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

Övgüler Savunma Sanayimiz ‹çin
Geçti¤imiz say›da “fuar yorgunu” desek de her fuarda enerjisinden bir fley kaybetmedi¤ini
gözlemledi¤imiz savunma sanayimiz, yeni baflar›lar›yla, uluslararas› arenada ad›ndan
övgüyle söz ettiriyor. Bu baflar›lar›n, özellikle uluslararas› fuar kat›l›mlar›nda, Türkiye ve
Türk firmalar›na yönelik ilgiyi daha da artt›rd›¤›n› DSA fuar› sayesinde Malezya’da da
gözlemledik. Örne¤in Türkiye’nin ve özellikle de FNSS'nin olumlu alg›lamas›, fuardaki 
di¤er Türk kat›l›mc›lar aç›s›ndan da olumlu geliflmelere vesile oldu. Zaten Savunma Sanayii
Müsteflar›m›z Murad Bayar da, fuar esnas›nda gerçeklefltirdi¤imiz söyleflide, FNSS’nin
baflar›l› çal›flmalar›n›n di¤er firmalar›m›z için de bölgede iyi bir referans teflkil etti¤ini
söyleyerek bu konuya dikkat çekmiflti.
Söz bu konudan aç›lm›flken, ana sistem tedarikçisi konumundaki firmalar›m›z›n olumlu
referans› konusu üzerinde biraz daha durmam›z gerekiyor. Onlar›n baflar›l› çal›flmalar›nda
görev verdikleri, özellikle KOB‹ ölçe¤indeki firmalar›m›z da bu baflar›lar›n rüzgâr›ndan 
faydalanarak daha h›zl› ilerleme flans›na sahip olabiliyor.
Sistem ihraç ederek yurt d›fl› baflar›lara imza atan Yonca-Onuk Tersanesi ve FNSS gibi
örneklere bakt›¤›m›zda, alt yüklenicilerine ya da ifl birli¤i yapt›klar› firmalara karfl› son
derece pozitif bir yaklafl›m sergilediklerini görüyoruz.
Bu noktada ister istemez de akl›m›za flu soru geliyor: Acaba bu büyük baflar›lar›n s›rr› 
bu pozitif yaklafl›mda yat›yor olabilir mi?
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, DSA’da özellikle dikkatimizi çeken bir di¤er firmam›z da ROKETSAN
oldu. Bugüne kadar alt yüklenicileriyle ya da ifl birlikleriyle ilgili çok fazla gündeme gelmese
de ROKETSAN’›n gelifltirilme aflamas›nda destekledi¤i bir sistemi, stand›n›n hemen yan›nda
yer alan bir firman›n stand›nda, hem de ta Malezya’da, dünyan›n öbür ucunda düzenlenen
bir fuarda sergileniyor görmek, göz ard› edemeyece¤imiz bir geliflmeydi kuflkusuz… 
Merak edenler için hemen söyleyelim, ROKETSAN’›n gelifltirilme aflamas›nda destekledi¤i
sistem, top ve roket at›fllar›n›n isabet oran›n› artt›rmak amac›yla topçu birlikleri taraf›ndan
kullan›lan ve bahsi geçen at›fllarda büyük öneme sahip rüzgâr yönü ile h›z›n› belirlemeye
yarayan Rasadi Yöntemli Meteoroloji Sistemi RAYMET, firma da AYYAZILIM idi…
DSA’da ad› ROKETSAN ile birlikte an›lan bir di¤er firmam›z da mühendislik çözümleriyle 
öne ç›kan F‹GES oldu. F‹GES de yine ROKETSAN için özel olarak tasarlay›p üretti¤i bir 
test sistemi olan ve “Aeroload Torque Simulation System” ad›n› verdi¤i simülatörünü, 
yine ROKETSAN stand›n›n hemen yan›nda ziyaretçilerine tan›tt›.
Ürdün’de düzenlenen ve ASELSAN’›n Ürdün savunma sektörünün amiral gemisi KADDB
(King Abdullah II Design and Development Bureau) Investment Group (KIG) ile imzalad›¤›,
Jordan Electro-Optics Company (Ürdün Elektro-Optik fiirketi)’nin kurulmas›na iliflkin
anlaflmayla öne ç›kt›¤› SOFEX fuar›n› ise gelecek say›m›zda ele alaca¤›z.
Her ne kadar detaylar›n› gelecek say›da sizlerle paylaflacak olsak da anlaflman›n 
detaylar›na k›saca de¤inmekte fayda var. Bir ortak giriflim flirketi olarak kurulacak 
Jordan Electro-Optics Company, gece görüfl ve termal görüntüleme sistemleri üretecek.
ASELSAN’dan transfer edilecek teknoloji temelleri üzerinde yükselecek olan Jordan
Electro-Optics Company, Ürdün ve bölgedeki di¤er kullan›c›lar›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda,
bahse konu elektro-optik sistemlerin; tasar›m›, gelifltirilmesi, üretimi, pazarlamas› ve
bak›m› gibi konularda faaliyet gösterecek.
Siz sayfalar›m›z› okurken biz de yerinde izleyece¤imiz bir sonraki fuar olan Eurosatory için
Paris’e do¤ru yola ç›km›fl olaca¤›z. Bu y›lki fuar›n belki de bizim aç›m›zdan en önemli
konusu, BMC’nin Eurosatory kat›l›m› ve sergileyece¤i araçlar› olacak. 
Fuarda, BMC 235-16 P (4x4) 5 Ton Taktik Tekerlekli Araç, BMC 250-10 Z (4x4) Çok Maksatl›
Taktik Tekerlekli Z›rhl› Araç ve may›na karfl› korumal› arac› Kirpi’yi sergileyecek olan
BMC’nin faaliyetleri ve öne ç›kan di¤er konularla, Temmuz ay›nda yeniden 
birlikte olmak üzere…

Ümit BAYRAKTAR       
Genel Yay›n Yönetmeni
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K›saca BRIC olarak
adland›r›lan, Brezilya,
Rusya, Hindistan ve

Çin’in “tek süper güç” unvanl›
ABD ile Avrupa Birli¤i
ittifak›na karfl› yeni denge
unsuru olduklar› yolundaki
teorilerin güç kazand›¤›;
Türkiye’nin de dünyan›n en
kritik bölgesinde yükselen
bölgesel güç olarak
adland›r›ld›¤› bir döneme
rastlad› Tahran’daki geliflme.
ABD’nin, yan›na güçlü
Avrupal› müttefiklerini de
alarak ve ‹srail’in kayg›lar›
do¤rultusunda ‹ran’› köfleye
s›k›flt›rma stratejisini Türk ve
Brezilyal› liderler Tahran’a
kadar giderek ve ‹ran
Cumhurbaflkan›
Ahmedinecad ile el s›k›flarak
bir baflka rotaya 
yönlendirmeyi baflard›lar.
Uluslararas› diplomasi 
tarihine “Tahran Protokolü”
olarak geçen ve ‹ran’›n 
elindeki 1200 kilo
zenginlefltirilmifl uranyumu,
daha da zenginlefltirilmifl 
olan ile Türkiye üzerinden
takas etmesini öngören
metin, ayn› zamanda
dünyan›n “yükselen
de¤erlerinin” ortak ç›k›fl›
olarak de¤erlendirildi.
‹srail bas›n›na göre, her
geçen gün eksen de¤ifltirme

iflaretleri veren Türkiye’nin,
yeni bir “ba¤lant›s›zl›k 
hamlesinden” söz ediyoruz…

Acaba Gerçekten
Öyle mi?
Türk medyas›nda do¤an 
genel hava, bir baflar›
öyküsünü yazmaktansa,
büyük bir trajedinin 
habercili¤ini yapma yönünde
flekillenince, tabii ki, bu 
sorunun yan›t› da önem
kazan›yor.
Türk medyas›n›n belirli 
“mahfellerini” anlamak
mümkün de¤il: Türkiye’nin
yan›na Brezilya’y› da alarak
‹ran’›, 1979 y›l›ndan bu 
yana ilk kez (yanl›fl 
okumuyorsunuz, Humeyni
Devrimi’nden bu yana bir ilk)
Bat› ile dört bafl› mamur bir
anlaflma imzalamaya ikna
etmesini, Amerikan ve ‹srail
gözlü¤üyle izliyorlar. Onlar bu
durumdan pek memnun
de¤iller ya, anlaflma baflar›ya
ulaflmasa birileri neredeyse
zil tak›p oynayacak.

‹ran’a Ambargo: 
Ölü Giriflim
Son sözü bafltan söyleyelim,
Amerikan D›fliflleri Bakan›
Hillary Clinton’un (ki kendisi
bugünkü siyasi varl›¤›n› New
York’un en muhafazakâr

Yahudi lobi liderlerinin
deste¤ine borçludur) 
Türkiye-Brezilya-‹ran
aras›ndaki “Tahran
Anlaflmas›”ndan hemen
sonra, BM Güvenlik
Konseyi’ne, ‹ran’a dönük
ambargo metni sunmas›,
kelimenin tam anlam›yla 
bir ölü giriflimdir. Brezilya
Cumhurbaflkan› Lula,
Moskova’dan Tahran’a
hareket ederken bu tür bir
anlaflma olas›l›¤›n› yüzde 99,
Rus lider Medvedev yüzde 33,
Clinton ise yüzde 0 (s›f›r)
olarak de¤erlendiriyordu.
‹ddiay›, Türkiye’nin deste¤inde
Lula kazand›, Clinton’un
yapt›¤› ise “yüzde s›f›ra göre
haz›rlanm›fl” bir metni servis
etmekten ibaret. Oysa art›k
bütün dünya, “Tahran
Anlaflmas›” sonras›nda Çin 
ve Hindistan’›n ‹ran’la ticari
iliflkilerine zarar verecek 
hiç bir ambargoya 
kat›lmayaca¤›n›, buna
Rusya’n›n da “evet”
demesinin mümkün
olmad›¤›n› çok iyi biliyor. 
BM Güvenlik Konseyi’nden
“suland›r›lm›fl” bir flekilde
geçebilecek bir ambargo
karar›, bir tek sonuca hizmet
eder, “bar›fl›n yolunu t›kar...”
Zaten, ABD, ‹srail ve 
Avrupa baflkentlerinden

“Türkiye-Brezilya zaferi”ne
dönük so¤uk karfl›laman›n
perde arkas›nda, “üzüm
yemek de¤il ba¤c› dövmek
arzusu” yatt›¤› da anlafl›l›yor.

Türkiye Aç›s›ndan
Çok Önemli
D›fliflleri Bakan› Prof.
Dr. Ahmet Davuto¤lu ile 
omuzlar›nda bir diplomatik
zaferin a¤›rl›¤› ve yorgunlu¤u
oldu¤u halde ‹stanbul’da
buluflma f›rsat› yakalad›k.
Söylediklerinden iki nokta
Türkiye aç›s›ndan “hayati”
önemdedir, özetleyeyim:
1. Türkiye, komflusu ‹ran’a
dönük bir ambargo tasar›s›n›
kabul edemez. Çünkü benim
do¤al gaz ald›¤›m iki vana var,
biri ‹ran. Bu ülkeyle toplam
10 milyar dolarl›k ticaret
yap›yorum ve bu rakam›n
önümüzdeki 10 y›l içinde 
50 milyar dolara ç›kmas› 
bekleniyor. Orta Asya 
ticaretimin karayolu
ba¤lant›s› ‹ran’dan geçiyor.
Ayr›ca, bir dönem Irak’a
dönük ambargoya kat›lm›fl
büyük ekonomik y›k›mlar
yaflam›flt›k, kim yard›m›m›za
geldi?
2. ‹ran, t›pk› Türkiye gibi
Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›n›
Önleme Anlaflmas›’n›n
imzac›s› ve Uluslararas› Atom

Türkiye’nin 
Nükleer Diplomasisi

Türkiye’nin, yan›na Brezilya gibi,
dünyan›n yükselmekte olan bir
de¤erini alarak Tahran’da
gerçeklefltirdi¤i “nükleer diplomasi”,
tabii ki, günümüz dünyas›n›n yeni bir
dönemecini oluflturuyor. ‹kinci Dünya
Savafl› sonras›nda kurulan küresel
dengelerin, özellikle So¤uk Savafl’›n
bitimiyle de¤iflti¤ini ve yerini yeni
dengelerin ald›¤›n› gösteren çok
önemli bir geliflmeden söz ediyoruz.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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Enerjisi Ajans›’n›n da üyesi.
Bu anlaflma flartlar›n› yerine
getirmifl bütün devletlerin,
bar›flç› amaçl› uranyum
zenginlefltirme hakk› var. 
Yani ‹ran’›n flu anda yapt›¤›
uluslararas› anlaflmalardan
do¤an bir hak. Yar›n 
Türkiye de ayn› fleyi yapacak.
Biz, bir “flüphe” üzerine 
uluslararas› yükümlülüklerini
yerine getiren devletlerin 
bu tür bask› alt›nda
kalmas›na ve kay›t alt›na
al›nmas›na karfl›y›z.
Yani, Türkiye’nin Brezilya ile
birlikte Tahran’da
gerçeklefltirdi¤i manevra,
ayn› zamanda “kendi
gelece¤ini kurtarma”
manevras›d›r.

Bakü Aç›s›ndan 
Son Durum
Türkiye’nin, ‹ran
co¤rafyas›nda kal›c› bar›fl›
zorlayan bu girifliminin
Azerbaycan aç›s›ndan da
anlam› çok büyük. Birincisi,
ve belki de en önemlisi,
‹ran’›n nüfus yap›s›ndan 
kaynaklanan ortak 
hassasiyet. ‹ran nüfusunun
yaklafl›k yar›s›n› Azeri
Türklerinin oluflturmas›,
zaten, Türkiye ve
Azerbaycan’›n bu ülkeye
dönük “düflmanca”
giriflimlere ortak
olmamas›n›n ana temelini
oluflturuyor.
‹ran bir devlet… Bu devletin
topraklar›na inecek bir
bomba ise do¤rudan 
insanlar› hedef alacak ve 
bu insanlar hem din
kardeflimiz hem de ulusal
aç›dan kardeflimiz. Ayr›ca,
gerek bir savafl›n gerek
Birleflmifl Milletler’den 
kaynaklanacak bir ambargo
sürecinin Türkiye kadar
Azerbaycan’› da ekonomik
aç›dan nas›l vuraca¤›n› 
biliyoruz.
Bu nedenle, Türkiye’nin
›srarl› bar›fl politikas›n›n, 
ayn› zamanda Bakü’nün 
ve ‹ran’da yaflayan
soydafllar›m›z›n yarar›na bir
giriflim oldu¤u ortaya ç›k›yor…

Evet, ‹srail
Tart›fl›lmal›
Orta Do¤u’da hem nükleer
silaha sahip olup hem hiç bir
uluslararas› anlaflmaya imza
atmam›fl tek devletin, 
‹srail’in, ‹ran üzerinde yay-
gara kopararak bu ülkenin
neredeyse “imhas›n›” 
istemesi, tipik bir garabet
örne¤idir ve normal
karfl›lanamaz. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda, Baflbakan
Erdo¤an’›n, Madrid’de,
Avrupal›lar›n gözlerinin içine
bakarak söyledi¤i flu sözler,
Türkiye’nin bölgeye bak›fl
aç›s›n› göstermesi
bak›m›ndan önemlidir: 
“‹ran’da flu anda zaten 
nükleer silah yok ama
‹srail’de nükleer silah var. O
da bizim bölgemizde. Türkiye
olarak biz hepsine ayn›
mesafedeyiz. Uluslararas›
camia ‹srail’e karfl› flu ana
kadar ne söyledi? Üstünlerin
hukuku mu yoksa hukukun
üstünlü¤ü mü? Art›k insanl›k
tercihini yapacakt›r. Adaleti 
o zaman görece¤iz.”
Baflbakan bu sözleri söyledi¤i
s›ralarda, Demokrat Partili 
36 Yahudi milletvekili Beyaz
Saray’da Baflkan Obama ile
toplant› halindeydiler. 
Tek bir talep ilettiler, “bir an
önce ‹srail’e git ve bu ülkeye
olan tam deste¤ini Yahudi
topraklar›nda söyle...”
Demek bir telafl var... 
Bak›n bu telafl›n temelinde 
ne yat›yor…

‹srail ‹ran’› 
Vurabilir mi?
Bütün bu geliflmeler
çerçevesinde ikide bir ortaya
at›lan bir soru ya bu, hemen
yan›tlamakta yarar var:
Hay›r!..
Nedenini anlatal›m:
1. ‹srail Hava Kuvvetlerine
ba¤l› 8 adet F-16 ve 6 adet 
F-15 savafl uça¤› 7 Haziran
1981 günü, Frans›z deste¤iyle
Ba¤dat yak›nlar›nda infla
edilen Irak’›n nükleer
santralini tahrip etti. ABD
baflta “hiçbir müttefike haber
vermeden” gerçeklefltirilen

bu harekât, siyasi sözlüklere,
dönemin ‹srail Baflbakan›
Menahem Begin’den yola
ç›karak “Begin doktrini”ni
hediye etti.
2. ‹srail’in, “Orta Do¤u’da
benden baflka kimsede 
nükleer silah olamaz, 
yapmaya kalkan› tepelerim”
düflüncesine dayanan 
“Begin doktrini” çerçevesinde
son harekât, Eylül 2007’de
Suriye’de infla edilmekte 
olan nükleer reaktöre karfl›
gerçeklefltirildi. ‹ran’›n paras›,
Kuzey Kore’nin teknik
deste¤iyle yap›lan reaktör,
‹srail Hava Kuvvetleri
taraf›ndan yok edildi.
3. Ama ‹ran, gerek konumu,
gerek yap›lanmas› nedeniyle,
“Begin doktrini”nin yeni 
kurban› olabilecek bir devlet
de¤il. Tahran, Irak ve Suriye
örneklerinden ders alarak
nükleer tesislerini ülke
çap›nda yaym›fl durumda.
Ayr›ca bu tesislerin esas 
üretim alanlar›, yer alt›nda
çok sa¤lam s›¤›naklarda 
infla edildi.
4. Bu nedenle, ‹srail Hava
Kuvvetleri, en az›ndan,
uranyumu iflleyen ‹sfahan
yak›nlar›ndaki kimya tesisini,
Natanz’daki uranyum 
zenginlefltirme tesisini 
ve Kum’daki benzer tesisi
vurmak zorunda.
5. ‹srail, ‹ran’› üç rotadan
vurabilir. Uzun rota, güneyden
Suudi Arabistan üzerinden,
çok zor; k›sa olan› ise orta
menzilli, Ürdün-Irak
üzerinden. Bir de imkâns›z
görülen üçüncü rota var:
Suriye-Türkiye hatt›ndan
kuzey rotas›. ‹srail Hava
Kuvvetlerinin s›¤›naklara
karfl› kullan›lacak bombalarla
yüklenip bu mesafeleri
aflarak ‹ran’›n da¤›n›k 
düzeydeki nükleer tesislerine
zarar vermesi imkâns›z
ölçüsünde zor.
6. Bir de iflin Orta Do¤u’nun
siyasi dengeleri aç›s›ndan
hassas bir noktas› var:
‹srail’in ‹ran’a sald›r›s›, 
M›s›r, Ürdün, Suudi Arabistan
ve Körfez’deki Arap 

emirliklerinin kamuoylar›nda
sert tepkilerin do¤mas›na
neden olacak ve “›l›ml›”
olarak adland›r›lan bu Arap
rejimlerinin yöneticilerinin,
‹srail’e karfl› sert politikalara
yönelmelerine yol açacak.
7. Oysa Arap ülkeleri, bugün
‹ran’a ‹srail kadar mesafeliler.
‹srail’in bir Müslüman ülkeye
dönük sald›r›s›, Orta Do¤u’da
bütün ülkelerin bir anda
“radikalleflmesine” yol 
açacak. Bundan en zararl›
tabii ki ‹srail ç›kar.
8. ‹flin ‹ran aç›s›ndan
geliflecek askeri tepkisinde 
iki cephe var: Hizbullah ve
Hamas arac›l›¤›yla ‹srail’e
karfl› topyekûn sald›r› ve Irak
ile Afganistan’daki Amerikan
ve NATO birliklerine karfl›
“cehennem harekât›…”
‹srail’in ‹ran’a dönük
sald›r›s›n›n özellikle Irak 
ve Afganistan’da her fleyi
yeniden kontrolden 
ç›karaca¤›na kesin 
gözüyle bak›l›yor.
9. Amerikan Baflkan
Yard›mc›s› Joe Biden, CIA
Baflkan› Leon Panetta, Senato
D›fl ‹liflkiler Komitesi Baflkan›
John Kerry ve Amerikan
Genelkurmay Baflkan›
Oramiral Mike Mullen son 
6 ay içinde Kudüs’e gelerek
Amerikan yönetiminin ortak
mesaj›n› ‹srailli yetkililere bu
nedenle ilettiler: Sak›n, ‹ran’›,
tek tarafl› bir kararla vurma!..
10. …Ve dünya ekonomisi: 
Bir ‹srail sald›r›s› halinde,
‹ran’›n, dünya petrolünün 
ana sevkiyat noktas› olan
Hürmüz Bo¤az›’n› 
kapataca¤›na kesin gözüyle
bak›l›yor. Bölgedeki Amerikan
Donanmas› bu ablukay› 
delse bile, petrol fiyat›n›n 
en az 200 dolar düzeyine
ç›kmas› da bekleniyor. 
Bu, zaten krizde olan 
dünya ekonomisi aç›s›ndan
“büyük felaket” anlam›na
geliyor.
fiimdi anlad›n›z m›, Türkiye 
ile Brezilya’n›n ortak
ad›mlar›n›n önemini ve baz›
telafllar›n nerelerden 
kaynakland›¤›n›?
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Kullan›c› ülkeleri May›s
ay›nda bir araya getiren

“FFG-7 (Perry Class)
Frigate User Conference /
FFG-7 (Perry S›n›f›)
F›rkateyn Kullan›c›lar›
Konferans›”nda, ASELSAN
çözümleri yine gündemin
üst s›ralar›nda yer ald›.
ABD Donanmas› ve di¤er
kullan›c›lar›n kat›l›m›yla
10–14 May›s tarihleri
aras›nda Harbiye Askeri
Müzesi, ‹stanbul’da 
düzenlenen etkinli¤in 
ev sahipli¤ini ise Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›
yapt›.
Faaliyet çerçevesinde
Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› taraf›ndan
haz›rlat›lan “Perry Class
Frigate Modernization” 
katalo¤unda yer alan 

bilgilere göre, ASELSAN
Top At›fl Kontrol Sistemi
çözümü, deniz 
kuvvetlerimizin 
en modern gemilerinin
modernizasyonu için 
seçilmifl durumda. 
76 mm toplar için 
gelifltirilen sistem, 
modernize edilen 
Perry s›n›f› (G s›n›f›)
f›rkateynlerimizde ve
M‹LGEM’de kullan›lacak.
Halihaz›rda ASELSAN
taraf›ndan 40 mm toplar
için gelifltirilmekte olan
sistemin bir türevi de ilk
kez Yeni Tip Karakol Botu
projesinde kullan›lacak.
Gemide bulunan Savafl
Yönetim Sistemi’ne entegre
olarak topu kontrol eden 
ve k›saca TAKS olarak da
adland›r›lan Top At›fl

Kontrol Sistemi, özgün
yaz›l›m ve donan›mlar›
sayesinde, gemi 
sensörlerinden (hava, kara
ve deniz) ald›¤› bilgileri ve
gemi referans sisteminden
ald›¤› platform bilgisini 
kullanarak topu, hedefe
yönlendirerek at›fl 
yapmas›n› sa¤l›yor. 
Etkili bir at›fl yap›labilmesi
noktas›nda da devreye
hedef pozisyon tahmin
algoritmalar› giriyor.
Yüksek performansl› silah
stabilizasyonu ve balistik
hesap algoritmalar›n›n 
kullan›ld›¤› sistem ayr›ca,
at›fl kontrol problemini de
çözüyor. Modüler ve esnek
bir yap›ya sahip olan 

TAKS, bu özellikleri
sayesinde, farkl› savafl
yönetim sistemlerine 
entegre edilebilme
altyap›s›na da sahip.
Gemi modernizasyonlar›nda
önemli bir görev üstlenen
ASELSAN Top At›fl Kontrol
Sistemi;
� Balistik hesaplama 

ve hedef pozisyon tahmin
algoritmas›,

� Top stabilizasyonu,
� Top kontrolü,
� Gemi Savafl Yönetim

Sistemi üzerinden
hedefe angajman
sa¤lanmas›,

� Su üstü ve hava 
hedeflerine karfl› yüksek
vurufl isabeti

gibi özellikleri sayesinde,
dünyadaki benzerlerinden
üstünlü¤ü ile dikkat çekiyor.

At›l›m Üniversitesi’nin, Türk Savunma Sanayisi’nin

lokomotifi olan kara araçlar› sektörünün analizini

yapmak ve gelece¤i hakk›nda de¤erlendirmelerde

bulunak amac›yla düzenledi¤i “1’inci Savunma Sanayi

Kara Araçlar› Günü Semineri”, 11 May›s’ta At›l›m

Üniversitesi Kampüsü’nde icra edildi. Ulusal düzeyde

yürütülen disiplinler aras› nitelikteki projelerin ve

geliflmelerin anlat›ld›¤› etkinlik kapsam›nda, Savunma

Sanayii Müsteflarl›¤›, FNSS Savunma Sistemleri A.fi,

Ankara Sanayi Odas›, Selex Komünikasyon A.fi.,

Mercedes Benz, ROMAK ve TÜB‹TAK Enerji gibi savunma

sanayimizin önde gelen kurum ve kurulufllar›n›n 

temsilcilerinin ve At›l›m Üniversitesi mühendislik 

fakültesi ö¤retim üyelerinin konuflmac› olarak

kat›l›m›yla, Türkiye’nin kara araçlar›nda geldi¤i 

nokta ile imkan ve kabiliyetleri de¤erlendirildi. 

At›l›m Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim 

Özgeno¤lu’nun önderli¤inde önümüzdeki y›llarda da

devam ettirilmesi planlanan seminerde, kara

araçlar›nda tasar›m, gelifltirme, üretim ve entegrasyon

kabiliyetlerinde dünden bugüne ulafl›lan nokta,

ö¤renilen dersler, uygulanan politikalar›n analizi, 

otomotiv sanayi ve savunma sanayisi ifl birli¤inde 

yan sanayi pay›na iliflkin de¤erlendirmeler ile gelece¤e

yönelik stratejiler konufluldu. Kara araçlar› için kritik

oldu¤u de¤erlendirilen yap›sal malzemeler, motor,

flanz›man ve yard›mc› sistemlere yönelik kabiliyetler

›fl›¤›nda, Türk Silahl› Kuvvetlerinin taktik tekerlekli

araçlar ve z›rhl› araçlar ile ana muharebe tank›

ihtiyaçlar›n› dikkate alan bir yaklafl›mla, bu alanda 

sahip olunan sanayi altyap›s›n›n mevcut ve takip eden

projelerde kullan›labilmesi ve muhtemel stratejiler de

ele al›nan di¤er konu bafll›klar› oldu. Etkinlik,

kat›l›mc›lar›n, At›l›m Üniversitesi Metal fiekillendirme

Mükemmeliyet Merkezi’ne yapt›klar› geziyle 

sona erdi.

ASELSAN, Perry Kullan›c›lar›n› Gözüne Kestirdi

At›l›m Üniversitesi Kara Araçlar›n› Gündeme Tafl›d›
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Hava Harp Okulu taraf›ndan 1-2 May›s tarihlerinde
Hezarfen Havaalan›’nda gerçeklefltirilen 1’inci Ulusal

Tasarla / Yap / Uçur (TYU-2010) yar›flmas›, Türkiye’nin
çeflitli üniversitelerinden ve Hava Harp Okulu’ndan

havac›l›¤a gönül veren çok say›da ö¤renciyi bir araya
getirdi. Yurt d›fl›nda her y›l benzerleri 

gerçeklefltirilen, ancak Türkiye’de bu konuda
yap›lan ilk yar›flma olma özelli¤i tafl›yan 

TYU-2010’a kat›lan tak›mlar, Hava Harp
Okulu taraf›ndan belirlenen kurallar
çerçevesinde, okullar›nda uçak tasar›m›
üzerine ald›klar› e¤itimi kullanarak birer
uçak tasarlad›lar. Tasar›mlar›n
de¤erlendirilmesinin ard›ndan yap›lan

uçufllarda elde edilen puanlara göre;
ODTÜ’nün Anatolian Craft tak›m› 1’inci,

‹TÜ’nün Atlantis tak›m› 2’nci, Hava Harp
Okulu’nun F›rt›na tak›m› da 3’üncü oldu. 1’inci olan

tak›m 2000 TL’lik ödülün sahibi olurken 2’nci tak›ma 1500 TL
ve 3’üncü tak›ma da 1000 TL ödül verildi. Bu y›l ülke s›n›rlar› içerisinde kalan
yar›flman›n önümüzdeki y›l uluslararas› çapta gerçeklefltirilmesi planlan›yor.

Hava Harp Okulu Uçak
Tasar›m›n› Özendiriyor

Türk havac›l›k tarihine; bir mühendis,

bir pilot, bir yönetici ve bir üniveriste

hocas› olarak ad› alt›n harflerle yaz›lan,

yaflayan efsane Zafer Orbay, myTECHNIC

yetkililerinin giriflimiyle düzenlenen sohbet

toplant›s›nda, ö¤rencileri ve okuyucular›yla bulufltu.

myTECHNIC Yönetim Kurulu Baflkan

Yard›mc›s› Yusuf Bolay›rl›’n›n ev sahipli¤inde

12 May›s’ta düzenlenen ve MSI Dergisi’nin de

haz›r bulundu¤u etkinli¤e, Dr. ‹. N. Ekber

Onuk liderli¤indeki Yonca-Onuk Tersanesi

ekibi de kat›ld›. Etkinlikte, kaleme ald›¤›;

“Türkiye’de Havac›l›k ve Uçak Yap›m›” isimli kitab›n› myTECHNIC’liler ve bu

çok özel etkinli¤e kat›lan ö¤rencileri için imzalayan Orbay’a, 1971 y›l›nda,

‹stanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisli¤i bölümü ö¤rencilerine verdi¤i

“Flamingo” isimli bafllang›ç uçufl e¤itim uça¤› bitirme projesinin maketi, 

projede görev alan ö¤rencilerinden, myTECHNIC Planlama Direktörü

Erdo¤an F›rt›no¤lu taraf›ndan takdim edildi. Orbay’›n, ziyareti esnas›nda

myTECHNIC için söyledi¤i, “Ulusal hava gücünün geliflmesine katk› sa¤layan

böyle mükemmel bir giriflimin 30 y›l önce gerçekleflmifl olmas›n› çok ister ve

hemen çal›flmaya bafllard›m” sözleri ise myTECHNIC aç›s›ndan, etkinli¤e ayr›

bir anlam katt›.

Zafer Orbay myTECHNIC’in 
Konu¤u Oldu



Tamam› HAVELSAN
mühendislerinin eme¤i

ve özgün tasar›m› olarak
üretilen ve iki önemli pro-
jede uygulama alan› bulan
Gemi Veri Da¤›t›m Sistemi
(GVDS)’nin ikincisi, May›s ay›
bafl›nda, Yeni Tip Karakol
Botu (YTKB) projesinde 
kullan›lmak üzere,
DEARSAN Tersanesi’ne 
teslim edildi. ‹lk sistem,
M‹LGEM korvetinde
kullan›lmak üzere,
geçti¤imiz fiubat ay›nda,
Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› ‹stanbul
Tersanesi Komutanl›¤›na
teslim edilmiflti. ‹fllevleri
ayn› olmakla birlikte
donan›m ve yaz›l›m mimarisi
de¤ifliklik gösteren her iki
GVDS, birbirine paralel 
iki farkl› ekip taraf›ndan efl
zamanl› olarak tasarlanm›fl
ve gelifltirilmifl olmalar›yla
dikkat çekiyor.
Deniz platformlar› için
gerçeklefltirdi¤i birçok 
projeyle öncülük yapt›¤›
Savafl Yönetim Sistemleri ve
gemi entegrasyonu alan›nda
önemli bir teknolojik 
bilgi birikimi edinen 
HAVELSAN’›n, öncelikle
M‹LGEM korveti için 
tasarlay›p üretti¤i ve
M‹LGEM GVDS olarak
adland›r›lan sistem, s›n›f›n›n
ilk gemisi olan TCG 
HEYBEL‹ADA (F-511)’in seyir
testlerinde kullan›lacak.
Toplam 16 bot için GVDS
üretece¤i YTKB projesi
çerçevesinde ise 
HAVELSAN, y›l sonuna
kadar ilk 4 geminin 

teslimat›n› bitirmeyi 
hedefliyor. GDVS için flu ana
kadar, M‹LGEM ve YTKB
projeleri için toplam 18 adet
siparifl alan HAVELSAN’›n,
gelecekte infla edilmesi
planlanan M‹LGEM 
korvetleri ve di¤er yeni 
deniz platformlar›
düflünüldü¤ünde, gelifltirdi¤i
ürünleri ve tecrübesiyle
ülkemizin deniz
savunmas›na sa¤lad›¤›
katk›y› artt›rarak 
sürdürmesi bekleniyor.
Gemi üzerindeki çeflitli 
kaynaklardan elde edilen
verilerin (konum, zaman,
sürat, rüzgâr, ak›nt›, rota
vb.) ilgili sensör, silah ve 
sistemlere da¤›t›m›ndan
sorumlu olan GVDS’yi,
günümüz modern deniz
platformlar›nda farkl› 
ifllevlere sahip pek çok 
sistem aras›nda karfl›l›kl›
iletiflimi mümkün k›lan 
bir sinir sistemine de 
benzetebiliriz. Sadece askeri
maksatl› bir ürün olmay›p,
kolayl›kla sivil ticari
gemilere de uyarlanabilir bir
yap›ya sahip olan sistem,
yap›s› itibariyle, birbirinden

farkl› diller konuflan çok
say›da sistemin
haberleflmesinde ortak bir
çevirici görevi görüyor. Bu
özellikleri sayesinde genifl
bir kullan›m alan› bulunan
ve gelifltirilmeye aç›k bir
yap›ya sahip olan GVDS’nin
uyarlanm›fl sürümlerinin
hava ve yer platformlar›nda
da kullan›labilece¤i
de¤erlendiriliyor.
Bu tür sistemlerle ilk kez
Alman menfleli f›rkateyn ve
denizalt›lar arac›l›¤›yla
tan›flan Türk Deniz
Kuvvetlerinin, bu alanda
tamamen d›fla ba¤›ml›l›¤›
söz konusuyken, bugün, 
tüm kaynak ve birikimini
savunma sanayimizin
gereksinimlerine 
yönlendirerek Türk Silahl›
Kuvvetlerinin hizmetine
sunan HAVELSAN’›n yüzde
100 yerli özgün tasar›m›
sayesinde, d›fla ba¤›ml›l›k
tamamen ortadan
kald›r›lm›flt›r. Ayr›ca bu
sayede, özellikle yeni infla
edilen deniz platformlar› için
farkl› üreticilerden temin
edilen cihazlar›n Savafl
Yönetim Sistemi ile 

entegrasyonunun olmazsa
olmaz› GVDS’nin tedariki
yönünden büyük ölçüde 
kaynak tasarrufu sa¤lanm›fl
ve tüm iletiflim ve uyum
sorunlar›n›n GVDS
üzerinden çözülmesi
nedeniyle, haz›r savafl 
sistemlerinin platform 
verilerine ulaflmas› için 
ilave zaman, ifl gücü ve 
mali külfet gerektiren
yaz›l›m ve donan›m 
güncellemesi ihtiyac›
ortadan kalkm›flt›r.
Türk Savunma Sanayisi
aç›s›ndan HAVELSAN’›n bu
baflar›s›, yerli üretimin
gücünü göstermesi ve
SSM’nin daha fazla yerli
katk› gereksinimine cevap
vermesi nedeniyle ayr› bir
önem tafl›yor. GVDS’yi
sadece su üstü platformlar›
için de¤il, denizalt›lar›n
ihtiyaçlar›n› da dikkate
alarak gelifltiren HAVELSAN,
edindi¤imiz bilgilere göre,
Yeni Tip Denizalt› projesi için
tasarlad›¤› GVDS’yi, 
tamamen yerli kaynaklarla
gelifltirmek ve uygulamak
için tüm haz›rl›klar›n› da
tamamlam›fl durumda.
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HAVELSAN ‹kinci Yerli GVDS’yi de Teslim Etti

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ile ODTÜ Teknokent ifl birli¤i ve Elginkan Vakf› ana sponsorlu¤unda,

bu sene 6’nc›s› düzenlenen Yeni Fikirler Yeni ‹fller (YFY‹) yar›flmas›, 2010 döneminde, tüm 

kategorilerde ald›¤› toplam 190 yenilikçi proje önerisiyle, geride b›rak›lan 5 y›l›n baflvuru rekorunu

k›rd›. Bu rekorla birlikte, en rekabetçi yar›flma olma unvan›n› elinde tutmaya devam eden

YFY‹ yar›flmas›n›n, 11 Haziran’da gerçeklefltirilecek 1’inci Aflama Ödül Töreni ile 2’nci

Aflama’ya geçmeye hak kazanan finalistler aç›klanacak. 190 proje önerisi içinde Elginkan

Teknoloji Ödülü ve OST‹M Özel Ödülü için seçilen 10 proje, Savunma Özel Ödülü için seçilen 

5 proje ve Telekomünikasyon ve Biliflim Özel Ödülü için seçilen 5 proje kamuoyu ile paylafl›lacak.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar, Türk Telekom

Genel Müdürü Paul Doany ile çok say›da davetlinin kat›laca¤› 1. Aflama Ödül Töreni’nde, finalistlere

1000 TL’lik ödülleri de takdim edilecek.
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YFY‹ Rekor Say›da Baflvuru Ald›

©
H

A
V

E
L
S
A

N





SAVUNMA
HABER

10

MSI Dergisi - Haziran 2010 www.milscint.com

‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) Savunma Teknolojileri
Kulübü (SAVTEK) taraf›ndan, 4 May›s 2010 tarihinde, ‹TÜ

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen Üniversite
Savunma Sanayisi ‹fl Birli¤i (ÜSS‹) 2010 Konferans›, 
‹TÜ-Türk Savunma Sanayisi aras›ndaki ifl birli¤i potansiyelinin
de¤erlendirilmesi aç›s›ndan, sanayide ve üniversitede önemli
bir fark›ndal›k yaratmay› baflard›. ‹TÜ’den çok say›da ö¤retim
üyesi ve ö¤rencinin yan› s›ra savunma sanayimizin önde gelen
kurum ve kurulufllar›n›n üst düzey yetkililerinin kat›l›m 
gösterdi¤i ÜSS‹2010 Konferans›, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) ve Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›
(TSKGV)’nin öncülü¤ünde; TÜB‹TAK UEKAE, SASAD, TTGV, 
‹TÜ ARI Teknokent ve S‹NERJ‹TÜRK’ün deste¤iyle; baflta 
Yonca-Onuk Tersanesi ve MSI Dergisi olmak üzere, TUSAfi,
TTAF, OTOKAR, STM, TEI, FNSS, YALTES, Genetlab, HAVELSAN,
myTECHNIC, B‹TES, ANKAREF, Kampüs G›da, Kurukahveci
Mehmet Efendi ve Do¤adan Çay’›n sponsorlu¤unda hayata
geçirildi.
Konferans›n aç›l›fl bölümünde ‹TÜ SAVTEK Yönetim Kurulu
Baflkan› Gözde Kara, SAVTEK olarak ÜSS‹2010 Konferans›’n›
neden düzenlediklerinden ve ifl birli¤ine yönelik 
gerçeklefltirilecek çal›flmalar›n, ö¤rencilere, üniversiteye ve
sanayiye ne gibi faydalar sa¤layabilece¤inden bahsetti.
Ard›ndan ‹TÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed fiahin ve Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad Bayar, ‹TÜ-Türk Savunma Sanayisi 
ifl birli¤inin önemini vurgulad› ve ard›ndan da mevcut ifl
birli¤inin daha ileri seviyelere tafl›nmas› için at›labilecek
ad›mlarla ilgili görüfllerini dile getirdi. SSM yetkililerinin
konuflmalar›na yer verilen bir sonraki bölümde ise savunma
sanayimizin gelecekteki sanayileflme ve Ar-Ge politikalar›
kat›l›mc›lar ile paylafl›ld›. Daha sonra ‹TÜ’nün teknolojik ve
akademik kabiliyetlerini aktarmak üzere OTAM (Otomotiv
Teknoloji Ar-Ge Merkezi) ve ROTAM (Rotorlu Araçlar Tasar›m
ve Mükemmeliyet Merkezi)’nden de¤erli ö¤retim üyeleri
sunumlar›n› gerçeklefltirdi. ‹TÜ’nün akademik personeli ve
sanayicilerden sonra, ‹TÜ ö¤rencilerinin “büyüklerinden” bek-
lentilerini anlatt›klar› etkinli¤in bir sonraki bölümünde ise
‹nsans›z Hava Arac› Tak›m›, Günefl Teknesi Tak›m›, Günefl
Arabas› Tak›m›, Hidrojen Teknesi Tak›m› ve Robot Tak›m› olmak

üzere, ö¤renciler taraf›ndan ‹TÜ’de yürütülen baz› projeler ön
plana ç›kt›. Kendisi de ‹TÜ Uçak Mühendisli¤i Bölümü mezunu
olan ve bahsetti¤imiz ö¤renci projelerinin en büyük 
destekçilerinden birisi olan Yonca-Onuk Tersanesi Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Dr. Ekber ‹.N. Onuk da sunumlar
s›ras›nda ö¤rencilerle ayn› masada yer ald›. Bu bölümde,
ö¤renci projelerine yönelik gerçeklefltirilen ifl birli¤i
çal›flmalar›n›n mühendis adaylar›n›n kendilerini gelifltirebilmesi
aç›s›ndan ne denli önemli oldu¤u ve bu kapsamda daha baflar›l›
çal›flmalara imza at›labilmesi için savunma sanayimizdeki 
yetkililerden beklenenler kat›l›mc›larla paylafl›ld›.
Son olarak ise etkinli¤in sponsorlar› aras›nda yer alan 
firmalar›n yetkilileri, özellikle ‹TÜ-Türk Savunma Sanayisi 
ifl birli¤i kapsam›nda yürütmekte olduklar› mühendislik
çal›flmalar›n› ve gelecekte bu çal›flmalar›n içerisinde yer almak
isteyen genç mühendis adaylar›ndan neler beklediklerini
kat›l›mc›lara aktard›. Türk Savunma Sanayisi’nin gelecek 
politikalar›n›n ve kabiliyetlerinin yan› s›ra ‹TÜ’nün akademik ve
teknolojik kabiliyetleri ile nitelikli ö¤renci profili konusunda
fark›ndal›k yaratmak amac›yla düzenlenen ÜSS‹2010
Konferans›’n›n, SAVTEK taraf›ndan yap›lacak raporlama
çal›flmas› ile ileriki süreçte gerçeklefltirilecek benzeri 
etkinliklere bir basamak oluflturmas› ve her fleyden önemlisi,
üniversite ö¤rencilerinin kendi geleceklerini daha bilinçli bir
flekilde haz›rlamalar›na katk›da bulunmas› bekleniyor.

‹TÜ ve Türk Savunma Sanayisi ÜSS‹2010’da  Bulufltu
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Türkiye’nin kendi yolcu uça¤›n› gelifltirmesine yönelik olarak
uzun zamand›r konuflulan, fakat bir türlü hayata 

geçirilemeyen ilk büyük çapl› toplant›, Türk Bölgesel Yolcu
Uça¤› Çal›fltay› ad› ile 18 May›s 2010 tarihinde ‹stanbul Teknik
Üniversitesi (‹TÜ)’nün ev sahipli¤inde hayata geçirildi. ‹TÜ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi (UUBF)’nin deste¤i ile
gerçeklefltirilen etkinli¤e, baflta Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Sivil
Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü ve Devlet Hava Meydanlar›
‹flletmesi Genel Müdürlü¤ü olmak üzere sivil ve askeri
havac›l›k sektörümüzün önde gelen firmalar›ndan ALP
Havac›l›k, ASELSAN, HAVELSAN, myTECHNIC, Onur Air, STM,
Türk Hava Yollar›, Türk Hava Yollar› Teknik, Türk Havac›l›k ve
Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi) ve TUSAfi Motor Sanayi A.fi.
(TEI)’nin üst düzey yetkilileri ile çok say›da ö¤retim üyesi ve
ö¤renci de kat›ld›. Türkiye'de yerli yolcu uça¤› tasar›m ve 
üretimi çal›flmalar› konusunda ülke yeteneklerinin ortaya
koyulmas›, güçlendirilmesi gereken unsurlar›n ve mevcut
ihtiyaçlar kapsam›nda tasarlanacak uçak veya uçaklar›n
tasar›m kriterlerinin belirlenmesinin amaçland›¤› çal›fltay, 
‹TÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed fiahin ve Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m’›n aç›l›fl konuflmalar› ile bafllad›. Ulaflt›rma
Bakan› Y›ld›r›m, havac›l›k ve uzay teknolojilerinin dünyan›n
büyük ekonomiye sahip devletleri için vazgeçilmez bir u¤rafl
alan› oldu¤unu ve bu nedenle ilki düzenlenen çal›fltay›n, Türk
havac›l›k sektörü için hayati öneme sahip oldu¤unu vurgulad›.
Türkiye’de sivil iradenin böyle bir projeyi hayata geçirmek için
haz›r oldu¤unu belirten Y›ld›r›m, hayati önem tafl›yan 

sertifikasyon çal›flmalar›n›n Türkiye’de gerçeklefltirilebilmesi
için öncelikle lisans alt›nda çal›flma yap›lmas› gerekti¤inin
alt›n› çizdi. Y›ld›r›m, Türkiye’nin sadece tedarikçi bir ülke 
olamayaca¤›n›, aksine kendi yolcu uça¤› ihtiyac›n› karfl›larken
dünya pazar›nda da söz sahibi bir ülke haline gelmesi gerekti¤ini
vurgulad›. Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan Türkiye’deki yolcu
uça¤› kullanan ihtiyaç sahipleri ile uçak ve alt sistemleri
konusunda teknolojik ve bilimsel birikime sahip olan kurumlar›n
bir araya gelmesiyle birlikte, konunun çeflitli yönleriyle 
irdelenmesinin sa¤land›¤› “‹htiyaçlar” ve “Yetenekler” bafll›kl›
iki panel gerçeklefltirildi. Kullan›c› konumundaki kamu ve özel
kurulufllar›n kat›l›m›yla, ekonomik olarak verimli, yurt içindeki
mevcut ve muhtemel ihtiyac› karfl›layabilecek, yurt d›fl› pazar
f›rsatlar›n› de¤erlendirebilecek bir uça¤›n fizibilitesi yönündeki
görüfllerin aktar›lmas›n›n amaçland›¤› ilk paneli, yine kamu ve
özel sanayi kurulufllar›ndan temsilcilerin kat›l›m› ile bir yolcu
uça¤›n›n tasar›m ve üretimi konusunda sahip olunan ulusal 
yeteneklerin kat›l›mc›lar ile paylafl›ld›¤› ikinci panel izledi.
Panelde, sivil ve askeri havac›l›k alan›nda faaliyet gösteren 
firmalar›m›z›n kabiliyetlerinin paylafl›lmas›n›n yan› s›ra bu 
firmalar›m›z›n olas› bir Türk Bölgesel Yolcu Uça¤› Projesi’nde
alabilecekleri sorumluklar da kat›l›mc›lara aktar›ld›.Tamamen
milli olarak yerli bir yolcu uça¤› gelifltirebilmemiz amac›yla
hayata geçirilen Türk Bölgesel Yolcu Uça¤› Çal›fltay›, devlet,
üniversite ve özel sektör taraflar›n›n desteklerinin yan› s›ra 
bu üçgenin içerisinde mutlaka bir devlet politikas› olmas›
gerekti¤ini bize bir kez daha gösterdi.

Türk Bölgesel Yolcu Uça¤› ‹TÜ’de Masaya yat›r›ld›
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Kazakistan Savunma Bakanl›¤› himayesinde bu y›l ilk kez
düzenlenen KADEX 2010 savunma fuar›na kat›lan 

ASELSAN, Kazakistan Savunma Bakanl›¤› tedarik projelerine
yönelik tan›t›m f›rsat›n› çok iyi de¤erlendirdi. Hem ev sahibi
ülkeden hem de di¤er bölge ülkelerinden büyük ilgi gören
ASELSAN stand› ayr›ca, resmi bir ziyaret kapsam›nda
Kazakistan’da bulunan ve fuar›n aç›l›fl›na kat›lan
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül ve Kazakistan Cumhurbaflkan›
Nursultan Nazarbayev taraf›ndan da ziyaret edildi. Fuar
süresince ASELSAN stand›n› ziyaret eden üst düzey yetkililer
aras›nda; Kazakistan Savunma Bakan› ve bakan yard›mc›lar›,
Kara Kuvvetleri Komutan›, Sahil Güvenlik Komutan›, Deniz

Kuvvetleri Komutan Yard›mc›s› ve askeri yetkililer de yer ald›.
ASELSAN yetkililerinin, Belarus Savunma Sanayi Bakan› ile de
görüfltü¤ü gelen haberler aras›nda.
KADEX’te yaflanan en önemli geliflme ise Kazakistan Savunma
Sanayisi firmalar›n› bünyesinde toplayan Kazakistan
Engineering firmas› ile ASELSAN aras›nda;
� Z›rhl› Araç Termal Niflangah Sistemi modernizasyonu,
� Hava Savunma Silah Sistemi ve Stabilize Silah Platformlar›,
konular›nda bir ifl birli¤i anlaflmas› imzalanmas› oldu.
Anlaflmay›, ASELSAN’› temsilen Yönetim Kurulu Baflkan› Korg.
(E) Mehmet Çavdaro¤lu imzalad›. Kazakistan Engineering ile
bafllat›lan ifl birli¤i çal›flmalar› kapsam›nda, ASELSAN’›n
Termal Niflangah Sistemi’nin entegre edildi¤i BTR-70 arac› da
firma stand›nda sergilendi. ASELSAN’›n Kazakistan’a yönelik
pazarlama faaliyetlerine büyük katk› sa¤lamas› beklenen ve
Komuta Kontrol ve Haberleflme Sistemleri, Termal Sistemler
ve Stabilize Silah Platformlar›na yönelik ASELSAN çözüm-
lerinin sergilendi¤i etkinli¤in, tedarik ve kullan›c› makamlar›
nezdinde olumlu bir izlenim yaratt›¤› gözlemlendi.

Kazakistan ASELSAN’a
Hayran Kald›
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Geçti¤imiz günlerde
Suriye ile vizenin

kald›r›lmas› ve savunma
alan›nda ifl birli¤i konular›n›n
görüflülmeye bafllanmas›n›n
ard›ndan; TÜB‹TAK ile Suriye
Yüksek Ö¤retim Bakanl›¤›na
ba¤l› Bilimsel Araflt›rma
Yüksek Konseyi Yüksek
fiuras› (SCHCSR) aras›nda 
23 Aral›k 2009 tarihinde
imzalanan Bilimsel ve
Teknolojik ‹flbirli¤i Protokolü
kapsam›nda düzenlenen 
2. Türkiye-Suriye Bilimsel
Araflt›rma Forumu, 3-5
May›s tarihlerinde TÜB‹TAK
Gebze Yerleflkesi’nde yap›ld›.
Suriye Yüksek Ö¤retim

Bakan› Dr. Ghias Barakat 
ve TÜB‹TAK Baflkan› Prof.
Dr. Nüket Yetifl
baflkanl›¤›nda gerçekleflen 
2. Türkiye-Suriye Bilimsel
Araflt›rma Forumu’na,
Suriye’deki çeflitli bilimsel
enstitü ve üniversitelerde
görev yapan yönetici ve
araflt›rmac›lar ile TÜB‹TAK
Baflkanl›k ve enstitülerinden
araflt›rmac›lar ve çeflitli
üniversitelerden temsilciler
kat›ld›. Forum kapsam›nda
Gebze yerleflkesindeki
TÜB‹TAK’a ba¤l› enstitüleri
ziyaret eden Suriye 
Heyeti, enstitü yetkilileri 
ve araflt›rmac›lar› ile
teknoloji transferine iliflkin
görüflmeler yapt›. Foruma,
ortak proje oluflturma amaçl›
tematik bilimsel toplant›lar
ile devam edildi. Paralel

yürütülen oturumlarda, 
Türk ve Suriyeli
araflt›rmac›lar taraf›ndan,
biliflim teknolojileri ve elek-
tronik, malzeme bilimleri ve
kimya, enerji, çevre, genetik
ve medikal biyoteknoloji,
tar›m ve g›da ile yerbilimi
olmak üzere 7 alanda ortak
çal›flma konular› ve proje
önerileri üzerinde çal›fl›larak
ortak proje fikirleri 

gelifltirildi. Türkiye-Suriye
bilimsel araflt›rma 
forumlar›n›n ilki, 22-26 
Mart tarihleri aras›nda
düzenlenmifl, Devlet 
Bakan› Mehmet Ayd›n
baflkanl›¤›ndaki, TÜB‹TAK
Baflkanl›k ve enstitülerinin
temsilcilerinden oluflan 
bir heyet Suriye’ye 
giderek incelemelerde
bulunmufltu.

Savunma sanayimizin her
kesiminden temsilcileri,

akademik personel, alan›n
uzmanlar› ve ö¤rencileri bir
araya getirerek, havac›l›k
gibi yüksek teknolojinin 
kullan›ld›¤› bir alanda
fark›ndal›¤› artt›rmay› ve
ulusal kabiliyetlerimizin
gelifltirilmesinin 
amaçland›¤› 1’inci Aviyonik
ve Sistem Entegrasyonu
Sempozyumu (ASES 2010),
29-30 Nisan tarihleri
aras›nda, Hava Harp
Okulu’nda gerçeklefltirildi.
Sempozyumunun 
düzenlenmesinde, Hava
Harp Okulu ile ifl birli¤i
içerisinde Bilkent, ‹stanbul
Teknik ve Orta Do¤u Teknik

üniversiteleri de görev ald›.
Aç›l›fl konuflmas› için
kürsüye ç›kan Hava Harp
Okulu Dekan› Hava
Savunma Kurmay Albay
Ahmet Cural, konuflmas›nda,
aviyonik ve sistem 
entegrasyonunun,
havac›lar›n kulland›¤› silah
sistemleri ile modernizasyon
ve tedarik projelerinde 
çok önemli bir yer teflkil
etti¤ini söyledi. Albay
Cural’›n ard›ndan kürsüye
ç›kan Hava Harp Okulu
Komutan› Hv.Plt.
Tümgeneral ‹smail Tafl ise
aviyonik sistemlerin hava
platformlar›ndaki öneminin
giderek artt›¤›na dikkat
çekti¤i konuflmas›nda, 

modern bir savafl uça¤›n›n
maliyetinin neredeyse
yar›s›n› aviyonik sistemlerin
oluflturdu¤unu söyledi.
Hv.Plt. Tümgeneral Tafl’›n
dikkat çekti¤i bir di¤er
husus da baflta havac›l›k
olmak üzere, savunma
sanayimizde memnuniyet
verici geliflmeler olsa da
ülkemizin yurt d›fl›na
ba¤›ml›l›¤›n›n, bilinen ve
üzerinde durulmas› gerekli
olan bir konu oldu¤uydu.
Aç›l›fl konuflmalar›n›n
ard›ndan bafllayan ve 
paralel oturumlarla
sürdürülen etkinlikte;
Aviyonik Sistem Mimarileri,
Bak›m Onar›m Teknolojileri,
Görüntü ‹flleme ve
Haberleflme Teknolojileri,

Gösterge Sistem ve
Teknolojileri, ‹HA Sistemleri
ve Uçufl Test ve Harici Yük
Entegrasyonu gibi konularda,
34 farkl› kurum ve kurulufl
taraf›ndan bildiri sunuldu. 
Bu bildirilerde; 
‹nsans›z Hava Araçlar›n›n
Silahland›r›lmas› ve 
Türk ‹nsans›z Hava Arac›nda 
Veri Link Uygulamalar› gibi 
konular, bilimsel bir
yaklafl›mla ele al›nd›.
Gönderilen bildirilerin 
say›s› ve niteli¤i ile bu
bildirilerin ait oldu¤u kifli 
ve kurumlar›n çeflitlili¤ine
bak›ld›¤›nda, amac›na
ulaflt›¤›n› söyleyebilece¤imiz
etkinli¤in, önümüzdeki
senelerde de devam 
ettirilmesi düflünülüyor.

Suriye ile 
Yak›nlaflma 
Sürüyor

ASES 2010 Gelece¤e Ifl›k Tuttu
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FN Herstal’in özel kuvvetler için gelifltirmekte 

oldu¤u FN SCAR’›n üretimi ve hizmete girmesiyle

ilgili bir sonraki safhaya geçifl için Amerikan Ordusu, 

14 Nisan’da ald›¤› tedarik karar› çerçevesinde, 

FN Herstal’e çal›flmalar›na devam etmesi yönündeki

nihai karar›n› May›s ay› bafl›nda bildirdi. Özel harekât

birliklerinin ihtiyac›na yönelik, farkl› namlular›n

tak›labildi¤i, modüler yeni bir piyade tüfe¤i için

bafllat›lan ve dünya çap›nda 9 üreticinin 12 farkl›

tasar›mla yar›flt›¤› projede, bütün kriterleri sa¤layan

FN SCAR, 2004 y›l›n›n Kas›m ay›nda, de¤erlendirme

heyetinin oy birli¤iyle seçilmiflti. 

Bu geliflme, 1960’lar›n ortas›ndaki M16 piyade 

tüfe¤inin seçim aflamas›na benzer bir de¤erlendirme

süreciyle seçilen ilk tüfe¤in FN SCAR olmas› aç›s›ndan

da önem tafl›yor. 2005 ila 2008 y›llar› aras›nda; 

güvenilirlik, isabet oran›, güvenlik ve ergonomi gibi

özelliklerin sergilenmesine yönelik yo¤un bir test

sürecinden geçen FN SCAR, meskûn mahalden 

denize, ormanlardan afl›r› so¤uk da¤ flartlar›na kadar,

çok say›da farkl› operasyonel senaryoya göre denendi.

2 milyondan fazla mühimmat›n atefllendi¤i bu 

denemeler ayr›ca, FN SCAR’›, hafif silah tarihindeki en

a¤›r flartlarda test edilen piyade tüfeklerinden biri

haline getirdi. ‹ki modüler piyade tüfe¤i ve bir 

bombaatardan oluflan FN SCAR sisteminin 5,56 mm’lik

versiyonu MK 16 MOD 0, 7,62 mm’lik versiyonu ise 

MK 17 MOD 0 olarak adland›r›l›yor. 

Her iki tüfek için de kullan›c›ya 3 farkl› uzunlukta

namlu seçene¤i sunuluyor. Meskûn mahalde 

gerçekleflecek yak›n muharebeler, standart piyade

operasyonlar› ve uzun menzilde isabetli at›fl›n öne

ç›kt›¤› arazi flartlar›na yönelik optimize edilen bu 

namlular, muharebe gereksinimleri do¤rultusunda

birkaç dakika içerisinde kolayca de¤ifltirilebiliyor. 

Daha fazla atefl gücünün gereksinimi oldu¤unda 

devreye giren ve her iki tüfe¤in namlu alt›na da kolayca

tak›labilen 40 mm’lik MK 13 MOD 0 bombaatar› ise

gerekli hallerde ayr› bir silah olarak tek bafl›na da 

kullan›labiliyor.

ABD’de geçen sene kurulan
USCYBERCOM (United

States Cyber Command /
Birleflik Devletler Siber
Komutanl›¤›)’n›n bafl›na
sonunda atama yap›ld›. Bu yeni komutanl›k için uzun süredir
düflünülen isim olan ve 2005 y›l›ndan beri NSA (National
Security Agency / Amerikan Ulusal Güvenlik Teflkilat›)
Direktörü ve CCSS (Central Security Service / Savunma
Bakanl›¤›, Merkezi Güvenlik Teflkilat›) Amiri, Keith B.
Alexander, rütbesi orgeneralli¤e yükseltilerek kurumun
bafl›na getirildi. Org. Alexander, NSA Direktörlü¤ü’nü de
yeni göreviyle birlikte yürütecek. ‹lgili çevrelerde; iflletme,
sistemler teknolojisi ve elektronik harp, fizik ve ulusal
güvenlik stratejisi gibi konularda uzmanl›klar› bulunan 
Org. Alexander’in bu görev için iyi bir seçim oldu¤u görüflü
hâkim. 21 May›s’ta resmen çal›flmaya bafllayan ve 
USSTRATCOM (Birleflik Devletler Stratejik Kuvvetler
Komutanl›¤›)’n›n bünyesinde bulunan CYBERCOM, ABD’nin
askeri sistemine yönelik siber tehditlere karfl› savunma ve
ABD’nin siber taarruzlar›ndan sorumlu. Bakanl›¤›n siber
komutanl›ktan beklentisi, sanal alan›n bekçili¤ini yaparak,
düflman ülkelerden, Rusya ve Çin gibi stratejik rakiplerden
ve çeflitli suç örgütlerinden gelecek sanal tehditlere karfl›
zaman›nda müdahalede bulunmas›. Kurum, çeflitli 
çevrelerce “ABD’nin Siber Ordusu” olarak da adland›r›l›yor.

Amerikan Ordusu 
FN SCAR’a Yeflil Ifl›k Yakt›

Siber
Komutan
Belli Oldu

Ad›n› daha çok füze 
sistemleri ile duyuran

MBDA firmas›, May›s ay›
bafl›nda, yaklafl›k 2 y›ld›r
üzerinde çal›flt›¤› SOUVIM 2
may›n temizleme arac›n›n
gelifltirme çal›flmalar›n›
tamamlad›¤›n› aç›klad›. Çok
yak›nda Frans›z savunma
tedarik kurumu DGA’ya 
teslim edilecek 2 araç, 
nihai kalifikasyon testlerinin
ard›ndan da Frans›z Kara
Kuvvetleri envanterine 

girecek. Testlerin 
tamamlanmas›n›n ard›ndan
da iki araçtan oluflan bir
sistem olan SOUVIM 2’lerin,
bu y›l içinde ülke d›fl›nda
görev yapan birliklere 
göndermesi bekleniyor.
Arazide günde 100 km’lik
bir hat boyunca may›n 
temizleme kabiliyetine sahip
olan araçlar›n, birliklerin
may›nl› arazide ilerleme
h›z›n› oldukça yukar›
çekmesi bekleniyor.

Frans›z Ordusu May›nlar›
SOUVIM 2 ‹le Temizleyecek
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Genelkurmay Baflkan›
Orgeneral ‹lker Bafl-
bu¤ ve kuvvet komu-

tanlar›n›n yan› s›ra çok say›-
da yüksek rütbeli subay›n da
kat›ld›¤› tatbikat›n Seçkin
Gözlemci Günü olarak tespit
edilen 28 Nisan’daki bölümü,
bas›n mensuplar› taraf›ndan
da takip edildi. Baflta Müste-
flar Murad Bayar olmak üze-
re, Savunma Sanayii Müste-
flarl›¤› yetkilileri de etkinlik-
lerde haz›r bulundu.

Anadolu Kartal›
E¤itimlerinin 
Tarihçesi
1990’l› y›llarda cereyan eden
Körfez Savafl›, Bosna Savafl›
ve Kosova Savafl› s›ras›nda

Kartallar 
Anadolu Göklerine
Kanat Açt›
Anadolu Kartal› E¤itim tatbikatlar›n›n 2010 y›l› birinci

aflamas› olan AE-10/1, 19-30 Nisan tarihleri aras›nda,

Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanl›¤› bünyesinde bulunan

tatbikat merkezinin idaresinde gerçeklefltirildi. 

Türk Silahl› Kuvvetlerinin tüm unsurlar›n›n koordineli 

gece-gündüz harekâtlar›n› içeren tatbikata; karada konufllu

hava savunma sistemleri ile Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›; 

4 muharip gemi ile Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›; 

63 uçak ve sat›hta konufllu hava savunma

sistemleri ile Hava Kuvvetleri

Komutanl›¤› ve Genelkurmay 

Özel Kuvvetler Komutanl›¤›n›n

unsurlar› kat›ld›.
Burak Ç›nar /
b.cinar@savunmahaber.com

www.milscint.com
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uygulanan stratejiler içinde
hava harekât›n›n sonuca yö-
nelik katk›s›, izleyen dönem-
de, hava kuvvetlerinin sonu-
ca giden yolda çok daha etkin
rol oynayaca¤›n› gösterdi.
Sözü geçen savafllardaki tec-
rübeleri takip eden ve iç gü-
venlik harekâtlar›nda edindi-
¤i kendi tecrübeleri de bunun
üzerine ekleyen Türk Hava
Kuvvetleri, mevcut kuvvet
harekât konsepti içinde, düfl-
man›n hareket serbestisini
önlemek için, her türlü hava
flart›nda ve 24 saat boyunca
harekât icra edebilme kabili-
yetine sahip olmay›, sürpriz
taarruz ve bask›n unsurlar›n›
artt›rarak düflman kuvvetleri
karfl›s›nda büyük avantaj el-
de etmeyi, bu sayede inisiya-
tifi elinde bulundurmay› ve
böylece bar›fl döneminden
itibaren etkin bir cayd›r›c›l›k
sa¤lamay› amaç edindi.
"Silahlar ne kadar modern
olursa olsun, onlar› kullanan
insand›r" felsefesiyle hava
kuvvetleri personelinin e¤iti-
mi hususuna a¤›rl›k veren
Türk Hava Kuvvetleri, ken-
dinden beklenen bu görevle-
ri gerçeklefltirebilmek için,
personelinin deneyimini ve
bilgisini art›racak bir e¤itim
program› aray›fl› içine girdi.
Bunun üzerine, daha önce
ABD’nin Nellis Hava Üs-
sü’nde kat›ld›¤› Red Flag tat-
bikatlar›n› örnek alan Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›, 2001
y›l›nda Anadolu Kartal›’n›n
haz›rlanmas›n› sa¤lad›.
‹lki 18-29 Haziran 2001 tarih-
leri aras›nda düzenlenen
Anadolu Kartal› e¤itim tatbi-
katlar›na, flimdiye kadar
farkl› filolardan gelen, top-
lam 1800 uçak ve 21.000 per-
sonel kat›ld›. 26’nc› tatbikat
olan AE-10/1’de ise 1500 ki-
flilik personel ile
63 uçak görev al-
d›. Tatbikatlar›n 8’i
ulusal, 18’i ise uluslarara-
s› kat›l›mla ger-
çekleflt i r i ld i .
Uluslararas› kat›l›ma aç›k
olan tatbikatlarda, Türki-
ye’nin yan› s›ra ABD, Alman-

ya, Birleflik Arap Emirlikleri,
Fransa, Hollanda, ‹ngiltere,
‹srail, ‹talya, Pakistan, Ürdün
gibi ülkeler ile NATO unsur-
lar› yer ald›. Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n “ileri e¤itim
program›” niteli¤ini tafl›yan
Anadolu Kartal›, bugün
10. y›l›na girmifl ve art›k ge-
lenekselleflmifl durumda.

Anadolu Kartal›
E¤itimleri
Anadolu Kartal› E¤itim Mer-
kezi Komutanl›¤›, dünyan›n
en prestijli müflterek e¤itim
ve taktik mükemmeliyet
merkezi olma vizyonuyla ça-
l›flmalar›n› sürdürüyor. Kon-
ya’daki tatbikat tesisinin
benzeri, birer adet olmak
üzere sadece ABD’de ve Ka-
nada’da mevcut. Gündüz
1100, gece ise 700 ton olmak
üzere, günde toplam 1800
ton bomba atma yetene¤ine
sahip olan Türk Hava Kuvvet-
leri personelinin becerisi de

Anadolu Kartal›
E¤itimi sayesin-

de önemli ölçüde art›yor.
Tatbikat, gerçe¤e yak›n sa-
vafl ortam›nda, kolaydan zora
do¤ru senaryo dahilinde, je-
nerik ortamda, bilgisayar öl-
çümüyle icra ediliyor. Senar-
yoda av uçaklar›; sat›htan ha-
vaya füze (SAM) sistemleri,
hava üsleri, komuta merkez-
leri gibi taktik ve stratejik çe-
flitli hedeflere karfl› Kompo-
zit Kuvvet Hava Harekât› 
(COMAO) taarruzlar› düzenli-
yor. Uçaklar›n havadaki gö-
rüntüleri, yerleri, pozisyonla-
r› ve uçufl bilgilerinin yan› s›-
ra havadan erken ihbar
uçaklar› ve yer radarlar›n›n
tespit etti¤i izler ile sat›htan
havaya füze ve namlulu
uçaksavar sistemlerinin ger-
çek zamanl› arama, kilitleme
ve vurufl görüntüleri gibi, tat-
bikatta olup biten her fley,
Komuta Kontrol Merkezi
(KKM)’den sürekli izleniyor.
Ayr›ca, Konya At›fl Sahas›’n›n
görüntüsü de kamerayla bu-
raya aktar›l›yor.
Gece görevleri ise tatbikat›n
vazgeçilmezi durumunda.
Gece taarruzlar› için gerçek-
lefltirilen,

� Düflman Hava 
Savunmas›n›n Bast›r›lmas›
(Suppression of Enemy 
Air Defenses / SEAD),

� ‹nsans›z hava arac›
(‹HA)’lar ile keflif ve 
gözetleme,

� RF-4E uçaklar› ile 
gece taktik hava keflfi,

� KC-135 ile gece 
havada yak›t ikmali,

� Ulaflt›rma filosu uçaklar›
ile gece intikal, personel
atma / atlatma ve 
malzeme atma ve

� AS-532 Cougar ve UH-60
Sikorsky helikopterleri 
ve CN-235 CASA hafif 
nakliye uça¤› ile gece 
muharebe arama 
kurtarma (MAK)

gibi gece görevleri, Hava Kuv-
vetlerinin harekât imkân ve
kabiliyetinin geliflmesi ve da-
ha etkin kullanabilmesi aç›-
s›ndan büyük önem tafl›yor.
Tatbikat sayesinde muharip
pilotlar›n harbe haz›rl›k (H/H)
seviyeleri sistematik olarak
ölçülüyor, de¤erlendiriliyor
ve bu sayede taktik e¤itimle-
ri gelifltiriliyor. 

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Haziran 2010

Gece harekat›nda 
taarruza yönelik 
kullan›lan sistemlerden 
Gece Görüfl Gözlü¤ü 
(GGG)
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Taktik ile ilgili konularda
araflt›rma yapabilecek bir alt
yap› haz›rlayarak bilgi biriki-
mi sa¤layan Anadolu Kartal›,
Hava Kuvvetlerinin muharip
unsurlar›n›n harbin askeri
amac›na, en k›sa zamanda,
en az kaynak ve çaba sarf
ederek ulaflmas› için taktik,
liderlik ve tehdit konular›yla
ilgili araflt›rma yap›lmas›na
da olanak tan›yor. Ayr›ca, ha-
rekât ihtiyaçlar›n›n tan›mlan-
mas›na katk› sa¤layan tatbi-
kat sayesinde, tedarik ve Ar-
Ge faaliyetleri destekleniyor;
al›nmas› düflünülen, al›nan
ve gelifltirilen silah sistemle-
rinin test edilmelerine ola-
nakl› hale geliyor.
Hava harekâtlar› aç›s›ndan,
uluslararas› seçkinlikte e¤i-
tim imkân› sa¤layan Anadolu
Kartal› e¤itimleri sayesinde,
geliflmifl silah sistemlerini
daha etkin kullanabilen Hava
Kuvvetleri personelinin H/H
seviyeleri yükseliyor ve böy-
lelikle, gündüz ve gece flart-
lar›nda gerçeklefltirilen ha-
rekâtlar›n baflar› düzeyi de
art›yor.

AE-10/1’e 
Sadece Milli
Unsurlar Kat›ld›
Sadece milli unsurlar›n ka-
t›l›m› ile yap›lan AE-10/1,
Orta Anadolu semalar›nda,
Türkiye’nin toplam hava sa-
has›n›n yaklafl›k yüzde
15’ine tekabül eden 120.000
km2 büyüklü¤ündeki bir ha-
va sahas›n›n 50.000 feet irti-
faya kadar olan kesimde
gerçeklefltirildi. Yaklafl›k 2
hafta süren ve toplam 10
ton bomba kullan›lmas›
planlanan tatbikatta, gece
karma kuvvet harekât› kap-
sam›nda, hava-yer, hava-
hava, atefl destek ve yak›n
hava deste¤i gibi müflterek
harekât kapsam›ndaki gö-
rev tipleri icra edildi.
28 Nisan’da izleme f›rsat›
yakalad›¤›m›z ve Anadolu
Kartal› e¤itimi kapsam›nda
icra edilen görevlerin bir bö-
lümünü oluflturan gece hava
harekat› görevleri s›ras›nda
ise hedefe b›rak›lan mühim-
mat›n isabet oran›n›n artt›-
r›lmas› için, uçaklarda
alçak irtifa seyrüsefer

ve gece k›z›l ötesi hedefleme
sistemi (Low Altitude Navi-
gation Targeting Infrared At
Night / LANTIRN), bireflimli
aç›kl›kl› radar (Synthetic
Aperture Radar / SAR) gibi
sistemler ve gece görüfl
gözlü¤ü (GGG) kullan›ld›. Bu
sistemler ayr›ca, uçaklarda
bulunan dâhili seyrüsefer
sistemi (Inertial Navigation

System / INS) ve küresel ko-
numlama sistemi (Global
Positioning System / GPS)
ile de desteklenerek gerçek
savafl ortam›na yak›n flart-
larda, pilotlar›n H/H seviye-
leri artt›r›ld›. Yeni bir mü-
himmat›n kullan›lmad›¤›
AE-10/1’de, yüzey hedefleri-
nin tespiti ve at›lan mühim-
matlar›n, temsili düflmana
ait yüzey hedeflerini vurabil-
mesinin önem arz etmesi
nedeniyle, 4 gemi de su üstü
hedefi olarak kat›ld›.

MSI Dergisi - Haziran 2010 www.milscint.com

Hedefleme podu Seyrüsefer podu

Bireflimli Aç›kl›kl› Radar 
(Synthetic Aperture Radar - SAR)

Gece Havada Yak›t ‹kmali

GECE HAVA HAREKATI ‹MKAN VE KAB‹L‹YET‹

Gece ‹ntikal, Personel Atlatma, Malzeme Atma Gece Muharebe Arama Kurtarma (MAK) 

Alçak ‹rtifa Seyrüsefer ve Gece K›z›lötesi Hedefleme Sistemi (LANTIRN)
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Türk Hava 
Kuvvetlerinin 
Gece Hava Harekât
Kabiliyeti
Türk Hava Kuvvetlerinin ge-
ce hava harekât› konsepti,
paket kol konseptine uygun
olarak icra edilen gece hava
harekâtlar›yla; sürpriz taar-
ruz ve bask›n unsurlar›n›
artt›rarak düflman kuvvetle-
ri karfl›s›nda büyük avantaj,
24 saat harekât kabiliyeti
sayesinde inisiyatif ve bar›fl
döneminden itibaren etkin
bir cayd›r›c›l›k sa¤lamaya
dayan›yor. Karanl›¤›n etki-
siyle, gündüz taarruzlar›n-
dan daha zor olan gece ha-
rekâtlar›ndaki hava taarruz-
lar›nda, hedeflerin tespitin-
deki zorluklar, özellikle
bombard›manlar›n do¤ruluk
derecelerinin düflmesine
sebep oluyor. Türk Hava
Kuvvetlerinin 1990’l› y›llar›n
ortalar›na kadar ayd›nlatma
bombalar›na ba¤l› olan gece
hava taarruzlar›ndaki hava
harekât› imkân ve kabiliyeti,
envantere giren yüksek tek-
noloji ürünü silah ve sistem-
lerle sürekli olarak gelifltiri-
liyor. Bugün, LANTIRN ve
SAR gibi sistemlerin yan› s›-
ra GGG cihaz› ile uçaklarda
kullan›lan ve bunlar› des-
tekleyen dâhili seyrüsefer
sistemi (INS) ve küresel ko-
numlama sistemi (GPS) sa-
yesinde, Türk Hava Kuvvet-
lerinin imkân ve kabiliyetleri
artt›r›ld›¤› gibi uçaklar›n he-
defleri vurma yüzdeleri de
yükseltilmifl durumda.
Türk Hava Kuvvetlerinin 1994
y›l›ndan itibaren gece hava
harekât›nda etkin olarak kul-
land›¤›, 161 ve 181’inci filola-
r›ndaki F-16 uçaklar›na tak›-
lan LANTIRN sistemi, gece
alçak irtifadan uçufl ve hede-
fe hassas vurufl imkân› sa¤-
lamas›n›n yan› s›ra pilota ka-
zand›rd›¤› kabiliyetler saye-
sinde tespit ve teflhis edilme-
yi güçlefltirdi¤i gibi yerden
havaya ve havadan havaya
at›lan füzelerin etkili menzi-
lini de asgari mesafelere dü-
flürüyor. Bu sistemi olufltu-

ran unsurlardan hedefleme
podu, hedef bulma ve lazerle
iflaretleyerek hassas vurufl
olana¤› sa¤larken; seyrüse-
fer podu ise arazi takip rada-
r› ile gece alçak irtifadan sey-
rüsefer ve hedefe nüfuzun
yan› s›ra ›s›ya duyarl› görün-
tüleme kabiliyeti sayesinde
de gece flartlar›nda yeflil ton-
lar›nda görüntü elde edilme-
sini olanakl› k›l›yor. Türk Ha-
va Kuvvetlerinde hizmete gi-
recek yeni F-16 Block 50+
uça¤›nda ve modernizasyon
çal›flmalar› sonras›nda F-16
uçaklar›n›n büyük ço¤unlu-
¤unda LANTIRN kullan›labi-
lecek.
Gece ve gündüz her hava
flart›nda, hareketli ve hare-
ketsiz, taktik hedeflerin etkin
olarak belirlenmesini ve vu-
rulmas›n› sa¤layan SAR ise
2001 y›l›ndan beri, 111, 132
ve 171’inci filolar›n 
F-4E/2020 uçaklar›nda kul-
lan›l›yor. Bu sayede 
F-4E/2020’ler, hava kapal›
olsa bile, SAR sayesinde he-
deflerin görüntüsünü kaliteli
bir flekilde alabiliyor.
Helikopterlerden sonra, ge-
ce hava harekât›na kat›lan 
F-16 ve F-4E/2020 uçaklar›n-

da da kullan›lmaya bafllanan
GGG, tek bafl›na bir ana silah
sistemi olmasa da di¤er ana
silah ve sistemleri ile birlik-
te, gece hava harekât›n›n et-
kinli¤ini art›ran bir cihaz.
GGG e¤itimlerine, MAK filo-
lar›nda 2002, muharip jet fi-
lolar›nda ise 2005 y›l›nda
baflland›. Cihaz›n kullan›m›-
na yönelik çal›flmalar kapsa-
m›nda, bu uçaklar›n iç ve d›fl
ayd›nlatmalar›n›n tamam›n›n
tadilat›, 1’inci Hava ‹kmal Ba-
k›m Merkezi Komutanl›¤› ta-
raf›ndan gerçeklefltirildi.
GGG, Aral›k 2007’de, PKK te-
rör örgütüne karfl› Irak’›n ku-
zeyinde icra edilen gece hava
harekât›nda, ilk defa harekât
ortam›nda LANTIRN ve SAR
sistemleri ile birlikte kulla-
n›ld›.
GGG, bu imkân ve kabiliyete
sahip olmayan ülkelere karfl›
önemli bir avantaj olarak da
Hava Kuvvetlerinin harekât
etkinli¤ini ve bekas›n› artt›r›-
yor. Türk Hava Kuvvetlerinin
F-16 ve F-4E/2020 filolar›n-
daki pilotlar›n büyük bir bö-
lümü GGG ile harbe haz›rl›¤›-
n› tamamlam›fl olup, k›sa bir
süre sonra, kalan di¤er pilot-
lar için de ayn› durum söz ko-

nusu olacak. Hava platform-
lar›n›n kullanacaklar› hassas
güdümlü modern mühim-
mat›n artan vurufl hassasi-
yetleri, gece icra edilecek
hava harekât›n›n etkinli¤ini
daha da artt›r›yor. Hava Kuv-
vetleri envanterindeki bu tür
mühimmatlar›n bafl›nda, her
türlü hava koflulunda gece ve
gündüz at›labilen, korumal›
hedeflere yüksek baflar› ora-
n› ile nokta vuruflu yapabilen
yaklafl›k 110 kilometre men-
zilli AGM-142 Popeye füzesi
geliyor.
Hava Kuvvetlerinin envante-
rine kat›lan di¤er bir hassas
güdümlü modern mühimmat
ise JDAM (Joint Direct Attack
Munition). MK-82, MK-84 ve
BLU-109 bombalar›n›n göv-
delerine INS/GPS sistemi ve
uçufl menzilini art›ran JDAM
kitinin monte edilmesiyle ge-
lifltirilen bu mühimmat da
korumal› hedeflere nokta vu-
rufl yapabilme kabiliyetine
sahip. Geliflmifl INS/GPS gü-
düm kontrol sistemine sahip
olan, gece ve gündüz her ha-
va flart›nda kullan›labilen
JDAM, ses üstü h›zlarda ya-
p›lan uçufllara uygunlu¤uyla
da öne ç›k›yor.
Türk Hava Kuvvetlerinin en-
vanterindeki, yine ses üstü
h›zlarda uçufllara uygun bir
di¤er mühimmat olan ve yer-
den havaya füze sistemlerinin
etkili menziline girmeden
atefllenebilen JSOW (Joint
Stand-off Weapon) ise koru-
mal› hedeflere, yaklafl›k 130
kilometre menzilden, yine
yüksek baflar› oran› ile nokta
vuruflu yapabiliyor. 
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JSOW (Joint Stand Off Weapon)

JDAM (Joint Direct Attack Munition)

MK-84
(2000 lb)
GBU-31 (V1) BLU-109

(2000 lb.)
GBU-31 (V3)

MK-82
(500 lb)
GBU-38
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Birden fazla zamana duyarl›
hedefe angaje olabilen
JSOW, b›rak›ld›ktan sonra
aç›lan kanatç›klar› sayesinde
herhangi bir itki kuvveti ol-
madan uzun menzile ulafla-
bilme yetene¤ine sahip. Bu
mühimmat da gece ve gün-
düz her türlü hava flart›nda
kullan›labiliyor.
Bu say›lanlar d›fl›nda, yerde-
ki düflman radar unsurlar›na
karfl› kullan›lan; AGM-88B
HARM füzesi ve yerde konufl-
lu lançerlerden at›lan parça
tesirli HARPY insans›z hava
arac› ise SEAD görevlerinin
vazgeçilmez unsurlar› ara-
s›nda yer al›yor.

AE-2010/1 
ve Gece At›fllar›
Gece harekâtlar›nda, isabet
oran›n›n yükseltilmesi, düfl-
man›n hareket serbestisi k›-
s›tlay›c› bir unsur olarak kar-
fl›m›za ç›k›yor. Savafl zama-
n›nda hava üstünlü¤üne sa-
hip olan taraf, gündüz ger-
çeklefltirilen taktik bombar-
d›manlarla, düflman›n, cep-

heye sevkiyat›n› zorlaflt›rd›¤›
için düflman›n sevkiyat› gece
karanl›¤›ndan yararlanarak
yapmas› gerekiyor. Ayr›ca,
gece flarlar›nda, düflman,
cephe gerisine s›zma gibi çe-
flitli faaliyetlerde de buluna-
biliyor. Bu sebeple, gece ya-
p›lan taktik bombard›manlar
ile bu gibi faaliyetlerin önlen-
mesi ve düflman›n hareket
kapasitesinin azami ölçüde
k›s›tlanmas› hedefleniyor. Bu
yüzden, Anadolu Kartal› tat-
bikatlar›nda gece at›fllar›na
önemli bir yer veriliyor.
Tatbikat›n Seçkin Gözlemci
Günü olan 28 Nisan’da, haki-
ki mühimmatlar›n kullan›ld›-
¤› gece at›fllar› Konya-Kara-
p›nar’daki at›fl sahas›nda,
bas›na aç›k olarak düzenlen-
di. Anadolu Kartal› tatbikat-
lar› ve iç güvenlik harekâtlar›
do¤rultusunda elde edinilen
tecrübeler ›fl›¤›nda düzenle-
nen senaryoya göre gerçek-
lefltirilen at›fllara, 8 farkl› fi-
lodan 7 adet F-16, 6 adet 
F-4E/2020, 1 adet RF-4 ve 
1 adet C-130 olmak üzere

toplam 15 uçak kat›ld›. Flare
mühimmat›, ayd›nlatma
bombas› ve makinal› topun
yan› s›ra at›fllarda 8’i güdüm-
lü ve 10’u klasik olmak üzere
toplam 5 farkl› havadan yere
mühimmat kullan›ld›. Bu ha-
vadan yere mühimmatlar: 
2 adet AGM-65G Maverick, 
4 adet GBU-10 ve 2 adet de
GBU-12 olmak üzere gü-
dümlü; 6 adet MK-82 ve 
4 adet de MK-84 olmak üze-
re klasik mühimmatlardan
olufltu.

Maviler, K›rm›z› ve
Turunculara karfl›
Senaryoya göre, dost bölge
mavi, terörü destekleyen
komflu düflman ülke k›rm›z›

ve terör örgütünün bulundu-
¤u bölge ise turuncu olarak
belirlendi. Senaryoda; k›rm›-
z› ülkenin sahip oldu¤u 3 ra-
dar mevzisi, 4 hava üssü,
bölge hava savunmas› kap-
sam›nda 2 adet S-300 hava
savunma füze sistemi, hava
üslerinin korumas› için 4
adet Hawk sistemi ve hare-
kât›n yönetildi¤i korumal›
harekât merkezi hedefler
al›narak, hava harekât› im-
kân ve kabiliyeti kullan›larak
bunlar›n imhas› ile birlikte,
terörist unsurlar›n da bask›n
etkisiyle tahrip edilmesi ve
teröristlerin imhas› amaç-
land›. Mukabil hava harekât›
kapsam›nda hedefler; 1 adet
mühimmat konvoyu, 1 adet
komuta kontrol merkezi, 
1 adet pist, 1 adet yerden ha-
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vaya füze mevzisi, 1 adet ha-
berleflme dü¤üm noktas›; iç
güvenlik harekât› kapsam›n-
da ise 1 adet yönetim binas›,
2 adet ma¤ara ve 2 adet s›¤›-
nak ile aç›ktaki teröristler
olarak belirlendi ve hedefler
numaraland›r›ld›.
Plana göre 35 dakika süre-
cek harekât, 20.45’te bafllad›.
Bölgede temsilen 80-100 ci-
var›nda terörist oldu¤unu
tespit eden keflif unsurlar› ile
vurucu güç unsurunun ko-
nufllu oldu¤u meydana yak-
laflt›¤› tespit edilen temsili
mühimmat konvoyunun im-
has› maksad›yla, 161’inci Filo
komutanl›¤›na ait 1 adet F-16
uça¤› temsili konvoyun bafl›-
na, 181’inci Filo komutanl›¤›-
na ait di¤er bir F-16 uça¤› ise
konvoyun sonuna, LANTIRN
hedefleme podu kullanarak
birer adet AGM-65G 
Maverick ›s› güdümlü füzesi
gönderirken, 181’inci Filo
Komutanl›¤›na ait 1 adet 
F-16 uça¤› paket kol konsep-
tine uygun olarak temsili sa-
vunma bask›s› kollar› ile ko-
ordineli bir flekilde, LANTIRN
hedefleme podu kullanarak,
düflman›n komuta kontrol
merkezini harekât d›fl› b›rak-
mak maksad›yla, buraya 1
adet GBU-10 lazer güdümlü
bombas›, 161’inci Filo ko-
mutanl›¤›na ait 1 adet 
F-16 uça¤› ise LANTIRN
hedefleme podu kulla-
narak, vurucu güç un-
surlar›n›n bulundu¤u
meydan›n harekât d›-

fl› b›rak›lmas› için, temsili
piste 1 adet GBU-10 lazer
güdümlü bombas› att›. Ar-
d›ndan 192’nci Filo’ya ait 1
adet F-16 uça¤›, dost heli-
kopter hücum harekât›n› et-
kilememesi için, iflaretlenen
s›n›ra yak›n temsili SAM
mevzisine, GGG kullanarak 6
adet MK-82 bombas› b›rakt›.
Akabinde, 191’inci Filo’ya ait
1 adet F-16 uça¤›, ilk hat
meydan ve radarlar›n›n bu-
lundu¤u bölgede komuta
kontrol zafiyeti yaratmak
maksad›yla, iflaretlenen
temsili haberleflme dü¤üm
noktas›na, GGG kullanarak 2
adet MK-84 bombas› b›rakt›.

S›rada Teröristler Var
Ard›ndan teröristlere yöne-
len 141’inci Filo’ya ait 1 adet
F-16 uça¤›, terörist liderleri-
nin imhas› maksad›yla, ifla-
retlenen temsili yönetim bi-
nas›na, GGG kullanarak 2
adet MK-84 bombas› att›. ‹z-
leyen dakikalarda; Özel Kuv-
vet unsurlar›n›n, Lazer ‹le
‹flaretleme ve Mesafe Ölçme
Sistemi (L‹MÖS) ile iflaretle-

di¤i terörist unsurlar›n
imhas› ve s›¤›nakla-
r›n kullan›lamaz du-
ruma getirmek için;
111’inci Filo’ya ait 1
adet F-4E/2020 uça¤›,
temsili ma¤araya 1
adet GBU-10 bomba-
s›; 171’inci Filo’ya ait 1
adet F-4E/2020 uça¤›,
temsili s›¤›na¤a 1 adet
GBU-12 bombas›;

111’inci Filo’ya ait 1 adet 
F-4E/2020 uça¤›, temsili ma-
¤araya 1 adet GBU-12 bom-
bas› ve 171’inci Filo’ya ait 1
adet F-4E/2020 uça¤› da
temsili s›¤›na¤a 1 adet 
GBU-10 bombas› att›.
Hedeflerin vurulmas›n› mü-
teakip, 132’nci Filo’ya ait 1
adet F-4E/2020 uça¤›, temsi-
li aç›kta yakalanm›fl terörist-
lerin bulundu¤u bölgeye ay-
d›nlatma kandili b›rakarak,
gece flartlar›n› gündüze ya-
k›n bir ortama çevirmek su-
retiyle teröristleri ortaya ç›-
kard›. Onu takip eden ayn› fi-
loya ait bir di¤er F-4E/2020
uça¤› da ayd›nlat›lm›fl bu he-
deflere izli mermili makineli
top ile taarruz etti.
Gerçeklefltirilen taarruzlar›n
sonras›nda ise 113’üncü Fi-
lo’ya ait 1 adet RF-4E keflif
uça¤› taraf›ndan, görev sonu
hasar tespit ve k›ymetlendir-
mesi için keflif harekât› icra
edildi. Akabinde, 222’nci Filo
Komutanl›¤›na ait 1 adet 
C-130 uça¤›n›n, terörist
kamp›n›n bulundu¤u bölgeye

s›zan özel kuvvet personeline
havadan destek malzemesi
ve teçhizat b›rakmas› ve bu
esnada, kendi güvenli¤ini
sa¤lamak amac›yla da 2 adet
flare mühimmat› atmas›yla
harekât son buldu.
Karap›nar’daki at›fllar›n ta-
mamlanmas›n›n ard›ndan,
Konya 3. Ana Jet Üssü’ne
inen pilotlar, burada düzen-
lenen törende, Genelkurmay
Baflkan› Orgeneral ‹lker
Baflbu¤’a takdim edildiler.
Orgeneral Baflbu¤ yapt›¤› ko-
nuflmada, “TSK’n›n gece
flartlar›nda ulaflt›¤› yüksek
seviye sayesinde harekât ye-
tene¤i ile dünyan›n önde ge-
len ordular› aras›nda oldu-
¤unu” vurgulad›.
Bu y›l düzenlenecek di¤er
iki Anadolu Kartal› tatbika-
t›ndan, ikincisi olan AE-10/2 
07-18 Haziran 2010, üçün-
cüsü olan AE-10/3 ise 
11- 22 Ekim 2010 tarihleri
aras›nda yap›lacak. 
AE-10/3’te, ‹srail’den al›nan
ve Gözcü-1 ad› verilen ‹HA
da görev alacak.
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HAVELSAN’›n “denize
aç›lmas›” ilk olarak
2003 y›l›nda Dz.K.K.l›¤›

ve Sahil Güvenlik Komutanl›-
¤› için al›nacak deniz karakol
uçaklar›na komuta-kontrol
yaz›l›m› üretimi ile yine “hava-
dan” bafllam›fl ve bu 
aç›l›m, 2004 y›l›nda “GENES‹S
G-S›n›f› F›rkateyn Savafl Yö-
netim Sistemi Modernizasyon
Program› (G-GSMP)” sözlefl-
mesinin imzalanmas› ile de-
nize inmiflti.

Gelifltirilen Sistemler
ve Uygulamalar›nda
HAVELSAN Markas›
Bugün HAVELSAN’›n, geliflti-
rilmekte ve infla edilmekte
olan deniz platformlar›n›n
ana sistem entegratörü ola-
rak kendisini kan›tlam›fl bir
marka oldu¤unu rahatl›kla
söyleyebiliriz. Tamamen
kendi mühendislerinin eme-
¤iyle ve özgün olarak;
� Gemi Veri Da¤›t›m Sistemi

(GVDS),
� Savafl Yönetim Sistemi,
� Gemi Entegre Bilgi ‹flletim

Sistemi (GEB‹S) 
� Gemi Zaman Sistemi

(GZS)

gibi ürünler tasarlayan 
HAVELSAN, M‹LGEM ve Yeni
Tip Karakol Botu (YTKB) gibi
projelerde de bu ürünleri ha-
yata geçirdi. Bu ürünlerin
Dz.K.K.l›¤› için yak›n gele-

cekte tedariki planlanan Am-
fibi Ç›karma Gemisi (LST) ve
Havuzlu Ç›karma Gemisi

(LPD) gibi platformla-
r›n Savafl Yönetim
Sistemi entegrasyo-
nunda da kullan›lma-
s› planlan›yor. Her bi-

ri savunma yat›r›mlar›nda d›-
fla ba¤›ml›l›¤› azaltma yolun-
da birer yap› tafl› olarak ta-
n›mlanabilecek bu sistemleri
ortaya koyan HAVELSAN,
hem Türk Savunma Sanayi-
si’nin hizmetine sundu¤u bu
ürünleriyle hem de tasar›m,
gelifltirme ve üretim aflama-
lar›nda özveri ile çal›flan mü-
hendisleriyle gurur duyuyor.

ANAL‹Z
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HAVELSAN 
Yeni Ufuklara 

Yelken Aç›yor
Temelleri 1982 y›l›nda at›lan HAVELSAN, bugün, iç piyasaya
yönelik toplam sat›fllar›n yaklafl›k yüzde 40’›n› oluflturan 
ve bu sat›fllarda en büyük paya sahip olan Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›) için bafllat›lan Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› projelerinin en önemli yerli yüklenicisi 
konumuna geldi. Kendisini “Türkiye’nin biliflim ve sistem
evi” olarak tan›mlayan HAVELSAN, özellikle deniz 
platformlar› için, birbirinden ba¤›ms›z birden çok sistemin
uyum içinde birlikte çal›flmas›n› sa¤layan, “sistem 
entegrasyonu” alan›nda üretti¤i özgün tasar›mlar›yla son
dönemde ad›ndan daha çok söz ettiriyor.
HAVELSAN Deniz Savafl Sistemleri Grubu / info@havelsan.com.tr
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Denizlerde ‹lk Yerli
Tasar›m: GENES‹S
Dz.K.K.l›¤›n›n Ar-Ge birim-
lerince gelifltirilen ve üre-
tim aflamas›nda yap›lan
sözleflmeyle, gelifltirme ve
bak›m / idame sorumlulu¤u 
HAVELSAN’a devredilen 
GENES‹S (Gemi Entegre Sa-
vafl ‹dare Sistemi)’nin ilk uy-
gulamas› ve ayn› zamanda
HAVELSAN’›n deniz plat-
formlar›na yönelik ilk kap-
saml› çal›flmas› olan 
G-GSMP, HAVELSAN’a di¤er
deniz projelerinin de kap›la-
r›n› açt›.
G-GSMP ile Dz.K.K.l›¤› en-
vanterindeki ABD menfleli 
G s›n›f› (eski Perry) f›rkateyn-
lerin Savafl Yönetim Sistem-
lerinin modernizasyonunu
üstlenen HAVELSAN, Savafl
Yönetim Sistemi uygulama
yaz›l›mlar›n›n uyarlama, ba-
k›m ve gelifltirilmesi, yeni do-
nan›m tasar›m›, üretimi ve
gemiye entegrasyonundan
sorumlu. Hâlihaz›rda 5 ge-
miyi, sözleflmede öngörülen
sürelerden daha önce mo-
dernize ederek Deniz Kuv-
vetlerine teslim eden 
HAVELSAN, program›n 8. ve
son gemisini de Kas›m
2011’de teslim ederek prog-
ram› baflar›yla tamamlamay›
planl›yor.
G s›n›f› f›rkateynlerin Savafl
Yönetim Sistemi moderni-

zasyonunu baflar›l› olarak
uygulayabilen dünyadaki ilk
projenin GENES‹S, ilk flirke-
tinse HAVELSAN oldu¤u ve
30’a yak›n› ABD Donanma-
s›nda olmak üzere, dünya
denizlerinde halen 80 civa-
r›nda Perry s›n›f› f›rkateynin
görev yapt›¤› göz önüne al›n-
d›¤›nda, projenin önemi ve
HAVELSAN’›n bu projedeki
baflar›s› daha da anlam ka-
zan›yor.
HAVELSAN’›n bu baflar›s›,
ABD savunma sektörünün ve
Perry s›n›f› di¤er f›rkateynle-
ri ABD’den sat›n almay› plan-
layan di¤er ülke deniz kuv-
vetlerinin de dikkatini çekti.
Bu kapsamda HAVELSAN ta-
raf›ndan gelifltirilerek gemi-
lere uygulanan GENES‹S ya-
z›l›m›n›n ihrac› için Raytheon
firmas› ile ifl birli¤ine de gi-
dildi.
HAVELSAN, GENES‹S Savafl
Yönetim Sistemi konusunda
kazand›¤› deneyim ve bilgisi-
ni sistem entegrasyonu sa-
has›nda da kullan›yor. 
G-S›n›f› f›rkateynlerin mo-
dernizasyonu kapsam›ndaki

Çoklu Veri Link Sistemleri ve
3 boyutlu radar gibi sensör-
lerin GENES‹S entegrasyonu
da bu sayede HAVELSAN ta-
raf›ndan yap›labiliyor.
GENES‹S uygulamalar›, sa-
dece G s›n›f› f›rkateynler ile
s›n›rl› de¤il. Esnek bir mima-
ri yap›da gelifltirilen sistem,
M‹LGEM GENES‹S ad›yla
M‹LGEM projesine de uyarla-
n›yor. HAVELSAN, halen söz-
leflme görüflmeleri devam
eden LST projesi kapsam›n-
da da GENES‹S yaz›l›m›na
yap›lacak uyarlamalar ve ye-
ni gelifltirilecek Amfibi Modül
için de çal›flmalar›na flimdi-
den bafllam›fl bulunuyor.

M‹LGEM’e 
HAVELSAN Katk›s›
HAVELSAN, ASELSAN ile
oluflturdu¤u ifl ortakl›¤› kap-
sam›nda, Türkiye’nin ilk
milli savafl gemisi olan
M‹LGEM korvetlerinin sa-
vafl sistemleri ile tüm si-
lah ve sensörlerinin ça-
¤›n teknolojisine uygun
modern donan›mlar ile
entegrasyonundan da

sorumlu. G-GSMP projesin-
de kazand›¤› deneyim ve bilgi
birikimi ile M‹LGEM projesin-
de üzerine düflen görevleri
bugüne kadar baflar›yla yeri-
ne getiren HAVELSAN, birin-
ci gemi olan ve 27 Eylül 2009
tarihinde denize indirilen
TCG HEYBEL‹ADA (F-511)’in
sistem entegrasyon faaliyet-
lerini programa uygun olarak
sürdürüyor. ‹kinci gemi TCG
BÜYÜKADA (F-512) için ise
alt yüklenici firmalarla tek-
nik sözleflme görüflmeleri
devam ediyor.
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HAVELSAN’›n ODTÜ’deki Ar-Ge TesisleriHAVELSAN’›n ‹stanbul Tersanesi 
s›n›rlar› içindeki  “Savafl Yönetim 
Sistemleri Teknolojileri” Merkezi
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M‹LGEM projesinde HAVELSAN
taraf›ndan üstlenilen görev-
ler de flöyle;
� Sistem Mühendisli¤i ve

Savafl Sistemi tasar›m›,
� HAVELSAN ifl pay›ndaki

Savafl Alt Sistemlerinin 
tedariki,

� HAVELSAN ifl pay›ndaki
baz› alt sistemlerin 
üretilmesi,

� GENES‹S yaz›l›m›n›n 
M‹LGEM ihtiyaçlar›na göre
uyarlanmas›,

� Savafl Sistemlerinin 
Entegrasyonu,

� Test ve Kabul 
Faaliyetleri ve

� Entegre Lojistik Destek
Faaliyetleri.

M‹LGEM projesinin, Türk De-
niz Kuvvetleri ve askeri gemi

infla sektörü için oldu¤u ka-
dar, HAVELSAN için de önemi
büyük. HAVELSAN’›n bu pro-
jedeki baflar›s›, ileride ger-
çeklefltirilecek di¤er projeler
için kendisine çok büyük bir
referans teflkil edecek.

Bir HAVELSAN 
Baflar› Öyküsü: GVDS
HAVELSAN’›n, deniz plat-
formlar›na yönelik entegras-
yon çal›flmalar› kapsam›nda,
d›flar›dan tedariki pahal› ve
potansiyel uyum sorunlar›
do¤urabilecek bir sistemi it-
hal etmek yerine yerli bir sis-
tem üretme karar› vermesi,
GVDS’nin ortaya ç›kmas›yla
sonuçland›. Hevesle ifle ko-
yulan HAVELSAN mühendis-
leri, çok k›sa zamanda, dona-

n›m ve yaz›l›m tasar›m› ile
özgün bir sistem üretmeyi
baflard›. Daha da ötesi, 
HAVELSAN’›n GVDS’si, ilk
etapta M‹LGEM ve YTKB gibi
iki önemli projede kullan›m
alan› buldu.
HAVELSAN taraf›ndan gelifl-
tirilen GVDS, platformlar›n
emniyet ve güven içerisinde
seyir ve harekât icra edebil-
mesine olanak verecek fle-
kilde;
� Yüksek h›zl› ham bilgileri,

ara yüz protokollerine 
uygun olarak toplayan, 

� Verileri kullan›c› 
taraf›ndan belirlenen 
s›raya göre 
önceliklendiren,

� Farkl› kaynaklara, 
kaynaklar›n istedi¤i 
formatta ve s›kl›kta 
da¤›tan,

� Operatör taraf›ndan 
verilerin kontrolü ve 
filtrelenmesi ile ayn› tür
bilgi için kaynaklar›n 
öncelik seviyelerinin 
kontrolüne imkân veren,

� Verileri, daha sonra 
kontrol ve analiz 
edilebilmesi için kay›t
edebilen,

� Olas› bir ar›za durumunda
otomatik olarak, kritik 

verilerin yedek 
kanallardan ilgili 
sistemlere da¤›t›lmas›na
imkân verecek yüksek 
yedeklemeli (redundant)
donan›m / yaz›l›m 
mimarisine sahip bir 
sistem olarak dikkat 
çekiyor.

Birbirini tam olarak yedekle-
yecek flekilde imal edilmifl ve
efllenik fonksiyonlar›, ayn›
anda geminin iki ayr› nokta-
s›nda yerine getiren 2 adet
kabinet ve veri da¤›t›m hatla-
r›ndan oluflan GVDS, gerçek
zamanl› bir iflletim sistemi
üzerinde çal›fl›yor ve bilgileri,
gemide çeflitli sergileme
noktalar›nda da ayr›ca sergi-
leyebiliyor. ‹lave olarak sis-
tem, Kay›t, Analiz ve Simü-
lasyon birimi arac›¤›yla, is-
tendi¤inde, geminin ilgili sis-
temlerini gerçek sensör veri-
leri yerine, dinamik sanal ve-
rilerle de besleyebiliyor.

GEB‹S de HAVELSAN
‹mzas› Tafl›yor
Gemi içi yerel alan a¤›, kulla-
n›c› terminalleri, sunumcu-
lar ve ilgili yaz›l›mlardan
meydana gelen GEB‹S, gemi-
deki genel iflletme görevleri-
ne destek sa¤lamak maksa-
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HAVELSAN, GENES‹S modernizasyonu yap›lan 
5. gemi olan TCG Gökçeada (F-494) f›rkateynini

Mart ay›nda Dz.K.K.l›¤›na teslim etmiflti.

HAVELSAN tarf›ndan üretilen GVDS’nin ana sistem kabinetleri, Fabrika Kabul
Testlerini baflar›yla geçti.
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d›yla kullan›l›yor. GEB‹S,
TSK-NET ile tesis edilecek
ba¤lant› vas›tas›yla, üst ko-
mutanl›klar ve di¤er kaynak-
lara eriflim, bilgi paylafl›m› ve
koordinasyon imkân› da sa¤-
l›yor. GEB‹S kapsam›nda, ge-
nel olarak Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n yüzer unsur-
lar›na limanda ve seyir halin-
de iken TSK-NET, ‹nternet ve
NATO Genifl Alan fiebekesi
(NATO WAN) ba¤lant›s›n›n
sa¤lanmas› amaçlan›yor.
GEB‹S, limanda Deniz Kuv-
vetleri Komutanl›¤› altyap›-
s›ndan istifadeyle, seyirde

ise X-UMS üzerinden yer uy-
du merkezi arac›l›¤› ile iflleti-
liyor.

Mesaj ‹flletim 
Sistemi’ne de 
HAVELSAN Eli De¤di
Entegre Muhabere Siste-
mi’ndeki bir alt sistem olarak
M‹LGEM projesinde yer alan
Mesaj ‹flletim Sistemi
(M‹S)’in gemiye entegrasyo-
nu da HAVELSAN taraf›ndan
gerçeklefltirilen çal›flmalar-
dan bir di¤eri olarak karfl›m›-
za ç›k›yor. NATO standartla-
r›na uygun olarak mesaj ha-
z›rlama, gönderme, alma,
sergileme, arflivleme ve yaz›-

c›dan ç›kt› alma yetenekleri
bulunan M‹S, ayr›ca, veri ka-
nallar›ndan gelecek olan 
NATO format›ndaki mesajlar›
otomatik olarak tan›mak,
gönderme / alma ifllemlerini
yapmak ve daha sonraki ifl-
lemler için sistemde depola-
makla da görevli. ‹lave ola-
rak Savafl Yönetim Siste-
mi’nin M‹S ile entegrasyonu
sayesinde, formatl› mesajla-
r›n Savafl Yönetim Sistemi
operatörleri taraf›ndan ha-
z›rlanarak M‹S üzerinden
gönderilebilmesi ve M‹S üze-
rinden gelen formatl› mesaj-
lar›n (OPTASK, OPGEN, vb.)
Savafl Yönetim Sistemi kulla-
n›larak operatör konsollar›n-
da gösterilebilmesi, opera-
törlere süratli ifllem ve kulla-
n›m kolayl›¤› da sa¤layacak.

Sistem Entegrasyonu
ve HAVELSAN
Savunma Sanayii Müsteflarl›-
¤› (SSM)’nin 2009-2016 Sa-
vunma Sanayii Sektörel Stra-
teji Doküman›’nda, deniz
platformlar›nda “silah elek-
tronik sistem entegrasyonu”
konusunda ASELSAN ile bir-
likte; “Savafl Yönetim Sistem-
leri Entegrasyonu” konusun-
da ise tek bafl›na ana yükleni-
ci olarak görevlendirilen 
HAVELSAN, bu kapsamda ilk
olarak G-GSMP’de Savafl Yö-
netim Sistemi ve Entegrasyo-
nu konusunda deneyim ka-
zand› ve daha sonra, M‹LGEM
projesinde Savafl Yönetim
Sistemini de içerecek flekil-
de, silah sistemleri entegras-
yonu ile hedef büyüttü.

29

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Haziran 2010

©
H

A
V

E
L
S
A

N
 

HAVELSAN, Türkiye’nin 
ilk milli gemisine yerli sistemler ile 
katk›da bulunuyor.

Gemi Entegre Bilgi ‹flletim Sistemi (GEB‹S) HAVELSAN taraf›ndan tasarlanm›flt›r.

Mesaj ‹flletim Sistemi (M‹S) M‹LGEM’e HAVELSAN taraf›ndan entegre edilmifltir.



Savafl Yönetim Sistemi en-
tegrasyonu çerçevesinde
HAVELSAN’›n çal›flmalar›,
Savafl Yönetim Sistemi’ni
oluflturan donan›m ve yaz›-
l›mlar›n platforma kuru-
lumlar›n›, entegrasyonunu
ve bir bütün olarak isteni-
len ifllevselli¤i yerine getir-
mesini kaps›yor. Savafl Yö-
netim Sistemi’ni oluflturan
bafll›ca donan›m ve yaz›-
l›mlar:
� Operatör Konsollar› 

ve Taktik Konsollar
� Alt Sistem Arayüz 

Kabinetleri,
� Savafl Sistemi Video A¤›,
� Savafl Sistemi Veri A¤›,
� GENES‹S Altyap› ve 

Uygulama Yaz›l›mlar›’ndan
olufluyor.

Savafl sistemleri entegrasyo-
nu kapsam›nda HAVELSAN,
ana entegratör görevi ile alt
sistemlerin platform üzerin-
de kurulumunun yan› s›ra
savafl sistemi içinde kendile-
rinden beklenen görevleri
uyum içinde gerçeklefltirme-
lerini de sa¤l›yor.
Bir savafl sistemini oluflturan
bafll›ca alt sistemler flunlard›r:
� Savafl Yönetim Sistemi,
� Seyir Sistemleri (GVDS,

Seyir / LPI Radar›, Cayro,
Parakete, ‹skandil, 
Pusula, ECDIS/WECDIS,
WAIS, Meteorolojik Ölçüm
Sistemleri),

� Muhabere Sistemleri 
(Dahili Muhabere Sistemi,
Harici Muhabere Sistemi,
Mesaj ‹flletim Sistemi, 
Data Link Sistemleri),

� Arama-Tespit Sistemleri
(Hava ve Su Üstü Arama
Radarlar›, Elektro Optik
Alg›lay›c›lar)

� At›fl Kontrol Sistemleri
(At›fl Kontrol Radar›, 
Top At›fl Kontrol Sistemi)

� Savafl Destek Sistemleri
(Torpido Karfl› Aldatma
Sistemi, Akustik, 
Elektromanyetik Aldatma
/ Kar›flt›rma Sistemleri),

� Su Alt› Sistemleri 
(Sonar, sualt› telefonu),

� Yard›mc› Sistemler 
(GEB‹S),

� Silah Sistemleri (Top, 
Sat›htan Havaya, Sat›htan
Sat›ha Güdümlü Mermi,
Nokta Savunma Sistemleri,
Torpido)

Savafl sistemi – alt sistem
entegrasyonunda, GVDS ve
Savafl Yönetim Sistemi kilit
rol oynayan iki önemli un-
surdur. Seyir sistemleri için
GVDS, platform verilerini
kayna¤›ndan al›p, uyumlan-
d›rma sonras› kullan›c› sis-
teme aktarma iflleviyle seyir
sisteminin kalbinde yer al›r.
Benzer biçimde Savafl Yöne-
tim Sistemi de seyir sistem-
lerinden ve arama tespit sis-
temlerinden ald›¤› bilgilerle
oluflturdu¤u taktik resmi,
karar destek ifllevleri ile bir-
likte komuta heyetine sunar.
Taktik de¤erlendirme yete-
nekleriyle tehdit analizi ya-
pabilen, en uygun sensör ve
silah kombinasyonlar›n›n
belirlenmesini, tüm savafl
sisteminin uyum içinde ça-
l›flmas›n› ve platformdan
beklenen savafl görevlerinin
yerine getirilmesini sa¤la-
yan Savafl Yönetim Sistemi,
Savafl Sistemi’nin kalbinde
yer al›r.

Sistem 
Entegrasyonuna 
Yönelik Ar-Ge ve 
Altyap› Çal›flmalar›
Günümüzün modern deniz
platformlar›nda sistem en-
tegrasyonu, son derece ye-
tenekli ifl gücü, yüksek tek-
nolojik birikim ve uzmanl›k
gerektiren bir ifl kolu olarak
dikkat çekiyor. Hâlihaz›rda
HAVELSAN, bu her üç ge-
reksinimi bünyesinde bar›n-
d›rmakla kalmay›p yürüttü-
¤ü Ar-Ge çal›flmalar› ile de
kabiliyetlerini sürekli gelifl-
tiriyor.
HAVELSAN’›n bu alandaki
en önemli yat›r›mlar›ndan
biri olan “Savafl Yönetim
Sistemleri Teknolojileri
Merkezi” binas›, ‹stanbul
Tersanesi s›n›rlar› içinde
hizmete girmek üzeredir. Bu
bina tam kapasiteye ulaflt›-
¤›nda, burada görev yapacak
yaklafl›k 150 HAVELSAN
mühendisinin, deniz proje-
leri için sistem tasar›m›, ge-
lifltirmesi, üretimi ve enteg-
rasyonu alanlar›nda deniz
savunma sektöründe ses
getiren çal›flmalara imza at-
malar› bekleniyor.

HAVELSAN Kararl›
Ad›mlarla ‹lerliyor
Bu çabalar›n bir ürünü ola-
rak bugün HAVELSAN’›n,
M‹LGEM’de GVDS ve GZS’yi
gelifltirme çal›flmalar› saye-
sinde, gemi entegrasyonu-
nun en önemli unsurlar›
olan:
� Savafl Yönetim Sistemi

(Taktik veri da¤›t›m›, 
karar ve yönetim),

� GVDS (Platform veri 
da¤›t›m›, karar ve 
yönetim),

� GZS (Taktik ve gemi 
saatleri zaman bilgisi 
da¤›t›m›) ve

� Gemi Savafl Sistemi 
Entegrasyonu

konular›nda anahtar teslimi
çözüm sunabilecek düzeye
gelmifl oldu¤unu söyleyebi-
liriz.
HAVELSAN, tüm bu ürünle-
ri ve hayata geçirdi¤i uygu-
lamalarla, Türk Savunma
Sanayisi’nde son 90 y›ld›r
arzu edilen, ancak bir türlü
elde edilemeyen bir hedefe
ulaflmay› da baflarm›flt›r:
D›fla ba¤›ml›l›¤› ortadan
kald›rmak. Bu tespit, son
derece iddial› görünmekle
birlikte, somut bir gerçe¤i
de yans›t›yor: HAVELSAN,
GVDS ve GEB‹S ile ilgili
alanlarda yerli üretim yete-
ne¤ini yakalam›flt›r. 
HAVELSAN’›n bu alandaki
bir sonraki hedefi, tama-
men özgün tasar›m ve yerli
üretim “Milli Komuta Kon-
trol Sistemlerinin” Deniz
Kuvvetlerimizin bütün plat-
formlar›nda kullan›ld›¤›n›
görmektir ve bu hedefe
ulaflmak için de oldukça
uzun bir mesafe alm›flt›r.
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Güney Deniz Saha Ko-

mutanl›¤›nda, tatbikat-

ta görevli personelin

de kat›ld›¤› bas›n brifingi ile

bafllayan Deniz Aslan›-2010

tatbikat›, 29 Nisan Perflembe

günü, sabaha karfl› tatbikata

ifltirak eden Yavuz s›n›f› TCG

FAT‹H (F-242) f›rkateyninin

harekete geçmesi ile bafllad›.

Denizin fliddetli olmas› nede-

niyle bizler aç›s›ndan bir hay-

li zorlu geçen tatbikat, ger-

çek bir operasyonda yaflan-

mas› muhtemel çok çetin

flartlar alt›nda icra edildi.

TCG FAT‹H f›rkateyninden ta-

kip etti¤imiz Deniz Aslan› tat-

bikat›, bahriyeli askerlerimi-

zin ne zor flartlar alt›nda gö-

revlerini yapt›klar›n› ve pro-

fesyonelliklerini yerinde göz-

lemlememize de vesile oldu.

Tatbikat›n Hedefleri
TSK’n›n arama-kurtarma

unsurlar›n›n genifl çapl› ka-

t›l›m›n›n sa¤land›¤› müflte-

rek bir senaryo içerisinde,

arama ve kurtarma harekât›

icra edebilme yeteneklerini

artt›rarak e¤itimlerini gelifl-

tirmek, arama-kurtarma

komuta kontrol sistemlerini

denemek, arama-kurtarma

tatbikat› esnas›nda ortaya

ç›kabilecek aksakl›klar› tes-

pit etmek ve gidermek mak-

sad›yla icra edilen Deniz As-

lan›-2010 tatbikat›n›n hedef-

leri;

� Türk Arama-Kurtarma Yö-

netmeli¤inin görev ve so-

rumluluklar verdi¤i kurum

ve kurulufllardan bir bölü-

münün kat›l›m›yla, arama-

kurtarma imkân ve kabiliyet-

lerinin koordineli kullan›m›,

� Görevlendirme, koordinas-

yon hususlar›n›n denenmesi

suretiyle arama-kurtarma

faaliyetlerinde sivil-asker ifl

birli¤inin gelifltirilmesi,

� Türk Arama-Kurtarma

Teflkilat›n›n denenmesi ve

tatbikata kat›lan tüm unsur-

lar›n bu sisteme uyum sevi-

yelerinin artt›r›lmas›,

� Tatbikata ifltirak eden tüm

unsurlar›n arama-kurtarma

usullerinin uygulanmas›na

yönelik e¤itimlerinin geliflti-

rilmesi,

� Arama-kurtarma harekât›-

n›n planlanmas› ve icras› es-

nas›nda do¤abilecek aksak-

l›klar›n ortaya ç›kar›lmas›yd›.

Deniz Aslan› tatbikat›, Ege

Denizi’nin uluslararas› sula-

r›nda, Türk Arama-kurtarma

Bölgesi içerisinde, Midilli,

Sak›z Adalar› ile Karaburun

yar›madas› aras›nda kalan

sahada ilan edilen I ve II nu-

maral› tatbikat sahalar›nda,

iki safha halinde icra edildi.

Arama-Kurtarma Teflkilat›n-

da yer alan, Denizcilik Müste-

flarl›¤›, Ulaflt›rma ve Sa¤l›k

Bakanl›¤› ilgili kurulufllar› ile

Refakat ve Karakol Filotillas›

Komodoru, Sahil Güvenlik

Ege Deniz Bölge Komutan›-

n›n kat›l›m› ile gerçeklefltiri-

len tatbikata ayr›ca Deniz

Kuvvetleri Komutanl›¤›

(Dz.K.K.l›¤›)’ndan 1 f›rkateyn,

2 korvet ve 1 helikopter; Ha-

va Kuvvetleri Komutanl›¤›

(Hv.K.K.l›¤›)’ndan 1 arama

uça¤› ve 2 arama-kurtarma

helikopteri; Sahil Güvenlik

Komutanl›¤› (S.G.K.l›¤›)’ndan

ise 3 sahil güvenlik botu ve 2

sahil güvenlik helikopteri ifl-

tirak etti.

Safha-I Faaliyetleri
Safha-1 faaliyetlerinde tatbik

edilmesi planlanan ilk senar-

yoya göre, Türk Arama-Kur-

tarma Bölgesi içerisinde, se-

yir halinde bulunan bir ticari

geminin yard›m ça¤r›s›, Türk

Radyo; tehlike sinyalinin ise

COSPAS (Space System for

Search of Vessels in Distress

/ Tehlikedeki Gemilerin

Aranmas›na Yönelik Uzay

Sistemi) - SARSAT (Search

and Rescue Satallite Aided

Tracking / Uydusal Olarak

Arama ve Kurtarma Sistemi)

ÖZEL HABER
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Fiili deniz ve hava arama-kurtarma tatbikat› olan 
Deniz Aslan›-2010, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n sevk ve
idaresinde, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik
Komutanl›¤› unsurlar›n›n ve Türk Arama-kurtarma
Yönetmeli¤i’nin görev ve sorumluluk verdi¤i kurum ve
kurulufllar›n bir bölümünün kat›l›m›yla, 28-30 Nisan tarihlerinde
icra edildi. 15 ülkeden 20 yabanc› gözlemci personelin de takip
etti¤i Deniz Aslan›-2010, Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n her
türlü hava ve deniz flart›nda, arama-kurtarma faaliyetlerini,
en iyi flekilde gerçeklefltirdi¤ini tüm dünyaya sergiledi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

Deniz Aslanlar›
Zamana Karfl› Yar›flt›

Deniz Aslanlar›
Zamana Karfl› Yar›flt›



üzerinden al›nd›. Bunun üze-

rine, Baflbakanl›k Denizcilik

Müsteflarl›¤› Ana Arama-

kurtarma Koordinasyon

Merkezi (AAKKM) arama-

kurtarma için görevlendiril-

di. Deniz Arama-Kurtarma

Koordinasyon Merkezi (Dz.AKKM)

durumu de¤erlendirerek

TSK Arama-Kurtarma Koor-

dinasyon Merkezi (TSK

AKKM)’den yard›m talebinde

bulundu ve TSK AKKM,

Dz.K.K.l›¤› koordinatörlü-

¤ünde Dz.K.K.l›¤› ve

Hv.K.K.l›¤› arama-kurtarma

merkezlerini görevlendire-

rek havadan ve denizden ara-

ma-kurtarma harekât›n›

bafllatt›.

Bahse konu senaryo kapsa-

m›nda, Burak s›n›f› TCG 

BEYKOZ (F-503) korveti ba-

tan gemiyi temsilen tehlike

ça¤r›s› ve COSPAS-SARSAT

üzerinden tehlike sinyali

gönderdi ve Türk Radyo, teh-

likedeki geminin; TCG BEY-

KOZ’un mevkii ve durumunu

sorgulayarak Dz.AKKM’yi bil-

gilendirdi.

Dz.AKKM ve Hv.AKKM tara-

f›ndan helikopter konufllu 1

f›rkateyn, 1 arama-kurtarma

uça¤› ve 2 arama-kurtarma

helikopteri; arama-kurtarma

birli¤i olarak görevlendirilir-

ken Dz.K.K.l›¤›nca da Güney

Deniz Saha Komutanl›¤›na,

(Yard›mc› Arama-Kurtarma

Koordinasyon Merkezi -

YAKKM) tahsis edilecek bir-

likler ile arama-kurtarma fa-

aliyetlerinin icra edilmesi

emri verildi.

TCG BEYKOZ taraf›ndan 6

adet manken ve içinde kaza-

zedeleri temsilen 5 personel

bulunan cansal›, I numaral›

tatbikat sahas› içerisinde be-

lirlenen mevkilerde denize

b›rak›ld› ve arama-kurtarma

birli¤inin organize olmas›yla

beraber, arama-kurtarma

uça¤›, TCG FAT‹H f›rkateyni

ve Hv.K.K.l›¤› arama-kurtar-

ma helikopteri, I numaral›

tatbikat sahas›na intikal etti.

TCG FAT‹H’in sahaya ulafl-

mas›n›n ard›ndan, tüm birlik-

lerin taktik kontrolünü alan

Refakat ve Karakol Filotillas›

Komodoru Olay Yeri Koordi-

natörü (OYK), sahadaki ara-

ma-kurtarma uça¤› ve heli-

kopterleri ile arama faaliyeti-

nin icra ettirilmesi akabinde,

cansal›nda bulunan ve du-

rumlar› a¤›r olan 2 kazazede-

nin, helikopter ile cansal›n-

dan al›narak Ege Üniversitesi

Hastanesi Acil Servisine inti-

kal ettirmesini sa¤lad›. Di¤er

3 kazazede ise TCG FAT‹H ta-

raf›ndan denizden al›narak

ilk müdahaleleri yap›ld›.

TCG FAT‹H taraf›ndan kurta-

r›lan gemicilerin verdikleri

bilgilerden, denizde 1 adet

cansal›n›n daha oldu¤u ve ka-

za mahallinden genel bat› is-

tikametinde sürüklenerek

uzaklaflt›¤›n›n ö¤renilmesi

üzerine, OYK taraf›ndan ara-

ma-kurtarma uça¤›na tekrar

arama yapt›r›ld› ve al›nan bil-

gilere ›fl›¤›nda f›rkateyn böl-

geye sevk edildi. Denizdeki di-

¤er kazazedelerin Hv.K.K.l›¤›

arama-kurtarma helikopteri

taraf›ndan kurtar›lmas›n›

müteakip, Safha-I faaliyetleri

sona erdi ve Safha-II faaliyet-

leri izlenmek üzere 2 numa-

ral› sahaya intikal edildi.

Safha-II Faaliyetleri
Yine Ege Denizi’nde Türk

Arama-Kurtarma Bölgesi

içerisinde bir deniz uça¤›n›n

tehlike sinyalinin al›nma-

s›yla bafllayan ikinci senar-

yoya göre de Sivil Havac›l›k

Genel Müdürlü¤ü ve Devlet

Hava Meydanlar› ‹flletmesi

Genel Müdürlü¤ü, olay›

Baflbakanl›k Denizcilik

Müsteflarl›¤› Ana Arama-

Kurtarma Koordinasyon

Merkezi (AAKKM)’ye bildirdi.

AAKKM, deniz üzerinde mey-

dana gelen olay› Dz.AKKM’ye

iletti ve S.G.K.l›¤› arama-kur-

tarma unsurlar› ve Hv.K.K.l›-

¤›na ait 1 arama-kurtarma

uça¤› ile harekat› bafllatt›.

Dz.AKKM, kazazedelerin

kurtar›lmas›n› müteakip,

Hudut ve Sahiller Sa¤l›k Ge-

nel Müdürlü¤ü (Tele Sa¤l›k

Merkezi)’nin deniz ambulan-

s›n› kullanarak s›hhi tahliye

faaliyetini bafllatt›. S.G.K.l›¤›

taraf›ndan Sahil Güvenlik

Ege Deniz Bölge Komutan›,

olay yeri koordinatörü olarak

görevlendirildi. Sahil Güven-

lik Ege Deniz Bölge Komu-

tanl›¤› taraf›ndan iflletmeye

aç›lan Yard›mc› Arama-kur-

tarma Koordinasyon Merkezi

(YAKKM) taraf›ndan da 3 Sa-

hil Güvenlik botu ve 2 arama-

kurtarma helikopteri düflen

uça¤›n bilinen son mevkisine

sevk edildi. Sahaya intikal

eden arama-kurtarma uça¤›

taraf›ndan arama harekât› ic-

ra edilirken tespit edilen can-

sal›n›n yeri, duman kandili ile

markaland›. Durumu a¤›r

olan bir kazazede Sahil Gü-

venlik helikopteri taraf›ndan

cansal›ndan kurtar›ld›; duru-

mu a¤›r olan ikinci kazazede

de di¤er Sahil Güvenlik heli-

kopteri taraf›ndan cansal›n-

dan kurtar›larak helikopter-

ler ve müteakiben kara am-

bulanslar› vas›tas›yla hasta-

neye ulaflt›r›ld›. Kaan 29 s›n›-

f› TCSG 109 botu taraf›ndan

da cansal›nda bulunan di¤er

3 kazazede kurtar›ld›. Deniz-

de 4 kiflinin daha oldu¤unun

ö¤renilmesi üzerine, arama

faaliyetine, yine Kaan 29 s›n›-

f› TCGS 107 ve 80 s›n›f› sahil

güvenlik botlar›ndan TCSG

81 taraf›ndan devam edilerek

bahse konu 4 kazazede de

kurtar›ld›. Kurtar›lan kazaze-

delerin ‹zmir yaklaflma sula-

r›nda Tele Sa¤l›k Merkezi de-

niz ambulans›na teslim edil-

mesiyle de Safha-II faaliyet-

leri ve tatbikat sona erdi.

Do¤rudan insan hayat›yla il-

gili olan arama-kurtarma

tatbikatlar› zamana karfl› bir

yar›fl halinde icra ediliyor.

Baflta da belirtti¤imiz gibi,

özellikle ilk safhas› denizin

çok sert oldu¤u bir günde ic-

ra edilen Deniz Aslan›-2010

tatbikat›nda da TSK, tüm un-

surlar›yla, her ortamda, gece

ve gündüz, Türk Arama-Kur-

tarma Bölgesinde talep edil-

di¤inde her yerde arama-

kurtarma harekât› icra etme

yetenek ve kabiliyetine sahip

oldu¤unu bir kez daha sergi-

ledi.
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Güvenlik standartlar›n›n
ya da k›lavuzlar›n›n
kullan›lmas›n›n temel

sebebi, bu alanda üretilen
yaz›l›m / donan›mlar›n ya da
sistemlerin,  ba¤›ms›z labo-
ratuvarlar taraf›ndan belirli
kurallar çerçevesinde test ve
de¤erlendirmesini sa¤la-
makt›r. Bu test ve de¤erlen-
dirmenin temel amac› ise
ürünlerin iddia ettikleri gü-
venlik fonksiyonlar›n›n cihaz
üzerinde eksiksiz ve karfl›l›k-
l› destekleyici olarak gerçek-
lefltirildi¤ini kontrol etmek
ve iddia edilen garanti sevi-
yesinin sa¤lan›p sa¤lanmad›-
¤›n› belirlemektir. Bu yüzden
dünyan›n de¤iflik ülkelerinde
de¤iflik güvenlik de¤erlen-
dirme standartlar› kullan›l-
m›flt›r.
Yaz›l›m / donan›m ve sistem
güvenli¤i de¤erlendirmesi
konusundaki ilk standart,
1983 y›l›nda ABD Savunma
Bakanl›¤› taraf›ndan Orange
Book (Turuncu Kitap) olarak
da bilinen TCSEC (Trusted
Computer System Evaluation
Criteria) standard›n›n yay›n-
lanmas› ile bafllad› [1]. Ayn›
y›llarda Avrupa’da da ‹ngilte-
re, Almanya, Fransa ve Hol-
landa kendi güvenlik test
metodolojilerini oluflturdu.
Ancak daha sonra, Avrupa
Komisyonu, de¤erlendirme
standartlar› aradaki farklar›
ortadan kald›rmak ve bir ül-

kede yap›lan de¤erlendirme-
nin her yerde geçerli olmas›-
n› sa¤lamak için, 1991 y›l›n-
da, ITSEC (Information Tech-
nology Security Evaluation
Criteria) standard›n› olufltur-
du [2,6]. Kanada ise Avrupa
ve Amerika’da kullan›lan
standartlar›n baz› özellikleri-
ni de içeren CTCPEC (Cana-
dian Trusted Computer Pro-
duct Evaluation Criteria)
standard›n› oluflturup kul-
lanmaya bafllad›.
Avrupa, Kanada ve ABD’de
üretilen yaz›l›m / donan›m ve
sistemlerin farkl› farkl› stan-
dartlara göre güvenlik de-
¤erlendirmelerinin gerçek-
lefltirilmesi, uluslararas› sa-
t›fla sunulan ürünlere uygu-
lanm›fl testlerin di¤er ülke-
lerde anlafl›lmamas›na ne-
den oldu. Ayr›ca yaz›l›m / do-

nan›m ve sistem güvenli¤i
konusundaki çal›flmalar›n
farkl› ülkeler aras›nda farkl›
flekilde gelifltirilmeye çal›fl›l-
mas› da sorunlara yol açt›.
Bu sorunlar›n önüne geçile-
bilmesi için Kanada, Fransa,
Almanya, ‹ngiltere, Avustral-
ya, Yeni Zelanda ve ABD,
1996 y›l›nda bir araya gelerek
Ortak Kriterler (Common
Criteria) sürüm 1.0 standar-
d›n› yay›nlad›. Bilgi sistemle-
rinde kullan›lan yaz›l›m / do-
nan›m ve sistemlerin güvenli
olarak tasarlanmas› ve iddia
edilen garanti seviyesinin
sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›n›n
belirlenmesi amac›yla yay›n-
lanan bu standard›n, 1998 y›-
l›nda 2.0 sürümü ç›kt›. Ayn›
sürüm, küçük de¤iflikliklerle
ISO (International Organiza-
tion for Standardization) ta-

raf›ndan da ISO/IEC
15408:1999 standard› olarak
yay›nland›. Yine ayn› y›l, Ortak
Kriterler standard›n›n 2.1 sü-
rümü duyuruldu.
2005 y›l›nda 2.3 sürümü ç›-
kan Ortak Kriterler standar-
d›; ISO taraf›ndan ISO/IEC
15408:2005 standart numa-
ras› ile adland›r›ld›. Yine ISO,
Ortak Kriterler standard›n›n
uygulamas›n› sa¤layan CEM
(Common Evaluation Metho-
dology) doküman›n› ise
ISO/IEC 18405:2005 standar-
d› olarak yay›nlad›.
2009 y›l›nda yay›nlanan Ortak
Kriterler 3.1 nihai sürümü-
nün 2. ve 3. bölümleri 2008
y›l›nda, 1. bölümü ise 2009 y›-
l›nda ISO 15408 standard›
olarak yay›nland›. fiekil 1’de
Ortak Kriterler standard›n›n
tarihsel geliflimi görülebilir.

ANAL‹Z
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Türkiye’de Yaz›l›m
ve Donan›m Güvenli¤i
De¤erlendirme Çal›flmalar›-I
Bilgi sistemleri üzerine 1970’li y›llar›n bafl›nda bafllayan güvenlik çal›flmalar›, y›llar
içerisinde kapsam› geniflletilerek ve derinlefltirilerek sürdürüldü. Bilgisayar 
sistemlerinin ve ‹nternet’in giderek daha fazla kullan›lmaya bafllanmas›yla birlikte,
yaz›l›m / donan›m güvenli¤i alan›ndaki çal›flmalar›n önemi de art›.

Mehmet KARA*
mkara@uekae.tubitak.gov.tr

*TÜB‹TAK UEKAE

T
ü
m

 G
ö
rs

el
le

r:
 ©

 T
Ü

B
‹T

A
K

U
E

K
A

E



Ortak Kriterler standard›,
dünyada gün geçtikçe yayg›n
hale gelmektedir. Halihaz›r-
da, CCRA (Common Criteria
Recognition Arrangement)’i
dünya üzerinde, sertifika
üreticisi olarak 14, sertifika
tüketicisi olarak ise Türki-
ye’nin de aralar›nda bulun-
du¤u 12 ülke imzalam›flt›r.
Türkiye’nin bu y›l içerisinde
sertifika üreticisi olmas›
beklenmektedir [3].

Ortak Kriterler’in
‹çeri¤i
Ortak Kriterler üç bölümden
oluflmaktad›r [7].
Bölüm 1, Girifl ve Genel Mo-
del: Ortak Kriterler’e girifl ni-
teli¤indedir. Bu bölüm bili-
flim teknolojileri (BT) güven-
lik de¤erlendirmelerinin te-
mel konsept ve prensiplerini
tan›mlar nitelikte olup genel
bir de¤erlendirme modeli
sunmaktad›r. Bölüm 1, ayn›
zamanda BT güvenlik hedef-
lerinin oluflturulmas›, BT gü-
venlik gereksinimlerinin se-
çilmesi, tan›mlanmas› ve
ürünlerin / sistemlerin üst
düzey özelliklerinin yaz›lmas›
konusunda bilgiler de içer-
mektedir. Ayr›ca standard›n
bütün bölümlerinin bütün
potansiyel kullan›c›lar için
nas›l kullan›laca¤› da bu bö-
lümde tan›mlanmaktad›r.
Bölüm 2, Güvenlik Fonksiyo-
nel Gereksinimleri: De¤er-
lendirme hedefinin güvenlik
fonksiyonel gereksinimleri-
nin standart bir dille anlat›la-
bilmesini sa¤lamak için ta-
n›mlanm›fl olan güvenlik
fonksiyonel bileflenleri kü-
mesi bu bölümde listelen-
mektedir. Standard›n ikinci
bölümü fonksiyonel bileflen-
lerini, ailelerini ve s›n›flar›n›
kataloglar halinde tan›mla-
maktad›r.
Bölüm 3, Güvenlik Garanti
Gereksinimleri: De¤erlendir-
me hedefinin güvenlik ga-
ranti gereksinimlerinin stan-
dart bir dille anlat›labilmesi-
ni sa¤lamak için tan›mlan-
m›fl olan güvenlik garanti bi-
leflenleri kümesi bu bölümde

listelenmektedir. Standard›n
üçüncü bölümü, garanti bile-
flenlerini, ailelerini ve s›n›fla-
r›n› kataloglar halinde ta-
n›mlamaktad›r.

Ortak Kriterlerin
Yap› Tafllar›
A. Güvenlik Fonksiyonel 

Gereksinimleri

Güvenlik fonksiyonel gerek-
sinimleri s›n›flara ayr›lm›flt›r.
S›n›flar güvenlik gereksinim-
lerinin en genel gruplar› olup
bir s›n›f›n bütün üyeleri ortak
bir konuda odaklanm›fllard›r.
Ortak Kriterler’in ikinci bölü-
münde 11 tane fonksiyonel
s›n›f vard›r. Bu s›n›flar flun-
lard›r:
� FAU: Security Audit 

(Güvenlik Denetimi)
� FCO: Communication 

(‹letiflim)
� FCS: Cryptographic 

Support (Kriptografi Deste¤i)
� FDP: User Data Protection

(Kullan›c› Verilerinin 
Korunmas›)

� FIA: Identification and
Authentication (Tan›ma 
ve Kimlik Do¤rulama)

� FMT: Security Management
(Güvenlik Yönetimi)

� FPR: Privacy (Gizlilik)
� FPT: Protection of the TSF

(TSF'nin Korunmas›)
� FRU: Resource Utilisation

(Kaynak Kullan›m›)
� FTA: TOE Access 

(TOE Eriflimi)
� FTP: Trusted 

Path / Channels 
(Güvenilir Yollar / Kanallar)

Bütün bu s›n›flar, çeflitli say›-
larda aileler içermektedir.
Ailelerin içindeki gereksi-
nimler güvenlik amaçlar›n›
paylaflmaktad›r; fakat bu ge-
reksinimlerin yapt›klar› vur-
gular farkl›d›r. Örne¤in, gü-
venlik denetimi s›n›f› denet-
lemenin farkl› yönleriyle ilgi-
lenen 6 aile içermektedir.
Bütün aileler bir veya daha
fazla bileflen içermektedir.
Bu bileflenler aras›nda bir hi-
yerarfli olabilir veya olmaya-
bilir. Örne¤in, veri üretimi
denetimi birbirleri aras›nda
hiyerarfli olmayan iki bileflen
içermektedir, bu bileflenler-
den biri denetim kay›tlar›n›n
üretimi di¤eri de kullan›c›lar
ile denetlenecek olaylar›n
efllefltirilmesi ile ilgilenmek-
tedir.
B. Güvenlik Garanti 

Gereksinimleri

Güvenlik garanti gereksinim-
leri s›n›flara ayr›lm›flt›r. S›-
n›flar güvenlik gereksinimle-
rinin en genel gruplar›d›r ve
bir s›n›f›n bütün üyeleri ortak
bir konuda odaklanm›fllard›r.
Ortak Kriterler’in üçüncü bö-
lümünde 7 tane garanti s›n›f›
vard›r. Bu s›n›flar flunlard›r:
� ASE: Securit Target 

(Güvenlik Hedefi)
� ADV: Development 

(Gelifltirme)
� AGD: Guidance 

Documents (K›lavuz 
Dokümanlar›)

� ALC: Life Cycle Support
(Ömür Döngüsü Deste¤i)

� ATE: Tests (Testler)

� AVA: Vulnerability 
Assessment (Aç›kl›k 
Analizi)

� ACO: Composition (Birleflim)
Bir di¤er garanti s›n›f› olan
APE, Koruma Profilleri için
garanti gereksinimlerini
içermektedir. Bu garanti s›-
n›f›, afla¤›da tan›mlanan De-
¤erlendirme Garanti Seviye-
si içerisinde bulunmamak-
tad›r.
Bütün bu s›n›flar çeflitli say›-
larda aileler içermektedir.
Ailelerin içindeki gereksi-
nimler güvenlik amaçlar›n›
paylaflmaktad›r; fakat bu
gereksinimlerin yapt›klar›
vurgular farkl›d›r. Örne¤in,
gelifltirme s›n›f› tasar›m do-
kümantasyonunun farkl›
yönleriyle ilgilenen alt› fark-
l› aile içermektedir (Security
Architecture, Functional
Specification, Implementation
Representation, TSF Inter-
nals, Security Policy Model-
ling, TOE Design).
Bütün aileler bir veya daha
fazla bileflen içermektedir ve
bu bileflenler aras›nda bir hi-
yerarfli vard›r. Örne¤in, fonk-
siyonel spesifikasyon ailesi
birbirleri aras›nda hiyerarfli
olan ve fonksiyonel spesifi-
kasyonun bütünlü¤ü ve bi-
çimselli¤i ile ilgilenen alt› bi-
leflen içermektedir.
Ortak Kriterler De¤erlendir-
me Garanti Seviyesi (EAL)
olarak bilinen 7 adet garanti
paketi tan›mlamaktad›r. Bu 7
garanti seviyesi afla¤›daki gi-
bidir;
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� EAL1 – fonksiyonel olarak
test edilmifl

� EAL2 – yap›sal olarak 
test edilmifl

� EAL3 – metodolojik olarak
test edilmifl ve kontrol
edilmifl

� EAL4 – metodolojik olarak
tasarlanm›fl, test edilmifl
ve incelenmifl

� EAL5 – yar› biçimsel 
olarak tasarlanm›fl ve test
edilmifl

� EAL6 – yar› biçimsel 
olarak do¤rulanarak 
tasarlanm›fl ve test edilmifl

� EAL7 – biçimsel olarak
do¤rulanarak tasarlanm›fl
ve test edilmifl

Güvenlik Hedefi doküman›
oluflturulurken ürünün gü-
venlik garanti gereksinimleri
belirtilmektedir. Bu gereksi-
nimler belirtilirken garanti
seviyelerinden biri seçilmeli
ve bu seviyenin gerektirdi¤i
bileflenler listelenme-
lidir. Ayr›ca gereki-
yorsa bu bileflen-
lere üçüncü bö-
lümden ekler yap›labilir
veya yeni oluflturulmufl ga-
ranti bileflenleri eklenebilir.
Afla¤›da bu 7 de¤erlendirme
garanti seviyesi özetlenmek-
tedir. EAL1 girifl düzeyinde
bir garanti seviyesidir. Ga-
ranti seviyesi art›r›ld›kça, de-
¤erlendirmede detaya inen
bileflenler kullan›lmaktad›r.
Fakat herhangi özelleflmifl
bir güvenlik yöntemi tan›t›l-
mamaktad›r. EAL1 ve EAL3
aras›ndaki seviyeler genel
olarak gelifltirilme aflama-
s›nda Ortak Kriterler de¤er-
lendirmesi hesaba kat›lma-
dan tasarlanan ürünler için
tavsiye edilmektedir.
EAL4 ve üzerindeki garanti
seviyelerinden birine uygun-
luk iddia edebilecek bir ürün,
tasar›m aflamas›ndan itibaren
Ortak Kriterler standard› ta-
kip edilerek gelifltirilmelidir.
EAL7 düzeyinde, hem geliflti-
rici için hem de de¤erlendiri-
ci için maliyet artt›ran eylem-
ler bulundu¤u için bu seviye-
nin pratikte gerçeklenmesi-
nin zorluklar› bulunmaktad›r.

EAL1
Bu seviye ürünün veya siste-
min do¤ru çal›flt›¤›na dair
güvenin yeterli oldu¤u ve gü-
venlik tehditlerinin ciddi ol-
mad›¤› durumlarda kullan›l-
maktad›r. Bu seviyede yap›-
lan de¤erlendirmelerde,
müflteriye ürün hakk›nda ba-
¤›ms›z testler ve k›lavuz do-
kümanlar› hakk›nda incele-
me sonuçlar› sunulmaktad›r.

EAL2
Bu seviyede de¤erlendirme
yapabilmek için ürün geliflti-
rici tasar›m bilgilerini ve test
sonuçlar›n› de¤erlendirme

laboratuvar›na iletmelidir.
Ürün gelifltiriciden de¤erlen-
dirme s›ras›nda talep edile-
cek de¤erlendirme delilleri
fazladan zaman ve maliyet
gerektirmemektedir.
EAL2 de¤erlendirmesi, müfl-
teriler veya ürün gelifltiriciler
düflük ve orta düzey seviye
aras›nda bir güvenlik gerek-
sinimi duyuyorlar ise ve ürü-
nün gelifltirme dokümanlar›-
n›n tamam›na ulaflam›yorlar
ise uygulanmaktad›r.

EAL3
EAL3 seviyesinde standart,
ürün gelifltiriciye tasar›m s›-
ras›nda azami garanti sa¤la-
yabilmesi için yöntemler
önermektedir. Gelifltiriciler
veya müflteriler orta seviyede
güvenlik ve ba¤›ms›z bir ga-
ranti ihtiyac› duyduklar› du-
rumlarda bu seviye kullan›l-
maktad›r. EAL3 de¤erlendir-
mesi üreticinin test sonuçla-
r›n›n seçilerek onaylanmas›
ve bilinen aç›kl›klar›n üretici

taraf›ndan incelendi¤inin ka-
n›tlanmas›n› içeren gri kutu
testleri (grey box testing) ile
desteklenmektedir. Ayr›ca
gelifltirme ortam› kontrolleri
ve ürünün konfigürasyon yö-
netimi delilleri de¤erlendir-
meler için gerekmektedir.

EAL4
EAL4 seviyesi ticari ürün ge-
lifltirme yöntemlerinden aza-
mi garanti sa¤layabilmek
için ürün gelifltiricilere yön-
temler önermektedir. EAL4
var olan ürün gelifltirme alt-
yap›s›n› de¤ifltirmeden ulafl›-
labilecek en yüksek garanti

seviyesidir. Ürün gelifl-
tiricilerin ve müflterile-
rin orta seviye ile yük-
sek seviye aras›nda bir
güvenlik ve ba¤›ms›z bir
garanti ihtiyac› duyduk-
lar›nda kulland›klar› se-
viyedir. EAL4 de¤erlen-
dirmesi ürünün alt düzey
tasar›m› ve uygulaman›n

alt kümelerinin analizi ile
de desteklenen bir süreçtir.
Yap›lan testler ba¤›ms›z
aç›kl›k analizleri ile destek-

lenir. Gelifltirme kontrolleri
yaflam döngüsü deste¤i, ta-
n›mlama teknik ve araçlar›
ve otomatik konfigürasyon
yönetimi ile güçlendirilir.

EAL5
EAL5 seviyesi, özel güvenlik
tekniklerinin orta düzeyde uy-
gulanmas› ile desteklenen, ti-
cari ürün gelifltirme yöntem-
lerinden maksimum garanti
sa¤layabilmek için ürün ge-
lifltiricilere yöntemler öner-
mektedir. Bu seviyeye aday
bir ürün seviyenin gerektirdi-
¤i garantiyi sa¤layabilecek bir
flekilde tasarlanmal› ve gelifl-
tirilmelidir. Bu seviyeyi ürün
gelifltiriciler ve müflteriler
yüksek seviyede güvenlik ve
ba¤›ms›z bir garanti ihtiyac›
duyduklar›nda kullan›lmakta-
d›r. EAL5 de¤erlendirmesi,
bütün ürün gerçeklemesini
içermektedir. Garanti biçim-
sel bir modelleme, yar› biçim-
sel bir fonksiyonel spesifikas-
yon ve üst düzey tasar›m ve

yar› biçimsel bir efllefltirme
ile sa¤lanmaktad›r. Aç›kl›k
analizleri, kesinlikle yüksek
atak potansiyeli olan sald›r-
ganlara karfl› direnci ölçebil-
melidir. Örtülü kanal analizi
ve modüler tasar›m ayr›ca
gerekmektedir.

EAL6
EAL6 seviyesi, yüksek de¤er-
deki varl›klar› korumakta
olan ürünler için yüksek ga-
ranti seviyesi sa¤layan gü-
venlik teknikleri önermekte-
dir. Bu seviyede ürün geliflti-
rirken dikkat edilmesi gere-
ken nokta, ürünün koruyaca-
¤› varl›klar›n de¤erinin bu
seviyede ürün gelifltirmenin
getirece¤i maliyeti karfl›laya-
cak nitelikte olmas›d›r. EAL6
de¤erlendirmesi tasar›m›n
modüler ve katmanl› bir yak-
lafl›mla ve gerçeklemenin
yap›sal bir sunumu ile des-
teklenen bir analizle sa¤lan-
maktad›r. Ba¤›ms›z aç›kl›k
analizleri yüksek atak potan-
siyeli olan sald›rganlara kar-
fl› direnci ölçebilmelidir. Ör-
tülü kanal analizi sistematik
olarak yap›lmal›d›r. Gelifltir-
me ortam› ve konfigürasyon
yönetimi kontrolleri güçlen-
dirilmelidir.

EAL7
EAL7 seviyesi, son derece
yüksek risk durumlar›nda ve-
ya korunan varl›klar›n bu se-
viyenin getirece¤i maliyeti
karfl›layabilece¤i durumlarda
uygulanabilmektedir. EAL7
de¤erlendirmesinde fonksi-
yonel spesifikasyonun ve üst
düzey tasar›m›n biçimsel bir
sunumu ile biçimsel bir mo-
del sunulmaktad›r. Ürün ge-
lifltiricinin beyaz kutu testleri-
nin (white box testing) kan›t-
lar› ve bu test sonuçlar›n›n
ba¤›ms›z bir onay› gerekmek-
tedir. Tasar›m›n karmafl›kl›¤›
en düflük de¤erde olmal›d›r.
Makalenin gelecek say›da
yay›nlayaca¤›m›z ikinci bölü-
münde, Ortak Kriterler’in ta-
raflar›, akreditasyon ve onay
süreçleri ile sonuç ve öneri-
ler k›sm› yer alacak.

ANAL‹Z
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Zaman›nda yelken aça-
rak indi¤imiz Akde-
niz’de, bugün milli im-

kânlarla modernize etti¤imiz
f›rkateynler ile yol al›yor ol-
mak milletimiz için büyük bir
gurur kayna¤›. Donanmam›-
z›n bugün geldi¤i noktan›n
yan› s›ra 4 f›rkateyn ve 1 lojis-
tik destek gemisi ile Akdeniz
ve Adriyatik’te faaliyetler icra
edecek TDGG’nin görevinin
önemini daha iyi anlayabil-
mek için ise az da olsa deniz-
cilik tarihimiz hakk›nda bilgi-
ye sahip olmak gerekiyor.

Türk Denizcilik Tarihi
Tarih boyunca hep baflar›la-
r›yla an›lan Türk denizcili¤i-
nin temelleri, Selçuklu Türk-
lerinin 1071’de Malazgirt Mu-
harebesi’ni kazan›p Anado-
lu’ya yerleflmesinden nere-
deyse 10 y›l sonra at›lmaya
baflland›. Bir Türkmen beyi
olan Çaka Bey’in, ‹zmir’de
beyli¤ini ilan etmesinin ar-
d›ndan, ‹zmir ve Efes’te kur-
durdu¤u tersanelerde kürek
ve yelken ile hareket edebilen
50 parça gemi yapt›rmas›yla,
1081 y›l›nda, ilk Türk Donan-
mas› da kurulmufl oldu. Bu
tarih ayn› zamanda, Türk De-
niz Kuvvetlerinin kurulufl y›l›
olarak da kabul ediliyor.
1089 y›l›nda Midilli’yi ve aka-
binde 1090’da Sak›z Adas›’n›

fetheden Çaka Bey kuman-
das›ndaki ilk Türk Filo-
su’nun, yine 1090 y›l›nda Sa-
k›z Adas› civar›nda Bizans
Donanmas›na karfl› kazand›-
¤› Koyun Adalar› Muharebesi
de ilk Türk Deniz Zaferi ve
Çaka Bey de ilk Türk Amirali
olarak tarihteki yerlerini ald›.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u dö-
neminde ise modern bir dev-
let anlay›fl› ile denizlere yö-
nelik teflkilatlan-
ma, Y›ld›r›m Be-
yaz›t ile birlikte
bafllad›. 1401 y›-
l›nda Gelibolu’da

tesis edilen deniz üssü ile
birlikte, günümüz Deniz Kuv-
vetleri Komutanl›¤› makam›-
na karfl›l›k gelen Kaptan-›
Deryal›k makam› da Beyaz›t
döneminde teflkil edildi. Fa-
tih Sultan Mehmet tahta geç-
ti¤inde ise bu rütbe vezirlere
verilmeye baflland›¤› için,
makam›n ad› “Kaptan Pafla-
l›k” olarak de¤iflti-
rildi. Fatih Sultan
Mehmet döne-
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Cumhuriyet Tarihinde Bir ‹lk:
Türk Deniz Görev Grubu

Bar›fl› desteklemek, uluslararas› güvenli¤in önemli bir
boyutunu oluflturan deniz güvenli¤ine katk›da bulunmak,
denizde durumsal fark›ndal›¤› sa¤lamak, ilgi alan›m›za
giren denizlerde sancak / varl›k göstermek, bölge
ülkeleriyle tatbikat, e¤itim ve liman ziyaretleri icra ederek
ikili iliflkileri gelifltirmek ve Türk Deniz Kuvvetlerinin
kazand›¤› imkân ve kabiliyetler ile uzun süreli harekât icra
etme yetene¤ini göstermek… Bu amaçlar do¤rultusunda
Cumhuriyet tarihinde ilk defa teflkil edilen Türk Deniz Görev
Grubu (TDGG), 10 May›s 2010 tarihinde Marmaris’teki Aksaz
Deniz Üssü’nde düzenlenen törenle görevine u¤urland›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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minde, ‹stanbul’un fethinin
ard›ndan Ege ve Karade-
niz’de sa¤lanan mutlak haki-
miyet ile Akdeniz’e do¤ru
ilerlenmeye baflland› ve 1455
y›l›nda da Kas›mpafla’da ‹s-
tanbul Tersanesi (Tersane-i
Amire) kuruldu.
Sultan I. Selim döneminde
M›s›r’›n fethedilmesiyle bir-
likte, Osmanl› Donanmas›,
K›z›l Deniz ve Hint Okyanu-
su’nda da faaliyet gösterme-
ye bafllad›. I. Selim’den sonra
tahta geçen Kanuni Sultan
Süleyman zaman›nda ise Os-
manl› Donanmas›’n›n büyük
geliflim göstererek Türk De-
nizcili¤i’nin bu dönemde alt›n
ça¤›n› yaflad›¤› söylenebilir.
Türk deniz bilimcilerinin,
dünya denizcili¤ine de büyük
katk›da bulundu¤u Kanuni
döneminde, Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u, K›z›l Deniz ve Hint
Okyanusu’nda etkinli¤ini art-
t›r›rken Piri Reis de yapt›¤›
dünya haritas› ve Dünya De-
nizcilik Tarihi’ne hedi-
yesi olan “Kitab-› Bah-
riye” adl› k›lavuz kitab›
ile büyük yank›lar
uyand›rd›. Kanuni dö-

neminde kazan›lan Preveze
Deniz Zaferi ve Cerbe Deniz
Muhaberesi gibi baflar›lar›n
ard›ndan Türk Gölü’ne dönen
Akdeniz’de ve K›z›ldeniz ile
Hint Okyanusu’nda, Türk sa-
vafl gemilerinin üstünlü¤ü de
herkes taraf›ndan kabul edil-
di. Böylece imparatorlu¤un
d›fl politikas›nda ideal bir uy-
gulama arac› haline gelen
donanma kuvvetleri, gerek
güç göstererek gerek güç
kullanarak siyasi hedeflerin
ele geçirilmesinde önemli
rol oynamaya bafllad›.
1867 y›l›nda da Osmanl› De-
niz Kuvvetleri teflkilat›nda
önemli bir de¤ifliklik yap›la-
rak Kaptan Paflal›k makam›-
n›n yerine Bahriye Nezareti
kuruldu ve Osmanl›-‹stanbul
Hükümetinin sonu olan 1922
y›l›na kadar bu makam de-
vam etti. Birinci Dünya Sava-
fl› sürecine bakt›¤›m›zda da
Osmanl› Donanmas›’n›n, Ça-
nakkale Bo¤az›’n›n savun-
mas›nda çok etkili oldu¤unu
görebiliriz. Özellikle ‹ngiliz ve
Frans›z Donanmalar›na kar-
fl›, Nusrat may›n gemisinin
Erenköy Koyu önlerinde Ka-

ranl›k liman aç›kla-
r›na gizlice dökmüfl

oldu¤u 26 may›n, Çanakkale
Zaferi’nin kazan›lmas›nda
büyük rol oynad›. Tüm bu ba-
flar›lar›na ra¤men, Birinci
Dünya Savafl›’ndan yenik ç›-
kan Osmanl›’n›n Mondros
Mütarekesini imzalamas›yla
beraber, donanma da Haliç’e
çekildi ve bu durum Kurtulufl
Savafl› bafllad›¤›nda Deniz
Kuvvetlerinin bu harbe fiilen
kat›lmas›n› engelledi.
Kurtulufl Savafl›’nda milleti-
mizin direnci ve kazan›lan
baflar›lar artt›kça Bahriye’ye
olan ihtiyaç da artt› ve Türk
Bahriyelisi her türlü yokluk
ve zorluk alt›nda, 4 y›l boyun-
ca, özellikle Karadeniz’deki
nakliyat› yürütmek suretiyle,
Bat› Cephesi’nin ihtiyac› olan
silah, cephane ve asker ta-
fl›nmas› görevini ifa ederek

zaferin kazan›lmas›nda bü-
yük bir rol oynad›.
Cumhuriyetin ilan›ndan son-
ra, 30 Aral›k 1924’te, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde
Bahriye Vekâleti yasas›n›n ç›-
kart›lmas›yla; Bahriye Vekâ-
leti’nin, Milli Müdafaa Vekâ-
leti’nden ayr› bir teflkilat ola-
rak görev yapmas›na karar
verilerek do¤rudan Genel-
kurmay Baflkanl›¤›’na ba¤-
land›. En önemli görevi yeni
bir donanma kurmak olan
Bahriye Vekâleti, k›s›tl› bir
bütçe ve büyük at›l›mlar ile
donanmaya lay›k oldu¤u de-
¤eri vererek modern ve güçlü
Türk Donanmas›n›n kurul-
mas›nda büyük rol oynad›.
1927’de Bahriye Vekâleti la¤-
vedilerek Genelkurmay Bafl-
kanl›¤› alt›nda Milli Müdafaa
Vekâleti’ne ba¤l› bir Deniz

Müsteflarl›¤› kuruldu. De-
niz Müsteflarl›¤›, öncelikle
Donanma Komutanl›¤›n›n
harekât ve e¤itim bak›-
m›ndan Genelkurmay
Baflkanl›¤›’na ba¤lan-
mas›n› sa¤lad›. 
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Bu dönemde Donanma, 2
kruvazör ve 5 gemi ile Göl-
cük’te faaliyet göstermeye
bafllad›. Yavuz gemisinin ha-
vuzlanma ihtiyac›na paralel
olarak 1930’da Gölcük’te de-
niz fabrikalar›n›n kurulmas›y-
la desteklenen bu kurulufl,
bugünkü modern Deniz Kuv-
vetlerimizin temelini teflkil
ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri-
ni iyilefltirme çabalar› 1948 y›-
l›nda Amerikan askeri yard›-
m›n›n bafllamas› ile h›z ka-
zand› ve bu yard›mla Türk De-
niz Kuvvetleri daha modern
teknik ve taktik flartlara ka-
vufltu. 1928 y›l›ndan 1949 y›l›-
na kadar, Genelkurmay Bafl-
kanl›¤› karargâh›nda Deniz
Müsteflarl›¤› olarak temsil
edilen Deniz Kuvvetleri, Yük-
sek Askeri fiura’n›n 15 A¤us-
tos 1949 tarihinde alm›fl oldu-
¤u bir kararla, Kara ve Hava
Kuvvetleri ile birlikte Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤› olarak
yeniden yap›land›r›ld›.
1952 y›l›nda Türkiye Cumhu-
riyeti’nin NATO’ya üye olmas›
ile birlikte Türk Deniz Kuvvet-
leri de NATO ittifak› içinde
sayg›n bir yer alarak, ciddi
oranda teknik geliflmeler
kaydetti. 1974 y›l›nda, Türk
Deniz Kuvvetleri, bütün un-
surlar› ile birlikte K›br›s Bar›fl
Harekât›’na kat›ld› ve en zor
askeri harekâtlar›ndan biri
olan amfibi harekât icra ede-
rek, son derece baflar›l› bir s›-
nav verdi. Cumhuriyet döne-
minde Akdeniz’in  güçlü do-
nanmalar›ndan biri olarak

harekât alan›n› geniflle-

ten Türk Donanmas›, yaklafl›k
120 parça gemi ile Soma-
li’den Japonya’ya, Cebelita-
r›k’tan Panama’ya, Kuzey At-
lantik’ten Hint Okyanusu’na
kadar denizlerde Türk Bayra-
¤›’n› flerefle dalgaland›rmaya
devam ediyor.

Ve Bugün…
Milli güce dayal› etkin bir de-
niz gücüne sahip olmak, bu
kuvveti dünya denizlerinde
Türkiye'nin alaka ve menfa-
atlerini elde edecek flekilde
kullanmak vizyonu ve Türki-
ye Cumhuriyeti'nin denizler-
deki hükümranl›k haklar›n›,
deniz alaka ve menfaatlerini
korumak ve kollamak misyo-
nu ile görevini baflar›yla icra
etmeye devam eden Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›m›z,
10 May›s’ta da Cumhuriyet
tarihinde bir ilki gerçekleflti-
rerek yeni bir baflar› öyküsü
yazmaya bafllad›.
� Türkiye’nin d›fl politikas›n›

destekleyerek dünya 
denizlerinde sancak / 
varl›k göstermek,

� Türk Silahl› Kuvvetlerinin
dost ve müttefik ülkelerle
ifl birli¤ini gelifltirmek,

� Dünya denizlerinde 
harekât icra etme 
kabiliyetinin kazan›lmas›
ile daha etkin ve 
operasyonel bir deniz 
kuvvetinin tesisi hedefine
ulaflmak,

� Akdeniz ve Adriyatik 
Denizi’nde askeri e¤itim 
ifl birli¤i kapsam›ndaki 
ikili iliflkileri gelifltirmek
maksad›yla liman 
ziyaretleri icra etmek,

� Türk ticaret gemilerinin
kulland›¤› deniz ulaflt›rma
yollar›n›n güvenli¤ini 
sa¤lamak,

� Denizdeki yasa d›fl› 
faaliyetleri engellemek 
ve kontrol etmek 
(Terörizm, yasa d›fl› göç,
uyuflturucu kaçakç›l›¤› vb.)

� Türk kamuoyunda “Güçlü
Ordu, Güçlü Türkiye” 
ve “Denizci Millet, Denizci
Ülke” imaj›n› idame etmek

maksad›yla oluflturulan TDGG,
Aksaz’da düzenlenen tören ile
görevine u¤urland›.
‹lk defa teflkil edilen TDGG, Tu-
¤amiral ‹smail Taylan taktik ko-
mutas›nda, 4. Muhrip Filotillas›
Komodoru Dz.Kur.Kd.Alb. Fa-
ruk DO⁄AN taktik kontrolün-
de, TCG KEMALRE‹S (F-247),
TCG TURGUTRE‹S (F-241),
TCG GAZ‹ANTEP (F-490) ve
TCG G‹RESUN (F-491) f›rka-
teynlerinden oluflan görev
birli¤i ile gemilerin denizde
herhangi bir sahil tesisine
ba¤›ml› olmaks›z›n lojistik
ihtiyac›n› karfl›layacak olan
lojistik destek gemisi TCG
AKAR (A-580)’den meydana

geliyor. Ayr›ca 2 adet 
SEAHAWK ve 1 adet AB-212
helikopterlerinin de f›rka-
teynlerde konufllu bulunaca-
¤› göreve, su alt› taarruz
(SAT), su alt› savunma (SAS)
ve dalg›ç personelinden olu-
flan su alt› görev timi de iflti-
rak ediyor.
TDGG taraf›ndan icra edile-
cek harekât süresince, de-
niz yetki ve ilgi alanlar›m›z
ile Akdeniz ve Adriyatik’te
sancak varl›k gösterilerek
Tunus, Cezayir, ‹spanya,
‹talya, Karada¤, Bosna Her-
sek, H›rvatistan, Arnavutluk
ve M›s›r’da liman ziyaretleri
yap›lmas› planlan›yor. Ayr›-
ca Alman Deniz Görev Grubu
ve ABD Uçak Gemisi Muha-
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Deniz Kuvvetleri Komutan› Oramiral U¤ur Yi¤it ve 
Türk Deniz Görev Grubu Komutan› Tu¤amiral ‹smail Taylan
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rebe Grubu’nun yan› s›ra
Akdeniz’e sahildar dost ve
müttefik ülkelere ait deniz
kuvvetleri unsurlar› ile de-
nizde ortak e¤itimler, deni-
zalt›lar›m›z ve hava kuvvet-
lerimize ba¤l› uçaklar›n iflti-
raki ile de müflterek e¤itim-
ler ve fiili at›fllar icra edile-
cek. Türk Deniz Kuvvetleri-
nin kazand›¤› imkân ve kabi-
liyetler ile görev grubu sevi-
yesinde bir kuvvetin aç›k de-
nizde harekât icra etme ye-
tene¤i denenirken, BM ve
NATO taraf›ndan yürütül-
mekte olan Deniz Güvenlik
Harekât›’na destek vermek
ve liman ziyaretleri vas›ta-
s›yla ikili iliflkilerin gelifltiril-
mesi de TDGG’nin görevleri
aras›nda.

“Tarihi ve Heyecan
Verici Bir Geliflme…”
Aksaz Deniz Üs Komutanl›-
¤›’nda düzenlenen TDGG
2010 Y›l› Aktivasyonu U¤urla-
ma Töreni, icra edilecek ha-
rekât içeri¤inin takdimi ile
bafllad›. Akabinde, TDGG’yi,
gerek kuruluflu ve gerek icra
edece¤i faaliyetler itibari ile
tarihi ve heyecan verici bir
geliflme olarak nitelendiren
Deniz Kuvvetleri Komutan›
Oramiral U¤ur Yi¤it, konufl-
mas›n› yapmak üzere kürsü-
ye ç›kt›. So¤uk Savafl ve 11
Eylül sald›r›lar›ndan sonra
Deniz Kuvvetleri aç›s›ndan
“savunma” ve “deniz kontro-
lü” gibi klasik kavramlara
ilave olarak “deniz güvenli¤i”
konusunun önem kazand›¤›-
n› belirten Oramiral Yi¤it, te-
rörizm, insan ve uyuflturucu

kaçakç›l›¤›, yasa d›fl› göç, de-
niz haydutlu¤u ve kitle imha
silahlar›n›n yay›lmas› gibi
asimetrik unsurlar içeren
tehditler ile denizde denetim
harekât› ve durumsal fark›n-
dal›k gibi kavramlar›n ön pla-
na ç›kt›¤›n› vurgulad›. Deniz-
lerin hak ve menfaatlerimiz
aç›s›ndan var olan öneminin,
küresel güvenlik ortam›nda
meydana gelen geliflmeler
neticesinde daha da artt›¤›n›,
deniz yetki ve ilgi alanlar›n›n,
gerek Türkiye ve gerekse
bölge ülkeleri için hayati
önem kazand›¤›n› sözlerine
ekleyen Oramiral Yi¤it, bir
enerji havzas› olan Avras-
ya’n›n zengin kaynaklar›n›n
küresel ekonomiye enteg-
rasyonu ile ortaya ç›kan
enerji koridorlar›n›n, çevre
denizlerdeki yetki ve ilgi
alanlar›m›zdan geçmesi ne-
deniyle, bu bölgelerde san-
cak / varl›k gösterilmesinin
ve çevre denizlerimizin d›fl›n-
da da durumsal fark›ndal›k
sa¤lanmas›n›n önemli bir ih-
tiyaç haline geldi¤ini belirtti.
Oramiral Yi¤it, bu nedenle,
Türk Deniz Kuvvetleri Komu-
tanl›¤›n›n, Yüce Önder ve
Ebedi Baflkomutan Ata-
türk’ün çizdi¤i “Yurtta Bar›fl,
Dünyada Bar›fl” rotas›ndan
sapmadan, küresel istikrar
ve güvenli¤e bugüne kadar
daima katk› sa¤lam›fl olan;
çevre denizlerde ve ilgi alan-

lar›m›zda milli hak ve menfa-
atlerimizin korunmas›, san-
cak / varl›k gösterilmesi,
dost ve müttefik ülkelerle
ikili iliflkilerin gelifltirilmesi-
ne katk› sa¤lanmas› maksa-
d›yla, Cumhuriyet tarihimiz-
de ilk defa bir deniz görev
grubu oluflturma karar› al›n-
d›¤›n› söyledi. Bugüne kadar,
Karadeniz Uyumu Harekât›,
Karadeniz Deniz ‹fl Birli¤i Gö-
rev Grubu ve Akdeniz Kalka-
n› Harekât› gibi inisiyatifleri
bafllatm›fl ve baflar›yla gelifl-
tirmifl olan Deniz Kuvvetleri-
mizin, bar›fl ve istikrar amaç-
l› bu inisiyatifler zincirine,
TDGG ile yeni bir halka daha
ekledi¤ini de sözlerine ekle-
yen Oramiral Yi¤it, böylece
uluslararas› güvenlik orta-
m›na ayr› bir de¤er ve boyut
kazand›raca¤›m›z› belirtti.
Oramiral Yi¤it ayr›ca, bu y›l
helikopter konufllu 4 f›rkateyn
ve 1 lojistik destek gemisin-
den oluflturulan görev grubu-
nun, gelecek y›l da 3 ay süre
ile göreve ç›kaca¤›n› ve 
DEN‹ZKURDU tatbikat›na iflti-
rakini müteakip, K›z›ldeniz,
Aden Körfezi, Somali Havzas›,
Arap Denizi ve Hint Okyanu-
su’nda deniz haydutlu¤u ile
mücadele harekâtlar›na iflti-
rak etmesinin ve bölge ülke-
lerine liman ziyaretleri yap-
mas›n›n planland›¤›n› bildirdi.
Bölge ülkeleri ile tarihi dost-
luk ba¤lar›m›z› güçlendirmek

üzere, atalar›m›z›n zaferlerle
taçland›rd›¤› deniz ve okya-
nuslarda yeniden bir görev
grubu ile bulunman›n onuru-
nu yaflad›¤›n› söyleyen Orami-
ral Yi¤it, deniz haydutlu¤u ile
küresel mücadeleye katk›m›-
z›n da önceki y›llara nazaran
çok daha fazla olaca¤›n› özel-
likle vurgulad›. “‹lk”ler ara-
s›nda olman›n hakl› gurur ve
heyecan›n› tafl›yan personeli-
ne de seslenen Oramiral Yi¤it:
“1000 y›ld›r Türk Sanca¤›’n›n
flan ve flerefle dalgaland›r›ld›-
¤› sularda harekât icra eder-
ken yüce milletimizi mükem-
mel bir flekilde temsil edece-
¤inize inan›yor ve sizlere gü-
veniyorum” diyerek sözlerini
noktalad›.

Yolunuz Aç›k Olsun…
Deniz Kuvvetleri Komutan›
Oramiral U¤ur Yi¤it’in konufl-
mas›n›n ard›ndan icra edece¤i
görev için harekete geçmek
üzere Oramiral Yi¤it’e göreve
haz›r raporu vererek müsaa-
de alan Türk Deniz Görev Gru-
bu Komutan› Tu¤amiral ‹sma-
il Taylan, personeli gemilere
sevk ettirdi ve iskelede aborda
durumunda olan sancak gemi-
leri TCG KEMALRE‹S (F-247)
ile TCG GAZ‹ANTEP (F-490)’›n
limandan avara edilmesi, fla-
mand›ralara ba¤l› olan TCG 
TURGUTRE‹S (F-241), TCG G‹-
RESUN (F-491) ve TCG AKAR
(A-580)’in de fora edilmesi
emrini verdi. U¤urlama töre-
ni, personelin sancak gemisi
TCG KEMALRE‹S (F-247)’de
ç›mariva yerlerine geçerek
sahilde bulunan Deniz Kuv-
vetleri Komutan› ve ailelerini
selamlayarak uzaklaflmalar›
ile sona erdi. 10-20 May›s ta-
rihleri aras›nda Beyaz F›rt›na
2010 Taktik Tatbikat›’na kat›-
larak görevine bafllayan
TDGG’nin 2010 y›l› faaliyetleri,
5 Temmuz’da Aksaz’a intikal
ile sona erecek.
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TCG TURGUTRE‹S (F-241) ve 
TCG AKAR (A-580) görev esnas›nda

©
M

S
I

D
ergisi

©
D

z.
K

.K
.l

›¤
›



S ‹NERJ‹TÜRK SAVUNMA
2010 etkinli¤inde de
ele al›nan ve 

SASAD’›n da dâhil oldu¤u
bir süreçte ortaya ç›kan bu
de¤erlendirmeleri, sektörü
düzenleme ile görevli kuru-
mun, sektörle birlikte elde
etti¤i bir sonuç olarak gör-
mek gerekir. Bu makalede,
bu de¤erlendirmeler üzeri-
ne görüfllerimizi özetleye-
ce¤iz.
2015 ve izleyen y›llarda ya-
flanabilecek 3 senaryodan
söz edilebilir: Birinci senar-
yo, yukar›da belirtilen ted-
birlerin al›nmas› ile sektö-
rün büyüklü¤ünü korumas›
ya da çok az küçülmesidir.
‹kinci senaryo, sektörün
kayda de¤er miktarda küçü-
lece¤i, fakat yukar›da bah-
sedilen tedbirler ile bu kü-
çülmenin kontrollü olarak
zamana yay›laca¤›d›r. Üçün-
cü ve kötümser senaryo ise
düflünülen tedbirlerin bek-
lenen sonuçlar› vermemesi,
sektörün mali kaynak bula-
bilmek için sivil piyasada
pazar pay› kapma mücade-
lesine girmesi ve bu müca-
delede baflar›l› olunamama-
s› durumunda, istenmeyen
ölçüde ve h›zda bir küçülme
yaflanmas›d›r. 
Her durumda, sektörün bir
bölümünün sivil projelere
yönelmesi gerekecektir.
Her senaryoda olmasa da
sektörde bir küçülme ya-
flanmas› da beklenmelidir.

Geçmifl Örnekler
Savunma sanayisi alt yap›s›-
n›n sektör de¤ifltirmesi ya
da küçülmesi ile ilgili tarihte
yaflanm›fl ve literatürde in-
celenmifl bafll›ca örnekler,
‹kinci Dünya Savafl› sonra-
s›nda ABD savunma sektörü
ve 1970-1990’l› y›llar aras›n-
da Çin savunma sektörüdür
(Çin için bak›n›z: “Fortifying
China – the Struggle to Build
a Modern Defense Eco-
nomy”, Tai Ming Cheung,
Cornell University Press,
2009). ABD’nin yaflad›¤› tec-
rübe, savafl›n sona ermesi

ile üretim miktarlar›ndaki
düflüfltür. Çin’in yaflad›¤›
tecrübe ise savunmaya har-
canan kayna¤›n sivil alana
ve ekonomik geliflime yön-
lendirilmesi, bunun sonucu
olarak savunma alan›nda
çal›flan kurulufllar›n sivil
sektörde çal›flmaya zorlan-
mas›d›r.

Türkiye’nin 2015 ve izleyen
y›llarda karfl›laflaca¤› durum,
bu iki örnekten de farkl›d›r.
Çünkü Türkiye’de, birikmifl
çok say›da projenin geçti¤i-
miz birkaç y›l içerisinde sek-
töre aktar›lmas›n›n ard›ndan,
ilerleyen süreçte savunma
projelerinin say›s›nda bir
azalma yaflanmas› beklen-

mektedir ve bu beklentiye
karfl› al›nmas› planlanan
tedbirlerden birisi sektörün
sivil kamu ihtiyaçlar›na yön-
lendirilmesidir. Bu, ayn› za-
manda sektörü askeri çal›fl-
ma alan› d›fl›nda bir alana
yönlendiren tek tedbirdir. 
Türkiye’nin yaflayaca¤› tec-
rübenin özgün yanlar› olsa

ANAL‹Z
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2015 ve 
Türk Savunma
Sanayisi
Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar, MSI Dergisi’nin

bir önceki say›s›nda (May›s 2010, Say› 55) yer alan

söyleflisinde “Türk Silahl› Kuvvetleri ihtiyaçlar›n›n büyük

ço¤unlu¤unun son dönemde sözleflmeye ba¤land›¤› ve 

sektöre aktar›ld›¤›; önümüzdeki dönemde proje hacminin

ayn› flekilde sürmesinin beklenmedi¤i; 2015 y›l›ndan

itibaren sektörün sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan s›k›nt›lar

yaflanabilece¤i” de¤erlendirmesini yaparak Türk Savunma

Sanayisine kaynak yaratabilmek için 3 bafll›k önerildi¤ini

belirtmiflti: “ihracat ve uluslararas› ifl birlikleri”, 

“di¤er kamu kurumlar›n›n ihtiyaçlar› / yat›r›mlar›” ve 

“lojistik / modernizasyon”…
Dr. Burak Codur / editor@milscint.com
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da özellikle Çin’in yaflad›¤›
tecrübelerle paralellikler
kurmak mümkündür. Di¤er
yandan, Türkiye’de, proje
say›s›ndaki azalmaya para-
lel olarak savunma alan›nda
beklenen daralma yaflan›r,
ama al›nan tedbirler bekle-
nen etkiyi göstermezse sa-
vunma sanayisinin karfl›la-
flaca¤› durum (sanayinin
mecburi olarak sivil sektöre
yönelmesi) Çin örne¤ine da-
ha fazla benzeyecektir.
Çin’de, Mao’nun ölümünün
ard›ndan Deng Xiaoping li-
derli¤inde yürütülen politi-
kalar sonucunda, savunma
sanayisi firmalar› üçe ayr›l-
m›flt›r. Kritik öneme sahip
olanlarda önemli de¤ifliklik-
ler yap›lmam›fl, ikinci grup-
takiler hem askeri, hem si-
vil ürünler üretmeye zor-
lanm›fl, özellikle elektronik
gibi ileri teknoloji konula-
r›nda çal›flan üçüncü grup-
taki firmalar›n ise (gerekti-
¤inde askeri üretime döne-
bilecek flekilde) tamamen
sivil alanda çal›flmalar› uy-
gun bulunmufltur. Böylece
kritik alt yap›n›n korunmas›,
askeri kurulufllar›n devlete
olan yükünün hafifletilmesi

ve ileri teknoloji konular›n-
da yabanc› yat›r›m›n ülkeye
çekilmesi amaçlanm›flt›r.
Çin’de askeri ürünler tasar-
layan ve üreten kurulufllar›n
sivil ifllere yönlenmesi, san-
c›l› ve belirli zamanlarda
devlet müdahalesini gerek-
tiren bir süreç olmufltur.
Özellikle kendi askeri alan-
lar›nda rakipsiz olan firma-
lar›n, sivil projelerde önem-
li güçlükler yaflad›klar› gö-
rülmüfltür. Araflt›rma ve ge-
lifltirme faaliyetlerinin sivil
sektöre uyarlanmas›nda da
zorluklar yaflanm›flt›r. Özet
olarak, düzenleyici tedbirler
al›nmadan savunma sanayi-
sini istenen yumuflak geçifl
ile sivillefltirmek mümkün
olamam›flt›r.

Türkiye ‹çin 
Muhtemel Dersler
Düzenleyici tedbir ihtiyac›
konusu, Türk Savunma Sa-
nayisi’nin di¤er kamu ihti-
yaçlar›na yönlendirilmesi
plan› ile ba¤daflt›r›larak
flöyle bir örnekle aç›klana-
bilir:
Y›llard›r savunma planla-
mas›nda kullan›lan ve Tür-
kiye’de de uygulanan sistem
olan “Planlama, Program-
lama ve Bütçeleme Siste-
mi”, 1960’l› y›llarda ABD’de
tüm devlet daireleri için yü-
rürlü¤e konulmufltur. Bu
sistemin savunma sanayisi-
nin ifl yap›fl tarz›n› derinden
etkiledi¤ini öne sürmek ha-
tal› olmayacakt›r. ABD ör-
ne¤inden devam edecek

olursak savunma sanayisi
için ifl yapan bir firma, sa-
vunma alan› d›fl›nda baflka
bir devlet kurumu ile çal›fl-
mas› durumunda da benzer
ifl yap›fl tarz› ile karfl›lafl-
maktad›r. Kuflkusuz arada
hala önemli farkl›l›klar bu-
lunacak olsa da firma, her
iki durumda da ihtiyac›n› bi-
len, tan›mlayabilen ve onu
planlayabilen müflterilerle
çal›flm›fl olacakt›r.
Burada flu soruyu sormak
gerekiyor, Türkiye’de de du-
rum böyle midir, tüm kamu
kurumlar› ayn› flekilde ihti-
yac›n› planlayabilmekte, ta-
n›mlayabilmekte ve proje-
lendirebilmekte midir?
E¤er bu sorunun cevab› ha-
y›r ise ya di¤er devlet ku-
rumlar›n› ya da savunma
sanayisi firmalar›n›n ifl ya-
p›fl tarz›n› de¤ifltirmek ge-
reklili¤i (ya da her ikisi bir-
den) ortaya ç›kmaktad›r.
Yukar›daki soru, sadece sa-
vunma sanayisi firmalar›n›n
sivil kurumlarla ifl yapabil-
mesi ile ilgili de¤ildir. Var-
sayal›m ki askeri – sivil pro-
jeler aras›nda devlet ku-
rumlar›n›n ifl yap›fl tarz› aç›-
s›ndan önemli farkl›l›klar
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var, ama savunma sanayisi
firmalar›, sivil kamu kurum-
lar›yla ifl yapabilecek flekil-
de kendilerini güncellediler.
Bu durumda bu firmalar›n,
içinde bulundu¤umuz yo¤un
askeri proje dönemi gibi bir
“seferberlik” dönemine
uyum sa¤lama süreci ister
istemez etkilenmeyecek
midir (Çin’in üçüncü grup
firmalar› gibi)? Etkilenecek-
se, bu etkiyi en aza indirge-
mek için nas›l tedbirler al›n-
mal›d›r?
Sonuç olarak; al›nan karar-
lar gere¤ince, 2015 y›l› ve
sonras›nda Türk Savunma
Sanayisi’ni içine düflebilece-
¤i güç durumdan kurtarmak
için ulafl›lmas› planlanan
amaçlardan birisi, sivil ka-
mu sektöründe de ifl yapabi-
len bir savunma sanayisi ya-
p›lanmas›na kavuflabilmek
olacakt›r. Bu yap›lanma için
haz›rlan›rken savunma sa-
nayisi firmalar›n›n yapmala-
r› gerekenler, sivil sektörün
özellikleri hakk›ndaki litera-
tür araflt›rmalar›yla ve sek-
tör de¤ifltirmifl firmalar›n
hikayeleri üzerinden tahmin
edilebilir. Burada yarat›la-
cak fark, sektörü düzenle-
yen; Türk Silahl› Kuvvetleri,
Milli Savunma Bakanl›¤› ve
Savunma Sanayii Müsteflar-
l›¤› ile onlar›n alt birimleri-
nin yapacaklar› haz›rl›klar
ve alacaklar› tedbirler ola-
cakt›r. Bu kapsamda göze-
tilmesi gereken noktalardan
birisi de söz konusu firmala-
r›n gerekti¤inde eskisi gibi
savunma sektörüne en az
uyarlanma süresi ile döne-
bilmelerinin tedbirlerinin
al›nmas›d›r.

Önümüzdeki 
Dönem ‹çin Notlar
Kuflkusuz “Türk Savunma
Sanayisi ve 2015” konusu,
önümüzdeki dönemde daha
ayr›nt›l› ve daha de¤iflik bak›fl
aç›lar› ile irdelenmeye de-
vam edecektir. Bu aflamada,
konunun daha çok tart›fl›l-
mas›n›n ne kadar önemli ol-
du¤unu belirtmek için flu ör-

nek verilebilir. Bilindi¤i gibi
flirketler için – özellikle de
büyümeye yönelik olarak –
fon yaratma yollar›ndan biri-
si borsaya aç›lmakt›r. Bugün
‹MKB’de ifllem gören tek sa-
vunma sanayisi flirketi 
ASELSAN’d›r. 2015 ve sonra-
s› için endifleler devam ettik-
çe, yak›n vadede borsaya
aç›lm›fl savunma flirketi say›-
s›nda art›fl beklemek ger-
çekçi olmayacakt›r. Çünkü
yat›r›mc›lar, gelece¤i konu-
sunda soru iflaretleri olan bir
sektöre muhtemelen girmek
istemeyeceklerdir. Di¤er
yandan, e¤er 2015 y›l› ve son-
ras› için çizilen yol konusun-
da bir uzlafl› sa¤lanabilir, so-
ru iflaretleri giderilebilir ve
bu yolda olumlu ad›mlar at›-
labilirse sektöre olan güven
tazelenebilir.
Son olarak araflt›rma ve ge-
lifltirme faaliyetleri ile ilgili
bir parantez açmak gerek-
mektedir. Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤›’n›n Ar-Ge Yol
Haritas›, alt sistem baz›nda
Ar-Ge faaliyetleri ile gelifltiri-
lecek birleflenlerin ana sis-
temlerle bütünlefltirilmesini
öngörmektedir. Bu modele
benzer bir örnek, ATAK heli-
kopterinin ilk paketinde kask
gibi birleflenlerin yabanc›
kaynaklardan haz›r al›nmas›,
izleyen paketlerde Türk öz-
gün ürünlerinin kullan›m›
plan›d›r. Fakat modelin te-

melinde, tedarik s›ras›nda
haz›r ürün – araflt›rma gelifl-
tirme ile gelifltirilen ürün de-
¤iflimi vard›r. 2015 ve sonra-
s›nda ana sistem tedarikinde
yaflanacak duraksaman›n bu
yol haritas›na etkileri (aç›k
kaynaklardaki bilgiler itibari
ile) bilinmemektedir. Fakat
sistemlerde mevcut durum-
da bulunan ve sorunsuz fle-
kilde çal›flan bir birleflenin
halen hizmetteyken, Ar-Ge
ile gelifltirilen özgün bir ürün
ile de¤ifltirilmesi, bir direnç
ile karfl›laflabilir (bu direnç
baz› durumlarda hakl› bir di-
renç olacakt›r). Dolay›s› ile
mevcut Ar-Ge yol haritas›n›n
da 2015’e do¤ru bir aksakl›¤a
yol açmayacak flekilde gün-
cellenmesi beklenmelidir.
Bahsedilen güncelleme ge-
reksinimi, sistem tedariki ya-
t›r›mlar› ile Ar-Ge yat›r›mlar›
aras›nda nedensellik ba¤lan-
t›s›n› yads›mamaktad›r. fiüp-
hesiz ki Ar-Ge çal›flmalar›n›n
tedarik edilecek sistemlere
yönelik yap›lmas› istenir. Di-
¤er yandan Ar-Ge çal›flmala-
r›, sadece mevcut ya da yak›n
gelecekteki sistemler için
yap›lmak zorunda de¤ildir.
Gelecekte rakiplerin geliflti-
rebilece¤i “sürpriz” sistem-
lere haz›rl›kl› olabilmek ya
da sürprizin kendisi olabil-
mek için de Ar-Ge çal›flmala-
r› yap›l›r. Savunma tedariki-
nin yavafllad›¤› zamanlarda,

bu nitelikte Ar-Ge çal›flmala-
r›na a¤›rl›k verilerek tekno-
lojik üstünlük korunabilir.
Ar-Ge çal›flmalar›n›n gelece-
¤i ile ilgili beklentileri des-
tekleyen bir durum da ana
sistem tedariki yat›r›mlar› ile
Ar-Ge yat›r›mlar›n›n finansal
olarak ba¤›ms›z flekilde ele
al›nabilmesidir. Dünya gene-
linde oldu¤u gibi Türkiye’de
de Ar-Ge faaliyetlerine yap›-
lan yat›r›mlar, sistem tedari-
ki için harcanan bütçelerden
çok daha düflüktür. Bu yüz-
den 2015 ve sonras› için Ar-
Ge faaliyetlerine ayr›lan büt-
çenin düflmemesi, en az›n-
dan bugünkü seviyesini ya da
daha ileri bir seviyeyi koru-
mas› sa¤lanmal›d›r. Nitekim
Çin’de savunma sanayisi kü-
çülürken Ar-Ge yat›r›mlar›
artm›flt›r.
Konuyu yine Çin örne¤inden
bir notla kapatacak olursak;
savunma sanayisinin küçül-
dü¤ü, di¤er yandan sivil Ar-
Ge çal›flmalar›n›n artt›¤› dö-
nemde (2015 ile ilgili öngörü
gerçekleflirse Türkiye de
benzer bir döneme girecek-
tir) Ar-Ge ifl gücünün sivil
sektöre kayd›¤› gözlenmifltir.
Türkiye, bu gerçeklerin far-
k›nda olarak - mümkün ise
teknoloji haz›rl›k seviyesi
(Technology Readiness Le-
vel) 6 ya da 7’ye ulaflacak -
savunma Ar-Ge çal›flmalar›-
na devam edebilmelidir.

ANAL‹Z
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Uluslararas› fuarlar
bak›m›ndan çok yo-
¤un bir sene geçiren

Türk Savunma Sanayisi,
potansiyel ifl birliklerini de-
¤erlendirmek ve milli ürün-
lerimize yönelik mevcut
fark›ndal›¤› daha üst sevi-
yelere tafl›mak amac›yla,
Savunma Sanayii Müste-
flarl›¤› (SSM)’nin koordi-
nasyonunda dünyan›n dört
bir yan›nda boy göstermeye
devam ediyor. fiili ve Ka-
tar’dan sonra solu¤u Ma-
lezya’da alan firmalar›m›z,
ürün ve kabiliyetlerini ilgili-
lere tan›tman›n yan› s›ra
bölge ülkelerinin çok say›-
da üst düzey heyetini de
a¤›rlad›.
Asya K›tas›’n›n en büyük
savunma ve güvenlik fuar›
olarak bilinen DSA, bu y›l,
39 ülkeden 304 yabanc›
heyet ve 42 ülkeden de 830
kat›l›mc› firmay› misafir
etti. Türkiye’nin de Savun-
ma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) çat›s› alt›nda kala-
bal›k bir ekiple kat›ld›¤›
DSA, yabanc› heyet say›s›
göz önünde bulunduruldu-
¤unda, oldukça tatmin
ediciydi. Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar’›n
baflkanl›¤›nda oluflturulan
ve Harita Genel Komutan›
Korgeneral Yaflar Güler ile
Emniyet Genel Müdür Yar-
d›mc›s› Mehmet Tok-
göz’ün de ifltirak etti¤i
resmi heyet ile birlikte
Türk Silahl› Kuvvetlerini

Güçlendirme Vakf› yetkili-
leri ve 29 firmam›z olduk-
ça yo¤un bir 4 gün geçirdi.
Her ne kadar resmi kat›-
l›mc› say›m›z 29 olsa da
art›k Malezya’da ev sahibi
olan ve BYO Marine stan-
d›nda, Malezyal› firmalar
aras›nda tan›t›m faaliyet-
lerini yapan Yonca-Onuk
Tersanesi’ni de unutma-
mam›z gerekiyor.
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Asya ve Okyanusya bölgeleri ile Uzak Do¤u savunma

pazar›na aç›lan bir kap› olarak de¤erlendirilen ve önemi,

düzenlendi¤i her y›l biraz daha artan DSA fuar›, bu y›l, 

19-22 Nisan tarihlerinde Malezya’n›n baflkenti Kuala

Lumpur’da baflar›yla icra edildi. Putra Dünya Ticaret

Merkezi (Putra World Trade Center)’da 12’ncisi icra edilen

fuar›n bu seneki tek flanss›zl›¤› ise ‹zlanda’da meydana

gelen yanarda¤ patlamas› sebebiyle Avrupa’da çok say›da

uçuflun iptal edilmesi ve Avrupal› firmalar›n kat›l›m›nda

s›k›nt›lar yaflanmas› oldu.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

DSA Savunma 
Sanayimizin 
Yeni Anlaflmalar›na 
Ev Sahipli¤i Yapt›
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Ümit BAYRAKTAR: Say›n

Müsteflar›m, öncelikle 

okuyucular›m›z için fuar› 

de¤erlendirir misiniz?

Murad BAYAR: Bu y›l fuar
gerçekten baflar›l›. Bir ön-
ceki fuarda, kat›l›m ve fa-
aliyetler aç›s›ndan biraz
olumsuz kanaatlerimiz
vard›. Ama bu sefer iyi bir
kat›l›m oldu¤unu düflünü-
yorum. Malezya’n›n en üst
makamlar›ndan ve bölge
ülkelerinden ciddi bir kat›-
l›m gördüm.
Hepsi de stantlar›m›za
geldiler, ikili görüflmeler
yapt›k. Bu bölgede somut
konular›m›z›n ço¤ald›¤›n›
görüyorum. Bir ya da iki
konuyu görüflme noktas›n›
çok gerilerde b›rakt›k. Ar-
t›k bir seri konu görüflüyo-
ruz. O aç›dan da baflar›l›
bir fuar.

Ümit BAYRAKTAR: Bir önceki

DSA’dan bu güne geçen 

2 y›la bakt›¤›m›zda, bölgede 

3 firman›n öne ç›kt›¤›n› 

görüyoruz. FNSS, 

Yonca-Onuk Tersanesi ve 

bu fuarda imzalad›¤› 

Mutabakat Muht›ras› ile 

HAVELSAN. Bunlar›n d›fl›nda

eklememiz gereken baflka 

firma var m›?

Murad BAYAR: Buraya
STM’yi de eklemek laz›m.
Özellikle gemi infla ve gemi
tasar›m projelerinde, Malez-
ya’n›n Boustead Tersanesi
ile ifl birli¤i aç›s›ndan STM de
büyük mesafe ald›. Malezya
makamlar›nda da ciddi bir il-

gi görüyorlar. Büyük bir ifl
birli¤i potansiyeli olufltu. Ar-
t›k STM’yi de Malezya’da
önemli bir oyuncu görmemiz
gerekiyor.

“FNSS Sektör 
Aç›s›ndan da 
Büyük Bir fians”
Ümit BAYRAKTAR: Malezya

deyince, FNSS’yi özel bir yere

koymak gerekmiyor mu?

Murad BAYAR: Bence
FNSS’nin burada yapt›klar›
hakikaten büyük bir baflar›
hikâyesi. Malezya’da üçüncü
büyük kontratlar›n› al›yorlar.
Hem de bu sefer yeni bir araç
ailesi ile… Buradaki yerli bir

firma ile güzel bir ifl birli¤i
gelifltirdiler. Bir ihaleyi ka-
zanmak tamam, ama özellik-
le müflteri nezdinde çok
olumlu bir yerleri var burada.
Malezya Kara Kuvvetleri Ko-
mutan›, bizzat ifade etti
FNSS’den çok memnun ol-
duklar›n›. Hatta FNSS’nin za-
man zaman sözleflme gerek-
lerinin de ötesine geçerek
buradaki hizmetini devam et-
tirdi¤ini anlatt› bize. Üründen
de son derece memnunlar.
Sektörümüz aç›s›ndan da bü-
yük bir flans olarak görüyo-
rum bu durumu. Di¤er firma-
lar›m›z için de çok olumlu bir
referans teflkil ediyor FNSS.

Savunma Sanayii Müsteflar› Bayar: 

“Bölgede Somut Konular›m›z Ço¤ald›”
Fuar boyunca yak›ndan takip etti¤imiz Türk firmalar›n›n icraatlar› ve
gö¤sümüzü kabartan ifl birli¤i anlaflmalar›na imza atan FNSS ve HAVELSAN 
ile ilgili kapsaml› haberlere geçmeden önce, Malezya’da bize vaktini ay›r›p
sorular›m›z yan›tlayan Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar’a 
teflekkür ediyor ve kendisinin fuar de¤erlendirmelerini sizlere sunuyoruz.
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Ümit BAYRAKTAR: Bugüne

kadar, bir savunma ürününü

ihraç edebilmek için önce

TSK’n›n kullan›m›na vermifl

olmak gerekir denirdi. Ama

bugün, Malezya’n›n kendi

projesine referans teflkil 

etmesi için seçti¤i araç, 

henüz TSK’n›n envanterine

girmifl de¤il. Konuyla ilgili 

siz ne düflünüyorsunuz?

Murad BAYAR: PARS 8x8’i
z›rhl› araç olarak kullan-
masak da yüzer köprüde
platform olarak kullan›yo-
ruz. Dolay›s›yla orada bir
bafllang›c› oldu. 6x6 için
projemiz devam ediyor bili-
yorsunuz. O da PARS ailesi-
nin bir arac›. Fakat söyledi-
¤iniz do¤ru. Tam o konfigü-
rasyonda bir araç TSK’n›n
envanterinde henüz yok. Bu
durumu savunma sanayi-
mizin geliflimine ba¤l›yo-
rum. Baflka örnekler de
görmeye bafllad›k çünkü.
Mesela ASELSAN da
STAMP’› Türkiye sözleflme-
sinden önce, Yonca-Onuk
Tersanesi’nin botlar› ile
birlikte ihraç etmeyi baflar-
d›. Türkiye’deki seri üretim
kontrat›ndan önce oldu bu.

Ümit BAYRAKTAR: Sektörün

flöyle bir talebi oldu¤unu 

gözlemliyoruz: Ayr› ayr›

standlarla fuarlara kat›lmak

yerine, örne¤in bir M‹LGEM

çat›s› alt›nda, projede 

görev alan firmalar toplansa

ve do¤rudan M‹LGEM’in 

sat›fl›na odaklan›lsa daha

iyi olur. SSM’nin böyle bir 

düflüncesi var m›? Mesela 

Pakistan’da bir M‹LGEM 

stand› görebilir miyiz?

Murad BAYAR: Olabilir.
IDEF’te benzeri çal›flmalar
yapm›flt›k. Bir baflka fuarda
da tank modernizasyon stan-
d› yapt›k. Bu tip örneklerimiz
var. Ama yap›labilir, say› art-
t›r›labilir. Böyle bir yaklafl›m,
gelen ülkelerin silahl› kuv-
vetlerine daha net bir imaj
verebilir. Örne¤in, dolaflt›k-
lar› zaman ana ürünü parça
parça gördüklerinde bir kafa
kar›fl›kl›¤› oluflabiliyor. Fakat
flöyle bir durum da var; flir-
ketlerimiz ço¤unlukla kendi
stantlar›n› istiyorlar.

Ümit BAYRAKTAR: Evet,

ASELSAN ya da HAVELSAN

gibi firmalar›m›z için 

kesinlikle do¤ru. Zaten 

onlar›n sergileyebilecekleri,

ihraç edilebilme flans› yüksek

çok say›da farkl› çözümleri

oldu¤u için ayr› standlar›n›n

olmas› normal. Fakat baz› 

firmalar›m›z›n ürünlerinin,

tek bafllar›na ihraç edilme

flanslar› çok düflük, stand 

açmalar› onlar aç›s›ndan

çok da faydal› de¤il.

Murad BAYAR: Özellikle alt
yüklenici firmalar için, alt
sistemler için böyle bir uy-
gulamaya gitmek faydal›
olabilir. Her ne kadar o bü-
tünü gösterirken onun içe-
risinde bu firmalar›n pay›n›
öne ç›kartma imkân›m›z
çok fazla olmasa da örne-
¤in M‹LGEM’i ihraç etme
baflar›s›n› gösterirsek, ora-
daki bütün çözümlerimiz
ihraç edilmifl olacak.

Ümit BAYRAKTAR: Bu 

durumdan fayda sa¤layan 

firmalar›m›z›n flikâyetçi 

olacaklar›n› zannetmiyorum.

Murad BAYAR: Do¤ru. 
Bunu Yonca-Onuk Tersane-
si’nin bot ihracatlar›nda
gördük. MRTP’lerle birlikte
ASELSAN’›n STAMP’› da
gitti.

Ümit BAYRAKTAR: Peki 

Pakistan’da M‹LGEM stand›

olacak diyebilir miyiz?

Murad BAYAR: Bu konuda
çal›flal›m… M‹LGEM, ALTAY,
ATAK gibi projelerde olabilir.

Ümit BAYRAKTAR: Say›n

Müsteflar›m son olarak 

flunu sormak istiyoruz: 

Fuar öncesi gündemde 

olmay›p da fuar esnas›nda 

ortaya ç›kan, okuyucular›m›zla

paylaflabilece¤iniz geliflmeler

var m›?

Murad BAYAR: Asl›nda bir-
çok konu var. Ama biliyorsu-
nuz bu konular›n bir anda
geliflmesi, sonuca ulaflmas›
diye bir fley yok. Örne¤in
FNSS’nin çal›flmas› yaklafl›k
5 y›ld›r sürüyor. Yavafl yavafl
olgunlaflarak gidiyor. Kontrat
imzalanana kadar da ifl bitti
denemiyor. Ama mesela
STM’nin gemi çal›flmalar›,
geçti¤imiz 2 sene içerisinde
önemli bir ivme kazand›, bun-
dan bahsedebiliriz, Malez-
ya’da elektronik kar›flt›r›c›lar
olabilir, mesela Tayland’la
M60 modernizasyonunu ko-
nufluyoruz, ayr›ca 155’lik ve
105’lik obüsler de olabilir.
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Bu sene farkl› co¤rafyalarda düzenlenen birçok fuara kat›-
lan ARES Tersanesi, gitti¤i ülkelerin ve komflular›n›n ihti-

yaçlar›n› yak›ndan analiz ederek bot çözümlerini buna göre te-
darik makamlar›na sunmaya devam ediyor. Mart ay›nda Ka-
tar’da düzenlenen DIMDEX fuar›nda tan›tt›¤› ARES 125 FAMB
hücumbotlar›n› ve ARES 125 HERCULES karakol botlar›n› Ma-
lezya’daki DSA fuar›nda da tan›tan firma yetkilileri, HERCULES
serisi karakol botlar›na çok yak›nda bir yenisinin daha ilave
olaca¤›n›n müjdesini verdi. 26 m boyunda olan ve tersanenin
di¤er çözümleri gibi ihtiyaç makam›n›n iste¤ine göre alümin-
yum veya ileri kompozit malzemelerden infla edilebilecek yük-
sek performansl› bu yeni model, ARES 85 HERCULES’in önü-
müzdeki haftalarda ARES Tersanesinin karakol botu filosuna

kat›lmas› bekleniyor. Uzak Do¤u bölgesini çok iyi tan›mad›kla-
r›n› fakat DSA sonras›nda bölgede var olman›n önemini daha
fazla anlad›klar›n› belirten firma yetkilileri, fuar sayesinde ye-
ni temaslar sa¤lad›klar›n› ve çevre ülkelerden talep bekledik-
lerini de sözlerine ekleyerek DSA fuar›ndan beklentileri karfl›-
lanm›fl olarak ayr›ld›.

Bir tasar›m ve Ar-Ge firma-
s› olan ve ihtiyaçlar para-

lelinde h›zl› çözümler geliflti-
rip bu çözümleri an›nda uygu-
lamaya koyma yetene¤iyle
öne ç›kan ATARD, SSM çat›s›
alt›nda kat›ld›¤› ikinci yurt d›fl›
fuar› olan DSA’da, sergiledi¤i,
RTM imalat yöntemi ile kom-
pozit kirifl eleron çözümleri,
kompozit lançer imalat›, uzay

ve nükleer uygulamalar› için
aktif ve pasif yatak sistemleri,
enerji santralleri için s›zd›r-
mazl›k eleman tasar›m ve
analiz kabiliyetleri, insanl› ve
insans›z platform kompozit

tasar›m kabiliyetleriyle dikkat
çekti. Kompozit malzemelere
yönelik oldukça yenilikçi ve
ak›lc› çözümleri kendi bünye-
sindeki mühendisler ve tek-
nik personel ile ihtiyaç sahip-

lerine sunan firma, ayr›ca
gerçeklefltirdikleri bir Ar-Ge
projesi kapsam›nda tüm ta-
sar›m› ve üretimi kendilerine
ait olan enerji depolama sis-
temleriyle de Uzak Do¤u pa-
zar›n›n ilgisini çekmeyi ba-
flard›. DSA fuar›na kat›l›rken
öncelikle kendilerini Asya ve
Uzak Do¤u pazar›nda tan›t-
may› amaçlayan ATARD, böl-
gedeki havac›l›k ve savunma
firmalar›na ulaflarak yeni ta-
sar›m projelerine dahil olma-
y› ve bu do¤rultuda hizmet ih-
rac› portföyünü de gelifltir-
meyi hedefliyor.

ARES Bot Filosunu Geniflletiyor

Gerek SSM liderli¤inde

gerçeklefltirilen milli

kat›l›mlarda gerekse birey-

sel kat›l›mlarda sergiledi¤i

ürünleriyle her zaman göz

dolduran ASELSAN, DSA

fuar›nda da ziyaretçilerin

be¤enisine sundu¤u genifl

ürün yelpazesiyle büyük ilgi

gördü. ASELSAN, fuar süre-

since, Malezya ve di¤er böl-

ge ülkelerinde takip etmek-

te oldu¤u projeleri öne ç›ka-

racak flekilde; Askeri Ha-

berleflme Sistemleri, Hava

Savunma / Silah Sistemleri,

Elektro-Optik Sistemleri,

Elektronik Harp Sistemleri

ve Deniz Sistem Çözümleri

konular›ndaki ürün ve sis-

temlerini sergiledi.

ASELSAN’›n DSA fuar›nda

sergiledi¤i ürün / sistemler-

den yaz›l›m tabanl› el, araç,

s›rt telsizleri; iç konuflma

sistemi, manga telsizi ve

GRC-5218 mikrodalga link

gibi askeri haberleflme çö-

zümlerinin yan› s›ra stabilize

makineli tüfek platformu,

kaideye monteli hava savun-

ma sistemi, komuta kontrol

sistem çözümleri, P‹TON ve

BOA termal silah dürbünleri

ile tafl›nabilir RCIED elektro-

nik kar›flt›r›c›s›, sadece ya-

banc› heyetlerin de¤il di¤er

üreticilerin de ilgisini çekti.

Özellikle Malezya’daki faali-

yetlerinin yo¤unlaflt›¤›; Hava

Savunma Sistemleri ve Sta-

bilize Silah Sistemleri gibi

projelerle ilgili olarak, Ma-

lezya Savunma Bakanl›¤› ve

Malezya Silahl› Kuvvetleri

üst düzey yetkilileriyle de

yap›c› görüflmeler gerçek-

lefltiren ASELSAN, Malezya

ve Uzak Do¤u’da takip et-

mekte oldu¤u projeler aç›-

s›ndan oldukça verimli bir

fuar› daha geride b›rakt›.

ASELSAN Çizgisini Koruyor

ATARD’›n 
Uzak Do¤u 
Hedefleri 
Büyük
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Elektronik mühendisli¤i
ve iletiflim çözümleri

konusunda ülkemizin yük-
selen bir de¤eri olan
ATEL, imkân ve kabiliyet-
leri paralelinde dünya pa-
zar›nda yer almay› ve dai-
mi bir oyuncu olabilmeyi
hedefliyor. Bu do¤rultuda
da birçok firmam›z gibi
ATEL de dünyan›n dört bir
köflesinde düzenlenen
uluslararas› fuarlarda öz-
gün çözümleri ile boy gös-
teriyor. Son dura¤› Malez-
ya olan firma, zor flartlar
için tasarlanm›fl, kapsaml›
haberleflme ve ana yurt
güvenli¤i çözümlerini
Uzak Do¤u ve Asya pazar›-
na tan›tt›. Özellikle s›rtta
tafl›nabilir ve profesyonel

GSM elektronik kar›flt›r›c›-
lar› ile büyük ilgi toplayan
ATEL, RF kar›flt›r›c› / kö-
relticiler konusunda son
y›llarda yapt›¤› büyük at›-
l›mlar ile savunma sanayi-
mize de önemli katk›larda
bulunuyor. Kullan›c› kon-
septlerine uygun yap›s›,
uygun fiyat›, yüksek per-
formans› ve uzun görev
süresi ile kendi alan›ndaki
en hafif s›rt tipi RF körelti-
ci / kar›flt›r›c› sistemleri
ürettiklerini belirten firma
yetkilileri, fuar esnas›nda
Uzak ve Orta Do¤u menfle-
li firmalar ile ana yurt gü-
venli¤i projelerindeki po-
tansiyel ifl birlikleri hak-
k›nda da görüflmeler ger-
çeklefltirdi.

Uluslararas› fuar maceras› 2009 y›l›nda Birleflik Arap
Emirlikleri’nin baflkenti Abu Dabi’de düzenlenen IDEX’09

ile bafllayan ve SSM çat›s› alt›nda Malezya’da da yerini alan
AYYAZILIM, sergiledi¤i özgün tasar›mlar› ile gurur kayna¤›-
m›z oldu. Uzak Do¤u’da herhangi bir pazarlama faaliyeti ol-
mayan ve bu bölgede ilk defa boy gösteren firma, topçu bir-
likleri için gelifltirdi¤i Rasadi Yöntemli Meteoroloji Sistemi
RAYMET ve ana yurt güvenli¤i projeleri kapsam›nda gelifltir-
di¤i, termal kamera görüntülerini analiz ederek alarm, takip
gibi kullan›m fonksiyonlar› ekleyen “Termal Kalkan” siste-
mini sergiledi. Fuar boyunca yapt›¤› görüflmeler sayesinde
bölgenin ihtiyac› olan ve ilgi duyaca¤› sistemler hakk›nda da
ipuçlar› edinen AYYAZILIM, bölgedeki çözüm sa¤lay›c› firma-
lar ile ifl birli¤i yapma konusunda da oldukça hevesli. 
Kat›ld›¤› her fuardan sonra, öncelikli amac›n›n, ana yükleni-
ci konumunda olan yerli firmalar›m›zla ayn› platformda yer
alarak onlar›n ihtiyaçlar›na çözüm olabilecek ürünlerini ta-
n›tmak ve yurt içinde ifl birliklerini güçlendirmek oldu¤unu
belirten AYYAZILIM Genel Müdürü Atilla Yenido¤an, geçti¤i-
miz aylarda ROKETSAN’a teslim ettikleri ve ROKETSAN des-
te¤i ile gelifltirilen ve nihai halini alan RAYMET’in, ROKETSAN
stand›n›n hemen yan›nda sergileniyor olmas›n›n, savunma
sanayimizin ana ve alt yüklenicileri ile beraber fuarda yer al-
d›¤›n›n gösterilmesi aç›s›ndan önemli oldu¤unu söyledi. Araç
elektroni¤i alan›nda da faaliyetleri bulunan firma, FNSS’nin
DSA’da yapm›fl oldu¤u anlaflmadan gurur duyduklar›n›, bu
ve benzeri anlaflmalar kapsam›nda verilecek ifl paylar› ile alt
yüklenici firmalar›n da Uzak Do¤u pazar›na aç›labilece¤ine
olan inançlar›n›n güçlendi¤ini vurgulad›.

ATEL Çözümleri ile 
Oldukça ‹ddial›

AYYAZILIM 
Gelecekten Umutlu

Savunma sanayimizin genç ve dinamik ekiplerinden B‹TES,

ilk yurt d›fl› fuar›nda göz doldurdu. Ad›n› özellikle HELS‹M

projesi kapsam›ndaki baflar›l› çal›flmalar›yla duyuran ve bil-

gisayar tabanl› e¤itim sistemleri alan›nda ciddi tecrübe ve

bilgi birikimine sahip olan B‹TES, fuarda, bilgisayar tabanl›

e¤itim sistemlerinin yan› s›ra simülasyon ve modellemeye

yönelik çal›flmalar›n› sergiledi. Firman›n; Kara Havac›l›k

Okul Komutanl›¤›nda kullan›mda olan S-70A Black Hawk,

Deniz Hava Üs Komutanl›¤›nda kullan›mda olan S-70B Sea-

hawk’›n yan› s›ra AS 532 Cougar helikopterleri ile CN-235

CASA uça¤›n›n, pilot ve teknisyen e¤itimlerinde kullan›lan

bilgisayar tabanl› e¤itim sistemleri ile ASELSAN taraf›ndan

gelifltirilen STAMP ve STOP stabilize silah sistemleri için ge-

lifltirdi¤i bilgisayar tabanl› e¤itim sistemleri, bölge ülkelerin-

den gelen ziyaretçilerin özellikle ilgisini çekti. Do¤rudan ol-

masa da ASELSAN, FNSS ve HAVELSAN gibi savunma devi

firmalar›m›z›n projeleri kapsam›nda ürünlerini ihraç edebi-

leceklerini de¤erlendiren B‹TES, fuar esnas›nda yapt›¤› gö-

rüflmeler ›fl›¤›nda, özellikle Bangladefl, Malezya ve Singapur

gibi bölge ülkeleriyle, Türkiye’de yapt›klar› çal›flmalara ben-

zer faaliyetlerde bulunabileceklerini de¤erlendiriyor.

B‹TES Hedef Büyüttü
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Bölge ülkeleriyle çok say›-
da projeye yönelik gö-

rüflmelerini sürdüren, ülke-
mizin taktik tekerlekli araç
uzman› BMC, DSA’da heyet
üstüne heyet a¤›rlad›. Baflta
Filipinler, Kore Cumhuriyeti,
Malezya, Pakistan ve Tayland
olmak üzere, çok say›da böl-
ge ülkesinin üst düzey yetki-
lileri taraf›ndan ziyaret edi-
len BMC’nin, özellikle Malez-
ya, Filipinler ve Tayland or-
dular›n›n tedarik makamlar›
ile yapt›¤›, may›na karfl› ko-
rumal› araç ve taktik teker-
lekli araçlara yönelik görüfl-
meleri çok olumlu geçti.
DSA’da BMC cephesinde dik-
katimizi çeken bir di¤er ge-
liflme de çeflitli Asya ve Afri-
ka ülkelerinden firmalar›n,
yurt d›fl›nda büyük üne sahip
olan BMC’nin temsilcisi ola-
bilmek için adeta birbirleriy-
le yar›flmalar› oldu.
Fuarda ayr›ca, firman›n böl-
ge ülkelerinde yürüttü¤ü
bafll›ca projeler ve son du-
rumlar›na iliflkin de bilgi al-
ma f›rsat›m›z oldu. Malezya
cephesinde, 5 ton (4x4) ve 10
ton (6x6) taktik tekerlekli
araçlar için görüflmelerini
sürdüren BMC, her iki araç
tipi için de testlere haz›rlan›-
yor. Testler için talep edilen
teknik özelliklerde birer araç

haz›rlayan BMC, daveti mü-
teakip yap›lacak testlerin ta-
mamlanmas›n›n ard›ndan da
al›m için görüflmelere baflla-
may› hedefliyor. Görüflmeler
ayr›ca z›rhl› araçlar› kapsa-
yacak flekilde geniflletilmifl
durumda.
2,5 ton, 5 ton ve 10 ton s›n›-
f›ndaki taktik tekerlekli araç-
lar›yla gündemde oldu¤u
Tayland’da yap›lan tan›t›m-
larda yetkililerden büyük be-
¤eni gören BMC, bu ülkenin
Deniz Kuvvetlerinin ihtiyac›
için ise bu y›l içinde ç›k›lmas›
düflünülen ihaleyi bekliyor.
BMC’nin yo¤un flekilde faali-

yet gösterdi¤i bir di¤er ülke
ise Pakistan. Bu ülkeye tes-
lim etti¤i 5000 galonluk Uçak
Akaryak›t ‹kmal Tankeri say›-
s› 150’ye yaklaflan BMC, 5 ton
taktik tekerlekli araçlar ve
z›rhl› araç ihaleleri için de
çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Bangladefl cephesinde ise
firmam›z, daha önce tesli-
mat› yap›lm›fl olan 5000 lt
4x4 su tankerlerinin ard›n-
dan, flimdi de z›rhl› araç için
görüflmelere bafllad›. Edindi-
¤imiz bilgilere göre BMC’nin
bu projeden baflar› beklentisi
de çok yüksek.

Türk MRAP’›: Kirpi
DSA’da yo¤un bir gündemle
karfl›m›za ç›kan BMC’nin
Türkiye’de de yo¤unlu¤u sü-
rüyor. Taktik Tekerlekli Araç
projesi kapsam›nda görev-
lendirildi¤i May›na Karfl› Ko-
rumal› Taktik Tekerlekli
Araçlar için hummal› bir ça-
l›flma içerisinde olan BMC,
çok yak›nda teslimatlara

bafllamay› hedefliyor. May›n,
el yap›m› patlay›c› (IED) ve
balistik testlerinden büyük
bir baflar› ile geçen araca,
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›
taraf›ndan “Kirpi” ismi veril-
di. Proje kapsam›nda 2,5
ton, 5 ton ve 10 ton Taktik
Tekerlekli Araçlar›n tesli-
matlar›na ise bafllanm›fl du-
rumda.
BMC’nin bir sonraki dura¤›
ise Haziran ay›n›n ortas›nda
Paris’te yap›lacak olan Eu-
rosatory fuar› olacak. Fuara,
235-16 P (4x4) 5 ton taktik
tekerlekli arac›, Kirpi ve
250-10 Z (4x4) çok maksatl›
taktik tekerlekli z›rhl› ara-
c›yla kat›lacak olan BMC, fu-
ar esnas›nda, Avrupa ve As-
ya’daki mevcut ba¤lant›lar›-
n› gelifltirmeyi ve Güney
Amerika ve Afrika ile yeni
ba¤lant›lar kurmay› hedefli-
yor. BMC, özellikle, sergile-
yece¤i tekerlekli z›rhl› araç-
larla ilgili büyük beklenti
içerisinde.

DSA’n›n Gözde Konusu BMC Temsilcili¤i Oldu

©
B

M
C
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Asya’daki pazarlama faaliyetlerini Singapur’daki bürosun-
dan yürüten Canik 55, DSA fuar›n› oldukça verimli geçi-

rerek yabanc›s› olduklar› bu pazara yönelik temelleri sa¤lam
att›. Firma yetkilileri, kurulan ba¤lant›lar paralelinde, siste-
me uyum sa¤layabilmeleri için en az 1 y›la ihtiyaçlar› oldu¤u-
nu öngörüyor. Yar› otomatik tabancalar› ve patentli ürünleri
ile yabanc› heyetlerin ilgisini çekmeyi baflaran firman›n böl-
gedeki hedefi ise yüksek kaliteli ürünlerini, rekabetçi fiyat-
larla, sivil pazar d›fl›nda, bölge ülkelerinin güvenlik kuvvetle-
rine de kulland›rmak. Bu hedef paralelinde 1 y›l içerisinde en

az 10.000 adetlik bir tabanca sat›fl› hedefi belirleyen Canik 55,
SSM’nin de deste¤i sayesinde bölge ülkelerinden gelen he-
yetlerle verimli görüflmeler gerçeklefltirerek Malezya’dan
memnun ayr›lan firmalar›m›z aras›nda yerini ald›.

Canik 55 Uzak Do¤u’ya
Temel At›yor

Türkiye’nin ileri mühen-

dislik alan›nda önde ge-

len firmalar›ndan biri olan 

F‹GES, havac›l›k ve savun-

ma sanayisine sundu¤u çe-

flitli disiplinlerdeki mühen-

dislik çözümleriyle fuarda

yerini ald›. Uzak Do¤u paza-

r›n› tan›mak ve kendi kabili-

yetlerini tan›tmak amac›yla

kat›ld›¤› DSA’y› verimli ge-

çirmeyi bir ad›m öteye tafl›-

yan firma, fuar kapsam›nda

yeni ifl birliklerinin de te-

mellerini att›. Mühendislik

çözümlerine ek olarak 

ROKETSAN’a özel olarak

tasarlay›p üretti¤i test sis-

temlerinden “Aeroload

Torque Simulation System”

simülatörünü de tan›tan fir-

ma yetkilileri, ileri mühen-

dislik konular›nda bafllan-

g›ç seviyesinde olan bölge

pazar›n›n, bu tip uzmanl›k

gerektiren alanlarda deste-

¤e ihtiyaç duydu¤unu göz-

lemlediklerini ve yak›n ge-

lecekte bundan faydalan-

may› hedeflediklerini söy-

ledi.

Malezya’n›n yerel bir firma-

s› olan Leone Energy ile böl-

gede enerji sektöründe ihti-

yaç duyulan mühendislik

hizmetlerinde beraber çal›-

fl›lmas› konusunda ön mu-

tabakata vararak bir ifl birli-

¤i anlaflmas› imzalayan 

F‹GES’in, DSA’daki baflar›-

lar› bu kadarla da kalmad›.

Birleflik Arap Emirlikle-

ri’nden Al-Afrad firmas› ile

de kendi uzmanl›k alanlar›

olan mühendislik hizmet-

lerinin, bu firman›n kendi

bölgesindeki müflterilerine

sunulmas› konusunda da

bir mutabakata var›ld›. Ma-

lezya’n›n önde gelen firma-

lar›ndan DEFTECH’in yöne-

tim kurulu baflkan›na da ka-

biliyetlerini anlatma f›rsat›

yakalayan F‹GES, yurt d›fl›

firmalar ile gelifltirdi¤i bu

diyaloglar›n yan› s›ra yurt

içi firmalar ile de çeflitli

projeler hakk›nda görüfltü.

F‹GES Malezya’da 
F›rt›na Gibi Esti
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DSA 2010 fuar›, FNSS Sa-
vunma Sistemleri A.fi.

(FNSS) aç›s›ndan bu kez de
oldukça hareketli geçti.
2008 y›l›nda yap›lan bir ön-
ceki fuarda, Malezyal› ifl or-
ta¤› DEFTECH ile 48 adet
Z›rhl› Muharebe Arac›
(ZMA) anlaflmas›n› imzala-
yan FNSS, beklentilerimizi
bofla ç›kartmayarak bu fua-
r› da bofl geçmedi. Malezya
Ordusunun 8x8 Tekerlekli
Z›rhl› Muharebe Araçlar›
projesi için DEFTECH’in
teknoloji orta¤› olarak seçi-
len FNSS, ihracat baflar›la-
r›na yenilerini eklemeye ha-
z›rlan›yor.
‹lgili niyet mektubunu fua-
r›n ikinci günü Malezyal› ifl
orta¤› DEFTECH ile imzala-
yan FNSS, DEFTECH firma-
s›n›n ana yüklenicili¤inde
gerçeklefltirilecek olan pro-
je kapsam›nda, Malezya’n›n
8x8 tekerlekli z›rhl› muha-
rebe araçlar› için teknoloji
transferi sa¤laman›n yan›
s›ra tasar›m, mühendislik,
üretim ve malzeme deste¤i
verecek. Proje, 12 farkl› tip-
te, toplam 257 adet 8x8 te-

kerlekli z›rhl› muharebe
arac› gelifltirilmesi ve üreti-
mini kaps›yor. Proje ile Ma-
lezya’da üretilecek olan te-
kerlekli z›rhl› araçlar›n ner-
deyse tüm teknolojisi,
FNSS’den ihraç edilmifl
olacak.
FNSS, Uzak Do¤u seferinde
sadece Malezya’y› fethet-
mekle kalmad›. Endonezya
savunma sektörünün kara
sistemleri alan›nda faaliyet
gösteren bir devlet kurulu-

Malezya FNSS’den fiaflm›yor

FNSS kendi stand›nda ZMA’y› sergiledi.

FNSS, 
PT-PINDAD 
ile de el s›k›flt›.

FNSS Genel 
Müdürü Nail Kurt,

DEFTECH 
yetkililerinden 

Niyet Mektubu’nu 
al›rken
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flu olan PT-PINDAD firmas›
ile de ZMA teknolojisini te-
mel alan paletli z›rhl› mu-
harebe arac› gelifltirilmesi
ve üretimi konusunda ifl
birli¤ine yönelik bir muta-
bakat zapt› imzalad›. Fuar-
da yap›lan imza törenine
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar ve Endonezya
Savunma Bakanl›¤› Tekno-
loji ve Sanayii Bölümü Di-
rektörü Tu¤g. Sudi Haryono
da kat›ld›. Endonezya Ordu-
sunun gelecekteki ihtiyaç-
lar›n› karfl›lamaya yönelik

yap›lacak gelifltirme ve üre-
tim faaliyetleri çerçevesin-
de, FNSS, PT-PINDAD’a
mühendislik, teknoloji,
malzeme ve üretim deste¤i
sa¤layacak. Endonezya Si-
lahl› Kuvvetlerinin ilk etap-
taki z›rhl› muharebe arac›
ihtiyac›n›n 100 adet civar›n-
da oldu¤u tahmin ediliyor.
Fuar süresince Malezya
Baflbakan›, Savunma Baka-
n›, Kara Kuvvetleri Komuta-
n›, Kara Kuvvetleri Komu-
tan Yard›mc›s›, Endonezya
Savunma Bakan›, Brunei

Savunma Bakan› ve Filipin-
ler Genelkurmay ‹kinci
Baflkan› gibi çok say›da üst
düzey ziyaretçiyi a¤›rlayan
ve bilgilendiren FNSS, ken-
di stand›nda, Malezya Kara
Kuvvetleri envanterine sok-
ma baflar›s›n› gösterdi¤i
ZMA’y› sergilerken yine
FNSS ürünü olan AKINCI s›-
n›f› 120 mm'lik Z›rhl› Havan
Arac› ve ZMA s›n›f› Komuta
Yeri Arac› ise FNSS’nin 
Malezya'daki ifl orta¤› 
DEFTECH firmas›n›n stan-
d›nda sergilendi. Bu arada,

FNSS’nin, 48 adet ZMA üre-
timini kapsayan proje çer-
çevesinde teslimatlara de-
vam etti¤ini de ekleyelim.
Teslimatlar›n 2010 y›l› so-
nuna kadar tamamlanmas›
hedefleniyor.
Bölge ülkelerinden Filipin-
ler ile bugüne kadar iki pro-
je gerçeklefltiren FNSS’nin,
bölgede ilgilendi¤i di¤er bir
pazar ise Brunei. ZMA s›n›f›
Kurtarma ve Bak›m Arac› ve
modernize edilmifl ZMA’lar›
Filipinler’e ihraç eden fir-
mam›z, Brunei Silahl› Kuv-
vetlerinin potansiyel paletli
z›rhl› muharebe arac› ihti-
yac›na yönelik olarak da 25
mm Keskin Niflanc› (Sharp-
shooter) silah kulesi ile teç-
hiz edilmifl ZMA’y› teklif
ediyor. Bu çerçevede FNSS,
Brunei’nin talebi üzerine,
bir adet ZMA’y›, kapsaml›
testler için geçen sene Bru-
nei’ye göndermifl ve ZMA,
Brunei Silahl› Kuvvetleri ta-
raf›ndan gerçeklefltirilen
testleri baflar›yla tamamla-
m›flt›. Bu projenin de 2011
y›l› içerisinde sözleflme
aflamas›na gelmesi bekle-
niyor.

Malezya Savunma
Bakan› FNSS stand›nda

FNSS’nin DEFTECH
stand›nda sergilenen

ZMA s›n›f› komuta 
yeri arac›
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Ümit BAYRAKTAR: Nail Bey,

ilk olarak niyet mektubu 

konusunu sormak istiyoruz.

Genelde niyet mektuplar›, bir

niyet belirtmek ötesinde bir

anlam tafl›maz ve sonuca 

çok da bir etkisi yoktur. 

Ancak san›r›z Malezya’da 

durum biraz farkl›. 

Kafalardaki soru iflaretlerini

ortadan kald›rabilmek için 

k›saca bu konuya aç›kl›k 

getirebilir misiniz?

Nail KURT: Malezya’da “ni-
yet mektubu” gerçekten
farkl› bir anlam tafl›yor, laf
olsun diye verilen bir belge
de¤il. Biraz farkl› bir sistem
var Malezya’da. Projeye ilifl-
kin öncelikle Savunma Ba-
kanl›¤› taraf›ndan ana yük-
leniciye bir niyet mektubu
veriliyor. Bu niyet mektubu,
projeye iliflkin verilmifl olan
teklifin teknik ve ticari ola-
rak prensipte kabul edildi¤i-
ni gösteriyor. Niyet mektubu
sonras›nda, sözleflme fiyat-
lar› ve flartlar› üzerinde gö-
rüflmeler yap›larak sözlefl-
me flartlar› nihai hale getiri-
liyor. Bu nihai görüflmeler
tamamland›ktan sonra ise
sözleflme flartlar›n›n kabul
edildi¤ini ve projenin resmi
olarak bafllayaca¤›n› belir-
ten Kabul Mektubu (Letter
of Acceptance) veriliyor ve
projede saat çal›flmaya bafl-
lam›fl oluyor. Geldi¤imiz bu
aflamada, k›sa süre içerisin-
de DEFTECH’in Malezya Sa-
vunma Bakanl›¤›’ndan Ka-
bul Mektubu’nu almas›n› ve
DEFTECH’in de bize Kabul
Mektubu’nu vermesini bek-
liyoruz. Kabul Mektubu’nu
müteakip DEFTECH ile söz-
leflmemizi imzalayaca¤›z.

Ümit BAYRAKTAR: 

Malezya’n›n FNSS’yi tercih 

etmesinin nedenleri neler?

Nail KURT: Malezya, FNSS’nin
son 10 y›ld›r ZMA’lardaki
performans›, PARS arac›n›n
teknolojik seviyesinin yük-
sekli¤i, burada yap›lm›fl olan
testlerinin etkisi ve bu pro-

jede verdi¤i teknoloji trans-
feri taahhütleri ile FNSS’yi
seçti. Tabi ki fiyat avantaj›-
m›z da var.

Ümit BAYRAKTAR: Kabul

Mektubu da al›nd›¤›nda,

FNSS, yine FNSS’ye ait olan,

Türkiye’nin tek kalemdeki en

büyük savunma ihracat› 

rekorunu hangi seviyeye 

tafl›m›fl olacak?

Nail KURT: Daha önce, yine
Malezya’ya, 211 araç için 300
milyon dolar civar›nda rekor
bir sat›fl gerçeklefltirmifltik.
Fakat bu proje için yeni bir
rekor diyebiliriz. Mevcut tek-
lifimize göre bizim ifl pay›m›z
500-550 milyon dolar merte-
besinde. 12 farl› konfigüras-
yondaki 257 arac› kit halinde
DEFTECH’e verece¤iz. Bildi-
¤imiz kadar›yla, Türkiye’de,
bu boyutta bir savunma ihra-
cat sözleflmesi de ilk defa
imzalanacak. Tabii Malezya
PARS projesinden önce, çok
yak›n bir zamanda Suudi
Arabistan’da yeni bir M113
sözleflmesi ile bir ara rekor
k›rma ihtimalimiz de çok
yüksek!

Ümit BAYRAKTAR: Gerçekten

büyük bir baflar›, tebrikler.

Peki, projedeki yap› nas›l 

kurguland›?

Nail KURT: Ana yüklenici
DEFTECH. Platform sa¤lay›c›
olarak FNSS; 12,7 mm’lik
uzaktan komutal› silah siste-
mi, çift kiflilik 30 mm’lik silah
kulesi ve daha çok elektronik
sistem entegrasyonu ile ilgili
Denel; muhabere, seyrüse-
fer sistemi ve komuta kon-
trol sistemleri, gece görüfl
sistemleri gibi bir tak›m
elektronik sistemler için de
Thales, DEFTECH’in alt yük-
lenicisi olarak görev yapa-
cak. Biz bütün sistemlerin
araca uyumundan sorumlu-
yuz. Dolay›s›yla ciddi anlam-
da bir mühendislik de söz
konusu.
Ayr›ca baz› araçlardaki 25
mm’lik tek kiflilik silah kule-
leri için de FNSS’nin Keskin
Niflanc› kulesi seçildi. De-
nel’in de 25 mm’lik bir kulesi
var, ama burada, ADNAN
araçlar› üzerinde de kullan›-
lan bizim tek kiflilik kulemiz
kullan›lacak. Bizim verece¤i-
miz kulelerdeki termal görüfl

sistemleri de muhtemelen
yine ASELSAN’›n sistemleri
olacak.

Ümit BAYRAKTAR: UKK’n›n

burada kullan›lma flans›

yok muydu?

Nail KURT: UKK bu y›l›n so-
nunda ortaya ç›kacak, testle-
ri bafllayacak. Bitmifl olsayd›
flans›m›z vard›. Ancak Malez-
ya haz›r olmayan hiçbir siste-
mi kabul etmedi. Fakat Suu-
di Arabistan ve Birleflik Arap
Emirlikleri’ndeki potansiyel
projelerimizde UKK’n›n ciddi
flans› olabilece¤ini düflünü-
yoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Daha 

önceki projelerde de yine

araç kitlerini Türkiye’den

gönderiyordunuz, di¤er

ifllemler burada yap›l›yordu.

Bu sefer farkl› olan ne?

Nail KURT: Bu projede, Ma-
lezya’n›n iste¤i üzerine, ön-
ceki projelere k›yasla çok da-
ha fazla teknoloji transferi
olabilecek. ‹flçili¤in buraya
kayd›r›lmas›ndan ziyade,
komple paketin buraya veri-
lebilmesi söz konusu. ZMA

FNSS Yeni ‹hracat Rekorlar› Peflinde

DSA 2010’a Türkiye aç›s›ndan damgas›n› vuran firma, Malezya’n›n önümüzdeki
dönemde en önemli projelerinden birisi olan 8x8 Tekerlekli Z›rhl› Araç 
projesinde yerel firma DEFTECH’in platform tedarikinden sorumlu 
alt yüklenicisi olarak seçilen ve bu seçime iliflkin Niyet Mektubu’nu 
(Letter of Intend / LOI) fuar esnas›nda alan FNSS oldu. Projeye ve mevcut 
duruma iliflkin bilgileri, fuar esnas›nda k›ymetli vaktini ay›rarak sorular›m›z›
cevapland›ran FNSS Genel Müdürü Nail Kurt’tan ald›k…
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projelerinde öyle de¤ildi. Bir
tak›m izinler, k›s›tlamalar
nedeniyle teknoloji transferi-
ni çok fazla gerçeklefltire-
memifltik. Montajla s›n›rl›
kalm›flt›. Bu projede çok da-
ha ileriye gidebiliyoruz çünkü
PARS’›n bütün haklar›
FNSS’ye ait. Yeri gelmiflken
GPV ile hiçbir flekilde bir li-
sans ba¤lant›m›z kalmad›¤›n›
da buradan duyurmufl ola-
l›m. Zannederim rakiplerimi-
ze üstünlük sa¤lamam›zda
bunun da bir etkisi oldu.
Proje kapsam›nda gelifltirile-
rek üretilecek araçlar›n böl-
ge ülkelerine ihracat› da
DEFTECH üzerinden yap›la-
bilecek.

Ümit BAYRAKTAR: Burada

DEFTECH ile nas›l bir 

ifl birli¤i yap›yor FNSS? 

Örne¤in pazarlama ya da 

baflka bir konu tamamen 

onlar›n sorumlulu¤una m›

veriliyor?

Nail KURT: Burada taraflar›n
tek bafl›na hareket etmesi
söz konusu de¤il. Tam bir or-
takl›k çerçevesinde, beraber
hareket ediyoruz. Güzel bir
örnek Brunei Sultanl›¤› pro-
jesidir. Brunei Sultanl›¤›,
ZMA’lar› do¤rudan FNSS’den
almaya niyetli olsa bile biz
montaj›n› DEFTECH’te yap-
t›rmay› ve buradan gönder-
meyi planl›yoruz. Pazarlama
konusunda da beraber çal›fl›-

yoruz. Kimin ana yüklenici
olaca¤›ndan çok, Malezya ve
Türkiye’nin sonuca yönelik
güçlerini birlefltirmesine
odaklanm›fl durumday›z.
Brunei Sultanl›¤›’nda bu oldu
mesela…

Ümit BAYRAKTAR: 

Malezya’n›n araçlar›n›n 

PARS 8x8’den fark› ne olacak?

Nail KURT: Malezya, ciddi bir
z›rhl› birlik yap›lanmas› içeri-
sinde. Hem bu z›rhl› birlikle-
re hem de piyadeye araç al›-
yorlar. Bu nedenle 12 de¤iflik
konfigürasyon var. Fakat
PARS 8x8’den teknolojik an-
lamda çok da farkl› olmaya-
caklar. Yine 520 beygirlik 
Deutz motor ve ZF transmis-
yon olacak. Bunlar müflteri
taraf›ndan da belirlendi, teyid

edildi. Güç paketi de¤iflme-
yecek. Araçlarda, daha önce
kulland›¤›m›z haval› süspan-
siyon sisteminden farkl› yeni
bir haval› süspansiyon siste-
mi olacak. Performans ola-
rak pek de¤il, ama konfigü-
rasyon ve görüntü olarak de-
¤ifliklik olacakt›r. Ambulans
arac›, kurtarma arac›, keflif
arac› gibi…

Ümit BAYRAKTAR: Bu 12 

de¤iflik versiyon hakk›nda 

bilgi verir misiniz?

Nail KURT: Gelifltirilerek
üretilecek araçlar aras›nda
30 mm topa sahip iki kiflilik
kuleli z›rhl› muharebe arac›,
25 mm Keskin Niflanc› kuleli
z›rhl› muharebe arac›, komu-
ta arac›, keflif arac›, kurtar-
ma arac›, z›rhl› ambulans,

120 mm havan arac› konfigü-
rasyonlar› mevcut. Araçlar
klima, NBC koruma, otoma-
tik yang›n bast›rma, seyrüse-
fer sistemleri, sürücü gece
görüfl sistemlerini ve araç
tiplerine özel görev ekip-
manlar›n› içerecek flekilde
tam donan›ml› olarak üreti-
lecek.

Ümit BAYRAKTAR: Bir kaç ay

kadar önce, FNSS’den yeni

rekorlar beklememizi 

söylemifltiniz. Onlardan 

ilkine çok yaklaflt›k. Bu arada

Suudi Arabistan’›n ilave 

M113 modernizasyonu 

süreci nas›l ilerliyor?

Nail KURT: Her fley yolunda.
En geç 1-1,5 ay içerisinde
sözleflmeyi imzalamay› ümit
ediyoruz. Asl›nda bütün gö-
rüflmeler bitti, bürokratik
sürecin de son safhalar›nda-
y›z. Suudi Arabistan cephe-
sinden iyi haberler bekleyin.

Ümit BAYRAKTAR: ‹hracat ve

FNSS… Art›k birlikte an›lan

iki kelime haline geldi. Son

olarak da bu konudaki 

görüfllerinizi alabilir miyiz?

Nail KURT: Son 4-5 y›ld›r ciro
anlam›nda neredeyse sadece
ihracatla yoluna devam eden
bir flirket olarak zaten baflka
flans›m›z yok. Biz bu iflleri re-
kor k›rmak için yapm›yoruz.
2005’ten beri neredeyse bir
tane yerli faturam›z yok.
FNSS, 2005’ten beri, ufak te-
fek yedek parçalar hariç, tüm
sat›fllar›n› yurt d›fl›na yap›yor.
Geçen sene ciromuz 130 mil-
yon dolara ulaflt›. Bir önceki
y›l da 100 milyon dolard›.
Bunlar›n hepsi mal ve hizmet
ihracat›ndan olufluyor. fiu an
elimizde sadece iki tane ge-
lifltirme aflamas›nda yerli
proje var: Seyyar Yüzücü Hü-
cum Köprüsü (SYHK) ve Yü-
zücü Dozer de dedi¤imiz Am-
fibi Z›rhl› Muharebe ‹stihkâm
‹fl Makinas› (AZM‹M).
SYHK’n›n ilk sat›fl faturas› bu
y›l›n sonu olacak gibi görü-
nüyor. 5 y›l aradan sonra, bu
y›l içinde ilk yurt içi faturam›-
z› kesece¤iz inflallah.
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Güney Amerika, Orta Do¤u, Uzak Do¤u… Geçti¤imiz 2 ay
içerisine dünyan›n iki ucu aras›ndaki 3 fuar› s›¤d›ran

GATE Elektronik, Malezya’da da enerjisinden hiçbir fley
kaybetmedi¤ini gösterdi. Güvenlik ürünlerinden fonksiyo-
nel test sistemlerine, Test Program Set (TPS)’den bilimsel,
sivil ve askeri amaçlarla kullan›lmak üzere tasarlanan,
yüzde 100 yerli tasar›m olan insans›z su alt› ve su üstü sis-
temlerine kadar genifl ürün yelpazesini ve kabiliyetlerini
sergileyen GATE Elektronik, DSA fuar›nda yo¤un bir ilgiyle
karfl›laflt›. GATE Elektronik’in, 1000 m derinlikteki zor gö-
revleri 7 fonksiyonlu robot kollar› ile baflar›yla icra edebil-
mek üzere tasarlanm›fl aç›k kasa ifl s›n›f› bir su alt› robotu
olan Gelibolu sistemi, özellikle petrol boru hatlar›n›n bak›m

onar›m› gibi çeflitli ihtiyaçlar› olan Malezya ve Uzak Do¤u
ülkeleri taraf›ndan büyük ilgi gördü. ‹lgili makamlarla ve-
rimli görüflmeler yapan GATE Elektronik yetkililerinden, k›-
sa zamanda bölgeyle ilgili güzel haberler almay› temenni
ediyoruz.

GATE Elektronik’in 
H›z›na Yetiflilmiyor

Son y›llarda rotas›n› Kör-
fez Bölgesi ve Asya’ya

çeviren ‹stanbul Tersane-
si’nin, Katar’da düzenlenen
DIMDEX fuar›ndan sonra ilk
dura¤› Malezya’yd›. DSA fu-
ar›na ilk defa kat›lan ‹stan-
bul Tersanesi, yabanc› ol-
du¤u bu bölgenin denizcilik
alan›nda ihtiyaçlar›n› göz-
lemlerken olas› ifl birlikleri-
ni de de¤erlendirdi. Dizayn
portföyünde bulunan SNR-
15, SNR-24 ve SNR-42 ka-
rakol botlar› ile farkl› tonaj-
lardaki askeri tankerleriyle
birlikte daha önce tamam-
lanan SAR-35 botlar› mo-

dernizasyon projesi ve ha-
len Romanya S›n›r Polisi
için inflas› devam eden
SNR-17 botlar› hakk›nda da
ziyaretçilerini bilgilendiren
‹stanbul Tersanesi yetkilile-
ri, gördükleri ilgiden mem-
nundu. H›zl› hücumbotlar-
dan, aç›k deniz platformla-
r›na hizmet edecek destek
gemilerine kadar farkl› to-
najlardan oluflan bir gemi
filosuna sahip olan ‹stanbul
Tersanesi, Uzak Do¤u paza-
r›na bu çözümleri ile gire-
bilmeyi umuyor.

‹stanbul Tersanesi Uzak Do¤u’dan Umutlu

O ldukça genifl bir ta-

banca yelpazesine sa-

hip olan Girsan, Malez-

ya’da da hâlihaz›rda mev-

cut olan tabancalar›n›n

yan› s›ra 45 kalibrelik 

MC 1911 ve MC 1911 S; 

9 mm x 19 Parabellum MC

27, MC 27 E ve MC 25; k›sa

dokuz olarak da bilinen

MC 14 ile 7,65 mm’lik 

MC 13 gibi yeni modelleri-

ni de sergiledi. 2006 y›l›n-

dan beri Malezya ile ticari

ifl birli¤ini devam ettiren

Girsan’›n Yavuz 16 taban-

cas›, Malezya Kraliyet Po-

lisi taraf›ndan kadro silah›

olarak kullan›l›yor. 

DSA fuar›n› bölge ülkele-

rine kendilerini ve ürün-

lerini tan›tmak için bir f›r-

sat olarak de¤erlendiren

firma, Malezya’da taban-

calar›n› kullanan polisler-

le de temas kurarak kul-

lan›c› memnuniyetini duy-

man›n hakl› gururunu ya-

flad›.

Girsan’›n
Hakl› Gururu
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Bölgenin iddial› oyuncular› aras›nda giderek daha üst s›-
ralara t›rmanan HAVELSAN, elektronik harp, deniz sa-

vafl sistemleri ve simülasyon ve e¤itim teknolojileri bafll›k-
lar› alt›nda toplayabilece¤imiz kabiliyetleriyle DSA’n›n y›l-
d›zlar›ndan biri oldu. Fuar›n ikinci günü, Malezya Milli Sa-
vunma Bakan› DATO' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Malezya
Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Tan Sri Azizan Ariffin ve
Savunma Sanayii Müsteflar›m›z Murad Bayar'›n da kat›l›-
m›yla, International Islamic University Malaysia (IIUM) ile
Malezya'n›n elektronik harp kabiliyetlerinin gelifltirilmesi-
ne yönelik bir ifl birli¤i anlaflmas› imzalayan HAVELSAN; Yö-
netim Kurulu Baflkan› Korg. (E) Hayrettin Uzun ve Hava ve
Savunma Sistemleri Grup Baflkan› Nafi Kafl›kç›o¤lu taraf›n-
dan at›lan imzalarla da baflar›l› kat›l›m›n› taçland›rd›. Ziya-
retçilerin fuar süresince, özellikle Elektronik Harp Test
E¤itim Sahas› (EHTES / EWTTR) program› ile simülasyon ve
deniz savafl sistemlerine iliflkin HAVELSAN çal›flmalar›na

büyük ilgi gösterdi¤i gözlemlendi. Hâlihaz›rda Pakistan ve
Kore Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlar›na uygun elektronik harp
test ve e¤itim sistemlerini gelifltirmek üzere birer kontrat
imzalayan HAVELSAN, Pakistan için gelifltirdi¤i ve bu ülkeye
gönderdi¤i sistemin saha kabul testleri için haz›rl›klara de-
vam ediyor. Kore Cumhuriyeti kontrat› kapsam›nda ise ön ta-
sar›m çal›flmalar› tamamlanmak üzere.

HAVELSAN DSA’ya 
‹mzas›n› Att›
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Ümit BAYRAKTAR: 

HAVELSAN’›n fuar esnas›nda

imzalad›¤› bir Mutabakat

Muht›ras› var. Bu imzan›n 

detaylar› ve hangi alanlar›

kapsad›¤› konusunda bilgi 

verir misiniz?

Korg. (E) Hayrettin UZUN:

Bugün HAVELSAN’›n, Ma-
lezya üniversitesi IIUM’nin
holdingine ba¤l› bir teknolo-
ji flirketi olan IEC ile imzala-
d›¤› mutabakat›n ana amac›,
iki ülke aras›ndaki savunma
kabiliyetlerinin geliflmesine
katk›da bulunmak. Bu hol-
ding, bizim Bilkent Üniversi-
tesi’nin holdingine benziyor.
IEC de Bilkent Grubu’nun
flirketlerinden birisine ben-
zetilebilir.
Biliyorsunuz HAVELSAN,
bir yaz›l›m ve sistem enteg-
rasyon flirketi. Çok genifl bir
bilgi birikimi ve teknolojisi
var. Üretti¤i sistemler ve
dünyada kabul görmüfl pro-
jeleri var. Özellikle elektro-
nik harp test, e¤itim, analiz
ve de¤erlendirme sistemle-
rinde, kullan›c›n›n harekât
ihtiyac›na yönelik çözümler
gelifltirmekte çok iyiyiz. Bu
paralelde, bu flirketle sade-
ce bir projede ifl birli¤i yap-
may› öngörmüyoruz, her iki
ülkenin karfl›l›kl› savunma
kabiliyetlerini gelifltirmeye
yönelik bütün faaliyet alan-
lar›m›zda bir ifl birli¤i öngö-
rüyoruz. Onlara teknoloji
transferini gerçeklefltirece-
¤iz, bu arada onlar›n imkân
kabiliyetlerinden faydala-
naca¤›m›z konular› da de-
¤erlendirece¤iz.
Bu ifl birli¤ini, ileride bütün
döner ve sabit kanatl› uçak-
lar›n simülatörlerini de
kapsayacak flekilde genifl-
letmeyi hedefliyoruz. Bilin-
di¤i üzere, Bar›fl Kartal›
projesinde, Boeing’in alt
yüklenicisi olarak Türk Ha-
va Kuvvetleri için havadan
erken ihbar komuta kontrol
sistemini gelifltirdik. Ayr›ca
Türk Hava Kuvvetleri için

komuta kontrol bilgi sis-
temleri de gelifltirmifltik. Bu
paralelde hem muharebe
yönetim sistemleri hem de
kaynak yönetim sistemleri
konusunda kazand›¤›m›z
yetenekler konusunda da
onlarla ifl birli¤i yapmak is-
tiyoruz. Ama en önemlisi,
bunlar›n hepsinin de öte-
sinde, Konya’da kurulu olan
Anadolu Kartal› E¤itim
Merkezi’nde kazand›¤›m›z
yeteneklerle, Türk Hava
Kuvvetleri için gelifltirdi¤i-
miz EHTES’i Malezya Silahl›
Kuvvetlerinin ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak flekilde gelifl-
tirmeyi düflünüyoruz. Hede-
fimiz, Pakistan’a kurdu¤u-
muz ve flimdi de Kore’ye
kuraca¤›m›z EHTES’i, dör-
düncü olarak da Malezya’da
kurmak. Buradaki EHTES’i,
IEC ile birlikte yapaca¤›z.

Ümit BAYRAKTAR: 

Burada yeni bir flirket mi 

kurulacak? Nas›l bir model

öngörüyorsunuz?

Korg. (E) Hayrettin UZUN:

Hay›r, yeni bir flirket kurul-
mayacak. Her iki taraftan da

yetkililerin görev yapaca¤›
bir ‹cra Komitesi kurulacak.
‹fli HAVELSAN yapacak ama
buradaki alt yüklenicilere
de ifl verece¤iz. Art›k dünya-
n›n her yerinde savunma
sanayisi ile ifl birli¤i yapar-
ken yerli flirketlere pay ver-
mek zorundas›n›z. Biz de bu
flirkete ya da görev alacak
di¤er alt yüklenicilerine pay
verece¤iz. Onlar›n yerli kat-
k› oran›n› azami seviyeye ç›-
kartacak flekilde bir model
uygulayaca¤›z. Bu çok genifl
flemsiye Mutabakat Muht›-
ras›’ndan sonra, ifl birli¤i
alanlar›na yönelik, Malez-
ya’da nelerin yap›labilece-
¤ini gösteren bir ifl plan› ha-
z›rlayaca¤›z. Ama bizim ön-
celikli hedefimiz EHTES.

Ümit BAYRAKTAR: Ne zaman

bir kontrat görebilece¤iz?

Korg. (E) Hayrettin UZUN:

‹fl plan›ndan sonra, Malezya
için bir elektronik harp veri
taban› gelifltirilmesi gün-
demde. Sonras›nda beklen-
timiz, bu imzay› 1 y›l gibi k›-
sa bir sürede içerisinde Mil-
li Savunma Bakan›m›z›n ve

Savunma Sanayii Müstefla-
r›m›z›n da kat›laca¤› bir
kontrat imzalama sürecine
götürmek. 

Ümit BAYRAKTAR: Peki, 

bu sürece gelen yola ne

zaman ç›kt› HAVELSAN?

Korg. (E) Hayrettin UZUN:

HAVELSAN bu ifl gelifltirme
faaliyetini yaklafl›k 2 y›ld›r
sürdürüyor. Biz Pakistan’la
çal›flmaya bafllarken Kore
Cumhuriyeti ile de süreci
bafllatm›flt›k. Kore Cumhu-
riyeti ile imza aflamas›na
geldi¤imizde de Malezya
çal›flmalar›m›z› yürürlü¤e
soktuk. fiimdi Malezya ile
kontrat imzalad›ktan sonra
da bu bölgedeki baflka ülke-
lere yönelece¤iz.
Bizim bu bölgede EHTES ile
müthifl bir baflar›m›z var.
Bu üründe dünyada en iyi-
yiz. Türk Hava Kuvvetleri,
Pakistan Hava Kuvvetleri ve
Kore Hava Kuvvetleri olmak
üzere dünyan›n üç tane çok
büyük hava kuvvetinde kul-
lan›l›yor ve bunlara yenile-
rini eklemek için de var gü-
cümüzle çal›fl›yoruz.

EHTES Malezya Yolunda
HAVELSAN’›n imzalad›¤› Mutabakat Muht›ras› ile ilgili sorular›m›z› ise 
imza töreninin hemen ard›ndan, HAVELSAN Yönetim Kurulu Baflkan› 
Korg. (E) Hayrettin Uzun yan›tlad›...
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Yang›n ve Yara Savunma E¤itim Simülatörü, Deniz

Harp Oyunu Simülasyon Sistemi, Milimetrik Dalga

Radar, Su Alt› Telefonu gibi projeleri ile her fuarda yo-

¤un ilgi gören Meteksan Savunma, bu trendi su alt›

akustik sistemler alan›nda yapt›¤› çal›flmalar ile artt›-

rarak devam ettiriyor. Kat›ld›¤› tüm fuarlarda, yabanc›

heyetler ve üst düzey yetkililer taraf›ndan detayl› ola-

rak incelenen, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› için gelifl-

tirdi¤i Yang›n ve Yara Savunma E¤itim Simülatörü ile

DSA’da da oldukça ilgi gören Meteksan Savunma, fuar-

da birçok ülke ile de karfl›l›kl› proje gelifltirme çal›fl-

malar› bafllatma f›rsat›n› yakalad›. Fuarda ayr›ca milli

olarak gelifltirdi¤i RF, Mikrodalga, Milimetre Dalga

Teknolojileri, Lazer Sistemleri gibi çözümlerini de ser-

gileyen firma, bu kapsamda birçok Uzak Do¤u kökenli

firma ile de yeni ifl birliklerinin temelini att›.

Meteksan Savunma
F›rsatlar› ‹yi De¤erlendiriyor

Kabiliyetleri çerçeve-
sinde bölgedeki pa-

zarlama faaliyetlerini
uzun süredir sürdüren 
MilSOFT, önerdi¤i çözüm-
lerle her zaman oldu¤u gi-
bi yine DSA’da ilgi oda¤›
olmay› baflard›. Yürüttü¤ü
baflar›l› projelerinden, Sa-
vafl Yönetim Sistemi 
(SYS) ve Müflterek Elek-
tronik Harp Simülatörü
(JETS&JETSIM) ve Mil-
SOFT ICT’nin bir ürünü
olan Acil Durum Bilgi Yö-
netim Sistemi (Mil-EMIS)’i
tan›tan MilSOFT, gerek
Malezya gerekse bölge ül-
kelere yönelik ifl birlikleri
aç›s›ndan önemli ad›mlar
att›.
Fuarda özellikle SYS’ye
iliflkin çal›flmalar›yla ad›n›

duyuran MilSOFT’un, SYS
çal›flmalar› kapsam›nda
gelifltirdi¤i ve yüzde 100
milli bir çözüm olan 
GEMKOMS‹S, hâlihaz›rda
Sahil Güvenlik Komutanl›-
¤›n›n arama kurtarma ge-
mileri için seçilmifl du-
rumda. Harp Gemisi Oto-
matik Tan›mlama Sistemi
ve Mesaj Yönetim Sistemi
gibi fonksiyonlar›n da SYS
yaz›l›m›na entegre edildi¤i
GEMKOMS‹S’de; TSK, 
NATO ve Amerikan Ordusu
taraf›ndan kullan›lan ve
gelece¤in taktik veri yolu
sistemi olarak öngörülen
Link-16 / Link 22 sistem-
lerine kolay entegrasyon
sa¤lamas› amac›yla Link-
16 temelli veri yap›lar› kul-
lan›l›yor.

Geçti¤imiz y›l yap›lan his-
se de¤iflikli¤inden sonra

yurt d›fl› fuarlar›n neredeyse
hepsine ASELSAN ile birlik-
te ifltirak eden M‹KES, Ma-
lezya’da da elektronik harp,
aviyonik, destek teçhizat› ve
yaz›l›m çözümleri alanlar›n-
daki çal›flmalar›n› ve kabili-
yetlerini sergiledi. Geçti¤i-
miz y›l firma bünyesinde ku-
rulan Ar-Ge merkezinde
mühendislik Ar-Ge çal›flma-
lar›n› sürdüren M‹KES, bu
merkezde gelifltirme çal›fl-
malar›na devam etti¤i video
/ sinyal iflleme, say›sal uy-

gulama alt birim çözümleri
ve RF / mikrodalga donan›m
uygulamalar› hakk›nda da
ziyaretçilerini bilgilendirdi.
AN/ALQ-178 elektronik harp

kendini koruma sistemi
(SPEWS) ve ÖZIfiIK karfl›
tedbir atma sistemleri ise
her zamanki gibi M‹KES’in
a¤›r toplar›yd›. Fuar boyunca

stantlar›nda misafirin eksik
olmad›¤›n› gözlemledi¤imiz
M‹KES, baflar› grafi¤ini sü-
rekli yükselterek yoluna de-
vam ediyor.

MilSOFT’un Gündemi 
SYS Oldu

M‹KES’in
Yolu Aç›k
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Uzak Do¤u’nun en
önemli pazarlar›ndan

biri olan Malezya’da düzen-
lenen DSA fuar›n›, sadece
bölgesel de¤il tüm dünyaya
dönük bir fuar olarak gören
Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu (MKEK), fuar›, ih-
racat hacmini artt›rabilece-
¤i bir f›rsat olarak iyi de-

¤erlendirdi. Fuar esnas›nda
görüflme f›rsat› yakalad›¤›-
m›z MKEK yetkilileri, böl-
geye yönelik, asl›nda bölge-
de faaliyet gösteren ya da
göstermeyi düflünen tüm
firmalar›m›z› yak›ndan ilgi-
lendiren tüyolar da verdi.
Malezya hükümetinin sa¤-
l›ktan e¤itime, savunma sa-

nayisinden di¤er hizmet
alanlar›na kadar 2011 y›l›
itibariyle geçerli olacak 5
y›ll›k bütçeyi 2010 sonuna
kadar tamamlayacak olma-
s› nedeniyle, bu y›lki DSA
fuar›na kat›larak üst düzey
yetkililerle görüflme f›rsat›
yakalaman›n ve ürün tan›t›-
m›n› yapman›n son derece
önemli ve faydal› oldu¤u-
nun alt› çizildi. Stand›nda

genifl ürün yelpazesinde
yer alan çeflitli örneklere
yer veren MKEK’nin yaban-
c› heyetler ve firma temsil-
cileri ile gerçeklefltirdi¤i
görüflmelerde öne ç›kan
konu bafll›klar› ise keskin
niflanc› tüfekleri, MP5 ma-
kinal› tabancalar, Panter
silah sistemi, 9 mm taban-
calar ve küçük kalibre fi-
flekler oldu.

MKEK Ad›mlar›n› Sa¤lam At›yor

Özellikle ABD’li firmalarla imzalad›¤› anlaflmalar ile

geçti¤imiz y›l gündemin üst s›ralar›nda yer alan 

ROKETSAN, fiili’deki FIDAE fuar›na kat›larak Latin Ame-

rika’y› da fethetmiflti. Akabinde dünyan›n di¤er ucu Uzak

Do¤u’ya yönelik giriflimlerde bulunan firma, DSA fuar›n›

da Malezya, Endonezya, Tayland, Kore Cumhuriyeti gibi

ülkelerin yetkilileriyle önemli görüflmeler yaparak ba-

flar›yla geride b›rakt›. fiimdi Haziran ay›nda Fransa’da

düzenlenecek olan Eurosatory’ye haz›rlanan 

ROKETSAN, bu fuarda da 107 mm, 122 mm, 300 mm

topçu roketlerinin yan› s›ra 2,75 inç yar› aktif  lazer gü-

dümlü füzesi Cirit’i ve orta ve uzun menzilli tanksavar

füze sistemleri olan OMTAS ve UMTAS’› sergileyecek.

Ayr›ca firma yetkililerinin verdi¤i müjdeli habere göre,

AH-1W helikopterinden yap›lan at›fll› testleri baflar›l› bir

flekilde tamamlayan Cirit’in genifl bir tan›t›m› da 

Eurosatory esnas›nda yap›lacak.

ROKETSAN ‹leriye Bak›yor

Fuarlar›n en çok ilgi çeken stantlar› genel olarak hafif si-
lah firmalar›d›r. Sars›lmaz da gerek yapt›¤› tan›t›m ça-

l›flmalar› gerekse sergiledi¤i ürünleri ile her seferinde ka-
t›ld›¤› fuarlar›n en çok ra¤bet gören firmalar›ndan olmay›
baflar›yor. DSA fuar›n› da ziyaretçi bak›m›ndan oldukça yo-
¤un geçiren firma, görüflme f›rsat› yakalad›¤› heyetlerin il-
gisinden de memnun kald›. Yeni modelleri yar› otomatik
ST10 ve toplu (revolver) SR38 tabancalar›n› fiili’deki FIDAE
fuar›ndan sonra Malezya’da da ilk defa bölge ülkeleri için
görücüye ç›karan Sars›lmaz, afl›r› rutubetin hakim oldu¤u
bu bölgeye yönelik, paslanmaya karfl› çok dirençli olan pas-
lanmaz çelikten üretilen tabancalar›n› da tan›tt›. Malez-
ya’n›n iklim flartlar›n› göz önünde bulunduruldu¤unda, Sar-
s›lmaz’›n yak›n zamanda burada yeni ihracat baflar›lar›na
imza ataca¤›n› söyleyebiliriz.

Sars›lmaz ‹htiyaçlara Göre
Çözümler Sunuyor
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Malezya’n›n baflkenti

Kuala Lumpur’da dü-

zenlenen DSA fuar›na 3. kez

kat›lan STM, sergiledi¤i;

Aç›k Deniz Karakol Gemisi,

Havuzlu Ç›karma Gemisi,

Denizalt› Kurtarma Ana Ge-

misi, Tank Ç›karma Gemisi,

Karakol Botu, Okul Gemisi

ve Dikey Rüzgar Tüneli çö-

zümleriyle göz doldurdu.

Stand›n› ziyaret eden, Ma-

lezya Baflbakan›, Malezya

Savunma Bakan›, Malezya

Deniz Kuvvetleri Komutan›

ve yard›mc›s› ve Malezya Sa-

hil Güvenlik Komutan›’na

imkan ve kabiliyetleri konu-

sunda bilgi veren STM, yet-

kililere, Malezya endüstrisi

ile ifl birli¤ine haz›r oldu-

¤unu belirtti. Ayr›ca, Pakis-

tan ve Tayland Deniz Kuv-

vetleri Komutan›, Singapur

Deniz Kuvvetleri Projeler

Direktörü ve Endonezya Sa-

vunma Bakan› baflta olmak

üzere birçok üst düzey he-

yeti stand›nda a¤›rlayan ve

çözümlerini anlatan STM, bu

fuar için harcad›¤› emekle-

rin önümüzdeki günlerde

ülkemiz için faydal› sonuçlar

do¤urmas›n› ümit ediyor.

STM A¤›r Toplar› A¤›rlad› 

Bölgede kendine yeni pa-
zarlar arayan TEKSAV

TEKNOLOJ‹ A.fi. (TEKSAV),
uzaktan komutal› tahrip sis-
temleri, interaktif at›fl simü-
latörleri ve uçak yakalama
sistemleri gibi farkl› çözüm-
leriyle, Malezya ve bölge ül-
kelerin kap›s›n› çald›.
DSA’da ayr›ca, grup flirketle-
rinden olan SAFKAR’›n as-
keri standartlardaki kontey-
nerler için üretti¤i yatay ve
dikey so¤utma üniteleri ile
z›rhl› araç klimalar›n›n tan›-
t›mlar›n› da yapan TEKSAV,
baflta DEFTECH olmak üze-
re çok say›da kat›l›mc›n›n
dikkatini çekti. TEKSAV stan-
d›na gelerek detayl› bilgi
alan DEFTECH yetkilileriyle,
Malezya’n›n z›rhl› araçlar›n-
da SAFKAR klimalar›n›n kul-

lan›m›na iliflkin yap›lan gö-
rüflmelerin olumlu sonuç-
lanmas› bekleniyor.
TEKSAV ad›na fuar esnas›n-
da yaflanan bir baflka olumlu
geliflme ise kullan›c›dan ge-
len talep üzerine, Endonezya
Hava Kuvvetleri Komutanl›-
¤›na, firman›n “uçak yakala-
ma” sistemleri hakk›nda En-
donezya’n›n baflkenti Jakar-
ta’da bilgi verilmesi oldu.
Sürecin olumlu sonuçlana-
ca¤›ndan umutlu olan 
TEKSAV, DSA fuar›n›, Asya

ve Okyanusya bölgelerinin
askeri ihtiyaçlar›n› karfl›la-
ma aç›s›ndan en verimli ge-
çiren firmalar›m›z aras›nda
yer ald›.
Fuar gündemi son derece
yo¤un olan TEKSAV, bu faali-
yetlerinin yan› s›ra Pakis-
tan’›n IICS firmas› yetkilile-
riyle, Pakistan ihtiyaçlar› için
müflterek olarak yürütülen
“Alev Bast›rma Sistemi”
üretiminde gelinen son du-
ruma iliflkin teknik de¤er-
lendirme görüflmeleriyle de

meflguldü. Sistemin at›fll›
testlerinin önümüzdeki Ekim
ay›nda yap›lmas› ve Pakis-
tan’daki üretimin y›l sonuna
kadar yetifltirilmesi hedefle-
niyor. Z›rhl› bir arac›n tank-
savar füze ile vurulmas› du-
rumunda, araç içerisinde
oluflan, çok yüksek s›cakl›k-
taki plazma kaynakl› yang›n›,
3 milisaniye gibi çok k›sa bir
süre içerisinde söndürebilen
sistem, personelin hayatta
kalmas› aç›s›ndan büyük
önem tafl›yor.

TEKSAV
Çözümleri 
Uzak Do¤u
Yolcusu

Geride b›rakt›¤›m›z Ocak ay›n›n son günlerinde GE ile ortak-
l›k anlaflmas›n› 25 y›l daha uzatan TUSAfi Motor Sanayii

A.fi. (TEI)’nin DSA gündemi, bölgedeki askeri motorlara yöne-
lik motor bak›m, onar›m ve revizyon faaliyetleri oldu. Stand›n-
da F110 motorunun yan› s›ra özgün TEI-TP-1X turboprop mo-
toru, muhtelif motor parçalar› ve dolay›s›yla üretim kabiliyet-
lerini sergileyen TEI, baflta Malezya Savunma Bakan› Dato’ Sri
Dr. Ahmad Zahid Hamidi olmak üzere çok say›da üst düzey as-
keri ve sivil kat›l›mc› taraf›ndan da ziyaret edildi. Son dönem-
de, çeflitli motor parçalar›n›n üretimiyle birlikte, özellikle mo-
tor tasar›m ve ürün gelifltirme faaliyetlerine a¤›rl›k veren TEI,
hem TEI-TP-1X turboprop motorunun performans›n› artt›r-
maya yönelik hem de TEI-TJ-2X ad›n› verdi¤i turbojet motoru-
na yönelik çal›flmalar›n› sürdürüyor. Geride b›rakt›¤›m›z fiubat
ay›n›n sonlar›nda TEI-TJ-2X’in ikinci testini de baflar›yla ger-
çeklefltiren TEI, de¤erlendirme çal›flmalar›n›n tamamlanma-
s›yla birlikte, ikinci standart motor çal›flmalar›na h›z verdi.

TEI Uzak Do¤u’nun 
Askeri Motorlar›na Talip
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Uçaklar için yer destek
ekipmanlar› tasarlay›p

üreten Timsan, DSA fuar›-
na ilk defa kat›lan Türk fir-
malar› aras›nda yer ald›.
Avrupa, Afrika, Orta Do¤u
ve Orta Asya’ya gerçeklefl-
tirdi¤i ihracatlar›n yan› s›-
ra Uzak Do¤u pazar›n› da
önemli bir ihracat kap›s›
olarak de¤erlendirdikleri-
ni belirten Timsan yetkili-
leri, özellikle Malezya’n›n,
ürünleri için çok ciddi bir
pazar olabilece¤ini söyle-
di. Ekonomik krizin birçok
ülkede yo¤un hissedildi¤i
bir ortamda, Malezya pa-
zar›n›n canl›l›¤›n›n flafl›rt›c›
oldu¤unu da sözlerine ek-

leyen yetkililer, kendi ima-
latlar› olan çeflitli ekip-
manlar›n yan› s›ra uçak
çekme traktörü, helikop-
ter tafl›ma araçlar› ve mo-
bil hava kontrol kulesine
büyük ilgi gördüklerini ve
paralelinde çok ciddi tem-
silcilik talepleri ald›klar›n›
da eklediler. DSA fuar›n›
baflar›l› bir flekilde geride
b›rakan Timsan, kamyon
üzeri ekipmanlar›n ithala-
t›nda karfl›lafl›lan zorluk-
lar nedeniyle, Malezya’dan
al›nacak araçlara Malez-
ya’da montaj› nas›l yapabi-
leceklerine dair araflt›r-
malara da flimdiden baflla-
ma karar› ald›. Türkiye’de insanl› ve insans›z hava platformlar›n›n tasa-

r›m›, gelifltirilmesi, modernizasyonu, imalat›, entegras-

yonu ve sat›fl sonras› hizmetleri alanlar›nda bir teknoloji

merkezi konumunda olan Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii

A.fi. (TUSAfi), sergiledi¤i ürün ve kabiliyetleri ile DSA ziya-

retçilerinden tam not ald›.

Özgün ürünlerini ön plana ç›kard›¤› fuar boyunca, ziyaret-

çilerden ve özellikle delegasyonlardan büyük ilgi gören

TUSAfi’›n stand›n›, Malezya ve bölge ülkelerden gelen çok

say›da üst düzey heyet ziyaret etti. Özgün ürünlerin ortaya

ç›kmas› ve say›lar›n›n giderek artmas›yla birlikte, her ge-

çen y›l biraz daha farkl›laflt›¤›n› gözlemledi¤imiz TUSAfi

stand›, tamamen yerli imkânlar ve Türk Mühendisleri tara-

f›ndan gelifltirilen Türk ‹nsans›z Hava Arac› (T‹HA) ve Bafl-

lang›ç ve Temel E¤itim Uça¤› (HÜRKUfi) ile ana yüklenicisi

oldu¤u ATAK Taarruz / Taktik Keflif Helikopteri projeleri ve

sergilenen maketleriyle ziyaretçilerin ilgi oda¤› oldu.

Özgün ürünlerin yan› s›ra F-16, C-130, T-38, S-70 gibi de¤i-

flik platformlar üzerinde uygulad›¤› ve baz›lar› özgün ürün

kapsam›nda de¤erlendirilebilecek modernizasyon projele-

riyle, baflta JSF ve A400M olmak üzere, ifltirak edilen ulus-

lararas› projeler ve sivil amaçl› üretimler de TUSAfi’›n DSA

gündeminin üst s›ras›nda yer ald›.

Görev ald›¤› projelerin çeflitlili¤i ve niteli¤iyle kat›l›mc› fir-

malar aras›nda fark yaratan TUSAfi; gelifltirme aflamas›n-

da olan çok say›da projeye yönelik yeni ifl birliklerinin de te-

mellerini att›¤› fuar› en verimli geçiren firmalar›m›zdan bi-

ri oldu.

Timsan Gördü¤ü ‹lgiden
Memnun Kald›

T emmuz ay›nda 9 mm’lik ve .40 ve .45 kalibrelik polimer göv-
deli yeni modellerini sat›fla ç›kartaca¤›n› May›s say›m›zda

sizlere duyurdu¤umuz T‹SAfi, Malezya’da da bu ürünlerinin ta-
n›t›m›n› yapmaya devam etti. Tabanca ailesini sürekli geniflle-
ten T‹SAfi’›n Malezya’da yapt›¤› sürpriz ise Z‹GANA F ve Z‹GA-
NA K modellerinin namludan so¤utma kanall›, kompansatörlü
versiyonlar› olan Z‹GANA FC ve Z‹GANA KC modellerinin de sa-
t›fla ç›kt›¤› haberini vermesi oldu. Güney Do¤u Asya pazar›nda
sahip oldu¤u pay›, fuar süresince ziyaretçilerden gördü¤ü
olumlu tepkiler ile bir ad›m daha ileri tafl›yaca¤›n›n sinyallerini
veren firma, bölgedeki konumunu gittikçe güçlendiriyor.

T‹SAfi Ailesi Geniflliyor

TUSAfi Özgün Ürünleri ile
DSA’da ‹lgi Oda¤› Oldu
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Yüksek kaliteli ürünleri ile özellikle Orta Asya’da ciddi
bir pazar pay›na sahip olan Yakupo¤lu firmas›, Malez-

ya’da da bekledi¤inden daha fazla bir ilgi ile karfl›laflt›. As-
keri bot tasar›m ve imalat›nda ülkemizin medar› iftihar›
olan Yakupo¤lu, Malezyal› asker ve polislerin kulland›¤›
ürünleri inceleme flans› da buldu. Yerel bir firma taraf›n-
dan üretilen bu botlar›n kendi teknolojileri ile k›yasland›-
¤›nda çok eski oldu¤una dikkat çeken Yakupo¤lu, askerle-
rin rahatl›¤›n› ön planda tutan yüksek teknolojili ürünleri
ile bölge pazar›na h›zl› bir girifl yapmaya haz›rlan›yor. Önü-
müzdeki günlerde ilgili makamlara göndermek üzere nu-
mune haz›rl›¤› içerisinde olan firma, yetkililerle görüflme-
lerine de devam ediyor.

Yakupo¤lu S›n›r Tan›m›yor

Yüksel Savunma, NÖBETÇ‹
projesinin konseptini ilk

defa görücüye ç›kard›¤›
DSA 2008 fuar›n›n üzerin-
den geçen 2 y›l›n ard›ndan,
sistemi, nihai halini alm›fl
olarak kat›l›mc›lar›n be¤e-
nisine sundu. Yerli ve ya-
banc› tüm kat›l›mc›lar›n,
bir önceki fuara k›yasla
daha da fazla ilgisiyle kar-
fl›laflan Yüksel Savunma,
stand›nda baflta Malezya
Savunma Bakan› olmak
üzere, Ürdün Güvenlik Di-
rektörü, Filipinler Kara
Kuvvetleri Komutan›, Fili-
pinler Güvenlik Müsteflar›,

Bangladefl Savunma Ba-
kan› ve Umman Savunma
Bakanl›¤› Tedarik Dairesi
gibi ziyaretçi ve heyetleri
a¤›rlad›. Özellikle terörle
mücadele konusunda s›-
k›nt› yaflayan ülkelerin ilgili

kurumlar› taraf›ndan büyük
ilgi gören NÖBETÇ‹, hafifli-
¤i, kolay kullan›m› ve basit
operatör ara yüzü sayesin-
de, dünyadaki muadilleri-
nin önüne geçiyor. Fuar es-
nas›nda bölge firmalar›n›n

d›fl›nda, dünyan›n dört bir
köflesinden DSA’ya kat›lan
firmalar›n da dikkatini çe-
ken Yüksel Savunma, ifl
birli¤i ve temsilcilik teklif-
lerini de¤erlendirmeye de-
vam ediyor.

NÖBETÇ‹
Yeniden
DSA’da

Malezya’daki Kaan s›n›f› ONUK MRTP16’lar› kapsayan
10 botluk projenin bafllamas› için gün sayan Yonca-

Onuk Tersanesi, bu y›lki fuara, küçük bir de¤ifliklikle, ev
sahibi olarak kat›ld›. Yonca-Onuk Tersanesi ekibinin, Ma-
lezya’daki ortaklar› Boustead Heavy Industries ile kurduk-
lar› BYO Marine stand›nda karfl›lad›¤› ziyaretçilerin dikka-
tini ise dev ekranda sürekli gösterilen Kaan s›n›f› ONUK
MRTP20 videosu çekti. MRTP20’ye, bölge ülkelerin yan›
s›ra Malezya’n›n da özel ilgi gösterdi¤i biliniyor. Bölgeye
yönelik pazarlama çal›flmalar›n› sürdüren Yonca-Onuk
Tersanesi’nin gündeminde ise Brunei Sultanl›¤› yer ald›.
Yo¤un bir fuar temposunu geride b›rakan firmam›z, hâli-
haz›rda SAT botunun seyir testlerine odaklanm›fl durum-
da. May›s ay› içerisinde 312 borda numaral› Kaan s›n›f›
ONUK MRTP33’ün Sahil Güvenlik Komutanl›¤›na kati tes-
limini de yapan Yonca-Onuk Tersanesi’nin bir sonraki du-
ra¤› ise Ekim ay›n›n sonunda Paris’te düzenlenecek olan
Euronaval fuar› olacak.

DSA Bu Y›l Yonca-Onuk Ev Sahipli¤inde ‹cra Edildi
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Manevra unsurlar›n›n ihtiyaç duyaca¤› atefl deste¤inin 

sa¤lanmas› söz konusu oldu¤unda, akla ilk gelen silah 

sistemleri aras›nda yer alan hafif çekili obüsler, günümüz

muharebe ortam›n›n olmazsa olmaz› olarak de¤erlendirilen,

yüksek hareket kabiliyetleriyle öne ç›kmaktad›r. Hafif taktik

tekerlekli araçlarla çekilebilen ve kolay mevzi de¤ifltirebilen 

bu obüsler, havadan paraflütle at›labilmeleri ya da 

helikopterle nakledilebilmeleri sayesinde, özellikle 

karadan ulafl›m›n güçlükle sa¤lanabildi¤i harekât 

alanlar›nda bir kuvvet çarpan› ifllevi görmektedir.

Hafif Çekili Obüslerde
Son Geliflmeler Muharebe sahas›nda

hareket kabiliyetine
verilen önemin art-

mas›na paralel olarak gelifl-
me gösteren hafif çekili
obüsler konusundaki çal›fl-
malar, 19’uncu yüzy›l›n son-
lar›nda ivme kazanm›flt›r.
Yaklafl›k 5 y›l süren gelifltir-
me çal›flmalar›n›n ard›ndan,
Mart 1898’de Frans›z Ordu-
sunda hizmete giren French
75 mm, modern hafif çekili
obüslerin ilk örneklerinden
biri olarak kabul edilmekte-
dir. 1544 kg gibi o dönem için
son derece düflük bir muha-
rebe a¤›rl›¤›na sahip olan

French 75 mm, 8500 m
etkili menzile sahip
olup, dakikada 15 at›fl

gerçeklefltirebil-
mektedir. Fransa
d›fl›nda, aralar›nda
ABD’nin de yer al-
d›¤› birçok ülke or-

Cenk ÖZGEN* / cenkozgen@savunmahaber.com 
*Uluda¤ Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp Tarihi Bölümü Okutman›



dusu taraf›ndan hizmete al›-
nan French 75 mm’den, seri
üretimin sona erdi¤i 1940 y›-
l›na kadar, 21.000 adetten
fazla imal edilmifltir. Söz ko-
nusu obüs sistemi, özellikle
Birinci Dünya Savafl›’nda
gösterdi¤i yüksek perfor-
mans›yla, harp tarihindeki
“unutulmazlar” aras›nda ye-
rini alm›flt›r. Kuflkusuz hafif
çekili obüsler konusunda o
dönemdeki çal›flmalar sade-
ce French 75 mm ile s›n›rl›
kalmam›flt›r. 19’uncu yüzy›l›n
sonlar›ndan itibaren birçok
ülkede hafif çekili obüsler ko-
nusundaki çal›flmalar h›z ka-
zanm›fl ve birbiri ard›na yeni
çözümler hayata geçirilmifltir.
Nitekim bu süreçte,
� ABD, M1917,
� Almanya, 7,7 cm FK 96 N.A,

7,7 cm FK 16, 10 cm K 04,
10 cm K 14 ve 10 cm K 17,

� Avusturya-Macaristan 
‹mparatorlu¤u, 8 cm 
Feldkanone M. 5, 
8 cm Feldkanone M. 17,
10,4 cm Feldkanone M.15,

� Fransa, Canon de 105 
MLE 1913,

� ‹ngiltere, BLC 15 ve 
QF 18 Pounder,

� ‹talya, Cannone da 75/27
Modello 06

� Japonya, Tip 38 ve
� Rusya, M1877, M1902 

ve M1910 gibi çözümleri
gelifltirmifltir.

Alt›n Ça¤
“Siper Savafl›” olarak da ad-
land›r›lan Birinci Dünya Sa-
vafl›’nda alt›n ça¤›n› yaflayan
topçu s›n›f›, ‹kinci Dünya Sa-
vafl›’nda da önemli roller
üstlenmifltir. Savafl s›ras›n-
da, gerek mihver gerekse
müttefik ülkeler taraf›ndan,
farkl› kalibre ve menzillere
sahip çok say›da hafif çekili
obüs muharebe sahas›na sü-
rülmüfltür. ABD’nin M1, M3
ve M101; Almanya’n›n 10,5
cm leFH 18; ‹ngiltere’nin 
QF-25 ve Sovyetler Birli¤i’nin
D-44 ve ZIS-3 gibi çözümleri,
bu kapsamda verilebilecek
örneklerdir.
Yukar›da bahsetti¤imiz sis-
temlerden M101, savafl son-
ras› uluslararas› alanda
kendisine çok genifl bir
müflteri portföyü olufltur-
mas› ve hafif çekili obüsler-
de 105 mm standard›n›n

yerleflmesinde etkili olma-
s›yla öne ç›kmaktad›r. ‹kinci
Dünya Savafl› s›ras›nda
Amerikan Ordusunun stan-
dart obüsü olarak kullan›lan
M101, ilk kez 1941 y›l›nda
hizmete girmifltir. 2030 kg
muharebe a¤›rl›¤›na sahip
olan ve dakikada 10 at›fl ger-
çeklefltirebilen M101, 11.200
metre uzakl›ktaki hedefleri
atefl alt›na alabilmektedir.
‹kinci Dünya Savafl›’ndan
sonra da seri üretimi devam
eden ve hafifli¤i sayesinde,
muharebe sahas›nda kulla-
n›m alan› gittikçe yayg›nla-
flan helikopterler taraf›ndan
da tafl›nabilen M101, NATO
üyelerinin d›fl›nda, ABD ile
askeri iliflkileri bulunan
40’dan fazla ülkenin envan-
terine girmifltir. Amerikan
Ordusu, baflta menzil olmak
üzere, günümüz muharebe
ihtiyaçlar›na cevap vereme-

mesi sebebiyle, M101’leri,
daha modern obüslerle de-
¤ifltirmifltir. Ancak günü-
müzde çok say›da ülke, bu
obüsleri aktif görevde tut-
maya devam etmektedir.

Farkl› Konseptler
Kunda¤› motorlu obüs
(KMO)’lar›n ortaya ç›kmas›,
So¤uk Savafl döneminin bafl-
lang›ç y›llar›nda, çekili obüs-
lerin varl›klar›n›n sorgulan-
mas›na neden olmufltur. Bu
dönemde gerek NATO ge-
rekse Varflova Pakt› ülkeleri,
hareket halindeki z›rhl› bir-
liklere efllik edebilen ve kar-
fl› batarya at›fllar›na karfl›
h›zla mevzi de¤ifltirebilen
KMO’lara a¤›rl›k verme e¤ili-
mi göstermifltir. Bununla
birlikte, KMO’lar›n artan
a¤›rl›¤› karfl›s›nda çekili
obüslerin gözden düfltü¤ünü
söylemek mümkün de¤ildir.
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Genellikle hava indirme ve da¤c› birlikleri gibi hareket kabiliyetinin ön planda oldu¤u unsurlar taraf›ndan kullan›lan hafif çekili obüslerde, 105 mm çap› art›k standart hale
gelmifl durumda. Foto¤rafta, günümüz hafif çekili obüs pazar›n›n en dikkat çekici örneklerinden biri olan M119 görülüyor.
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So¤uk Savafl y›llar› boyunca
Bat›l›lar, özellikle hareket
kabiliyetinin ön planda oldu-
¤u, hava indirme ve da¤c›
birlikleri taraf›ndan kulla-
n›lmak üzere, hafif çekili
obüslerin gelifltirilmesi ko-
nusunda çal›flmalar yapma-
ya devam etmifltir. Ayn› fle-
kilde Sovyetler Birli¤i’nin
bafl›n› çekti¤i Do¤u Bloku
ülkeleri de çekili obüsler
konusunda kapsaml› çal›fl-
malar yürütmeyi sürdür-
müfl; hatta Bat›l› muadille-
riyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
teknik özellikler bak›m›n-
dan çok daha ileri çözümle-
ri hayata geçirmifltir.
Ancak bu noktada bir paran-
tez açarak, hafif çekili obüs-
lerin atefl gücünü yetersiz
bulan Do¤u Bloku ülkeleri-
nin, kaynaklar›n›, a¤›r çekili
obüslerin gelifltirilmesine
harcad›klar› ve Sovyetler Bir-
li¤i taraf›ndan s›n›rl› say›da
üretilen GP (1969) ile Ro-
manya’n›n Model 93 çözüm-
leri dikkate al›nmad›¤›nda,
söz konusu silah sistemleri-
ne ilgi göstermedikleri de
belirtilmelidir.

Bat›l›lar›n ‹lgisi
Azalm›yor
So¤uk Savafl’›n bafllang›ç y›l-
lar›nda, Bat›l›lar taraf›ndan
gelifltirilen hafif çekili obüs-
ler denildi¤inde, hiç flüphesiz
akla ilk gelen sistemlerden
biri M102’dir. 1964 y›l›nda se-
ri üretimine bafllanan ve
‹kinci Dünya Savafl›’ndan
sonra Amerikan Ordusunun
envanterine giren ilk yeni çe-
kili obüs modeli olma özelli¤i
tafl›yan M102, birçok ortak
özelli¤i paylaflt›¤› M101 gibi
105 mm’lik namluyla dona-
t›lm›flt›r. M102’nin, yerini al-
d›¤› M101’den en büyük fark-
lar›ndan biri a¤›rl›¤›n›n daha
düflük olmas›d›r. Yaklafl›k
1500 kg a¤›rl›¤a sahip olan
M102, asgari 2,5 tonluk tak-
tik tekerlekli araçlara gerek-
sinim gösteren M101’in aksi-
ne, 1,5 tonluk taktik teker-
lekli araçlarla da çekilebil-
mektedir. Dakikada 10 at›fl

gerçeklefltirebilen M102,
standart mühimmatla
11.500, roket destekli mü-
himmatla ise 15.100 metre
menzile sahiptir. Hâlihaz›rda
Amerikan Ordusunun envan-
terinde aktif görevde yer al-
maya devam eden M102’ler,
Vietnam Savafl› ile Birinci ve
‹kinci Körfez Savafllar›’nda
genifl ölçüde kullan›lm›flt›r.
Birçok ülkenin envanterinde
yer alan M101’lerin da¤l›k
arazide kolay nakledileme-
mesi sorununa çözüm getir-
mek için, ‹talyan Oto Melara
firmas› taraf›ndan gelifltirilen
105 mm’lik Mod 56, So¤uk
Savafl döneminde Bat›’da yü-
rütülen bir di¤er hafif çekili
obüs projesi olarak bellek-
lerdeki yerini alm›flt›r. ‹lk kez
1957 y›l›nda seri üretime
bafllanan ve günümüze ka-
dar 2500’den fazla imal edi-
len Mod 56, ‹talyan Ordusu
d›fl›nda, aralar›nda komflu-
muz Yunanistan’›n da oldu¤u
30’dan fazla ülkenin silahl›
kuvvetleri taraf›ndan tercih
edilmifltir. Standart mühim-
matla 10.200 metre, roket
destekli mühimmatla ise
13.000 metre uzakl›ktaki he-
defleri atefl alt›na alabilen
Mod 56, dakikada 8 at›fl yapa-
bilmektedir. 1273 kg’l›k son
derece düflük muharebe
a¤›rl›¤›yla, UH-1 Huey gibi
hafif genel maksat helikop-
terleri taraf›ndan da nakledi-
lebilen Mod 56, 3 dakika içe-
risinde 11 parçaya ayr›larak
yük hayvanlar›nca da tafl›na-
bilmektedir. Özel tasarlan-
m›fl süspansiyonlar› sayesin-
de oldukça büyük aç›lara
yükselebilen Mod 56, harekât
ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak

tanksavar amaçl› da kullan›-
labilmektedir.
So¤uk Savafl döneminde Ba-
t›l›lar taraf›ndan gelifltirilen
bir di¤er 105 mm’lik hafif
çekili obüs ise L-118’dir. ‹lk
kez 1976 y›l›nda ‹ngiliz Or-
dusunda hizmete giren
L-118, özellikle Falkland
Savafl›’nda gösterdi¤i üstün
performansla ad›n› duyur-
mufl ve söz konusu baflar›-
n›n da etkisiyle uluslararas›
piyasalarda kendisine genifl
bir müflteri portföyü olufl-
turmufltur. 1860 kg muhare-
be a¤›rl›¤›na sahip olan ve
dakikada 6 at›fl gerçekleflti-
rebilen L-118, standart mü-
himmatla 11.500 metre, ro-
ket destekli mühimmatla ise
17.200 metre menzile sahip-
tir. Öte yandan üretici firma
Royal Ordnance Factories
(bugün BAE Systems), 
L-118’in daha geliflmifl ver-
siyonu olan L-119’u da ge-
lifltirmifltir. 1987 y›l›nda ya-
p›lan anlaflmayla Amerikan
Ordusunun yeni nesil hafif
çekili obüsü olarak seçilen

L-119, yap›lan bir tak›m mo-
difikasyonlar›n ard›ndan
M119 ad›yla hizmete girmifl-
tir. Aktif göreve bafllad›ktan
sonra ABD’nin yer ald›¤› tüm
askeri operasyonlarda kul-
lan›lan M119, 2050 kg mu-
harebe a¤›rl›¤›na sahiptir.
Dakikada 6 at›fl gerçekleflti-
rebilen M119, standart mü-
himmatla 11.500 metre, ro-
ket destekli mühimmatla ise
19.000 metre uzakl›ktaki he-
defleri atefl alt›na alabil-
mektedir.

Yeni Aray›fllar
Mevcut sistemlerin at›fl h›z›,
menzil ve hareket kabiliyeti
gibi özelliklerinin de¤iflen
muharebe sahas› ihtiyaçlar›-
n› karfl›lamaktan uzak oldu-
¤unu de¤erlendiren Bat›l›-
lar, 1990’l› y›llar›n ortalar›n-
dan itibaren yeni hafif çekili
obüs projelerini de hayata
geçirmifltir. Acil müdahale
güçleri bünyesinde görev
yapmak üzere, Fransa’n›n
Giat (bugün Nexter) firmas›
taraf›ndan gelifltirilen LG-1,
bu kapsamda verilebilecek
örneklerdendir. ‹lk kez 1996
y›l›nda hizmete giren LG-1,
aralar›nda NATO üyesi olan
Belçika ve Kanada’n›n da bu-
lundu¤u birçok ülke taraf›n-
dan tercih edilmifltir. 3 per-
sonel taraf›ndan kullan›labi-
len ve kendi s›n›f›n›n en hafif
obüsü olan LG-1, 1520 kg
muharebe a¤›rl›¤›na sahip-
tir. Dakikada 12 at›fl gerçek-
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lefltirebilen ve 105 mm s›n›-
f›ndaki tüm NATO mühim-
matlar›n› ateflleyebilen 
LG-1, standart mühimmatla
11.400 metre, roket destekli
mühimmatla ise 19.500 met-
re uzakl›ktaki hedefleri atefl
alt›na alabilmektedir. 30 sa-
niyeden k›sa bir süre içeri-
sinde at›fla haz›r hale getiri-
lebilen ve at›fl kontrol bilgi-
sayar› gibi ilave ekipmanlar-
la donat›labilen obüsün en
son versiyonu LG-1 Mk II
olarak adland›r›lmaktad›r.
Kullan›mda bulunan 105
mm’lik hafif çekili obüslerin
yeterli performans› sa¤laya-
mad›¤›n› de¤erlendiren Gü-
ney Afrika Cumhuriyetinin
Denel firmas› da G-7 (LEO)
çözümüyle bu alanda hare-
kete geçen bir di¤er oyuncu
olmufltur. Gelifltirme çal›fl-

malar›na 1990’l› y›llar›n orta-
lar›nda bafllanan G-7, stan-
dart mühimmatla 24.000
metre, roket destekli mü-
himmatla ise 32.000 metre
uzakl›ktaki hedeflerin atefl
alt›na al›nmas›na olanak
sa¤layan 105 mm / 52 kalib-
relik namlusuyla dikkat çek-
mektedir. 2 dakika içerisinde
at›fla haz›r hale getirilebilen
ve 5 personel taraf›ndan kul-
lan›labilen G-7, dakikada 6
at›fl gerçeklefltirebilmekte-
dir. 3800 kg muharebe a¤›rl›-
¤›na sahip olan G-7, z›rh deli-
ci mermi ateflleyebilme özel-
li¤i sayesinde, tanksavar
amaçl› da kullan›labilmekte-
dir. Hâlen üretici firma De-
nel’in, G-7’nin daha uzun
menzilli ve daha hafif bir mo-
deli üzerinde çal›flt›¤› bilin-
mektedir.

Geliflme 
Devam Ediyor
Günümüzde hafif çekili obüs
s›n›fland›rmas›, 105 mm ve
alt› çapa sahip sistemleri ta-
n›mlamak için kullan›lmak-
tad›r. Hafif taktik tekerlekli
araçlarla çekilebilen ve kolay
mevzi de¤ifltirebilen bu
obüsler, havadan paraflütle
at›labilmeleri ya da helikop-
terle nakledilebilmeleri sa-
yesinde, özellikle hava indir-
me ve da¤c› birlikleri gibi ha-
reket kabiliyetinin ön planda
oldu¤u unsurlar taraf›ndan
tercih edilmektedir. Nitekim
söz konusu birliklerin ba¤l›s›
olarak teflkil edilen tabur,
batarya ve tak›mlar içerisin-
de görev yapan hafif çekili
obüsler, kara ulafl›m›n›n
güçlükle sa¤lanabildi¤i ha-
rekât alanlar›nda veya karfl›

batarya at›fl› tehlikesinin ol-
mad›¤› meskûn mahal ope-
rasyonlar›nda önemli bir atefl
gücü sa¤layabilmektedir.
So¤uk Savafl döneminde uz-
manlar taraf›ndan 120 mm’lik
havan toplar›n›n rekabeti kar-
fl›s›nda varl›¤› sorgulanmaya
bafllanan hafif çekili obüsler,
Varflova Pakt›’n›n da¤›lmas›-
n›n ard›ndan tekrar öne ç›k-
maya bafllam›flt›r. Hiç flüphe-
siz bunun en önemli sebeple-
rinden birisi, So¤uk Savafl dö-
neminin sona ermesiyle bir-
likte risk ve tehdit alg›lamala-
r›nda yaflanan de¤iflimdir. Öy-
le ki, NATO ve Varflova Pakt›
ülkeleri aras›nda yaflanmas›
beklenen Üçüncü Dünya Sa-
vafl› tehlikesinin ortadan kalk-
mas›, bölgesel çat›flmalar ile
asimetrik tehdit kavramlar›n›
ön plana ç›karm›flt›r. 
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Hafiflikleri sayesinde
helikopterler taraf›ndan da

tafl›nabilen hafif çekili
obüsler, özellikle karadan

ulafl›m›n güçlükle 
sa¤lanabildi¤i s›cak çat›flma

bölgelerinde önemli 
bir atefl gücü sa¤l›yor.

Foto¤rafta, UH-60 BLACK
HAWK genel maksat

helikopteri taraf›ndan
indirilen M119 görülüyor.
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LG-1 Mk II G-7 (LEO)



Bar›fl› koruma harekâtlar›na
kat›l›m›n artt›¤› ve acil müda-
hale güçlerinin oluflturuldu-
¤u bu yeni güvenlik yap›lan-
mas›, yüksek hareket kabili-
yetiyle dikkat çeken hafif çe-
kili obüslere olan ilgiyi de
artt›rm›flt›r. Söz konusu sis-
temlere yönelik ilginin bir di-
¤er sebebi ise maliyet ve lo-
jistik faktörler sebebiyle, a¤›r
çekili obüs ya da KMO tedarik
edemeyen k›s›tl› kaynaklara
sahip olan ülkelerin, artan
atefl güçleriyle öne ç›kan ye-
ni nesil hafif çekili obüslere
yönelmesidir.
Öte yandan Amerikan Ordu-
sunun M119 örne¤inde ol-
du¤u gibi, son y›llarda baz›
kullan›c›lar›n, envanterdeki
hafif çekili obüsleri, 155
mm’lik M777’lerle de¤ifltir-
meye bafllad›¤› gözlemlen-
mektedir. Havadan tafl›nabi-
lir hafif bir obüs gelifltirebil-
mek için birçok parças› ti-
tanyumdan imal edilen ve
yüksek atefl gücüyle dikkat
çeken M777’ler, yüksek ma-
liyetine karfl›n büyük ilgi
görmektedir.
Ancak son y›llarda gelifltiri-
len LG-1 Mk II ve G-7 çözüm-
lerinde oldu¤u gibi, yeni nesil
hafif çekili obüslerin kabili-
yetleri de önemli ölçüde art-
m›flt›r. Nitekim eski 105
mm’lik obüslere göre daha
uzun menzile ve M777’den
daha düflük maliyete sahip
olan bu çözümler, halen
uluslararas› pazarlarda ciddi
bir alternatif oluflturmaya
devam etmektedir.

MKEK ve ASELSAN
Güçlerini Birlefltirdi
NATO’nun önde gelen ordu-
lar› aras›nda yer alan Türk
Silahl› Kuvvetleri (TSK), top-
çu s›n›f›na verdi¤i geleneksel
öneme paralel olarak envan-
terinde çok say›da hafif çekili
obüs bulundurmaktad›r. Giz-
lilik gerekçesiyle kesin ra-
kamlara ulaflmak mümkün
olmamakla birlikte, halen
hafif çekili obüs s›n›f›nda
TSK’n›n envanterinde yakla-
fl›k 500 civar›nda 105 mm’lik
M101 ile 175 tane 75 mm’lik
M116’n›n aktif görevde oldu-
¤u tahmin edilmektedir. ABD
yap›m› bu obüslerden, özel-
likle M116’lar, Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi’nde, PKK
terör örgütüne karfl› yürütü-
len operasyonlarda yo¤un
flekilde kullan›lmaktad›r.
Mevcut hafif çekili obüslerin,
gerek kullan›m ömürlerinin
sonuna yaklaflmalar› gerek-

se muharebe gereksinimle-
rini karfl›lamaktan uzak ol-
duklar› de¤erlendirmesini
yapan TSK, 2000’li y›llar›n or-
talar›nda yeni nesil hafif çe-
kili obüs ihtiyac› belirlemifltir.
TSK’n›n harekât ihtiyaçlar›
do¤rultusunda Savunma Sa-
nayii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin
sorumlulu¤unda yürütülen
ve “Havadan Tafl›nabilir Hafif
Çekili Obüs Projesi” olarak
adland›r›lan projenin resmen
yürürlü¤e girmesi ise, 5 Ka-
s›m 2009 tarihinde imzala-
nan anlaflmayla gerçeklefl-
mifltir.
Ana yüklenici Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKEK)’nin silah sistemini
ve mühimmat›n›, alt yükle-
nici ASELSAN’›n ise at›fl
kontrol sistemini gelifltir-
mesini öngören “Havadan
Tafl›nabilir Hafif Çekili Obüs
Projesi”, toplam 106 adet
105 mm’lik hafif çekili obü-

sün tedarikini öngörmekte-
dir. Proje kapsam›nda milli
imkânlar kullan›larak gelifl-
tirilecek olan obüsün; hava-
dan tafl›nabilen, 1 dakika
içerisinde at›fla haz›r hale
gelebilen, avadanl›k hariç
azami 1550 kg a¤›rl›¤a sa-
hip, dakikada 6 at›fl gerçek-
lefltirebilen, 6400 milyeme
at›fl yapabilen ve envanter-
deki hem klasik hem de mo-
dern mühimmatlar› ateflle-
yebilen bir sistem olmas›
hedeflenmektedir. Hâliha-
z›rda program takvimine uy-
gun olarak devam eden ve
TSK’n›n envanterinde yer
alan Atefl Destek Otomas-
yon Sistemi (ADOP-2000)’le
entegre bir flekilde görev
yapmas› öngörülen obüsün
hizmete girmesiyle birlikte,
piyade ve komando birlikle-
rimizin atefl gücünün önem-
li ölçüde artaca¤› de¤erlen-
dirilmektedir.

ANAL‹Z
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Aralar›nda TSK’n›n da 
yer ald›¤› çok say›da 

kullan›c›n›n envanterinde
bulunan ABD yap›m› 

M101 hafif çekili obüsleri

M116
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T ürkler, “›l›ml›” görüflleri,

‹slam’›, yaflam›n ak›fl›nda

de¤erlendiren yap›lar›y-

la, farkl›yd›lar. Abdül Vahap ise

her fleyin 14 as›r öncesinde ol-

du¤u gibi yaflanmas›n› savunu-

yordu. Büyük Britanya ‹mpara-

torlu¤u, “Hanefi” geleneklere

sahip Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u’na karfl› sert bir direniflin

sinyallerini veren bu hareketi

nas›l kendisi için kullanabile-

ce¤inin hesab›n› yapt› ve niha-

yetinde Lawrance’›n bölgeye intikaliyle her fley patlad›… “Vehhabizm”, Osmanl›’ya baflkald›r-

d›, imparatorluk çöktü, ‹slam aç›s›ndan son derece kutsal bir co¤rafyada Suudi Arabistan do¤-

du. Ülkenin bu kimli¤i, kimse aç›s›ndan büyük bir önem tafl›m›yordu. Suudi Arabistan önce ‹n-

giltere, devam›nda ABD ile son derece uyumlu bir petrol devleti olarak varl›¤›n› korudu. Veh-

habizm, bu devletin ana karakterini oluflturuyordu. Kendisinden baflka bütün Müslümanlar›

kâfir gören ve gerekirse silaha sar›lan, cihadc› bir yaklafl›m.

‹slam’›n bu yönünün ifle yarad›¤›n› bilen ABD, Sovyetler Birli¤i 1979 y›l›nda Afganistan’› iflgal

etti¤inde, t›pk› Britanya ‹mparatorlu¤u gibi ayn› silaha sar›ld›. Afganistan direniflini Pakistan

üzerinden Vehhabi geleneklere göre örgütledi; hatta bu hareketin bir kolunun Çeçenistan’a

s›zmas›n› da sa¤lad›. Plan tutmufltu, ama sonunda Afganistan Taliban’›n kontrolüne geçerken

Pakistan da benzer radikal hareketin esiri olmak üzereydi. Derken, “yarat›lan” bu silah, bu

kez, döndü, 11 Eylül’de ABD’yi vurdu. Vehhabizm, bir anlay›fl olarak Osmanl›’y› Orta Do¤u’dan,

Sovyetleri de Afganistan’dan ç›kartm›flt›, ama art›k kontrol edilemiyordu.

ABD’nin Afganistan harekât›yla, bir kez daha bir süper güç, bu hareketle bo¤uflma karar› ald›.

Bu arada, as›l önemli geliflme, hareketin do¤du¤u ülkede Suudi Arabistan’da yaflan›yordu. Ken-

disinden önce gelen krallar›n aksine yeni kral Abdullah, kendisi aç›s›ndan da tehdit oluflturan

bu hareketle aras›na duvarlar örmeye bafllad›. Yeni kral “dinler aras› diyalog” gibi Vehha-

bizm’in temelden karfl› ç›kt›¤› bir kavram› benimsedi¤ini belirterek as›l mesaj›n› da veriyordu.

Gelen bilgiler, Suudi Arabistan devlet yap›lanmas›n›n radikal ‹slam’›n bütün unsurlar›ndan te-

mizlenmeye çal›flt›¤› yönünde. Bu durum, bütün Müslüman co¤rafyas› aç›s›ndan yeni geliflme-

lerin de habercisi niteli¤i tafl›yor.

Asl›nda, bütün her fley, 18’inci yüzy›lda bafllad›… 14 as›r öncesinde
ayn› topraklara inmifl bir dinin en sert kaideleriyle uygulanmas›n›
öngören hareketi, bir anda ortaya ç›kan Abdül Vahap isimli bir
Müslüman vaiz bafllatt›. Hareketin temelinde, o dönemde kutsal
topraklar›n muhaf›zl›¤›n› da üstlenmifl olan Osmanl›
‹mparatorlu¤u’na tepki yat›yordu.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Vehhabizm Sorgulan›yor

“Genç diplomasi muha-
birleri” aç›s›ndan ör-

nek soruyu, ABD Baflkan›
Obama’ya yönlendiren Was-
hington Post’tan Scott Wilson
oldu: “Ülkenizin nükleer poli-
tikas›n›, uluslararas› anlafl-
malar›n yükümlülükleri ile
ayn› çizgiye getirerek dünya-
da ABD ve müttefiklerinin bu
konuda ikiyüzlülükle suçlan-
mas›n› önlemeye çal›flt›¤›n›z›
söylüyorsunuz. Bu düflünce
ve ruh do¤rultusunda, ‹sra-
il’den nükleer program›n›n
detaylar›n› aç›klamas›n› ve
Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›-
n› Önleme Anlaflmas›’na ka-
t›lmas›n› isteyecek misiniz?
E¤er kat›lmazlarsa, bu, sizce,
baflka ülkelerin de benzer
politikalar› sürdürmesi hak-
k›n› do¤urmuyor mu?”
Obama “yutkundu…”
“Acaba topu taca nas›l ata-
r›m” diye birkaç saniye dü-
flündü… Sonra, politik bir k›v-
rakl›kla, “Ne zaman ABD’nin
nükleer politikas›ndan söz
etsek konu hemen ‹srail’e
geliyor. Ben, ancak kendi ül-
kem ad›na konuflabilirim” di-
ye söze bafllad›… Bu konuda
söyleyebildi¤i en ileri söz,
“Bütün devletler bu anlafl-
maya kat›lmal›” oldu!

Türkiye’nin 
Politikas›
1. Türkiye’nin, son dönemde,
‹srail’in nükleer kapasitesini

Nükleer
Pazarl›k
‹srail’e
Döndü

©
A

m
erik

an
 S

av
u
n

m
a B

ak
an

l›¤›

©
‹r

an
 C

u
m

h
u
rb

afl
k
an

l›
¤›

Saraybosna’da Vehhabi Tehdidi
Saraybosna, her zaman, üç semavi dinin, t›pk› Kudüs’te oldu¤u gibi birleflti¤i bir kent olmakla övündü.
1993-96 y›llar› aras›ndaki kanl› savafl günlerinde bile kent, bu kimli¤ini korumaya çal›flt›. Her ne
kadar H›ristiyan S›rplar ve H›rvatlar, Müslüman Boflnaklara dönük sald›r›lar›na dini motivasyon
verseler de savafl sonras›nda kurulan dengelerde, herkes kendi inanc›yla bafl bafla kalmay› tercih etti.
Fakat son dönemlerde Saraybosna’da yaflan›lan bir geliflme, bu kentin kimli¤ini kaybetmeye
bafllad›¤›n›n önemli iflareti olarak de¤erlendirildi. Suudi Arabistan’dan gelen ve Vehhabi kimlikli
oldu¤u bilinen “Cennete Ça¤r›” isimli bir örgüt, son dönemlerde, Saraybosna’da yaflayan H›ristiyanlar›
›srarla ‹slamiyet’e dönmeye ça¤›r›yor. Daha önce ‹slamiyet’i kabul etmifl olan bir Yunanl› ve bir
Alman›n da kat›ld›¤› büyük toplant›lar düzenleyen bu örgüt, ayn› zamanda, “örtünmeyen kad›nlar›”
nedeniyle Boflnaklar›n da tam anlam›yla ‹slamiyet’i yaflamad›¤›n› savunuyor.
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gündeme getirmesi önemli-
dir. Ankara, Orta Do¤u’nun
nükleer silahlardan ar›nd›-
r›lmas› program›n›n bütün
bölge ülkelerini kapsamas›
gerekti¤ini söyleyerek çok
baflar›l› bir çizgiyi yakala-
m›fl gözükmektedir. Bölge-
de bir ülkenin 1959 y›l›ndan
bu yana düzenli olarak
“ulusal nükleer program”
gelifltirmesine göz yumu-
lurken, daha henüz nükleer
silah üretmemifl bir baflka-
s›n›n (‹ran) ensesinde boza
piflirilmesinin bir anlam›
yoktur.
2. Özellikle, Sünni Türkiye
nüfusunun, fiii ‹ran ile karfl›
karfl›ya kalabilece¤i bir
nükleer cepheleflmenin
tüm Müslüman co¤rafya
aç›s›ndan büyük bir felaket
olaca¤› ve ‹slam alemini
11’inci yüzy›la geri götüre-
ce¤i aç›kt›r. Bu nedenle,
Türkiye’nin diplomasiye
a¤›rl›k veren politikas›, ken-
di “reel politik”inden kay-
naklanmaktad›r.
Bölgeye bakt›¤›m›zda, kar-
fl›m›za ç›kan tek gerçe¤in;
‹srail’in nükleer silahlar›n›n
tetikledi¤i bir nükleer silah-
lanma yar›fl› oldu¤unu gö-
rüyoruz.
Bu yar›fla ‹ran’›n kat›lm›fl ol-
mas› tabii ki tesadüf de¤ildir
ve Suudi Arabistan’›n, “tüm
Araplar ad›na” benzer bir
aray›fl›n içine girmifl olmas›
da flafl›rt›c› olmayacakt›r.
Dünyada, son dönemde, sa-
dece ‹ran’›n üzerine giden
politikalardan vazgeçen, bu
arada ‹srail’i de nükleer si-
lahlar›n yay›lmas› anlaflma-
s›n› imzalamaya zorlayan
geliflme, bu gerçeklerden
yola ç›kmaktad›r.

Pakistan’›n son 30 y›ll›k
siyasi yaflam›na iki kez

askeri müdahale oldu. Ziya
ül-Hak ve Pervez Müflerref
dönemlerinde, 1973 tarihli
Pakistan anayasas›n›n ne-
redeyse de¤iflmedik mad-
desi kalmad›. Sonuçta, as-
keri liderlerin istekleri
do¤rultusunda, Pakistan
Cumhurbaflkanl›¤› maka-
m›, ola¤anüstü yetkiler ile
donand›. Genelkurmay
Baflkan› ve ‹stihbarat Müs-
teflar›’n› do¤rudan tayin
etmek, hükümeti istedi¤i
zaman düflürmek, hatta
parlamentoyu fesih…
Bütün bu yetkiler cumhur-
baflkanl›¤›nda toplan›nca,
yetkiyi kullanan da normal
seçimle gelmemifl olunca,
Pakistan, son 30 y›l›n 20 y›-
l›n› diktatörlük alt›nda ya-
flamak zorunda kald›. As-
l›nda, Pakistan’› dünyan›n
önde gelen demokratik fe-
deral cumhuriyeti yapan
1973 anayasas›na dönüfl
anlam›na gelen son de¤i-
flikliklerle, yönetim yetki-
leri parlamento ile baflba-
kana dönmüfl oldu.

Pakistan tipi bir ülkede
“baflkanl›k sistemi”nin ne
tür “anti-demokratik uy-
gulamalara” yol açt›¤›n›
gösteren bir deneyim biri-
kimiyle, bu ülkede baflkan-
l›k sistemi sonlanm›fl oldu.
Anayasal düzenleme, ül-
kenin federal yap›s›n› olufl-
turan dört bölgedeki yerel
meclislere de genifl yetki
tan›yor, bu bölgelerdeki
yönetimlerin ‹slamabad’a
ba¤l› kalmadan ekonomik
geliflmeyi düzenleyecek
çal›flmalar yapmalar› ko-
nusunda da özendiriyor.
Böylece, çok etnik gruplu,
çok dini yap›l› tam anla-
m›yla bir mozaik olarak
adland›r›lan Pakistan, bir
kez daha, devlet bütünlü-
¤ünü koruman›n yolunu
“daha fazla demokrasi”
içinde gördü¤ünü dünyaya
gösterdi.
Cumhurbaflkan› As›f Ali
Zardari’nin imzas›yla yü-
rürlü¤e giren anayasal de-
¤ifliklikler, Pakistan’›, bir
kez de Asya’n›n önde gelen
demokrasilerinden biri
yapmay› hedefliyordu.

Pakistan’da 
Demokratik Anayasa

Benazir
Suikast›
Asl›nda, Pakistan, 1979
y›l›nda bafllay›p 1989’da 
sonlanan Afganistan’daki
Sovyet iflgaliyle birlikte, 
bir cephe ülkesi oldu ve
Amerikan planlar›
çerçevesinde, demokrasisi
yaralanan, giderek ordusu ile
istihbarat servisinin kontrolü
alt›na giren bir devlet
yap›s›na dönüfltü.
Böyle bir gelene¤in nelere
mal oldu¤unu anlamak için,
Birleflmifl Milletler Benazir
Butto Suikast›n› Araflt›rma
Komisyonu’na bakmak 
yeterli: Suikasttan Pervez
Müflerref sorumludur!
65 sayfal›k raporda yer 
alan, “Pervez Müflerref
liderli¤indeki federal
hükümet, Butto’ya dönük
bütün ciddi suikast
tehditlerini bilmesine
ra¤men, bunlar› sadece,
Butto’nun yard›mc›lar›na 
ve baz› yerel güvenlik
yetkililerine aktarmakla
yetinmifl, suikast› önlemek
için hiçbir ciddi önlemi
almam›flt›r” denmesi ve 
özellikle suikast sonras›nda
yap›lan araflt›rmalar›n 
“gayr› ciddi” bulunmas›
dikkat çekicidir.
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‹ranl› kad›n yazar Gülnaz ‹sfendiyari’nin, ülkesinde her geçen
gün güçlenen kad›n hareketini inceleyen makalesinde yer

alan flu görüfller, ‹ran’›n yak›n bir gelecekte ne tür bir siyasi
depremle karfl› karfl›ya kalaca¤›n› göstermesi aç›s›ndan
önemliydi: “‹ranl› din adam› Hocatülislam Kaz›m Saddiki’nin,
“kad›nlar art›k bafllar›n› örtmedikleri için hem erkekleri tahrik
ediyorlar hem de Allah’›n gazab›n› üzerimize çekerek dep-
remlere bile neden oluyorlar” yolundaki sözleri beni hiç fla-
fl›rtmad›.”
“1979’daki Devrim s›ras›nda küçük bir k›z çocu¤uydum. O za-
man televizyonlara ç›kan din
adamlar›n›n nas›l biz kad›nlar›
bafllar›m›z› örtmeye zorlad›k-
lar›n›, karfl›l›¤›nda da cennet
vaat ettiklerini hat›rl›yorum.
Hatta bir tanesi ç›k›p, kad›n›n
saçlar›ndan ç›kan özel ›fl›nla-
r›n erkeklerin gözlerini cezp
etti¤ini, bu nedenle mutlaka
ba¤lanmas› gerekti¤ini söyle-
miflti. Çok küçüktüm ama bu
sözler, bana bile saçma bir bi-

lim kurgu öykü gibi gelmiflti. En tuhaf› o s›rada kimse o adama,
kad›nlar›n bafllar›n› örtece¤ine, neden erkeklere günefl gözlü-
¤ü önermiyorsun diye sormay› ak›l etmemiflti. 1979’dan bu ya-
na büyük bir esaret alt›nda yaflayan ‹ran kad›n› art›k meydanda.
Siyasi geliflmelerin ön saflar›nda yer al›yor. Bugün ‹ran üniver-

sitelerinde okuyan ö¤rencile-
rin yüzde 60’›n› k›zlar olufltu-
ruyor. Erkeklerin dini kavram-
lar› kullanarak kurduklar› dini
diktatörlü¤e as›l karfl› ç›kacak
olan kadrolar bu gençlerimiz.
Saddiki hakl›… ‹ranl› kad›nlar
depreme yol aç›yor… Ama bu,
onun ileri sürdü¤ü gibi bir
deprem de¤il, büyük bir siyasi
deprem; kölelikten kurtulu-
flun depremi…”

‹ran’da Kad›nlar›n
Özgürlük Savafl›

24Nisan telafl›n›n gölge-

sinde kal›r gibi oldu,

ama Dünya’n›n nefesini tu-

tup, Amerikan Baflkan› Ba-

rack Obama’n›n 24 Nisan’da

a¤z›ndan ç›kacak  “soyk›-

r›m” kelimesini bekledi¤i s›-

ralarda, Kafkasya, “hiç bek-

lenilmeyen” bir geliflme ya-

fl›yordu.

Ermenistan Ortodoks Kili-

sesi Patri¤i Karekin II, Al-

lahflükür Paflazade’nin,

Rusya Ortodoks Kilisesi

Patri¤i Kiril ile birlikte yap-

t›¤› daveti kabul ederek Ba-

kü’ye hareket ediyordu!

Amac›, Bakü’de gerçeklefl-

tirilen “dinler buluflma-

s›”nda yer almakt›, ama

kuflkusuz, “siyasi mesaj›”

çok yüksekti…

Nitekim Karekin II, Paflaza-

de ve Kiril bu din zirvesinin

flemsiyesi alt›nda üçlü bir

toplant› yapt›lar. Toplant›

sonucunda Ermeni ve Azeri

din adamlar› yay›nlad›klar›

ortak bildiride, “Bölgedeki

sorunlar›n çözümünde as-

keri gücün kullan›lmas›na

kesin bir dille karfl› ç›kt›lar”

ve sorunlar›n uluslararas›

hukuk çerçevesinde bar›flç›

yollarla çözülmesi gerekti-

¤ini vurgulad›lar.

Belli ki Bakü ve Erivan’daki

politikac›lar “anlaflma” ro-

tas›nda ilerlemek istiyorlar,

ama kendi iç kamuoylar›n-

daki afl›r› milliyetçi ç›k›fllar,

diplomasi gemisinin pusula

tutturmas›n› zora sokuyor.

Ortodoks ve fiii dini zemine

sahip iki farkl› toplumda,

afl›r› milliyetçi ç›k›fllar› tör-

püleyebilecek tek kurum,

“dini liderlik…” 

Karekin II ile Paflazade’nin

Rus Ortodoks kilisesi ara-

buluculu¤unda buluflmufl

olmas› bu aç›dan çok önem-

lidir. En az›ndan iki bafl-

kentteki “bar›fla dönük”

duygular› sergiliyor.

Bu iki ismin önemini, ulu-

sal kurumsallaflmalar›n-

dan daha iyi anlamam›z

mümkün. Ermenistan’da

Ortodoks Kilisesi, ulusal

varl›¤›n tam merkezindeki

bir kurum olarak tan›mla-

n›yor. Özellikle Sovyetler

Birli¤i’nin y›k›lmas›ndan

sonra, kilise, t›pk› Gürcis-

tan’da oldu¤u gibi, Erme-

nistan’da da ola¤anüstü

güç kazanm›fl durumda.

Azerbaycan’›n fiii kimli¤i

ise dinin kurumsallaflma-

s›nda molla hiyerarflisinin,

bu yolla da dini kimliklerin

öne ç›kmas›n› sa¤l›yor. Ni-

tekim Paflazade, bu göreve,

Sovyetler Birli¤i dönemin-

de geldi. Genç bir din ada-

m› olarak her zaman Kaf-

kasya’daki dini yap›lanma-

n›n en önündeki isim ola-

rak tan›nd› ve görevi bugün

de sürüyor.

Bu nedenle, iki din adam›-

n›n Azerbaycan ile Erme-

nistan aras›ndaki sorunla-

r›n çözümünde “kuvvet kul-

lan›lmamas›” ilkesini dile

getirmifl olmalar› daha da

önem kazan›yor.

Kafkasya’da Din Adamlar›n›n Buluflmas›
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Bosna Hersek’te 1993-
1996 y›llar› aras›nda ya-

flan›lan “soyk›r›m”, koskoca
bir “Avrupa ay›b›”d›r... S›rp-
lar’›n yaklafl›k 300.000 ma-
sum Müslüman Boflnak’› öl-
dürdü¤ü süreçte Avrupal›lar
kelimenin tam anlam›yla
“bakakald›lar...”
Avrupa’n›n orta yerinde yafla-
n›lan bu kanl› trajediyi, Türki-
ye ve ABD’nin kararl› siyase-
tiyle NATO sonland›rd›. ABD
Baflkan› Barack Obama’n›n,
herkes taraf›ndan -nedense-
pek merakla beklenilen 24
Nisan konuflmas›n›n, ‹stan-
bul’daki “Balkan Zirvesi”ne
rastlamas› anlaml› bir za-
manlama kuflkusuz...
1915 y›l›nda yaflan›ld›¤› ileri
sürülen “tart›flmal›” olaylar›n
sorumlusu olarak görülen
Türklerin, 1993-96 y›llar› ara-
s›nda yaflan›lm›fl “etnik te-
mizlik” konusunun taze an›la-

r›n› bir kenara b›rakarak Bal-
kanlar’da inan›lmas› çok zor
bir bar›fl ata¤›n› gerçeklefltir-
mifl olmas›... 24 Nisan’da ‹s-
tanbul’da yaflan›lan geliflme,
diplomatik aç›dan bu ülkenin
ne oldu¤unu -inflallah- önce-
likle Erivan’daki fanatiklere
göstermifltir! Her y›l Türk
bayra¤›n› yakarak “milliyetçi-
lik” duygular›n› ayakta tutma-
ya çal›flacaklar›na, 21’inci
yüzy›l›n “bar›flç› ulusu” olma-
n›n yollar›n› bu örnekte bula-
bilirlerdi. S›rbistan Cumhur-
baflkan› Boris Tadiç, Bosna
Hersek Cumhurbaflkan› Ha-
ris Sladziç ve Türkiye Cumhu-
riyeti Cumhurbaflkan› Abdul-
lah Gül... Bundan çok de¤il,
15 y›l önce bir araya gelmele-
ri imkâns›z olarak görülen 3
lider... D›fliflleri Bakan› Ahmet
Davuto¤lu’nun, S›rp mevkida-
fl› Vuk Jeremiç ile geçti¤imiz
yaz aylar›nda bafllatt›¤› diplo-

matik bar›fl ata¤›n›n geldi¤i
son nokta... Etnik hesaplafl-
malar›n bölgesi olarak tan›m-
lanan Balkanlar’da kal›c› is-
tikrar›n müjdecisi bir aile fo-
to¤raf›... Srebrenica soyk›r›-
m›n›n hazin gölgesinde bulu-
flan üç ulusun insanlar›n›n 10
Temmuz 2010’da katliam
kentinde buluflmak üzere
randevulaflmas›...
Yaflan›lan bu geliflme, tek
bafl›na, Türkiye’nin Avrupa
istikrar› aç›s›ndan ne kadar
önemli oldu¤unu göstermesi
bak›m›ndan çok önemli...
Türkiye’nin, son olarak Es-
tonya’n›n baflkenti Talinn’de
yap›lan NATO D›fliflleri Ba-
kanlar› Toplant›s›’nda, Bosna
Hersek için NATO üyeli¤inin
yolunu açan çok önemli bir
karar›, tüm müttefiklerini tek
bafl›na ikna ederek kabul et-
tirmesi de çok önemli bir ge-
liflme kuflkusuz...

K›br›s, Rum kesimi seçmeninin, 2004 y›l› Nisan
ay›ndaki referandumda “Annan Plan›” ola-

rak adland›r›lan metni reddetmesinden bu
yana sa¤l›kl› bir siyaset üretemiyor. Hat›r-
lanaca¤› gibi, iki taraf›n birleflmesi ve yeni
bir konfederatif yap›da K›br›s Cumhuri-
yeti’nin kurulmas› aç›s›ndan son derece
önemli görülen bu plan›, Türk taraf›
“evet” oyuyla desteklemifl, Rumlar ise
“hay›r” demifllerdi.
Avrupa Birli¤i (AB) ortaya ç›kan bu tabloya
ra¤men, K›br›s Rum yönetimini, K›br›s’›n tü-
münü temsil eden hükümet olarak bünyesine
alm›fl, Türkleri de d›flar›da b›rakm›flt›. O dönemde
Türk taraf›na, 1974’ten bu yana sürmekte olan bütün
uluslararas› ambargolar›n kalkaca¤› yönünde söz de veril-
miflti.
Bu sözler de uygulanamad› ve Rumlar tek bafllar›na, AB üye-
si olman›n keyfini yaflamay› sürdürdüler. Bütün bu “iki yüz-
lülükle dolu” geliflmeler, KKTC Cumhurbaflkanl›¤›n› 2004 y›-
l›ndaki “evet” havas› içinde kazanan Mehmet Ali Talat’› zor

durumda b›rakt›. Türk seçmen, KKTC’de son ya-
p›lan cumhurbaflkanl›¤› seçiminde, “gelenek-

selci ulusalc› güçlerin temsilcisi” olarak ni-
telenen eski baflbakan Dervifl Ero¤lu’nu
tepki oylar›yla cumhurbaflkan› seçti.
AKP hükümetinin destekledi¤i Mehmet
Ali Talat’›n gitmesi, yerine Denktafl’a
yak›nl›¤›yla bilinen Ero¤lu’nun gelmesi,
adadaki siyasi tansiyonun artmas›na

neden oldu. Ero¤lu, cumhurbaflkan› se-
çildikten sonra yapt›¤› aç›klamalarda iki

ana noktaya vurgulamalarda bulundu:
1- Türkiye ile iliflkiler hiçbir soru iflaretine izin

vermeden aynen korunarak devam edecektir;
2 - Müzakerelerde yap›c› olan taraf ben olaca¤›m…

Birleflmifl Milletler, seçimler nedeniyle iki taraf aras›nda ke-
silmifl olan müzakerelerin 26 May›s’tan itibaren bafllamas›n›
istedi, Ero¤lu da bunu kabul etti. Ero¤lu, bu konuda bir ad›m
daha ileri giderek, “Müzakerelerin, her iki toplumun da tat-
min olaca¤› bir anlaflmayla sonlanmas› önemli iste¤imizdir.
Bu durum sonsuza kadar böyle süremez” dedi.

Bir gün...
Hocal›’da..
Aç›k bir gerçek: Balkanlar’da
bugün vard›¤›m›z nokta, 
S›rbistan yönetiminin 
1993-96 y›llar› aras›nda
yaflan›lm›fl kanl› olaylar›n 
öz elefltirisini yapmas›ndan
kaynaklan›yor. S›rp 
parlamentosu, Srebrenica
soyk›r›m› hakk›nda “soyk›r›m”
kelimesini kullanmadan özür
dileme büyüklü¤ünü gösterdi... 
10 Temmuz’da, Türk, S›rp  
ve Boflnak liderler bu
soyk›r›m›n y›ldönümünde
orada bir arada olacaklar...
Kafkasya’da ana sorun ise...
Komflusunun topraklar›n›n
yüzde 20’sini iflgal etmifl
Ermenistan’›n bu
politikas›ndan geri ad›m 
atmamas›... Hocal›’da
yaflan›lm›fl “Türk soyk›r›m›”n›
ise ört-bas etmeye
çal›flmas›ndan kaynaklan›yor... 
Bir gün... ‹leride tarihin bir
yerinde Türk-Ermeni ve 
Azeri liderlerin Hocal›’da
yaflan›lm›fl soyk›r›m›n
y›ldönümünde bir araya gelip
masum kurbanlar›n anma
törenini bir arada
gerçeklefltirmeleri halinde,
Kafkasya’da da kal›c› istikrar
do¤acakt›r... Bekledi¤imiz,
Ermenilerin de S›rplar kadar
kaliteli bir ulus olduklar›n›
ispatlamalar›d›r.

Türkiye’nin Bar›fl Manevras›

K›br›s ‹çin Yeni Dönem ve Müzakereler
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Ukrayna parlamentosu,

tarihi bir oylama sonu-

cunda, Sivastopol’daki Rus

donanma üssünün anlafl-

mas›n› 2042 y›l›na kadar

uzatt›. Oylama öncesinde

“ulusalc›” muhalefetin,

Rusya ile iliflkileri Sovyet-

ler Birli¤i dönemine dö-

nüfltürmeye çal›flan ikti-

darla mücadelesi gerçek-

ten ilginç görüntüler orta-

ya ç›kartt›. Fakat parla-

mento, daha ucuz do¤al

gaz karfl›l›¤›nda Rusya’n›n

Sivastopol’daki askeri var-

l›¤›n› kabul etmifl oldu.

Karar, Ukrayna’n›n, gele-

cekte Rusya’ya daha da ba-

¤›ml› bir devlet haline ge-

lece¤i yönündeki kayg›lar›

t›rmand›rd›. Sivastopol’un

bulundu¤u K›r›m yar›ma-

das›nda ise bir baflka etnik

gerginli¤in do¤mas›na ne-

den oldu.

K›r›m yar›madas›, Çarl›k

Rusyas›’ndan bu yana Rus-

ya’n›n üzerinde önemle

durdu¤u bir stratejik bölge.

Söz konusu donanma üssü,

Çariçe Katerina zaman›n-

dan bu yana varl›¤›n› koru-

yor. Sovyetler Birli¤i döne-

minde, Rusya’n›n Karade-

niz’deki varl›¤›n› güçlen-

dirmek amac›yla, dönemin

Sovyet lideri, bu topraklar-

da yaflayan Tatarlar›, ‹kinci

Dünya Savafl›’nda Nazi Al-

manyas› ile ifl birli¤i yapt›k-

lar› gerekçesiyle Orta As-

ya’ya sürmüfl, yerlerine de

Ruslar› yerlefltirmiflti. Uk-

rayna’n›n ba¤›ms›zl›¤›n›

kazand›¤› 1991 y›l›ndan

sonra ise bölgedeki Rus et-

nik kimli¤i tehlike alt›na

girmifl, bütün gelece¤ini

söz konusu üssün devam›-

na ba¤lam›flt›.

Parlamentonun ald›¤› son

karar, K›r›m Tatarlar› 

Meclis Baflkan› Mustafa 

Cemilo¤lu’nun sert tepki-

sine yol açt›. Cemilo¤lu,

bölgedeki Rus üssünün,

son olarak Gürcistan Sava-

fl›’nda kullan›ld›¤›n› hat›r-

latarak, “Üssün topraklar›-

m›zdaki varl›¤› bizim de

ulusal riskimiz oluyor.

Gürcistan güçsüz bir do-

nanmaya sahip, buraya

karfl› bir fley yapamad›,

ama ya Ruslar, ayn› ifli, Ka-

radeniz’in öte yakas›ndaki

komflumuza karfl› yapar-

larsa, o güçlü devlet (Tür-

kiye) Gürcistan gibi davra-

n›r m›? Bunlar›n çok iyi he-

sap edilmesi gerekiyordu.

Üstelik bu karar› üst düzey

Rus yetkililerin, K›r›m’›n

bir gün, yeniden bir Rus

topra¤› olaca¤›n› söyledik-

leri bir dönemde ald›lar.

Biz K›r›m Tatarlar› olarak

bu karar›n de¤ifltirilmesin-

de önemli bir rol oynaya-

cak güçte de¤iliz, ama bu

karara sonuna kadar kar-

fl›y›z ve Sivastopol’daki Rus

askeri varl›¤›n›n hepimiz

aç›s›ndan büyük riskler ta-

fl›d›¤›na inan›yoruz…” dedi.

K›r›m Tatar’›
Tedirgin

Dünya sanayi üretiminde bütün rekabet koflullar›n›
kaybeden, iletiflim ve biliflim teknolojilerinde de ge-
ride kalan Rusya, varl›¤›n› ba¤lad›¤› “petro-devlet”

yap›lanmas› içinde, enerji alan›nda hiçbir boflluk b›rakma-
makta kararl› görünüyor.
Günümüzde Rusya, ulusal gelirinin büyük bölümünü pet-
rol ve do¤al gaz ihracat›ndan sa¤layan, di¤er ekonomik
alanlarda bir hayli gerileyen bir yap› gösteriyor. Bu neden-
le, Rusya Baflbakan› Vladimir Putin, özellikle Avrupa Birli-
¤i (AB) bünyesinde yer alan, “Rus do¤al gaz›na alternatif
yollar arama” gayretlerini bofla ç›kartmak için büyük bir
diplomatik atak süreci bafllatm›fl durumda.
Rusya Devlet Baflkan› Medvedev de Putin ile eflgüdümlü
olarak bir dizi ziyaret gerçeklefltirerek, bu tür bir riskin
do¤mas›n› önlemenin peflinde. Medvedev’in, Norveç’in
baflkenti Oslo’ya gerçeklefltirdi¤i son ziyaretin, Kuzey Kut-
bu’na dönük bir paylafl›m anlaflmas›yla sonlanmas› dikkat
çekti. Küresel ›s›nma nedeniyle, Rusya, bir süredir, Kuzey
Kutbu’nun alt›ndaki petrol ve do¤al gaz kaynaklar›n›n kul-
lan›lmas› yönünde diplomasi yürütüyordu. Son anlaflma,
iki ülkenin Kuzey Kutbu’na dönük bir paylafl›m anlaflmas›-
n›n öncülü¤ünü yapmas›n› öngörüyor.
‹talyan Baflbakan Berlusconi ile buluflan Putin’in gündem
maddesi ise bir süredir çal›flmalar› süren “Güney Ak›m›”
projesiydi. Bu proje, “Kuzey Ak›m›” ile birlikte düflünüldü-
¤ünde, Türkiye’yi enerji pazarlar›nda öne ç›kartacak ünlü
Nabucco projesinin bir numaral› rakibi olarak görülüyor.
Rusya, AB üyesi ülkelere ›srarla, Nabucco’nun bir kaynak
israf›ndan baflka bir anlam tafl›mad›¤›n›, Kuzey ve Güney
Ak›m› ile Türkiye üzerinden geçen Mavi Ak›m projelerinin
güçlendirilmesi gerekti¤ini savunuyor.
Nitekim Putin, Nabucco projesi aç›s›ndan en önemli ülke
konumuna gelen Avusturya’y› da ziyaret defterine alarak
önemli bir atak daha gelifltirdi. Rus liderin bu ülkede yap-
t›¤› aç›klamalarda, Nabucco’dan, “tedarikçisi zay›f bir pro-
je” olarak söz etmesi dikkat çekti. Putin, Viyana konuflma-
s›nda, “Nabucco gaz tedarikinde zay›f bir proje olarak gö-
rülmektedir. Bu tür bir risk tafl›yan projeye milyarlarca
dolar yat›rman›n ekonomik bir anlam› oldu¤unu sanm›yo-
rum” dedi. Medvedev - Putin ikilisinin arkalar›na çok güç-
lü Rus do¤al gaz ve petrol boru hatlar› sistemlerini alarak
gerçeklefltirdikleri son ataklar›n, Türkiye aç›s›ndan çok
önemli Nabucco projesinin gelece¤ini tehlikeye att›¤› ifa-
de ediliyor.

Rusya’n›n Büyük
Enerji Ata¤›
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