-

ra göre; Rusya’n›n mevcut

s›n›rlar›yla tam bir demok-

rasiye ulaflmas› imkâns›z

ve Rus demokrasisi aç›s›n-

dan ciddi tehditler geliflti-

ren bölgelerden derhal ç›-

k›lmas› ve bu bölgelerin

kendi kaderleriyle bafl ba-

fla b›rak›lmas› gerekiyor.

Bu bölgelerin bafl›nda, Çe-

çenistan’›n bulundu¤u Ku-

zey Kafkasya geliyor. Libe-

ral ayd›nlar, Kuzey Kafkasya

krizinin Moskova’daki statü-

kocu milliyetçili¤i güçlendir-

di¤ini, etnik milliyetçi un-

surlar›n da etnik çat›flma or-

tamlar›ndan yararland›¤›n›

savunuyorlar.

Putin’in ise bu aflamada tu-

tumu çok aç›k. O, “Rusya

Ruslar›nd›r” slogan›na ke-

sin bir dille karfl› ç›k›yor;

buna karfl›l›k, ayr›l›kç›l›¤a

ve bölgeselci-etnik zeminli

partilerin kurulmas›na izin

verilmeyece¤ini de vurgu-

luyor.
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Avrupa Birli¤i (AB) bün-
yesinde yaflan›lan eko-

nomik krizin derinleflmesi,
Türkiye’nin “bat› s›n›r›n›”
giderek yüksek riske sahip
bir bölge konumuna tafl›yor.
Suriye-Irak-‹ran hatt›nda
yaflan›lan s›cak geliflmeler-
den “s›cak tehdit” alg›layan
Ankara, yak›n gelecekte Yu-
nanistan-Bulgaristan-Ro-
manya hatt›nda yaflan›lacak
ekonomik çöküfller ve bera-
berinde gelecek sosyal pat-
lamalar ile de u¤raflmak
zorunda kalabilir.
Özellikle Yunanistan’da tam
bir ekonomik çöküflün ya-
flanmas› ve halk›n, hükümet
taraf›ndan uygulamaya kon-
maya çal›fl›lan ekonomik re-
form paketlerine karfl› di-
renmesi, bu ülkeyi dünya
gündeminin ön s›ralar›na
yerlefltirmifl durumda.
Özellikle Bulgaristan ve Yu-
nanistan’da Türklerin yafla-
mas› ve sosyal patlamalar
ile birlikte bu ülkelerde ya-
flanabilecek afl›r› sa¤ e¤i-
limler, gelecek aç›s›ndan
alarm iflareti veriyor.

Bütün bu geliflmelerde,
AB’nin büyük ekonomilerinin
yaflamakta oldu¤u a¤›r eko-
nomik krizin pay›n›n yüksek
oldu¤u belirtiliyor.
Avrupa aç›s›ndan durum tam
anlam›yla berbat. AB’ye yön
verme iddias›ndaki befl bü-
yük ekonominin durumuna
bir bakal›m:
‹NG‹LTERE: Y›ll›k ekonomik
büyüme binde 2, sanayi
üretimindeki düflüfl binde 9,
genç iflsiz oran› yüzde 22.
‹TALYA: Ekonomik büyüme
yüzde 1,5; ülke artan borç-
lar›n› ödeme s›k›nt›s› içinde.
FRANSA: Toplam borcu 630
milyar avroyu bulunca kredi
notu düfltü, iflsizlik oran›
yüzde 9,7 ile rekor k›rd›!..
ALMANYA: Avrupa’n›n en
sa¤l›kl› ekonomisi gösteri-
len Almanya, bu y›l binde 25
oran›nda küçüldü, iflsizlik
t›rman›yor…
‹SPANYA: Tam anlam›yla if-
lasta. ‹flsizlik oran› yüzde
22,9’a, genç iflsiz oran› yüzde
50’ye vurdu. “Umutsuz vaka”

olarak de¤erlendiriliyor.
AB’nin di¤er üyelerini tek
tek anlatmaya gerek yok,
tablo vahim!
Bat› s›n›r›m›zda yükselen
tehlike, özellikle komflular›-
m›z aç›s›ndan giderek derin-
leflen ve çok yak›nda büyük
sosyal çalkant›lara yol açma-
s› beklenen ekonomik iflast›r.
Davuto¤lu, Suriye-Irak-‹ran
nedeniyle uykusuz kalabilir;
ama Babacan için as›l tehlike
Yunanistan-Bulgaristan-Ro-
manya hatt›nda flekilleniyor.
Rakamlara bakmakta yarar
var…
YUNAN‹STAN: Yunanistan
Ticaret Odalar› Birli¤i aç›k-
lamas›na göre; ülkedeki ifl-
letmelerin yüzde 20’si
2011’de kapand›! Geride ka-
lanlar›n yüzde 15’inin de bu
y›l kepenk indirmesi bekle-
niyor. Ekonomi yüzde 5 ora-
n›nda küçüldü, iflsizlik yüz-
de 18,8, genç iflsiz oran› ise
yüzde 46,6’ya yükseldi. Yani,
bugün 20’li yafllar›ndaki 
iki Yunan gencinden birinin

ifl bulma flans› “hiç” yok!
Geçen y›l ekonomisi binde 2
oran›nda büyüyen Bulgaris-
tan’da iflsizlik yüzde 10,2.
Her dört Bulgar gencinden
birinin ifl bulma flans› “hiç”
yok. Yüzde 2 büyüyen Ro-
manya’da da iflsizlik aç›s›n-
dan durum ayn›.
Bütün göstergeler, Bat›
komflular›m›z›n yaflad›klar›
ekonomik durgunluk ve ge-
rilemeyi kolay aflamayacak-
lar›na iflaret ediyor.
Bilgi Notu: Türk ekonomisi
2011 y›l›nda yüzde 8 oran›nda
büyüdü. ‹flsizlik yüzde 8,8’e
gerilerken, genç iflsiz oran›
da yüzde 17 oldu. Türkiye,
2011 y›l›nda yaklafl›k 1 trilyon
dolarl›k mal ve hizmet üreti-
mi gerçeklefltirdi. Yunanis-
tan (300 milyar dolar), Bulga-
ristan (100 milyar dolar) ve
Romanya (250 milyar do-
lar)’n›n, yani üç devletin top-
lam 650 milyar dolarl›k eko-
nomileri, neredeyse Türki-
ye’nin yar›s› kadar üretim
gerçeklefltirebildi.
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