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Savunma Sanayii Müsteﬂar›m›z Murad Bayar’›n, SAVTEK kongresinin aç›l›ﬂ›nda yapt›¤›
ve 2004 y›l›nda ilk kat›ld›¤› kongreden bu yana geçen süreci de¤erlendirdi¤i konuﬂmas›,
bizleri de o günlere götürdü…
2004 y›l›, savunma sanayimiz aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, 2 nedenden ötürü bizim aç›m›zdan
önemli bir dönüm noktas› teﬂkil ediyordu…
Öncelikle, savunma sanayimizin çok say›da temsilcisinin de hemfikir oldu¤u üzere, ad›,
savunma sanayimizin bugün geldi¤i noktayla özdeﬂleﬂmiﬂ durumda olan Murad Bayar’›n
göreve baﬂlad›¤› y›l olmas›yd›…
‹kincisi ise bizim için biraz daha özel… 2004 ayn› zamanda, elinizde tuttu¤unuz ve bugün
savunma sanayimizin tek ayl›k yay›n› olan MSI Dergisi’nin ilk say›s›n›n ç›kt›¤› y›ld›…
Hoﬂ bir tesadüf eseri, ayn› zaman dilimine denk gelen bu iki ilkin gerçekleﬂti¤i y›l olan
2004’den bu yana, her iki cephede de Türkiye ad›na çok say›da baﬂka ilkin daha alt›na
imza at›ld›… Bir bölümünü bildi¤iniz ya da tahmin etti¤iniz, bir bölümünü ise hiç
duymad›¤›n›z bu ilklerin bizimle ilgili olan k›s›mlar›n› belki bir gün yazar›z ama sözü
fazla uzatmadan SAVTEK kongresine ve Bayar’a dönelim…
Bayar’›n detaylar›n› sizlere aktard›¤›m›z bu konuﬂmas›nda söyledikleriyle, yine bu say›m›zda
yer verdi¤imiz, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Faruk A. Yarman ile yapm›ﬂ oldu¤umuz
söyleﬂideki baz› bölümlerin örtüﬂtü¤ü gözümüzden kaçmad›…
Dr. Yarman özetle, kamunun –burada “kamu” kelimesiyle do¤rudan Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤› (SSM)’nin kastedildi¤ini düﬂünüyorum- vizyonunun savunma sanayimizin
vizyonunu geride b›rakt›¤›n› ve bunun da çok tehlikeli buldu¤unu söylüyordu…
Peki, Savunma Sanayii Müsteﬂar›m›z Bayar ne diyordu SAVTEK’te?
5 y›lda 6,2 milyar dolar›n savunma sanayimize aktar›ld›¤›n› söylüyordu ve art›k sonuç
istiyordu. Belki bu rakamlar›n ve geçen zaman›n beklenen sonuçlara ulaﬂmak için
yeterlili¤ini ayr›ca tart›ﬂmak gerekir ama savunma sanayimizin oradaki temsilcilerinden
bir itiraz gelmedi¤ine göre, do¤ru kabul edebiliriz (!)...
Baﬂka ne diyordu Bayar? Yöneticilerin, TSK ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için baﬂlat›lan projeleri,
ﬂirketlerine kaynak yaratma arac› olarak görmemeleri gerekti¤ini söylüyordu…
Yap›lan çal›ﬂmalar›n ve geliﬂtirilen teknolojilerin tabana yay›lmas› gerekti¤ine de iﬂaret eden
Bayar’›n, “Rusya gibi yapmayal›m. Orada da çok büyük teknolojiler geliﬂtirildi ama tabana
yay›lmad›¤› için bunun kimseye faydas› olmad›” sözlerinin ve devam›nda vermiﬂ oldu¤u
örneklerin, üzerinde durup düﬂünülmesi gerekti¤ine inan›yoruz.
Konuﬂmas›n› devam›nda ise Bayar, kamunun sivil ihtiyaçlar›na yönelik milyonlarca dolarl›k
çok say›da ihalenin yabanc› savunma firmalar› taraf›ndan al›n›rken bu iﬂleri yapabilecek
kabiliyetlere sahip yerli savunma firmalar›m›z›n nerede oldu¤unu soruyordu…
Bayar’›n son iki konuda söyledikleri asl›nda ayn› kap›ya ç›k›yordu: Bu baﬂar›labildi¤i
takdirde, yöneticiler ﬂirketleri için baﬂka ve yeni kaynaklar yaratm›ﬂ olacaklard›; bunu
yaparken de asl›nda teknoloji tabana yay›lm›ﬂ olacakt›.
Bunlara da kimseden itiraz gelmedi¤ine göre Faruk Bey hakl› görünüyor: Murad Bayar’›n
ve dolay›s›yla SSM’nin vizyonu savunma sanayimizin aç›k ara önünde gidiyor…
Di¤er söyleyeceklerimize yerimiz kalmad› ama k›saca da olsa, bir avuç Türk olarak
Eurosatory’de yapt›klar›m›za dair bir iki cümle yazmadan geçersek de haks›zl›k olacak…
Hele de;
Rakiplerinin giderek küçüldükleri bir dönemde, Öztiryakiler’in dev bir stantla ve
5 farkl› ürünle Eurosatory’de boy gösterdi¤i,
BMC ve Otokar’›n 3’er araçla sahne ald›¤›,
Bu araçlardan ikisini dünyan›n ilk kez gördü¤ü,
ROKETSAN’›n dünya devlerini peﬂinden koﬂturdu¤u ve
Yaklaﬂ›k 1400 firman›n yer ald›¤›, dünyan›n bu alandaki en önemli fuarlar›ndan birinde
stand› olan tek Türk sektörel yay›n›n›n MSI Dergisi oldu¤u düﬂünülürse… Gerçi gözümüz
yan›m›zda bayra¤›m›z› dalgaland›racak baﬂka firmalar›m›z› da aramad› de¤il…
A¤ustos ay›nda yeniden birlikte olmak üzere…
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BAﬁYAZI

Kay›lacak Eksen Yok!
Hep beraber zoru baﬂarmak üzereyiz. Türkiye’nin “eksen kaymas›”
yaﬂad›¤›n› tart›ﬂ›yoruz ama “kay›lan eksenin” ne oldu¤unu bilmiyoruz!
Çünkü… Dünya siyasi haritas›nda “kay›lacak eksen” yok!
Ama çok aç›k bir gerçek var: Bat› medyas›n›n köﬂe baﬂlar›n› tutmuﬂ
baz› s›radan kalemleri ile onlar›n buradaki uzant›lar›, bir türlü
“So¤uk Savaﬂ düﬂünce sistemini” b›rakam›yorlar.

Asl›nda, “eksen kaymas›”
yorumlar› yapmak için
“parlak bir zekâya” sahip
olmak gerekmiyor.
Aksine, e¤er ﬂizofreni,
insanda, gerçekle hayal
âlemini birbirine kar›ﬂt›rma,
mant›ksal düﬂünme kayb›
ve normal tepki verememe
belirtileriyle kendini
gösteriyorsa, “Türkiye’nin
eksen kaymas› tart›ﬂmalar›n›
bir tür siyasal ﬂizofreni
olarak” görmekte yarar
vard›r.
Bu tür bir siyasal
analiz deformasyonunun
düzeltilmesinin, t›pk›
ﬂizofreninin tedavisinde
oldu¤u gibi hayli zor ve
uzun süre alaca¤›n› kabul
etmemiz gerekiyor.

Olmayan Eksenler
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Asl›nda, So¤uk Savaﬂ
y›llar›nda her ﬂey çok
kolayd›. Dünya “do¤u-bat›
ekseninde” ikiye bölünmüﬂ
ve devletler de bu
bölünmenin içindeki yerlerini
alm›ﬂlard›. “So¤uk Savaﬂ
sabitlenmesi” (Cold War
fixation) dedi¤imiz siyasal
kavram, bu döneme aittir
ve iki süper gücün ba¤l›
devletler üzerindeki tam
hakimiyetlerini yans›t›r.
Ama So¤uk Savaﬂ bitti…
Sovyetler Birli¤i’ni da¤›tan
Rusya, yeni dönemin önemli
oyuncusu olma yolunda çok
ciddi manevralar› peﬂ peﬂe
gerçekleﬂtirirken, “Bat›
baﬂkentleri”nin benzer
esnekli¤i gösteremedi¤ini
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ve “eskinin sabit ortam›nda”
kald›klar›n› gördük. Bu
durum, “tek süper güç”
olarak adland›r›lan ABD’yi
“bölgesel savaﬂlar›n
s›radan aktörü” noktas›na
sürüklerken, Avrupa
Birli¤i’ni dünya stratejisinde
“önemsiz oyuncu” seviyesine
çekti.

©

Siyasal ﬁizofreni
Yans›malar›

T.C. Cumhurbaﬂkanl›¤›

Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Washington’un
Savaﬂ Arzusu
ABD ve Avrupa’n›n, son
dönemde Gürcistan,
Ukrayna ve K›rg›zistan’›n
iç siyasi yap›lar›na dönük
müdahaleleri, bu
baﬂkentlerin günümüz
Rusya’s›na karﬂ› eski
“So¤uk Savaﬂ sistemati¤i”
ile hareket ettiklerinin
en net örne¤ini oluﬂturdu.
Bir de ABD; Polonya ve
Çek Cumhuriyeti gibi
ülkelere “füze kalkan›
sistemini” yerleﬂtirmeye
kalk›nca, Washington’un
günümüz dünyas›n›
okumakta nas›l zorland›¤›
çok iyi anlaﬂ›ld›.
Oysa, kademeli olarak
demokrasiye ve elindeki
büyük parayla liberal
ekonomiye dönen Rusya,
Sovyetler Birli¤i de¤ildi!

Türkiye’ye Dönük
Klasik Yaklaﬂ›m
Bat›’n›n, Rusya konusunda
taﬂ›d›¤› kafa kar›ﬂ›kl›¤›n›n
benzerini Türkiye’de de
yaﬂad›¤›, özellikle son
5 y›lda belli oldu. So¤uk
Savaﬂ mant›¤›nda Ankara’y›
Sovyetlere karﬂ› bir ileri
karakol olarak

de¤erlendiren Bat› siyaseti,
yeni dönemde Türkiye
alg›s›n› daha geriye, ‹ngiltere
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n
1856 y›l›ndaki K›r›m Savaﬂ›
mant›¤›na götürdü.
Bu mant›¤a göre, Türkiye,
Rusya’y› bölgesel anlamda
dengelemekte “kullan›lacak”
bir ülkeden ibaretti.
Bunu yaparken Yunanistan
ve ‹srail ile baﬂar›l› bir
üçgen oluﬂturacak,
Karadeniz-Do¤u Akdeniz
hatt›nda Rusya’n›n
hareketlerini bloke edecekti.
Tabii Orta Asya ve

Kafkasya enerji depolar›
üzerindeki oyunda da
Türkiye’ye “Rusya’y›
dengeleyecek rol”den
baﬂkas› verilmemiﬂti…

Tekrar› Komedidir
‹lginçtir… Anl›-ﬂanl›
yorumcular, think-tank
kuruluﬂlar›n›n uzmanlar›,
“Yeni Osmanl›c›l›k” denilen
kavrama, Orta Do¤u’nun
“Arap milliyetçili¤i” ile
yo¤rulmuﬂ kitlelerinin
bir kez daha Türklerin
yönetimsel a¤›rl›¤›na
dönebilece¤ine
www.milscint.com

inanabiliyorlar.
Karl Marx’›n dedi¤i gibi,
“Bir olay tarihte bir kez daha
yaﬂand›¤›nda trajedi,
tekrar›nda komedidir…”
Türkiye’nin, Osmanl›’n›n
eski co¤rafyas›nda daha
etkin diplomasi yürütmesi,
özellikle ekonomik
hedeflerini bu co¤rafyaya
dönük olarak daha net
belirlemesiyle, “Osmanl›’y›
ihya etmek” gibi bir
“komedinin peﬂinde olmas›”
tabii ki ayr› iﬂlerdi…

Ermenistan-Azerbaycan
aras›ndaki gizli
diplomasinin mimar› oldu,
I Brezilya ile birlikte ünlü
Tahran Protokolü’nü
yaratt›,
I Ve nihayetinde Gazze’deki
insanl›k ay›b›na müdahale
etti.
Bunlar› yaparken de
kimseden icazet almad›!
I

So¤uk Savaﬂ sonras›
yakalad›¤› manevra
kabiliyetinin gücünü
gösterdi…
Türk Silahl› Kuvvetleri,
dün oldu¤u gibi bugün de
NATO ittifak›n›n en güçlü
unsuru… Türkiye’nin ad›,
Avrupa Birli¤i geniﬂleme
listesinin birinci s›ras›nda
yer al›yor…

Bat›’daki “homurdanma”n›n
nedeni bu.
Anlamad›¤›m, bizim
buradaki akl› evvellerin
bu tart›ﬂmalar›n üzerine
bal›klama atlamalar›…
E¤er bir eksen
ar›yorsan›z, Ankara’ya
bak›n…
Hat›rlatay›m: So¤uk Savaﬂ
biteli 20 y›l oldu!

Oyun ﬁimdi Baﬂl›yor

TSK

www.savunmahaber.com
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Asl›nda, “Türkiye’nin
eksen kaymas›” iddialar›,
Suriye ve ‹ran ile
kurdu¤u s›cak iliﬂkiler
nedeniyle de¤il, 2009
y›l›nda gerçekleﬂen
“Türkiye-Rusya Stratejik
‹ﬂ Birli¤i Anlaﬂmas›”ndan
sonra alevlendi.
Bat› baﬂkentlerinde
çizilen klasik strateji
planlamalar›nda Rusya’y›
dengelemesi beklenilen bir
ülke, Moskova ile birlikte
hareket etmekte kararl›
oldu¤unu gösteriyordu!
Rusya ise 19’uncu yüzy›l
deneyimlerinden yola
ç›karak “güney kanad›”
stratejisini tarihte ilk kez
Türkiye ve ‹ran ile çat›ﬂmaya
de¤il, “iﬂ birli¤ine”
dayand›r›yordu.
Bu, ABD ve Avrupa’n›n
Balkanlar-Karadeniz-Do¤u
Akdeniz ve Kafkasya
co¤rafyas›nda etkisinin
azalmas› “bölgesel
oyuncular›n rolünün
artmas›” demekti.
Nitekim Türkiye son bir y›l
içinde;
I Lübnan’daki iç savaﬂ›
önledi,
I Balkanlar’da S›rp-Boﬂnak
bar›ﬂ›n› sa¤lad›,
I Irak’›n iç dengelerinde
Kürt ve Sünni unsurlar
üzerinde çok önemli roller
üstlendi,
I Suriye’nin dünyaya
entegrasyonunu sa¤lad›,
I Gürcistan’› Rusya’ya
ezdirmedi,

Hangi PKK?
Güneydo¤u’dan gelen ﬂehit haberleri sars›c›... Türkiye bir yanda tren istasyonlar›nda, otobüs terminallerinde
davul-zurnayla evlatlar›n› askere yolcu eden ailelerin coﬂkulu kalabal›klar›n› di¤er yanda sürüp giden kanl›
bir hesaplaﬂman›n genç kurbanlar›n›n cenazelerini yaﬂ›yor. Netameli bir co¤rafyada yaﬂaman›n bedeli bu
kadar a¤›r olmamal›! 26 y›ld›r süren bir kanl› girdab›n içinde, bu ülkenin çocuklar› kaybolup gitmemeli...
Evim, o davul-zurnal› askere yolcu etme coﬂkular›n›n yaﬂand›¤› otobüs terminallerinden birine yak›n.
Eﬂimle günlerdir giden o genç çocuklar›n arkas›ndan en az aileleri kadar dua ediyoruz... Hepsi sa¤l›kla
gittikleri gibi, dönüp ailelerine kavuﬂsunlar!
‹mral›’daki elebaﬂ› 7 May›s’ta ne demiﬂti: “Son olarak may›s sonu ve haziran baﬂ›na kadar bekleyece¤im,
e¤er çözüm konusunda bir irade geliﬂmezse ben art›k aradan çekilece¤im. Bundan sonra ben sorumluluk
kabul etmeyece¤im. KCK’ya da diyece¤im ki “sa¤l›k koﬂullar›m art›k elvermiyor”. Sonra Hükümet, Devlet
ne yapar, KCK ne yapar, savaﬂ›rlar m›, bar›ﬂ›rlar m›, kendi aralar›ndaki sorunlar› nas›l ele al›rlar, kendileri
karar verirler bunlara”.
O halde, art›k, “silahl› mücadeleyi k›rlardan ﬂehirlere yayacaklar›n›” söylemiﬂ olan; Murat Karay›lan,
Cemil Bay›k ve Duran Kalkan gibi isimler ile karﬂ› karﬂ›yay›z demektir. O halde, ne tür bir PKK ile mücadele
ediyoruz? Sanki karﬂ›m›zda “gölgede kalm›ﬂ” baz› kavramlar var. K›sa ad› KCK olarak bilinen “Koma
Civaken Kurdistan / Kürdistan Halklar Konfederasyonu” yap›lanmas›n›n PKK’dan ayr›, “siyasileﬂmeye
dönük” ve “bar›ﬂ› arayan” bir baﬂlang›ç oldu¤unu savunan “uzmanl›klar› kendilerinden menkul” pek çok
meslektaﬂ -ne yaz›k ki- yan›ld›lar. KCK’n›n üç lideri olarak tan›mlanan yukar›daki isimlerin yapt›klar›
aç›klamalar, bu yap›n›n da PKK gibi “savaﬂç›” zeminde hareket etmeyi hedefledi¤ini gösteriyor.
Ama... Ortada önemli bir de¤iﬂim var. “Da¤lara kulak veren” ve “silahl› güç kullan›m›n› öngören”
stratejilerin bütün bölge halk›na sadece fakirlik ve y›k›m getirdi¤ini gören “e¤itimli-ﬂehirli Kürt” ile
“bu tür mücadeleyi neredeyse bir geçim kap›s› haline getirmiﬂ savaﬂ yanl›lar›” aras›nda çok ciddi bir yol
ayr›m›nday›z art›k. PKK’n›n o da¤larda askere s›kt›¤› her kurﬂunun, “demokrasiye s›k›lm›ﬂ kurﬂun
oldu¤unu” anlayan ve art›k bu tür politikalardan uzak durmaya çal›ﬂan Kürtlerin say›s›n›n artt›¤›
“çok özel bir süreç”ten geçiyoruz.
Bu geliﬂme PKK’y›, ﬂehirlerde, “ekmek paras›n›n derdinde olan Kürt esnafa zorla kepenk kapatt›ran”
en büyük eylemi de polis panzerine taﬂ atmak sanan 18 yaﬂ grubu lumpen Kürt gençli¤inin hareketine
dönüﬂtürmektedir. Yaﬂan›lan, gelece¤inin güvencesini en az Bat›’da yaﬂayan Türk kadar “demokrasi
ﬂemsiyesi” alt›nda gören Kürt için kabul edilebilir bir durum de¤ildir.

5
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SAVUNMA
HABER

ASELSAN’a
Bir Ödül de
SGK’dan

acop Fleming
Conferences serisi
konferanslardan,
“International Offshore
Patrol Vessels (OPV) 2010”,
19-20 May›s tarihleri
aras›nda Brüksel’de
gerçekleﬂtirildi. ABD,
Finlandiya, Almanya,
‹ngiltere, Belçika, Hindistan,
Danimarka, ‹talya, Polonya,
Fransa ve Rusya’dan da
temsilcilerin kat›ld›¤›
konferansa, yaklaﬂ›k
90 kat›l›mc›n›n üçte birini
oluﬂturan Türkiye a¤›rl›¤›n›
koydu. Konferansta Türkiye,
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›
(Dz.K.K.l›¤›) ve Savunma
Sanayii Müsteﬂarl›¤›
(SSM)’nin yan› s›ra AD‹K
Tersanesi, ASELSAN,
Baﬂaran Gemi Onar›m,
DEARSAN Tersanesi,
DÜZG‹T Tersanesi, F‹GES,
MED Marine, MilSOFT,
Oerlikon Kaynak, STM,
UZMAR Tersanesi, YALTES
ve Yonca-Onuk Tersanesi
firmalar›ndan yetkililer
taraf›ndan temsil edildi.

J
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OPV Konferans›nda Gündem
ASELSAN ve Yonca-Onuk Oldu
Yeni nesil korvetler, karakol
botlar› ve sahil güvenlik
botlar›n›n temel özellikleri,
gereksinimleri ve kullan›m
konseptleri hakk›nda
sunumlar›n yap›ld›¤›
konferansta, Türkiye’de
yürütülmekte olan savaﬂ
gemileri, karakol botlar›,
sahil güvenlik botlar› ve
SAT botlar› projeleri
hakk›nda genel bilgi
Dz.K.K.l›¤› ve SSM
temsilcileri taraf›ndan
verildi. Sunumlar s›ras›nda,
askeri tersanelerimizin yan›
s›ra RMK Marine,
DEARSAN ve Yonca-Onuk
tersanelerinin ve ASELSAN,
HAVELSAN ve MilSOFT’un
kabiliyet ve ürünleri
hakk›nda bilgi de verildi.
MSI Dergisi’nin 2009 y›l›
Aral›k ay› say›s›nda (Say› 50)
detaylar›n› ele ald›¤›m›z,
ASELSAN ve Yonca-Onuk
Tersanesi’nin korsan
tehdidine karﬂ› birlikte

geliﬂtirdi¤i bir çözüm önerisi
olan Kangal konsepti ise
“Watchdog-Shepherd Dog,
An Anti Piracy Operational
Concept by ASELSANYONCA-ONUK JV” baﬂl›¤›
alt›nda SSM yetkilileri
taraf›ndan ayr›nt›l› olarak
sunuldu. Sunumda,
ASELSAN taraf›ndan
haz›rlanan AMICOS
(ASELSAN Modular
Integrated COmbat System)
uygulamas› olan tan›t›m filmi
gösterildi¤i gibi ASELSAN’›n
savaﬂ sistemi çözümleri ile
ilgili kabiliyetleri ve ayr›ca
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
bu tür uygulamalar için;
üzerine 25 mm STOP,
12,7 mm STAMP, hava
savunma füze sistemleri
ve AMICOS sensör-silah
yönetimi çözümleri entegre
edilmiﬂ KANGAL (MRTP22)
botu hakk›nda bilgiler yer
ald›. Konferansa kat›lan
ülkelerin tedarik ve kullan›c›

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Ankara ‹l Müdürlü¤ü, prim
borcu olmayan ve düzenli
olarak en fazla prim ödeyen ilk
10 iﬂvereni plaket vererek
ödüllendirdi. Ankara’da
çal›ﬂanlar› için en çok primi,
düzenli olarak ödeyen ﬂirket,
savunma sanayimizin amiral
gemisi ASELSAN oldu.
Ankara’da primlerini en düzenli
ödeyen ﬂirketler aras›nda,
Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf›’n›n ba¤l›
ortakl›klar›n›n ön s›ralarda yer
ald›¤› dikkat çekti. ﬁirketlerin
çal›ﬂanlar›n›n sosyal
güvenli¤ine verdi¤i önemi
gösteren ödülü alan ilk 10
ﬂirket aras›nda, ASELSAN’›n
yan› s›ra s›ras›yla; TUSAﬁ,
HAVELSAN ve ROKETSAN da
yer ald›.

makamlar›ndan temsilcilerin
oldukça dikkatini çeken bu
sunumun SSM yetkilileri
taraf›ndan yap›lm›ﬂ olmas›,
ASELSAN ve Yonca-Onuk
Tersanesi’nin çözümlerine
karﬂ› olumlu bir etki ve
güven yaratt›.

HUTEN ‹nsans›z Araç Teknolojilerini Masaya yat›rd›
ava Harp Okulu Havac›l›k ve Uzay Teknolojileri
Enstitüsü (HUTEN), ilk Uluslararas› ‹nsans›z Araçlar
Çal›ﬂtay› (Unmanned Vecihles Workshop / UVW2010)’u,
10-12 Haziran tarihleri aras›nda, ‹stanbul Harbiye’deki
Askeri Müze’de gerçekleﬂtirdi. ‹stanbul Teknik Üniversitesi,
Bo¤aziçi Üniversitesi, Bahçeﬂehir Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi, ‹stanbul Ticaret
Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Okan Üniversitesinin
destek verdi¤i etkinlik, savunma ve havac›l›k sektörümüzün
önde gelen firmalar›ndan ASELSAN, TUSAﬁ, TEI ve Türk

H
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Hava Yollar›’n›n sponsorlu¤unda düzenlendi. 3 gün süren
etkinlikte, yurt içi ve yurt d›ﬂ›ndaki çeﬂitli üniversitelerde
görev yapan birçok akademisyen ve firma yetkilisi, insans›z
araçlar üzerine yürütülen güncel çal›ﬂmalar konusundaki
bilgilerini ve çal›ﬂmalar›n› kat›l›mc›lar ile paylaﬂt›. A¤›rl›kl›
olarak Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaç duydu¤u insans›z
hava araçlar›n›n ele al›nd›¤› sunumlarda, insans›z kara
araçlar›, insans›z deniz araçlar› ve insans›z uzay araçlar›n›n
yan› s›ra robot teknolojileri, alg›lay›c›lar, ak›ll› sistemler ve
say›sal güç konular›nda da teknolojik geliﬂmeler ele al›nd›.

www.milscint.com

SAVUNMA
HABER
avunma sanayimizin öncü
firmalar›ndan biri olan
Ayd›n Yaz›l›m ve Elektronik
Sanayi A.ﬁ. (AYESAﬁ), 20.
kuruluﬂ y›ldönümünü,
Ankara Sincan Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki yeni
üretim tesisinin aç›l›ﬂ›yla
kutlad›. Milli Savunma
Bakan› M. Vecdi Gönül,
Katar Genelkurmay Baﬂkan›
Tümgeneral Hamad Bin Ali
Al-Att›yah ve Savunma
Sanayii Müsteﬂar› Murad
Bayar’›n yan› s›ra savunma
sektörümüzün önde gelen
kurum ve kuruluﬂlar›ndan
temsilcilerin kat›ld›¤›
aç›l›ﬂta, Zorlu Holding
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Ahmet Zorlu ile AYESAﬁ ve
Vestel Savunma firmalar›n›n
Genel Müdürü Aziz Sipahi,
ev sahipli¤ini üstlendi.

S

“Dünya devleri ile
çal›ﬂ›yoruz”
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Aç›l›ﬂta bir konuﬂma yapan
AYESAﬁ ve Vestel Savunma
firmalar›n›n Genel Müdürü
Aziz Sipahi, AYESAﬁ’›n 20.
y›l›na savunma ve havac›l›k
alan›nda birçok yeni ve
uluslararas› proje ile
büyüyerek girdi¤ini
vurgulayarak ﬂunlar› söyledi:
“Savunma ve havac›l›k
alanlar›nda, komuta-kontrol
sistemleri, aviyonik
sistemler ile, elektronik ve
elektro-mekanik sistemlerin
tasar›m ve geliﬂtirmesinden
üretimine kadar geniﬂ bir
yelpazede ürün ve hizmet
sunuyoruz. Özellikle aviyonik
yaz›l›m, yani güvenlik-kritik
havac›l›k yaz›l›m› alan›nda
öncü konumday›z. Savunma
sektörüne Türk Mobil Radar
Kompleksi Projesi ile ad›m
att›¤›m›z 1990’dan bu yana
özgün ürünler ve yüksek
teknolojiye sahip bir üretim
altyap›s› oluﬂturduk. Bugün
ABD’de üretilen hava
platformlar›n›n bir k›sm›nda
AYESAﬁ’›n üretti¤i donan›m
ve yaz›l›mlar kullan›l›yor.
AYESAﬁ’›n en büyük baﬂar›s›,
yüksek kalite seviyesi ve
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AYESAﬁ 20. Yaﬂ›n› Yeni Üretim Üssüyle Kutlad›

müﬂteri odakl› yaklaﬂ›m›
sayesinde uzun y›llard›r
Lockheed Martin, Boeing,
GE, Sikorsky gibi dünya devi
firmalar ile giderek artan
hacimlerde iﬂ yap›yor
olmas›.”

F-35’te de AYESAﬁ
‹mzas› Var
Aziz Sipahi, JSF projesinde,
AYESAﬁ’›n ABD’li savunma
firmalar›yla birlikte
tasarlad›¤› elektronik
modüllerin kullan›ld›¤›n› ve
güvenlik kritik yaz›l›mlar›n
geliﬂtirildi¤ini belirterek,
20 y›l sürmesi planlanan
bu projede, Türkiye’den ilk
imzay› atan ﬂirketlerden
biri olduklar›n› ve proje
kapsam›nda, tek kaynak
olarak 250 milyon dolarl›k
iﬂ hacmi beklediklerini de
ekledi. Zorlu Grubu’nun
savunma sanayisinde iddial›
oldu¤unu vurgulayan Ahmet
Zorlu ise “Savunma
sanayisine yönelik, yüksek
teknolojiye sahip yaz›l›m
ve donan›m çözümleri
sa¤l›yoruz. Bugün bu
ﬂirketlerimizle savunma ve
havac›l›k alanlar›nda
dünyaya teknoloji ihraç
etmekten büyük gurur
duyuyoruz. Türk Silahl›
Kuvvetlerinin teknolojik
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak
ve Türkiye’nin savunma
sanayisine katk› sa¤layacak
projeler üretmeyi
hedefliyoruz. Amac›m›z,
Silahl› Kuvvetlerimizin
ihtiyaçlar›n›n özgün
ürünlerle yurt içinden

karﬂ›lanmas›na katk›da
bulunmak” diye konuﬂtu.
Savunma sanayisine hizmet
amac›yla geliﬂtirdikleri en
önemli projelerden birinin
insans›z hava araçlar›
oldu¤unu vurgulayan Ahmet
Zorlu, “Vestel Savunma
Grubu’nun bugüne kadar
teknolojiye yapt›¤› 30 milyon
dolar› aﬂk›n yat›r›m›n büyük
k›sm›, Vestel’in üretim ve
Ar-Ge gücünün savunma
alan›na aktar›ld›¤› bu projede
kullan›ld›. Türk mühendis
kadromuzun 6 y›ll›k
çal›ﬂmas›n›n ürünü olan
insans›z uça¤›n, Türk Silahl›
Kuvvetlerine teknolojik
anlamda önemli fayda
sa¤layaca¤›n› umuyoruz”
dedi.
AYESAﬁ’›n iﬂ hacminin,
Zorlu Grubu’na kat›ld›¤› 2005
y›l›ndan bu yana geçen
5 y›lda 5’e katland›¤›n›
hat›rlatan Zorlu, “AYESAﬁ’›n
toplam iﬂ hacminin yüzde
60’›n› aﬂan bir k›sm›n›
ihracat oluﬂturuyor.
‹hracat›n yüzde 90’› ise
ABD’ye yap›l›yor” dedi.

90’dan Günümüze
AYESAﬁ
1990 y›l›nda hava savunma
sistemleri üzerinde çal›ﬂmak
amac›yla kurulan AYESAﬁ,
1999 y›l›nda ABD’li L-3
Communications firmas›n›n
bünyesine dahil oldu. 2005
y›l›nda ise AYESAﬁ’›n yüzde
60 hissesi Zorlu Grubu
taraf›ndan sat›n al›nd›. ‹lk
projesi, milli hava savunma
sistemimizin belkemi¤ini

Soldan sa¤a: Vestel CEO'su Ömer
Yüngül, Vestel Savunma ve AYESAﬁ
Genel Müdürü Aziz Sipahi, ASO Baﬂkan›
Nurettin Özdebir, Zorlu Holding Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Ahmet Zorlu, Milli
Savunma Bakan› M. Vecdi Gönül, Katar
Genelkurmay Baﬂkan› Tümgeneral
Hamad Bin Ali Al-Att›yah, Savunma
Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar

oluﬂturan Türk Mobil Radar
Kompleksleri (TMRC) projesi
olan AYESAﬁ, 1990-2000
y›llar› aras›nda
gerçekleﬂtirilen projede
edindi¤i; komuta kontrol
sistemlerinin yaz›l›m,
donan›m ve entegrasyonuna
yönelik geniﬂ tecrübe
sayesinde, Radar
Entegrasyonu ve
Otomasyonu, Radar A¤›,
Uzun Ufuk, GENES‹S,
Otomatik Hedef Tespit ve
Takip Sistemi gibi projelerde
de yer ald›. Ülkemizi
JSF projesinde temsil eden
firmalar›m›zdan biri olan
AYESAﬁ, bu proje için yapt›¤›
yaklaﬂ›k 12 milyon dolarl›k
yat›r›m›, 5 milyon dolarl›k
ek yat›r›mla geniﬂletmeyi
planl›yor. Boeing ve
Lockheed Martin gibi dünya
devleri için NATO AWACS
ve F-16 programlar›
çerçevesinde aviyonik kablaj
çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtiren
AYESAﬁ, ayr›ca, Vestel
Savunma taraf›ndan özgün
olarak geliﬂtirilen Taktik ve
Mini ‹nsans›z Hava Araçlar›
Sistemlerinin, görev
bilgisayar› ve yer kontrol
istasyonunun yaz›l›mlar›n›n
geliﬂtirilmesinde de
rol al›yor.
www.milscint.com

SAVUNMA
HABER

avunma Sanayii ‹cra
Komitesi (SS‹K),
gündeminde yer alan
konular› görüﬂmek ve
bunlarla ilgili karar almak
amac›yla Baﬂbakan Recep
Tayyip Erdo¤an baﬂkanl›¤›nda
15 Haziran’da Savunma
Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)’de
topland›. Özellikle karara
ba¤lanmas› beklenen Genel
Maksat Helikopteri projesi
yine bir sonraki toplant›ya
ertelenirken alçak ve orta
irtifa hava savunma sistemi
ve makinal› tüfek ile ilgili
süreçler netleﬂtirildi.
De¤erlendirme çal›ﬂmalar›
tamamlanan baz› projelerde
yüklenici firmalar ile
görüﬂmeler yapmak ve
sözleﬂme imzalamak üzere
SSM’nin yetkili k›l›nd›¤›
SS‹K’te al›nan kararlar
ﬂöyle:
1. Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK) ve di¤er kamu
kurumlar›n›n helikopter
ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere
baﬂlat›lan Genel Maksat
Helikopteri projesi
kapsam›nda al›nan
tekliflerin de¤erlendirme
çal›ﬂmalar› sonucunda;
tekliflerin; hukuki, mali,
sanayileﬂme ve teknik
hususlarda müzakerelerin
son aﬂamaya getirilerek

S

nihai karar için SS‹K’e
en k›sa sürede sunulmas›na,
2. Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤› ve Özel
Kuvvetler Komutanl›¤›’n›n
yük helikopteri ihtiyac›n›
karﬂ›lamak üzere
baﬂlat›lan proje
kapsam›nda; ABD
hükümeti ile Yabanc›
Askeri Sat›ﬂ (FMS)
Sözleﬂmesi imzalanmas›na,
Türkiye’ye özgü
konfigürasyon kalemlerinin
entegrasyonu için
TUSAﬁ’tan teklif al›nmas›na,
3. Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n acil
taarruz helikopteri
ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›
maksad›yla, mevcut
taarruz helikopteri tedariki
(ATAK) projesi
kapsam›nda; 9 adet ilave
helikopterin tedariki için
TUSAﬁ ile görüﬂmelere
baﬂlanmas›na,
4. Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n alçak ve
orta irtifa hava savunma
sistemi ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak üzere
baﬂlat›lan proje
kapsam›nda, al›nan teklifin
de¤erlendirilmesi
sonucunda; füze k›sm›
ROKETSAN alt
yüklenicili¤inde olmak

© MSI Dergisi

SS‹K’ten Beklenen Kararlar
Bir Baﬂka Bahara Kald›

üzere, ASELSAN ana
yüklenicili¤inde tasar›m ve
geliﬂtirme dönemi için
sözleﬂme görüﬂmelerine
baﬂlanmas›na,
5. TSK’n›n modern makineli
tüfek ihtiyac›n› karﬂ›lamak
üzere baﬂlat›lan proje
kapsam›nda al›nan teklifin
de¤erlendirilmesi
sonucunda; Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKEK) ile tasar›m ve
geliﬂtirme dönemi için
sözleﬂme görüﬂmelerine
baﬂlanmas›na,
6. Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n denizalt›
kurtarma ana gemisi ile
kurtarma ve yedekleme
gemisi ihtiyac›n›
karﬂ›lamak üzere
baﬂlat›lan projeler
kapsam›nda, al›nan
tekliflerin de¤erlendirme
çal›ﬂmalar› sonucunda;
‹stanbul Denizcilik Gemi
‹nﬂa Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
ile sözleﬂme görüﬂmelerine
baﬂlanmas›na karar verildi.
SS‹K, bu toplant›s›nda ayr›ca,
SSM taraf›ndan yürütülen
çeﬂitli projeler kapsam›nda

oluﬂan ihtiyaçlar›n
giderilmesi maksad›yla
muhtelif sözleﬂme de¤iﬂiklikleri
yap›lmas› ve kaynak tahsisi
konular›nda SSM’yi
yetkilendirdi. Yukar›da
belirtilen kararlara ek olarak
SS‹K, TSK’n›n geliﬂen
ihtiyaçlar› çerçevesinde;
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›
ihtiyac› e¤itim helikopterleri
öncelikli olmak üzere,
Türkiye’de kamu ve özel
kesim ihtiyaçlar›na cevap
verecek bir özgün hafif genel
maksat helikopter geliﬂtirme
projesinin TUSAﬁ ana
yüklenicili¤inde baﬂlat›lmas›na
karar verdi. SS‹K’te
de¤erlendirilen son konu da
Müﬂterek Taarruz Uça¤›
(JSF) projesinde gelinen
aﬂaman›n gözden geçirilerek,
milli iﬂletme-idame taleplerimiz
ve sanayimizin projeye
kat›l›m› konular›nda ortaya
konulan hedeflerimizin, 2011
y›l›nda verilmesi öngörülen
uçak sipariﬂleri aﬂamas›ndan
önce ABD taraf›ndaki
muhataplar›m›zla müzakere
edilerek sonuçland›r›lmas›
gereklili¤i oldu.

10
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Biliﬂim Zirvesi 10’uncu
Y›l›nda Bölgeleraras›
Zirve Olma Yolunda

Alk›ﬂlar Fokker Elmo ‹çin
okker Elmo, F-35 elektrik
kablo sistemleri
tasar›m›nda ve üretiminde
sergiledi¤i performans› ve
proaktif yaklaﬂ›m› sayesinde
Lockheed Martin taraf›ndan,
“2010 F-35 Lightning II
Mükemmellik Ödülü”ne
lay›k görüldü. F-35
Lightning II projesinde
tedarikçi olarak yer alan
600 firma aras›ndan, özel
kablo sistemi WDMS
(Wiring Design and
Manufacturing System)’in
üstün performans› ile bu

F
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ödülü almaya hak kazanan
Fokker Elmo, ödülünü de
12 May›s’ta Teksas Fort
Worth da düzenlenen
Lockheed Martin Tedarikçi
Konferans›’nda ald›. Fokker
Elmo, F-35’in elektrik kablo
sistemleri üretiminde kablo
tasar›m ve üretim sistemi
olan WDMS’nin kullan›m›na
iliﬂkin anlaﬂmay› yaklaﬂ›k
2 y›l önce Lockheed Martin
ile imzalanm›ﬂt›. Projenin
ürün geliﬂtirme faaliyetlerinin
tamamlanma sürecinin sonuna
yaklaﬂ›ld›¤› ﬂu günlerde,

dünya modelinde; ticari co¤rafyalar›n de¤iﬂti¤i, sermaye
yap›lar›n›n el de¤iﬂtirdi¤i ve bölgesel güç olman›n önem
kazand›¤› yeni oyunun kurallar›na ›ﬂ›k tutulacak. Türkiye ve
bölge ülkelerin iﬂ, siyaset ve teknoloji liderlerinin
buluﬂaca¤› Ana Tema Günü’nde dünyan›n gündemindeki
siyasi, ekonomik ve toplumsal geliﬂmeler ele al›nacak.
Oyun Yeniden Baﬂl›yor ana temas› çerçevesinde enerjiden
çevreye, ekonomiden teknolojiye, siyasetten yat›r›m ve
inovasyona uzanan küresel konular, uzman konuﬂmac›lar
taraf›ndan ele al›nacak ve gelecek 10 y›l›n stratejileri
belirlenecek. Geçmiﬂ y›llarda oldu¤u gibi, MSI Dergisi’nin
bas›n sponsoru olarak destek verdi¤i Savunmada Biliﬂim
Konferans›’nda ise de¤iﬂen dünyada ülkeler için en önemli
güç olan ve kritik önem taﬂ›yan siber dünyada güvenlik,
siber tehditler ve savunma stratejileri ile Türkiye’nin siber
güvenlik politikalar› ve yat›r›mlar› konuﬂulacak. Ayr›ca
savunma teknolojilerinin ve projelerin kamu ve sivil hayatta
uygulanmas› ve teknoloji paylaﬂ›m› konular›nda da
deneyimler paylaﬂ›lacak. Savunma için yarat›lacak tematik
alanda, simülasyon çözümleri, kontrol ve izleme sistemleri
ve co¤rafi konumlama sistem uygulamalar› görülebilecek.

© Lockheed Martin

iliﬂim Zirvesi ’10, bu y›l “Oyun Yeniden Baﬂl›yor”
temas›yla de¤iﬂen dünya düzenini ele alarak bireylerin,
ﬂirketlerin ve ülkelerin önümüzdeki 10 y›lda izleyece¤i yola
›ﬂ›k tutacak… 2010’da 10’uncu y›l›n› kutlayan Biliﬂim
Zirvesi’nin içeri¤i; bireylerden topluma, sektörlerden
ülkelere kadar en önemli konulara dokunacak ﬂekilde,
10’uncu y›l için yeniden tasarland›. Bu sene 4-5 Ekim
2010’da Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda baﬂlayacak
olan Biliﬂim Zirvesi’10, 6-9 Ekim 2010’da ‹stanbul Tüyap
Büyükçekmece Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam edecek.
Zirve bu y›l, Türkiye’nin yan› s›ra Orta Do¤u, Türk
Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinin siyasi liderlerini ve iﬂ
adamlar›n› da a¤›rlamaya haz›rlan›yor. Türkiye’nin en büyük
bilgi, iletiﬂim ve e¤itim platformu olan Biliﬂim Zirvesi ’10,
10’uncu y›l›nda Avrasya ve Orta Do¤u’nun en güçlü etkinli¤i
olma hedefi ve bölgeleraras› kat›l›m›n etkisiyle 6000
ziyaretçiyi a¤›rlamay› planl›yor. Bu y›l daha da büyüyerek bir
haftaya yay›lan Biliﬂim Zirvesi ’10’un ilk günü, Ana Tema
Günü olarak planland›. “Oyun Yeniden Baﬂl›yor” temas›yla
21’inci yüzy›l›n ikinci 10 y›l›n› anlatacak olan Biliﬂim Zirvesi
’10, bölge gündemine küresel bir gelecek stratejisiyle
dikkat çekecek. Oyunun ve oyuncular›n de¤iﬂece¤i yeni

B

Fokker Elmo’nun F-35
üretim sürecinde yer alan
Türkiye ve Hollanda’daki

tesislerinde ise seri üretim
çal›ﬂmalar› artarak devam
ediyor.

Yeni SAVTEK Yönetimi “Büyüklerini” Ziyaret Etti
stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) Savunma Teknolojileri
Kulübü (SAVTEK), yeni ö¤retim y›l›nda üniversite-savunma
sanayisi iﬂ birli¤inin geliﬂtirilmesine yönelik faaliyetlerini
yürütecek yeni yönetim kurulunu seçti. May›s ay›nda
yap›lan seçimler sonucunda kulübün yeni yönetim kurulu,
Uçak Mühendisli¤i, Uzay Mühendisli¤i, Telekomünikasyon
Mühendisli¤i, Elektrik Mühendisli¤i, Fizik Mühendisli¤i,
Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i ile Jeoloji Mühendisli¤i
bölümlerinden gönüllü ö¤rencilerin yer almas›yla, daha
homojen bir yap›ya kavuﬂtu. Yeni yönetim kurulunun

‹
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belirlenmesinin hemen ard›ndan SAVTEK, Haziran ay›nda
Eskiﬂehir’e ve Ankara’ya teknik geziler düzenledi. Bu
etkinlik kapsam›nda TEI, TÜB‹TAK SAGE, ASELSAN,
AFCEA, METEKSAN, OST‹M, M‹KES, STM ve Ankara Rüzgar
Tüneli’ni ziyaret eden ö¤renciler, savunma sanayimizin
yetenekleri konusunda daha fazla bilgi sahibi olman›n yan›
s›ra bu kurum ve kuruluﬂlardaki yetkililer ile kulübün
gelecekte yürütmeyi planlad›¤› teknik projeler üzerine de
fikir al›ﬂveriﬂinde bulundu. ‹TÜ SAVTEK’in yeni yönetim
kuruluna baﬂar›lar dileriz.
www.milscint.com
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SA‹TEM’in
S›radaki
Hedefi
Formula G
2010
akarya Üniversitesi
bünyesinde yer alan
ve alternatif enerjiler
konusunda çeﬂitli ö¤renci
projeleri yürüterek ülkemizin
enerji sorunlar›na çözüm
sunmay› amaçlayan
Sakarya Üniversitesi ‹leri
Teknolojiler Uygulama
Toplulu¤u (SA‹TEM), s›radaki
hedefini TÜB‹TAK Formula G
2010 olarak belirledi.
TÜB‹TAK’›n katk›lar›yla
5-11 Temmuz 2010
tarihleri aras›nda ‹zmir
P›narbaﬂ› Yar›ﬂ pistinde
düzenlenecek olan
Formula G yar›ﬂ›na SA‹TEM,
Türkiye’nin ﬂu ana kadar
yap›lm›ﬂ en büyük bütçeli

ö¤renci projesi ve elde etti¤i
baﬂar›larla en iyi güneﬂ
arabas› olan SAGUAR NL1
ve Formula G 2008 tasar›m
ödüllü SAGUAR X8 araçlar›
ile kat›lacak. K›sa vadede
Formula G birincili¤ini
gö¤üslemeyi, uzun vadede
ise ülkemizdeki alternatif
enerji teknoloji çal›ﬂmalar›n›
en üst düzeye taﬂ›may›
kendilerine hedef edinen
tüm SA‹TEM ekibine
baﬂar›lar diliyoruz.

© SA‹TEM

© SA‹TEM
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Savunma Sanayi Sektör
Meclisi H›z Kesmiyor
ürkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB) Savunma
Sanayi Sektör Meclisi’nin
18’inci toplant›s›, 31 May›s’ta
TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde
gerçekleﬂtirildi. Genellikle
gündem maddeleri aras›nda
uluslararas› fuarlar›n ve
özellikle IDEF’in, D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤›’n›n teﬂvikleri
kapsam›na dahil edilmesi ile
ilgili sat›rlar olan Savunma
Sanayi Sektör Meclisi’nin bu
son toplant›s›ndaki gündem
maddeleri, farkl› oldu¤u
kadar, kat›l›mc›lar aç›s›ndan
bir o kadar da ilgi çekiciydi.
Savunma Sanayii Müsteﬂar
Yard›mc›s› ‹smail Tohumcu
ve Kamu ‹hale Kurumu
Baﬂkan› Dr. Hasan Gül ile
MSB Müsteﬂarl›¤›ndan
yetkililerin kat›l›m›yla icra
edilen meclis toplant›s›n›n
gündemini, Kamu ‹hale

T

Kanunu (K‹K) ve K‹K’nin 3b
istisnalar maddesine göre
mal ve hizmet al›mlar›n›n
tedarikine uygulanan
esaslar›n, K‹K’deki mal ve
hizmet al›mlar›ndan
farkl›l›klar› ile Kredi Garanti
Fonu (KGF) oluﬂturdu.
K‹K Baﬂkan› Dr. Hasan
Gül’ün, “Kamu al›mlar›nda
Yerli ‹stekli Lehine
Uygulamalar ve Rekabet”
baﬂl›kl› sunumunda kamu
al›mlar›n›n hacminden,
temel ilkelerine ve rekabet
ihlallerinin önlenmesine
kadar birçok alt baﬂl›k
de¤erlendirildi. Verilen
aran›n ard›ndan kürsüye
ç›kan Savunma Sanayii
Müsteﬂar Yard›mc›s› ‹smail
Tohumcu, kamu al›mlar› ile
ilgili tart›ﬂ›lan konular›
Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan
haz›rlanan 2007-2011

© MSI Dergisi
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Stratejik Plan› ile de
iliﬂkilendirerek genel bir
de¤erlendirme yapt›. K‹K’nin
3b istisnalar maddesine göre
mal ve hizmet al›mlar›n›n
tedarikine uygulanan
esaslar›n, K‹K’deki mal ve
hizmet al›mlar›ndan
farkl›l›klar› ise Milli Savunma
Bakanl›¤› Tedarik Sözleﬂme
ve ‹ﬂlem Yönetim ﬁube
Müdürü Bilal Alt›nsoy
taraf›ndan ele al›nd›. Bu
konuyla ilgili Savunma
Sanayi Sektör Meclisi
taraf›ndan haz›rlanan ve
di¤er sektör meclisleri ve
TOBB hukuk müﬂavirli¤ince
onaylanan 4734 say›l›
K‹K ile ilgili görüﬂ, öneri ve
de¤iﬂiklikler ile önerilen
de¤iﬂikliklerin 4734 say›l›
K‹K üzerindeki uygulama

tasla¤› da kat›l›mc›lara
ayr›ca sunuldu. K‹K ile ilgili
sunumlar›n yap›ld›¤›
oturumlarda, firma
yetkililerinin de ihale
süreçlerinde yaﬂad›klar›
s›k›nt›lar› dile getirdi¤i
meclis toplant›s›n›n son
oturum konusu ise KGF’ydi.
Özellikle KOB‹’lerin ilgisini
çeken bir “kredi kefalet”
kuruluﬂu olan KGF’den
faydalanma süreçlerinin
tart›ﬂ›ld›¤› bu bölümde,
KGF Genel Müdürü Hikmet
Kurnaz, KGF’nin
hizmetlerinden kimlerin
yararlanabilece¤ini, risk
paylaﬂ›m esas›na göre
çal›ﬂma prensiplerini,
kefalet limitlerini ve kefalet
verilen kredi türleri gibi
birçok konuda bilgi verdi.

ÖZEL HABER

DTÜ B‹LT‹R Merkezi
taraf›ndan düzenlenen
kongre, Genelkurmay
Baﬂkanl›¤›, Milli Savunma
Bakanl›¤›, Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤› ve Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›’n›n kat›l›m› ve SASAD’›n deste¤iyle icra edilen etkinlikte, 3 gün boyunca teknoloji ve sistem geliﬂtirmeye yönelik Ar-Ge çal›ﬂmalar› ve bu alanda kullan›labilecek yönetim ve e¤itim
tekniklerinin yan› s›ra ulusal
savunma stratejilerimiz ve
politikalar›m›z masaya yat›r›ld›.
Paralel oturumlarda;
I Silah, Mühimmat,
‹tki Sistemleri,
I Kara, Deniz, Hava ve
Uzay Platformlar›,
I ‹nsans›z Araçlar,
I A¤ Merkezli Harp,
I Modelleme ve
Simülasyon,
I Z›rh ve Koruma
Teknolojileri ve
I Malzeme Teknolojileri gibi
çok say›da ana konu baﬂl›¤›
alt›nda sunulan bildiri say›s›n›n 170’e ulaﬂm›ﬂ olmas›,
kongrenin ilk düzenlendi¤i
2002 y›l›nda sunulan 48 bildiri
dikkate
al›nd›¤›nda,
SAVTEK’in baﬂar›l› bir etkinlik olarak gelenekselleﬂti¤ine de iﬂaret ediyor. Son iki
kongreye 1000’in üzerinde ilgilinin kat›lm›ﬂ olmas› da bu
tespitimizi do¤ruluyor.
Bildirilerin sunuldu¤u oturumlara geçilmeden önce
yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmalar›nda ise ilk olarak ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar
kürsüye ç›kt›. ‹leri teknolojinin kullan›ld›¤› savunma sistemleri ve insan ve sektör alt
yap›s›n›n geliﬂtirilmesinde
d›ﬂa ba¤›ml› olmayan bir alt
yap›n›n oluﬂturulmas›nda
ODTÜ’nün katk›lar›na de¤inen Prof. Dr. Acar, bu alandaki baz› geliﬂmeleri kat›l›mc›larla paylaﬂt›.
Türkiye’de önemli bir kümelenme olan ODTÜ Teknokent’te savunma sanayisine
hizmet veren 61 firman›n 367
proje yürüttü¤ünü söyleyen

O

Tüm Foto¤raflar:
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SAVTEK 2010’da
Bayar’›n Sözleri
Konuﬂuldu
Türk Silahl› Kuvvetleri, üniversiteler ve savunma
sanayimizden temsilcileri bir araya getirerek üretilen
bilginin paylaﬂ›m›na yönelik bir platform görevi gören
Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK)’in 5’incisi,
23-25 Haziran tarihleri aras›nda, ODTÜ Kongre
Kültür Merkezi’nde icra edildi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Yeni Yap›lanmalar
ﬁart

ODTÜ Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Acar

Prof. Dr. Acar, bu projelerde
görev alan 185 tane ö¤retim
üyeleri oldu¤una de¤indi.
“E¤er küresel ölçekte iddial›
savunma sistemleri geliﬂtirmek istiyorsak nitelikli insanlara ihtiyac›m›z var.” diyen Prof. Dr. Acar, bu aç›¤›
kapatmaya yönelik çal›ﬂmalar›ndan bahsetti¤i sözlerine
ﬂöyle devam etti:
“Önümüzdeki y›ldan itibaren
sanayi için araﬂt›rmac› yetiﬂtirme program› ve özelikle savunma sanayisi lisan-

süstü programlar›n› baﬂlat›yoruz ve bu kapsamda 9 tane büyük savunma sanayisi
ﬂirketi ile protokol imzalad›k. Üniversitemizin birçok
bölümünde savunma sanayisine yönelik tez çal›ﬂmalar›, proje çal›ﬂmalar› bu
program ile beslenecek. Bir
taraftan araﬂt›rmac› yetiﬂtirirken di¤er taraftan da üniversite ve savunma sanayisi
kuruluﬂlar› aras›ndaki iﬂ
birli¤i yak›nlaﬂacak ve etkinleﬂecek.”

Kürsüye ç›kan Genelkurmay
B‹LKARDEM Bﬂk. Hv.Plt.Tu¤g.
M. Erhan Pamuk, savunma
sanayimizin geliﬂmesi için
sorumlu taraflar›n ne yapmas› gerekti¤i sorusuna
odaklanan konuﬂmas›nda,
bu sorunun cevab›n› TSK aç›s›ndan irdeledi. Özellikle son
y›llardaki geliﬂmelerin Ar-Ge
yapmayan ülkelerin gelece¤inin olmayaca¤›n› hissettirdi¤ini söyleyen Hv.Plt.Tu¤g.
Pamuk, savunmada elde edilen kazan›mlar›n bu sektörde
kalmay›p daha sonra sivil
kullan›ma da hizmet etmesi
gerekti¤inin alt›n› çizdi. Yak›n
bir gelecekte ülkelerin, art›k
sadece milli gelirleri veya siyasal yap›lanmalar› ile de¤il,
bilim ve teknolojide ne kadar
ileri gitmiﬂ olduklar›na göre
de s›n›fland›r›laca¤›na dikkat
çeken Hv.Plt.Tu¤g. Pamuk,
savunma sanayimizde Ar-Ge
çal›ﬂmalar›na öncelik vererek kritik teknolojilerin milli
olarak geliﬂtirilmesi ve bu
amaçla yeni yap›lanmaya gidilmesinin zorunluluk haline
geldi¤ini söyledi. Ar-Ge çal›ﬂmalar›n›n büyük maddi
külfeti oldu¤unun, sab›r ve
kararl›l›kla çal›ﬂma gerektirdi¤inin ve sonuçlar›n›n da
uzun y›llar içerisinde al›nabiwww.milscint.com

lece¤inin bilindi¤ini söyleyen
Hv.Plt.Tu¤g. Pamuk, yeni
teknolojileri maalesef sat›l›k
olmad›¤› gibi baﬂkas›ndan
tedarik edilen teknolojinin de
hem pahal› kimi zaman görev etkinli¤i bak›m›ndan güvenilmez oldu¤unun alt›n› çizerek teknolojiye sahip olman›n tek yolunun onu üretmek oldu¤unu belirtti.
Bu durumda, kamu sanayi iﬂ
birli¤inin, mutlaka geliﬂmiﬂ
ülke örneklerinde oldu¤u gibi arzu edilen düzeye ç›kart›lmas› gerekti¤ine de¤inen
Hv.Plt.Tu¤g. Pamuk, TSK
olarak görevlerin etkin olarak yerine getirilebilmesi için
kendisini sürekli yenileyen ve
dünyadaki silahl› kuvvetleri
ilgilendiren her alanda de¤iﬂime ayak uyduran, ça¤daﬂ
bir silahl› kuvvetler yaratmak
için çal›ﬂmalar›n› sürdürdüklerini ve gelece¤in teknolojilerine yönelik çal›ﬂmalar› tetikleyerek ülkemizin güvenli¤i ve refah› için gerekli ad›mlar› atmaya özen gösterdiklerini söyledi.
Oturumlara geçilmeden önce son olarak söz alan Savunma Sanayii Müsteﬂar›
Murad Bayar ise yapt›¤› aç›l›ﬂ
konuﬂmas›yla
SAVTEK’e
damgas›n› vurdu.

Bayar Geçmiﬂin
Muhasebesini Yapt›
ﬁimdiye kadar düzenlenen 5
kongrenin 4’ünde yer alan
Bayar, öncelikle, “Sektörümüzün art›k ciddi bir sorumluluk duygusu içerisinde olmas›n›n zaman› geldi” sözleriyle savunma sanayimize
seslendi. “K›br›s Bar›ﬂ Harekât›’n›n yap›ld›¤› 1974’ten sayarsak 35, SSM’nin kuruluﬂundan sayarsak 25 senedir
Türkiye, savunma sanayisine
büyük bir kaynak aktar›yor.
En baﬂta TSK sab›r gösteriyor. Bence, hep birlikte ﬂu
soruyu sormal›y›z: TSK’n›n
hangi ihtiyac›na çözüm olacak ne üretiyoruz ve bunu
dünya standard›nda yapabiliyor muyuz?” ﬂeklinde devam
eden Bayar’›n gündeminde,
www.savunmahaber.com

Savunma Sanayii
Müsteﬂar› Murad Bayar

bu kaynaklarla yap›lan yat›r›mlar›n ulaﬂt›¤› sonuçlar
vard› ve SAVTEK’te bu sonuçlar›n da irdelenmesini istedi. Verilen ﬂehitler dolay›s›yla TSK’ya baﬂ sa¤l›¤› dileyen Bayar, üzüntü verici bu
geliﬂmelerin de savunma sanayimizin taﬂ›d›¤› sorumlulu¤un bir göstergesi oldu¤unu
ve savunma sanayimizde görev alan mühendisler, akademisyenler ve yöneticiler
olarak hepimizin bu sorumlulu¤u hissetmemiz ve kendimizi bundan ayr› düﬂünmememiz gerekti¤ini söyledi.
Konuﬂmas›n›n bir bölümünde, alt alta topland›¤›nda, son
5 y›lda 6,2 milyar dolarl›k
projenin savunma sanayimize aktar›ld›¤›na iﬂaret eden
Bayar, “Bu, devletin buraya
aktard›¤› kayna¤› gösteriyor.
Art›k sektörün bence ﬂikâyet
edece¤i hiç bir ﬂey yok. Projeler tan›mland›, kaynaklar
kondu, sözleﬂmeler imzaland›, devlet üzerine düﬂeni fazlas›yla yapt›. Art›k baﬂar›l›
sonuçlar bekliyoruz.” ﬂeklinde konuﬂtu.
Konuﬂman›n geri kalan bölümü ise sürecin de¤erlendirilmesine ayr›lm›ﬂt›. 2004’te
kafalar›n biraz kar›ﬂ›k oldu¤unu ve ne yap›laca¤›n›n
oturtulamad›¤›n› söyleyen
Bayar ﬂöyle devam etti:
“Herkes ne yap›laca¤›n› söylüyordu, fakat bunu uygulamak için ciddi bir irade yoktu.
O zamanki mesaj›m›z ﬂuydu:
Uygulamaya
geçelim.
2006’ya geldi¤imizde, uygu-

lama baﬂlad›. Özgün tasar›m
çal›ﬂmalar› baﬂlad› ama sektörün belli bir k›sm›n›n da
oyunda olmas› laz›md›. Ana
oyuncular›n iyi bir tak›m oyunu içinde olmalar› gerekiyor
dedik. 2008’de ise sistem düzeyinde baz› ürünlerin ortaya
ç›kmaya baﬂlad›¤›n› konuﬂtuk. Ama kritik alt sistemlerde yurt d›ﬂ› ba¤›ml›l›k devam
ediyordu. 2009 y›l›nda Sektörel Strateji Doküman›’n› yay›nlad›k ve Stratejik Plan›m›z› güncelledik.”
Konuﬂmas›n›n devam›nda
stratejik plandaki amaçlar
üzerinden giden Bayar, özellikle savunma sanayimizin
yap›land›r›lmas›na yönelik
ikinci stratejik amaç kapsam›ndaki hedeflere de¤indi.
Burada koyulan; TSK ihtiyaçlar›n›n yurt içi karﬂ›lanma
oran› olan yüzde 50’ye ve ihracat rakam› olan 1 milyar
dolar hedefine at›fta bulunan
Bayar, bu hedeflere yaklaﬂt›kça iﬂlerin zorlaﬂt›¤›n›n alt›n› çizdi.

Kritik Eﬂiklere
Ulaﬂt›k
Yurt içi karﬂ›lanma oran›ndaki art›ﬂ›n devam etti¤ini söyleyen Bayar, 2009’da yüzde
45,7 olan bu oran›n art›ﬂ›ndaki yavaﬂlamaya da dikkatleri
çekti. “Burada art›k sektörü
s›k›ﬂt›rmak gerekti¤ini hissediyorum” ﬂeklinde konuﬂan
Müsteﬂar; “ Bu sene sonunda
yüzde 50’ye ulaﬂma hedefimiz var. Bunun için ciddi bir
s›çrama gerekiyor. Yoksa bu

hedefin gerisinde kalaca¤›z.
Demek ki sektör, baﬂtaki kolay yap›labilecek iﬂleri halletti, ama daha zor konular› henüz çözmeye çal›ﬂ›yor. Bu
durumu ciroda da görüyoruz.
Geçen seneye göre biraz daha artsa da 2,3 milyar dolar
civar›nda durmuﬂ görünüyor.” ﬂeklinde sözlerini sürdürdü. Rakamlar›n yaﬂanan
zorlu¤u net bir ﬂekilde ortaya
koydu¤una iﬂaret eden Bayar
ihracata iliﬂkin de: “‹hracat›m›z fena de¤il. Orada art›ﬂ
sürüyor. 2009’da, 670’i savunma ürünleri olmak üzere,
havac›l›k dahil toplam 832
milyon dolarl›k ihracat›m›z
var.” dedi.
Konferans›n as›l konusu olan
Ar-Ge konusunda ise Bayar,
sektörün Ar-Ge’ye yat›r›m
yapmaya devam etmesinin
sevindirici oldu¤unu söyledi.
Son iki senede, s›ras›yla 510
ve 505 milyon dolar Ar-Ge
harcamas› yapan savunma
sanayisi firmalar›m›z, y›ll›k
yaklaﬂ›k yar›m milyar dolar
olan Ar-Ge harcamas›n›n,
yüzde 40’›na yak›n›n› öz kaynaklar›ndan, kalan›n› da kamu kaynaklar›ndan harc›yor.
Ana sistemlerde yurt d›ﬂ› ba¤›ml›l›¤›m›z› önemli ölçüde
azaltm›ﬂ olsak da kritik alt
sistemlerde bu ba¤›ml›l›¤›n
sürdü¤üne dikkat çeken Bayar’›n çözüm önerisi de yine
Ar-Ge oldu. Bu noktalarda da
firmalar›m›z›n, mutlaka üniversiteler ya da araﬂt›rma
enstitüleri ile çal›ﬂmas› gerekti¤ini söyledi.
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Ar-Ge çal›ﬂmalar›n›n tedarik
programlar›n› engellemeyecek ﬂekilde kurguland›¤›na da
dikkat çeken Bayar, süreçlerin paralel çal›ﬂaca¤›n›, baﬂar› oldukça sürece dahil edilece¤ini, ancak baﬂar› kazan›lmad›¤› takdirde ana projenin
yürümeye devam edece¤i bilgisini kat›l›mc›larla paylaﬂt›.
Ar-Ge süreçlerinin, mükemmeliyet a¤lar›n›n da dahil olaca¤› daha uzun vadeli baﬂka
mekanizmalarla ve daha esnek kontratlarla çözülece¤ini
anlatan Bayar, bu ﬂekilde,
TSK ihtiyaçlar›n›n zaman›nda
karﬂ›lanmas›n›n da sa¤lanaca¤›n› sözlerine ekledi.

Rusya Gibi
Yapmayal›m
Geçti¤imiz y›l SSM’nin SASAD
ile yapt›¤› vizyon toplant›s›nda tespit edilen, önümüzdeki
birkaç y›l içerisinde iç talepte
yaﬂanabilecek olas› daralmaya karﬂ› al›nacak önlemler de Bayar’›n gündemindeydi. Bu sürece sektörü haz›rlayabilmek ad›na tespit
edilen 3 baﬂl›ktan di¤er kamu kurumlar›n›n yat›r›mlar›na odaklanan Bayar, ulaﬂt›rma ve enerji gibi alanlarda da
savunma sektörümüzün, di¤er ülke örneklerinde oldu¤u
gibi çözümler üretmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi. Savun-

Savunma Sanayimizin
‹hracat Art›ﬂ› 2009’da da
Devam Etti
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Savunma Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i (SASAD), sektörün 2009 y›l›nda
gösterdi¤i mali performans hakk›nda yapt›¤› anket çal›ﬂmas›n›
geçti¤imiz günlerde tamamlad›. Anket sonuçlar›na göre:
• Savunma sektörünün 2009 y›l› cirosu 3,588 milyar TL
(2,319 milyar dolar oldu. Bu say› sektörün yapt›¤› bitmiﬂ ürün ve
hizmet teslimat›n› içeriyor. Bu veri, sektör cirosunun, dolar baz›nda,
2008’e göre neredeyse de¤iﬂmedi¤ini gösteriyor. Sektörün 2008
cirosu, 2,317 milyar dolard›.
• 2009 y›l›n›n en ilginç geliﬂmesini ise ihracat art›ﬂ›nda görüyoruz.
Yaklaﬂ›k 670 milyon dolara ulaﬂan 2009 ihracat›yla sektör, küresel
krize ra¤men 2008’e göre yüzde 16’l›k art›ﬂ sa¤lad›. Buna ek olarak
da 162 milyon dolarl›k havac›l›k ihracat› var.
• 2009 y›l›nda, sektördeki kuruluﬂlar›n Ar-Ge için öz kaynaklar›ndan
yapt›klar› 319 milyon TL (206 milyon dolar) harcama, dolar baz›nda
yüzde 10 dolay›nda bir azalmaya iﬂaret ediyor. Di¤er yandan
kuruluﬂlar›n d›ﬂ finansmanla yürüttükleri Ar-Ge projeleri de hesaba
kat›ld›¤›nda, sektördeki toplam Ar-Ge harcamas›n›n dolar baz›nda
2008 düzeyine yak›n oldu¤unu görüyoruz. 2008’de 510 milyon dolar
iken bu rakam 2009’da 505 milyon dolar oldu.
• Sektördeki kuruluﬂlar›n, savunma d›ﬂ›nda da önemli boyutta
üretimleri oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, savunma alan› d›ﬂ›nda
cironun, dolar baz›nda yüzde 70’e yak›n azald›¤›n›n belirtilmesinde de
fayda var.
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ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Gnkur. B‹LKARDEM Bﬂk. Hv.Plt.Tu¤g. M. Erhan
Pamuk’a plaket takdim ederken
ma sanayisinin Türkiye’de vunma ﬂirketleri olan Thales
tabana yay›lmas› gereklili¤ini ve Indra’n›n Türkiye’deki sivil
vurgulayan Bayar; “Rusya gi- havac›l›k projelerini alm›ﬂ olbi yapmayal›m. Orada da çok malar›n› Bayar ﬂu sözlerle
büyük teknolojiler geliﬂtirildi gündeme taﬂ›d›:
ama kapal› sistemde kald›¤› “Bizim savunma sanayi ﬂiriçin bunun kimseye faydas› ketlerimiz uyuyorlar m›?
Sektöre soruyorum: Neden
olmad›” ﬂeklinde konuﬂtu.
Savunma sanayimizin hizmet kabiliyetlerimizi di¤er kamu
verebilece¤i di¤er kamu ba- kurumlar›na iletemiyoruz.
kanl›klar›n stratejik planla- H›zl› tren yap›ld›, bu h›zl› tren
r›nda, önümüzdeki 10 y›lda üzerindeki sistemler, bizim
600 milyar dolarl›k yüksek askeri projelerde yapt›¤›m›zteknoloji yat›r›m› ön gördük- dan hiç farkl› de¤il. Bak›yorlerini söyleyen Bayar, savun- sunuz trenin içine; bir tane
ma sanayimizin bu planlar› küçük kutu Savronik, bir tane
çok ciddi bir ﬂekilde irdele- küçük kutu da ASELSAN vermiﬂ. 650 milyon dolarl›k promesi gerekti¤inin alt›n› çizdi.
jede, Türkiye’den yerli katk›
Savunma
sadece bu iki kutu.
Tabi cevaplar›n ço¤unu biliﬁirketlerimiz
yorum. Ama her ne olursa
Uyuyor mu?
Burada konunun tüm taraf- olsun bu alana çok ciddi bir
lar›nda eksiklik oldu¤unu atak yap›lmas› gerekiyor.
söylese de “Firmalar›m›z sa- Sonbaharda konuyla ilgili bir
vunmada ald›klar› iﬂleri ye- konferans düzenleyece¤iz ve
terli görüyor, bu konularda di¤er kamu kurumlar› ile sabir gayret içerisinde de¤iller” vunma sanayimizi bir araya
diyen Bayar’›n eleﬂtiri oklar›, getirece¤iz.
yine savunma sanayimizi he- Bu arada savunma sanayimizdeki, özellikle offset uydeflemiﬂti...
TSK’n›n her tür hava arac› gulamalar›n› di¤er kamu idaiçin e¤itim simülatörleri üre- relerinin nas›l kullanabileten HAVELSAN dururken, ceklerine iliﬂkin Bakanlar
Türk Hava Yollar›’n›n e¤itim Kurulumuza da bir sunum
simülatörlerinin Thales’ten yapt›k. San›r›m bakanlar›m›al›nmas› ya da çeﬂitli z›n bu konuya deste¤i olacak”
radar sistemleri geliﬂtiren ﬂeklinde sözlerine devam
ASELSAN dururken Ulaﬂt›r- eden Bayar, son olarak da loma Bakanl›¤›n›n hava trafik jistik destek konusuna de¤inkontrolü için milyonlarca do- di. Geliﬂtirilen milli ürünlerin
larl›k iﬂi Indra’ya vermiﬂ ol- envantere girdikten sonra
mas› Bayar’›n eleﬂtirilerinde desteklenmelerine iliﬂkin de
odak noktas›n› teﬂkil etti. Bi- firmalar›m›z›n haz›rl›kl› olzim savunma ﬂirketlerimiz mas› gerekti¤ini belirterek
dururken baﬂka ülkelerin sa- sözlerine nokta koydu.
www.milscint.com

RÖPORTAJ

HAVELSAN’›n Vizyonu
Avrupa’y› Geride B›rakt›
vrupa’n›n dev firmalar› aras›ndan
s›yr›larak bu ödüle lay›k görülen
HAVELSAN, F&S uzmanlar›n›n, 5
objektif kriter ile Pazarlama, Ar-Ge ve
Yenilik, Kurumsal Geliﬂim, Stratejik Yönetim’den oluﬂan 4 kal›p kullanarak
yapt›¤› de¤erlendirmede, di¤er adaylara
büyük fark atarak en yüksek puan› ald›.
HAVELSAN’›n Genel Müdürü Dr. Faruk
A. Yarman 19 May›s’ta düzenlenen ödül
töreninde yapt›¤› konuﬂmada ﬂunlar›
söyledi:
“Savunma sanayisinin beﬂi¤i olan bu
k›tada, Avrupa Rekabetçi Strateji Lideri seçilmiﬂ olmak bizim için büyük
onur. Bu ödülü yüzde 80’i mühendis ve
teknisyen olan 1200 çal›ﬂan›m›z›n ad›na al›yorum. Unutmayal›m ki, tak›ms›z
lider
lidersiz
tak›m
olmaz.
HAVELSAN’›n sermayedar›, müﬂterisi,
çal›ﬂanlar› ve alt yüklenicileri hepsi
stratejik partnerleridir, biz birlikte var›z! Baﬂar›m›z›n en temel bileﬂeni
Cumhurbaﬂkan›m›zdan baﬂlayarak,
devletimizin her kademesinden ald›¤›m›z destektir. Bu ba¤lamda baﬂta Milli Savunma Bakan›m›z, Savunma Sanayii Müsteﬂar›m›z, dünyan›n her yerinde bayra¤›m›z› dalgaland›ran elçiliklerimiz, ataﬂeliklerimiz ve tabi sermayedar›m›z olan Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› (TSKGV)’ye;
bize duyduklar› güven ve katk›lar› için,
tüm çal›ﬂanlar›m›z ad›na ﬂükranlar›m›z› sunuyorum. Dünya pazarlar›na
mesaj›m çok eskiden kalma : “Savulun
Türkler geliyor! ... Ama bu defa birlikte iﬂ yapmak için!”
F&S uzmanlar›n›n ﬂirketleri de¤erlendirirken dikkate ald›¤› 5 kriterden ilki, firman›n dünya pazar›na dalma derinli¤ini
inceliyor. De¤erlendirmenin ikinci kriteri olan rekabetçi strateji formülasyonu
ve icras› ise ﬂirketlerin organizasyon
modellerini analiz ediyor. De¤erlendirmenin üçüncü kriterinde, firmalar›n pazar pay› art›ﬂlar›, nedenleriyle birlikte
de¤erlendirilmiﬂ. De¤erlendirmedeki
dördüncü kriter ise rekabetçi marka konumlamas›. De¤erlendirmenin beﬂinci
ve son kriteri ise müﬂteri memnuniyetine odaklan›yor. HAVELSAN bütün baﬂl›klarda rakiplerine ciddi bir fark atm›ﬂ.
1000’den fazla analist ve müﬂaviriyle,
tüm dünyada 300 sanayi dal›nda
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Küresel bir araﬂt›rma ﬂirketi olan Frost & Sullivan (F&S),
HAVELSAN’›, Avrupa savunma ve havac›l›k sektöründe,
“2010 y›l› Avrupa Rekabetçi Strateji Lideri” seçti.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
250.000 ﬂirketi sürekli izleyen F&S;
“Global Community of Growth, Innovation & Leadership” projesi kapsam›nda, küresel yat›r›mc›lar›n ilgisini
çekecek 8 dalda dünya ﬂirketlerini tar›yor ve kurumsal yönetim becerilerine bakarak, istikbal vaat edenleri belirliyor. Gelece¤in ﬂirketleri teknoloji
ve yenilikçi olacak inanc›yla, F&S,
özellikle, aﬂa¤›daki 8 sanayini kolunu
inceleniyor:
1. Savunma ve Havac›l›k
2. Otomotiv ve Taﬂ›ma
3. Bilgi ve ‹letiﬂim Teknolojileri
4. Enerji ve Çevre
5. Kimya, Malzeme ve G›da
6. Yap› Teknolojileri ve Güvenli¤i
7. Endüstriyel Otomasyon
8. Sa¤l›k ve Yaﬂam Bilimleri

HAVELSAN’›n ald›¤› bu çok yüksek
prestijli ödül ve de¤erlendirme kriterleri hakk›nda, HAVELSAN Genel Müdürü
Dr. Faruk A. Yarman ile gerçekleﬂtirdi¤imiz ve her zamanki gibi büyük keyif ald›¤›m›z sohbetimizin detaylar›n› ise aﬂa¤›da sizlerle paylaﬂ›yoruz.

Ümit BAYRAKTAR: F&S neden
HAVELSAN’› seçti?

Dr. Faruk A. YARMAN: Bu soruyu ben
de F&S CEO’suna sordum. Bak›n, Türkiye’de çok fazla tan›nmasa da F&S, sermayedar adaylar› ﬂirket adaylar›yla evlendirir. Zaten bizim öykümüzün alt›ndan da sonradan böyle bir ﬂey ç›kt›.
Ödül töreninde ayn› masaya oturdu¤umuz F&S CEO’suna; “Bu ödülü ald›k, fakat çok tatmin olmad›m. Sektörde Thales, Finmeccanica, Saab, EADS, BAE
Systems gibi ﬂirketler dururken neden
HAVELSAN’› seçtiniz?” diye sordum.
Adam da; “Hadi Dr. Yarman, yapmay›n.
Bizim ne iﬂ yapt›¤›m›z› biliyorsun, sermayedar adaylar›n› ﬂirket adaylar›yla bir
araya getiririz. Bu saatten sonra kim gider de paras›n› Thales’e, Saab’a yat›r›r.
Onlar oturmuﬂ ﬂirketler. Sizin büyüme
trendiniz onlarda yok. 30 senede 20 kat
büyümüﬂsünüz.” ﬂeklinde cevap verdi.
Bak›n, F&S, dünyada büyüme potansiyeli olan ﬂirketleri çok ciddi analiz etmiﬂ. Bunu da sadece sat›ﬂ rakamlar›na
bakarak yapmam›ﬂlar, bir sürü kritere
göre de¤erlendirmiﬂler bu ﬂirketleri.
www.milscint.com
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HAVELSAN taraf›ndan Kore Cumhuriyeti’ne
ihraç edilen CN-235 simülatörü
Ödüle aday firmalar›n dünya pazar›na
dalma derinli¤ini incelemiﬂler. Bu noktada, köklü bir bat› müttefiki ve bir
NATO üyesi olan Türkiye’de, so¤uk savaﬂ
sonras› HAVELSAN’›n biliﬂim sektöründeki boﬂlu¤a konumlanmas›ndan kaynaklanan bilgi birikimleri ve geliﬂtirdi¤i
kabiliyetler de¤erlendirmelerde ön plana ç›km›ﬂ. HAVELSAN’›n, bu sentezi ile
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra ulusal kimliklerine yönelen Do¤u Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde baﬂlat›lan
savunma modernizasyon projelerini hedef almas›, jüride büyük takdir toplam›ﬂ.
Global pazarda co¤rafya engeli tan›mamas›, askeri alandaki birikimlerini sivil
e-Devlet projelerine de baﬂar›yla yönlendirebilmesi, müﬂteriye eldeki ürünlerinin satma ihtiras› yerine, onlar›n ihtiyac›na odaklanm›ﬂ bir terzi gibi davranmas›n›n, HAVELSAN’› d›ﬂ pazarlarda tercih
edilir ve makbul k›ld›¤›n› görmüﬂler.
HAVELSAN’›n sat›ﬂ sloganlar›ndan biri
olan; “Türk Fiyatlar›yla Amerikan Teknolojisi”, F&S analistlerini çok etkilemiﬂ.
Rekabetçi strateji formülasyonu ve icras› kriteri baﬂl›¤› alt›nda de¤erlendirme yaparken ﬂunu görmüﬂler: 2004 y›l›ndan bu yana stratejik planla yönetilen HAVELSAN’›n, k›sa dönemde hedeflerin ötesine geçen büyüme göstergeleri; son 10 y›lda üçüncü strateji plan›m›z›
yapmam›zla sonuçlanm›ﬂ. ﬁirketin Kurumsal Karne (Balance Score Card) 360
derece yetkinlik de¤erlendirmesi, ürün
hatlar›n›n kurulmas› ve matris yap›lanma ile peﬂ peﬂe gelen reformlar,
F&S’nin kurdu¤u jürinin de¤erlendirmelerinde ön plana ç›km›ﬂ. Ayn› paralelde, HAVELSAN’›n, yeniden yap›lanma,
araﬂt›rma ve geliﬂtirmeye harcad›¤›
gayretler de dikkat çekmiﬂ. Nihayet, iç
ve d›ﬂ pazarda iﬂ birlikleri ile büyüme
stratejisi de puan toplam›ﬂ.
Üçüncü aﬂamada, pazar pay›m›zdaki art›ﬂa bakm›ﬂlar. HAVELSAN’›n savunma
alan›ndan, s›ra d›ﬂ› bir sürat ve hareket-

lilik ile önce sivil e-Devlet projelerine,
oradan da odakland›¤› dünya ülkelerine
aç›l›rken hiç tereddüt geçirmedi¤ini
görmüﬂler. Bunun sonucu olarak da ihracat›n toplam sat›ﬂlar›m›z içindeki pay›n›n yüzde 30’lara f›rlad›¤› gözlerinden
kaçmam›ﬂ. Hatta, geçen sene yapt›¤›m›z
200 milyon TL’lik sat›ﬂ içerisinde bu
oran yüzde 47’ye ç›km›ﬂ.
Rekabetçi marka konumlamas› kriterinde de¤erlendirme yaparken ise
HAVELSAN’›n son 10 y›lda “yay›larak
büyüme stratejisini” terk ederek, “uzmanlaﬂarak ve derinleﬂerek büyüme
stratejisi”ni benimsemesi de teknoloji
ve yetenek odakl› rekabetçilik aray›ﬂ›na
bir geçiﬂ olarak alg›lanm›ﬂ. ﬁirketin askeri komuta kontrol sistemlerinden, simülasyon sistemlerine, oradan da sivil
yönetim bilgi sistemlerine geçiﬂi ve pazarda buldu¤u ilgi takdir edilmiﬂ.
Müﬂterilerimizin, sürekli bizden memnuniyetle bahsediyor olmalar› da son
kriter aç›s›ndan yap›lan de¤erlendirmede HAVELSAN’a art› puan kazand›rm›ﬂ.
Ümit BAYRAKTAR: HAVELSAN, bu ödül
için kimlerle yar›ﬂt›?

Dr. Faruk A. YARMAN: Bu gizli tutuluyor, ama bu ödül için 5 firman›n yar›ﬂt›¤›n› biliyoruz. Ama HAVELSAN, di¤er
dört firmaya ciddi bir puan fark› atm›ﬂ.
Biz bilerek bilmeyerek burada bir vizyon
yakalam›ﬂ›z.

Ümit BAYRAKTAR: Az önce
HAVELSAN’›n büyümesine de¤indiniz.
Savunma sanayimizin bugünkü
boyutu belli. Bu durumda HAVELSAN
bu büyümeyi nas›l sürdürecek?

Dr. Faruk A. YARMAN: Türkiye’nin iç
savunma pazar› y›lda 2 milyar dolar
mertebesindedir. Rahmetli Ecevit’in
baﬂbakanl›¤› b›rakt›¤› sene 800 milyon dolard›. Vecdi Gönül’ün Milli Savunma Bakanl›¤› ve Murad Bayar’›n
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› döneminde yaklaﬂ›k 2,5 kat büyümüﬂ. Önce
bunu belirtmemiz ve haklar›n› teslim
etmemiz laz›m.
Sorunuzun cevab›na gelince… ﬁu anda savunma sanayimizde herkes büyümek istiyor. Büyümek istemeyen
küçülür. Biz de büyümek istiyoruz.
Ama biz iç pazarda büyümek istemiyoruz. 2 milyar dolarl›k iç pazar potansiyelinde
ASELSAN,
TUSAﬁ,
ROKETSAN ve HAVELSAN’› alt alta
koy, topla, zaten pazar doymuﬂ durumda. E¤er piyasada bir gerilim varsa bu ﬂirketlerin birbirinin aleyhine
geliﬂmeye çal›ﬂmas›ndan dolay›d›r.
Biz bu yar›ﬂtan çekiliyoruz. Biz mevcut iç pazarda, kardeﬂ ﬂirketlerimiz ve
alt yüklenicilerimiz aleyhinde büyümek istemiyoruz. Biz yeni alanlarda
geniﬂlemeye devam edece¤iz, yani
öne do¤ru kaçaca¤›z, bu stratejik vizyon meselesidir.
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GENES‹S’in ilk yurt d›ﬂ› müﬂterisinin
Pakistan olmas› bekleniyor.
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Bak›n biz MOBESE’de liderdik. Kimse
anayurt güvenli¤inin “A”s›n› bilmezken
biz bu iﬂin planlamas›n› yapt›k. Simülatörle oyuncak diye dalga geçtiler, biz simülatör yapt›k. Yaz›l›mdan para m› kazan›l›r dediler, biz yaz›l›m ﬂirketiyiz dedik. Bu bir vizyondur ve 21. yüzy›lda ister
savunma ister sa¤l›k, hangi ileri teknolojik alan olursa olsun, ﬂirketler vizyonlar›yla para kazanacaklar. Yan›ndakilerle kavga ederek büyüyemezsin. ‹leri
do¤ru kaçarak büyüyebilirsin. ‹leri do¤ru kaçabilecek bir kadron ve vizyonun
varsa o zaman rekabetçi olursun. ‹ﬂte
bu ödülü bize getiren de bu vizyondur.
Bence, savunma sanayimizin bu noktada da bir çeliﬂkisi var ve bunu çok tehlikeli buluyorum. Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)’n›n vizyonu, yani kamunun vizyonu yer yer ve s›k s›k sanayinin
vizyonunun önüne geçiyor. Biz z›rh yapaca¤›z, biz uydu f›rlataca¤›z, biz uzun
menzilli roket yapaca¤›z diyor SSM. Birisi seni arkadan m› itiyor, sen birilerini
önden mi çekiyorsun, bu önemli. Bence
HAVELSAN’› savunma sektöründeki di¤er ﬂirketlerden ay›ran bir özelli¤i de
budur: Biz önden gidiyoruz.
Büyümemizin di¤er taraf›nda da KOB‹’ler yer al›yor. Bak›n bizim 1200 tane
adam›m›z var. Bu rakam 4 senedir ayn›.
Ald›¤›m›z iﬂ nereye gidiyor? Alt yüklenicilerimize, yani KOB‹’lere. Bizim KOB‹
alg›lamam›z da çok farkl›. Biz alt yüklenicilerimiz olan KOB‹’lere kendi taﬂ›yamayaca¤›m›z riskleri yüklemiyoruz. Ayr›ca onlara kaynakç›, lehimci, mekanikçi
kültürü ile bakm›yoruz. Kaçak iﬂçi çal›ﬂt›ran, iﬂçisinin maaﬂ›n› ödemeyen KO-
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B‹’ler de istemiyoruz. Teknoloji üreten
KOB‹’ler istiyoruz. ODTÜ’nün teknopark›nda 100 küsur KOB‹ var. Bu adamlar›n
baﬂ›m›z›n üzerinde yeri var. Biz yeni mühendisler al›p kadrolar›m›z› ﬂiﬂirmek istemiyoruz. Genç müteﬂebbis mühendisler ç›ks›nlar, bizim verdi¤imiz iﬂlerle büyüsünler, yeni teknolojiler geliﬂtirip bize
getirsinler ve biz de bu teknolojileri kendi projelerimize entegre edelim istiyoruz. Ald›¤›m›z iﬂlerin yüzde 70’ini d›ﬂar›ya veriyoruz. Sonra da bir bak›yoruz rakamlar 10 y›l içinde patlam›ﬂ. Ciro 20 kat
büyümüﬂ, karl›l›k 20 kat büyümüﬂ, kiﬂi
baﬂ›na ciro 40 kat büyümüﬂ… Pazar terimleri ile bak›ld›¤› zaman çok baﬂar›l›
bir ﬂirket gibi duruyoruz. Ama bu kadarla da bitmiyor. Bak›n HAVELSAN’›n büyüme h›z› baﬂ döndürücü. Fakat bunu ne
kadar kurumsallaﬂt›rd›¤›m›z da önemli.
Büyümemizin bir taraf›na da Ar-Ge’yi
koyduk. Geçen sene mesela 13 milyon
liral›k Ar-Ge yapm›ﬂ›z. HAVELSAN’›n da
seçilmiﬂ uzmanl›k alanlar›nda bir Ar-Ge
kültürü var. ‹novasyon kültürü var.
HAVELSAN’da “Yenilikçi Projeler Müdürlü¤ü” diye bir bölüm var. Keza eskiden “Sat›n Alma Departman›” vard›.
ﬁimdi “Endüstriyel ‹ﬂ Birli¤i ve Sözleﬂmeler” diye bir birim var. Mesela içme
suyu ihalesi yaparken baﬂka, ﬂirket için
taktik saha modellemesi yapacak bir
ﬂirket bulurken baﬂka türlü bak›yoruz.
Sonuç itibari ile söylemek istedi¤im;
teknik eksenden, finansal eksenden ve

yönetsel
eksenden
bak›ld›¤›nda,
HAVELSAN’›n gerçekten teknik eksende stratejik yol haritalar› var ve önümüzdeki 5 sene içerisinde dünyadaki
hangi teknik alanlardan para kazanaca¤›n›, nas›l büyüyece¤ini tematik ve teknolojik olarak düﬂünen beyinlerimiz var.
Finansal olarak bakt›¤›m›z zaman
HAVELSAN’›n gücü yüksek. Biz de yeni
stratejik vizyonumuzla yeni alanlara girerken acaba halka aç›lal›m m› diye
düﬂünüyoruz. Hem daha profesyonel
olal›m hem de bugünün gereklerine
uygun bir yap›ya kavuﬂal›m hem de kazand›¤›m›z parayla öncelikli teknolojik
alanlar›m›za yat›r›mlar yapal›m diye
düﬂünüyoruz.
Ümit BAYRAKTAR: Peki HAVELSAN’›n
halka aç›lmas› için ön görülen bir
süre var m›?

Dr. Faruk A. YARMAN: Bu çok itina ile
ele al›nmas› gereken bir konu diye düﬂünüyorum. Ben bu ﬂirketin genel müdürüyüm, patronu de¤ilim. Bu ﬂirketin
sahibi TSKGV’dir. Biz de TSKGV’ye bu
görüﬂümüzü bildirdik. Yeni büyüme senaryolar›nda, HAVELSAN sat›ﬂlar›n›n
ço¤unu yurt d›ﬂ›na yapacak ve ihracat›
artt›racaksa, yurt d›ﬂ›nda rekabet etti¤i
firmalar önünde teknolojik, yönetsel ve
finansal bir üstünlük ele geçirmelidir.
Bunu paraya ihtiyac›m›z oldu¤u için söylemiyorum. HAVELSAN’›n piyasaya aç›lmas› halinde, yurt d›ﬂ›nda daha rahat
edece¤imizi düﬂünüyorum. Bu vizyonu
Yönetim Kurulumuz ile paylaﬂt›m. Yönetim Kurulumuz da TSKGV’ye gönderdi.
TSKGV’den
iﬂaret
bekliyoruz.
HAVELSAN halka arz edilmek için gerekli haz›rl›klar› da birkaç y›ld›r yap›yor.

Sat›l›k ﬁirketimiz Yok
Ümit BAYRAKTAR: Bu ödül, HAVELSAN’›
Avrupa’da nereye konumland›rd›?

Dr. Faruk A. YARMAN: Bence bu çok ﬂirin bir soru. Ödülün kendisi bir sebep
de¤il bir sonuç. Ama bu bak›ﬂ aç›s›yla,
HAVELSAN, Avrupa savunma ve havac›l›k pazar›nda, ciddi büyüyen ve istikbal
vaat eden bir ﬂirket olarak tescillenmiﬂ
oldu. Eminim ki bir sürü yat›r›mc› ya da
savunma sektöründe olup da Türkiye’ye
yat›r›m yapmak isteyen ﬂirket, hadi bize
hisse sat›n diye gelecektir. Ama bize
böyle bir talimat gelmedi¤ine göre, onlara verece¤imiz cevap belli. Sat›l›k ﬂirketimiz yok diyece¤iz. Ama sat›l›k olmad›¤›m›z› anlar anlamaz da gitmeyeceklerdir. Bizimle iﬂ birli¤i yapmak isteyeceklerdir.
www.milscint.com

HAVELSAN ne yaparsa yaps›n, Hava
Kuvvetlerimize borcunu ödeyemez. Bu
ﬂirketi var eden HvBS, EHTES ve Bar›ﬂ
Kartal› projeleridir, özellikle de ilk ikisidir. Bu arada biz Hava Kuvvetleri vizyonumuzu Deniz Kuvvetlerine de uyarlayabildik. GENES‹S ekseninde M‹LGEM ve
Yeni Tip Karakol Botu’ndan sonra ﬂimdi
de LST gündemimizde. Deniz ve havaya
yönelik bu çal›ﬂmalar›, Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤› için yapt›¤›m›z HELS‹M projesiyle de taçland›rd›k. Art›k biz kuvvetlerden ba¤›ms›z, kuvvetlere teknolojik
ürünler geliﬂtiren ve bu teknolojileri yurt
d›ﬂ›na da satan bir firmay›z. Bundan fazlas›n› beklemek haks›zl›k olur.
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Dr. Faruk A. YARMAN: ‹yi soru. F&S’›n
oltas›na tak›lan projemiz Elektronik
Harp Test ve E¤itim Sahas› yani
EHTES’ti. Anadolu Kartal› tatbikatlar›n›n
yap›ld›¤› bu sistem, zaman›n komutanlar›n›n vizyonu ile ortaya ç›kt›. Türkiye bir
NATO ülkesi, tehditleri belli. Burada tehdit olan uçaklar ya da NATO uçaklar›na
yönelebilecek hava savunma sistemleri
de belli. Haz›r Sovyetler Birli¤i çökmüﬂken bu savunma sistemlerini alal›m, kural›m ve bunlara karﬂ› Türk pilotlar›n›
uçural›m dediler. Buradan da Anadolu
Kartal› Tatbikat› do¤du. Herkes gelip de
bizim EHTES ile uçmaya baﬂlay›nca da
baz› müttefik ülkeler, bundan bir tane bize de kurar m›s›n›z demeye baﬂlad›lar.
Bu bir iftihar meselesi. Bu projeler, statik projeler de¤il. Dinamik ve sürekli ge-
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Ümit BAYRAKTAR: HAVELSAN’›n ödüle
lay›k görülmesinde en çok öne ç›kan
projesi neydi?
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Dr. Faruk A. YARMAN: Aynen. Ne demiﬂtik: iç ve d›ﬂ pazarda iﬂ birlikleri ile
büyüyece¤iz. Dünya pazar›nda kendi
markanla satmak baﬂka, bir Boeing,
Raytheon, Thales, Saab markas›yla satmak baﬂka. Örne¤in GENES‹S’e yönelik
Raytheon ile bir iﬂ birli¤i anlaﬂmas› imzalad›k, yurt d›ﬂ›nda birlikte pazarl›yoruz. Keza Boeing ile balistik füze savunmaya yönelik böyle bir iﬂ birli¤imiz olacak. Rheinmetall ile denizalt› simülatörleri için böyle bir anlaﬂmam›z var: Diyor
ki Almanya’ya benim markam alt›nda
sizin ürününüzü satal›m. Zaten yeni
dünya modeli de budur. F&S’nin CEO’sunun söyledi¤i gibi, HAVELSAN’› allar
pullar birine satar›z gibi bir yaklaﬂ›m›m›z
kesinlikle yok. Mademki sat›n alamayacaklar, bu durumda bizimle iﬂ birli¤i
yapmaya yöneleceklerdir. Bu durumun
da bizim önümüzü açaca¤›na inan›yoruz.

liﬂen projeler. Bizim bat›da ya da do¤uda
yapt›¤›m›z yeni projeler, buradaki EHTES
saham›z›n da yeteneklerini artt›rmaya
yönelik çal›ﬂmalar ayn› zamanda. Bugün
dünyan›n savunma sanayisi olan her ülkesinde, yurt d›ﬂ›na aç›ld›kça, kendi ülkenizdeki yük azal›r. EHTES konseptine
böyle bakarsan›z, iki ﬂey görürsünüz:
Bir, bizden baﬂka yurt d›ﬂ›nda EHTES satabilen kimse yok. Bu da iki nedenden
kaynaklan›yor. Öncelikle yurt d›ﬂ›na aç›lan bir NATO ülkesi olmam›z; di¤eri de
Türk fiyat›yla Amerikan teknolojisi satmam›z. ‹ki -ki bu çok daha ilginç olan bir
ﬂey, GENES‹S de böyle, HvBS’de böylebizim TSK’ya yapt›¤›m›z her ﬂey giderek
yay›l›yor ve yay›lacak da. Biz de oradan
kazanaca¤›m›z yeteneklerle hem Türkiye’nin prestijini artt›raca¤›z hem de burada TSK’ya daha ucuza daha geliﬂmiﬂ
ﬂeyler yapabiliyor olaca¤›z. Neydi stratejimiz, uzmanlaﬂarak derinleﬂmek.
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Ümit BAYRAKTAR: Bu durum
HAVELSAN’›n stratejileri ile bire bir
örtüﬂmüyor mu?

Ümit BAYRAKTAR: Bahsi geçmiﬂken
son olarak GENES‹S hakk›nda bir soru
sormak istiyorum. Raytheon ile
imzalad›¤›m›z iﬂ birli¤i anlaﬂmas›n›n
üzerinde 1 y›l› aﬂk›n bir süre geçti.
Art›k somut bir ﬂeyler ortaya ç›kmas›n›n
zaman› gelmedi mi?

Dr. Faruk A. YARMAN: GENES‹S modernizasyonu çerçevesinde birinci aday›m›z,
özellikle seçilmiﬂ bir ülke olan Pakistan.
Çünkü Perry s›n›f› ilk f›rkateynlerini
ABD’den almak üzereler. Al›r almaz da
modernizasyon projesi baﬂlayacak. Bu
arada ikinci f›rkateynleri de yolda olacak.
Dolay›s›yla önceli¤i onlara verdik. Sonuçta Pakistan, Müslüman bir ülke, Türkiye
ile özel iliﬂkileri olan bir ülke. Üstelik de
Amerikal› vatandaﬂlar›n çok rahat çal›ﬂabilece¤i bir ülke de¤il. Bence iyi bir öncelik oldu. Gemi bu aralar teslim edilecek. Biz de bu arada heyetlerle görüﬂmelerimizi sürdürüyoruz. Hemen arkas›ndan 3, 4 ülke daha bekliyor. Bir tanesi
Polonya idi. Maalesef geçti¤imiz aylarda
yaﬂanan bir uçak kazas›nda onlar›n Deniz Kuvvetleri Komutan› hayat›n› kaybetti. Bu yüzden o cephe biraz yara ald›.
Ümit BAYRAKTAR: Faruk Bey verdi¤iniz
bilgiler için okuyucular›m›z ad›na
teﬂekkür ediyoruz. Eklemek istedi¤iniz
bir ﬂey var m›?
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Dr. Faruk A. YARMAN: ‹lginize teﬂekkür
ediyorum. Ödül töreninde de söyledim:
Kazan›lan baﬂar› hepimizin baﬂar›s›. ‹lgili askeri ve sivil tüm makamlar›m›z,
bizi sopayla çal›ﬂt›r›p, mahcup edecek
kadar da yo¤un destek vermeselerdi bu
noktaya gelemezdik. Bu baﬂar› Türkiye’nin baﬂar›s›d›r. Umar›m bir
sonraki ödül de bir Türk firmas›na gider.

HAVELSAN’a ödülü getiren
EHTES, Anadolu Kartal›
tatbikatlar›n›n da kalbi.

www.savunmahaber.com
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Kartallar Yeniden
Anadolu Semalar›nda

luslararas› kat›l›mla
icra edilen AE-10/2’de,
gündüz birleﬂik harekat yapma imkan ve kabiliyetlerini geliﬂtirme ve müttefik
kuvvetler aras› karﬂ›l›kl› deste¤i art›rma f›rsat› bulan kat›l›mc› ülkelerin personelleri,
gerçe¤e yak›n bir savaﬂ ortam›nda, basitten zora do¤ru
giden bir jenerik senaryo dahilinde görev yapt›. Muhtemel
harekât ortam›n›n simüle
edildi¤i tatbikatta, kat›l›mc›
personel, av / önleme uçaklar› ve sat›hta konuﬂlu hava savunma silah sistemleri ile korunan taktik ve stratejik hedeflere karﬂ›, bir “Karma Hava Harekât›”na uygun olarak
yap›lan planlama dahilinde,
yeni taktik ve teknikleri deneme imkan› da buldu.
Uluslararas› kat›l›m sayesinde, farkl› uçaklar›n birbirleriyle mücadele etme ve birlikte görev yapma f›rsat› bulduklar› tatbikata, Türk Hava
Kuvvetleri, 30 adet F-16, 4
adet F-4E/2020 ve 2 adet
F-5’ten oluﬂan 36 muharip

U

toplam 1100 personel haz›r
bulundu.
Tatbikat›n Seçkin Gözlemci
ve Bas›n Günü olarak tespit
edilen 14 Haziran’da düzenlenen hava harekât›n›n bir
bölümü, bas›n mensuplar›
taraf›ndan da izlendi. E¤itim
kapsam›nda, “k›rm›z›” ile
iﬂaretlenen ve düﬂman olarak tan›mlanan av / önleme
görevli uçaklar;
I Havadan havaya füzelerle
donat›lan mavi uçaklar;
I Yerde konuﬂlu düﬂman
hava savunma unsurlar›n›n
radarlar›n› imha etmek
için HARM füzeleri ile
donat›lan yeﬂil uçaklar ve

Yerdeki düﬂman
hedeflerini tahrip için
havadan yere mühimmatlar
ile donat›lan siyah uçaklar›n
oluﬂturdu¤u birleﬂik gücün
harekât›n› önlemeye çal›ﬂt›.
AE-10/2’de oldu¤u gibi, yine
uluslararas› düzeyde planlanan Anadolu Kartal› E¤itimi
AE-10/3 ise 11-22 Ekim tarihleri aras›nda icra edilecek.
Gelecek sene düzenlenecek
olan Anadolu Kartal› E¤itimi
2011/02’nin ise Türk Hava
Kuvvetlerinin 100. kuruluﬂ
y›ldönümü etkinlikleri kapsam›nda, 7-18 Haziran tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilmesi planlan›yor.
I
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uça¤›n yan› s›ra 1 adet C-160
nakliye uça¤› ve tatbikata ‹ncirlik’ten destek veren 1 adet
KC-135 tanker uçaktan oluﬂan, toplam 38 uçak ile kat›ld›. ABD’nin ‹ngiltere’deki Lakenheath Hava Üssü’nde bulunan 493. muharip filosu
Reapers’a ba¤l› 10 adet
F-15’in görev ald›¤› tatbikata,
‹talyan Hava Kuvvetleri’nin
132º Gruppo FBA/RECCE filosu da ‹talyan Hava Kuvvetlerinin ilk olarak 1999’daki
Kosova Savaﬂ› s›ras›nda kulland›¤› AMX hafif taarruz
uçaklar›ndan 5 adet gönderdi. Ayr›ca, Birleﬂik Arap
Emirlikleri’nin yer taarruz
donan›ml› Mirage-2000-9
uçaklar›ndan 6 adet ve ‹spanyol Hava Kuvvetlerinin,
daha önce Bosna ve Kosova
savaﬂlar›nda kulland›¤› F/A18 av / bombard›man uçaklar›ndan 6 adet, Anadolu Kartal›’ndaki yerlerini ald›lar.
NATO’nun da 1 adet E-3A
AWACS erken uyar› uça¤› ile
kat›ld›¤› AE-10/2’de, 400’ü
yabanc› ülkelerden gelen,
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Bu y›l içinde, biri ulusal ve ikisi uluslararas› kat›l›mla yap›lmas› planlanan
üç Anadolu Kartal› E¤itim Tatbikat›’n›n ikincisi olan AE-10/2, 7-18 Haziran
tarihleri aras›nda, Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanl›¤› bünyesinde bulunan
tatbikat merkezinin idaresinde gerçekleﬂtirildi. Uluslararas› kat›l›mla
düzenlenen ve Anadolu Kartal› e¤itimlerinin 27’ncisi olan AE-10/2’ye,
5 ülkeden ve NATO’dan, toplam 66 uça¤›n yan› s›ra Türk Hava Kuvvetlerinin
sat›hta konuﬂlu hava savunma sistemleri ile yer radarlar› iﬂtirak etti.
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Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle genel
olarak kablosuz alg›lay›c› a¤lar
konusunda bilgi verebilir misiniz?
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Burak MENG‹: Telsiz sensör (duyarga)
a¤lar› olarak da bilinen kablosuz alg›lay›c› a¤lar› konsepti, 90’l› y›llarda ortaya
at›ld›. 90’l› y›llar›n sonlar›nda ise bu alana ciddi bir akademik yat›r›m yap›lmaya
baﬂland›. 2000’li y›llara gelindi¤inde ise
bu sistemlerin çok h›zl› bir geliﬂme e¤risi gösterece¤i konuﬂuluyor idi.
Konsept basitti: çok düﬂük maliyetli,
çok az enerji ile çal›ﬂabilen, çok küçük
hacimli sistemler geliﬂtirilecek; kendi
aralar›nda haberleﬂebilen bu sistemlerle de çok önemli iﬂler yap›lacakt›.
Genellikle bir kibrit kutusu büyüklü¤ünde, baz› uygulamalarda 1 cm3 ve
daha küçük olabilen bu alg›lay›c›lar, k›sa mesafelerde telsiz ortam üzerinden
birbirleri ile haberleﬂebileceklerdi.
Böylece, alg›lama, haberleﬂme ve iﬂlem yapabilme kabiliyetine sahip bu
küçücük alg›lay›c›lar›n binlercesinin, iﬂ
birli¤i içerisinde, bir nesneyi veya olay›
alg›lamalar›na dayanan kablosuz alg›lay›c› a¤lar fikri ortaya ç›kt›.
Kablosuz alg›lay›c› a¤lar, mevcut alg›lay›c›larla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, kullan›-
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Türkiye’nin
Gelecek Nesil Teknoloji
Laboratuvar›:
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Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n s›n›r
karakollar›n›n fiziki
güvenli¤inin
sa¤lanmas›nda
kablosuz alg›lay›c›
a¤lar›n kullan›lmas›
fikrine yap›lan yat›r›m
sonucu kurulmuﬂ
bir ﬂirket Genetlab.
Hedefi çok iddial›:
Gelecek nesil
teknolojiler üretmek.
Bu iddial› hedef
do¤rultusunda yapt›klar›
çal›ﬂmalar› ve geride
b›rak›lan 5 y›l›, firman›n
Genel Müdürü Burak
Mengi’den dinledik.

c›s›na birçok ilave yetenek de kazand›racakt›. Çünkü alg›lanacak nesne veya
olaydan uzakta konuﬂland›r›labilen
mevcut sistemlerde, hedeften gelen
iﬂaretlerin, di¤er nesne, olay ve her
türlü elektronik gürültü kayna¤›ndan
ay›rt edilebilmesini sa¤layacak karmaﬂ›k yöntem ve teknolojilere ihtiyaç duyan, büyük hacimli alg›lay›c›lara gerek
duyuluyordu. Örne¤in sahil gözetleme
radarlar› ve hava radarlar›n› bu kapsamda de¤erlendirebiliriz. Sadece alg›lama yapan ve alg›lama sonuçlar›n›
iﬂlem merkezlerine gönderen k›s›tl›
say›daki geleneksel alg›lay›c›lar›n ise
hedef nesne veya bölgenin yak›n›na veya içine yerleﬂtirilmeleri gerekir. Bu
durumda da alg›lay›c›lar›n yerlerinin ve
alg›lay›c›lardan gelen bilgileri merkezi
sisteme taﬂ›yacak iletiﬂim a¤›n›n önceden dikkatlice planlanmas› gerekir.
Sismik alg›lay›c› a¤lar› da bu kapsamda
de¤erlendirilebiliriz.
Kablosuz alg›lay›c› a¤lar konseptinde
ise baz› uygulamalarda onbinlerle ifade
edilen say›da alg›lay›c›n›n, hedef bölgeye veya yak›n›na b›rak›lmas› yeterlidir.
Her bir alg›lay›c›n›n yerinin planlanmas›na gerek yoktur.

Ama bugün gelinen noktada, konseptin
temelini oluﬂturan bu beklentilerle, yap›labilenler aras›nda hala fark var. Örne¤in bir sistemin sahada 6 ay çal›ﬂmas› isteniyorsa, o zaman, mesela çok
enerji gerektiren manyetik alg›lama
yapmamas› gerekiyor. Çünkü elektrikten, alt yap›dan uzakta bir yerde kullan›lmas› durumunda, böyle bir cihaz›n pili ancak birkaç gün dayan›r. Bunun sebebi de teknolojik yeterlilikler. Bugün
ihtiyaç ve teknoloji böyle bir pazarl›k
içerisinde.
Bizim en büyük zorluk yaﬂad›¤›m›z alan
da bu teknolojinin yeni olmas›ndan dolay›, fark›ndal›¤›, üreticilerin, yani bizlerin yaratmaya çal›ﬂmas› gereklili¤i.
Bu konular› daha çok konuﬂup, ihtiyaç
makamlar›na daha çok bilgi vermemiz
gerekiyor. Örne¤in sürekli karﬂ›laﬂt›¤›m›z bir durum var: Konu ne zaman
gündeme gelse, bu cihaz görüntü taﬂ›m›yorsa ne iﬂimize yarayacak sorusu
ile karﬂ›laﬂ›yoruz. Kablosuz alg›lay›c›
a¤lar, teknik olarak dar bantta haberleﬂen sistemlerdir. Bu ﬂekilde de enerjiyi verimli kullanm›ﬂ olursunuz ve bu
sebepten dolay› da bu sistemler görüntü taﬂ›yamazlar.
www.milscint.com

Fark› Azaltt›k
Ümit BAYRAKTAR: Bu alanda ne kadar
ilerledik? Türkiye bu alanda dünya ile
ayn› noktada demeye ne kadar yak›n›z?

Burak MENG‹: Çok kesin bir ifade kullanmak do¤ru olmaz, ama h›zl› bir ﬂekilde aç›¤› kapat›yoruz diyebiliriz. Bundan
yaklaﬂ›k 10 sene öncesinde “Unattendend Ground Sensor” ad› alt›nda bir tak›m alg›lay›c› sistemlerinden bahsedilmeye baﬂland›¤›nda, ABD’de birkaç tane üretici bu konuda çal›ﬂ›yordu ve bugün ürünlerini belli bir noktaya getirmeyi baﬂard›lar. Bizim cephede ise azami
48 ay içerisinde olgunlaﬂm›ﬂ bir ürün
ortaya ç›kartabilecek noktaya geldik. Bu
da geçmiﬂte 10 y›l olan aç›¤›, en az 5 y›la düﬂürdü¤ümüz anlam›na geliyor. En
az›ndan, Türkiye’deki ihtiyaç makamlar›n›n bu kavram üzerine iyi niyet beyan
etmeleri bile, bu mesafenin azald›¤› anlam›na geliyor. 2005’te ticari olarak bu
iﬂe baﬂlad›¤›m›zdan beri, Türkiye, projelendirme aﬂamas›na gelmese de konuyla ilgileniyor. Bu ince bir çizgi. Do¤al
olarak bu tip sistemlerin öncelikli kullan›c›s›n›n askeri makamlar olmas›, yeni
bir konseptin oturmas›nda zaman› bir
miktar daha uzat›yor. Bu tüm dünyada
böyle. Fakat daha önce ufukta bir yerlerde oldu¤una inand›¤›m›z projeleri art›k ufukta görebiliyoruz. Bir miktar daha
teknolojik ilerleme ve kaynak yat›r›m›
yapt›¤›m›zda daha yak›na gelecekler.
Ümit BAYRAKTAR: Genetlab 2005’te
kuruldu. 2005’e gelene kadarki süreç ve
2005’ten bugüne kadar yaﬂanan süreci
anlatabilir misiniz?

Burak MENG‹: TSK mensubu bir
subay olan Prof. Dr. Erdal Çay›rc›’n›n, emeklili¤inin ard›ndan, kablosuz alg›lay›c› a¤lar üzerinde yapt›¤› akademik çal›ﬂmalar›n›n, TSK’n›n
ihtiyaçlar›ndan yola ç›k›larak s›n›r karakollar›n›n fiziki güvenli¤ini sa¤lamaya
yönelik bir projeye dönüﬂtürülmesi fikri,
A¤ustos 2005’te Genetlab’›n kurulmas›yla sonuçland›. O döneme kadar, savunma sanayisi ile s›radan bir vatandaﬂ
kadar ilgimiz var idi. Fakat milli tasarlanm›ﬂ bir sistemle TSK’ya pasif bir savunma sistemi kurulmas› düﬂüncesi bizi büyüledi.
O gün sadece kâ¤›t üzerinde konuﬂulan
bir düﬂünceye yat›r›m yapma karar› ile
yola ç›kt›k. ‹lk 2-2,5 sene tamamen laboratuvar çal›ﬂmalar›yla geçti. O sürecin ard›ndan, 2007 sonunda da alg›lay›c›
dü¤ümümüz SenseNode’un ilk prototipleri ortaya ç›kt›. Art›k elle tutulan prototiplerle konsepti anlatma gibi bir avantaj›m›z olmuﬂtu.
Ama iﬂler bizim için hiç de kolay de¤ildi.
Sadece savunma sanayisine odakl›, öz
kaynaktan Ar-Ge yat›r›m› yapan bir ﬂirketseniz, hiç bir d›ﬂ kaynaktan destek
alm›yorsan›z iﬂiniz gerçekten zor. Bunu
fark etti¤imiz noktada, Genetlab’› yönetenlerin birlikte verdi¤i bir sivilleﬂme
karar›n›n bugün keyfini yaﬂ›yoruz. O karar, bugün askeri projelere kaynak aktarmaya devam etmemize ﬂans tan›m›ﬂ
da oldu. Böylece 2007 sonunda yavaﬂ
yavaﬂ prototipleﬂen ürünler, 2008 ortas›nda ilk ticari formlar›n› ald›lar ve bugün, birçok kritik tesiste çevre güvenli¤ini sa¤layan unsurlar haline geldi.

Genetlab taraf›ndan
geliﬂtirilen, çoklu dahili
veya harici sensör kapasitesine sahip
SenseNode alg›lay›c› dü¤ümü.

A’dan Z’ye Milliyiz
Ümit BAYRAKTAR: Genetlab ne kadar
milli bir firma?

©
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Burak MENG‹: ﬁirketin kuruluﬂu aﬂamas›nda birinci olmazsa olmaz›m›z
milli bir firma olmakt›. Ka¤›t üzerinde
milli bir firma olmak çok kolay. Bir
anonim ﬂirkette 5 tane Türk ortak bir
araya geldi¤inde milli bir ﬂirket oluyor.
Ama arka planda neler oldu¤u, teknolojinin ve bilginin nereden geldi¤i ve
onlara ne kadar hakim olundu¤u da
önemli. 2000’li y›llar›n baﬂ›ndan beri
literatüre kablosuz alg›lay›c› a¤ sistemleri konseptine iliﬂkin akademik
girdi sa¤layan Prof. Dr. Erdal Çay›rc›
ve baz› di¤er akademisyenler, Genetlab’›n bir tak›m dokümanlar›na referans vererek çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Bence en önemli millilik burada.
Bilgi birikimine sahibiz, tasar›m› kendimiz yap›yoruz ve ürüne biz dönüﬂtürdük. Bu sebeplerden dolay› yüzde
100 milliyiz.
Yaz›l›mlar›n yüzde 100 milli olmas› da
bence çok önemli. ‹ﬂletim sisteminden,
kullan›c›n›n önünde çal›ﬂan ara yüze kadar, yaz›l›mlar›m›z› da kendimiz geliﬂtiriyoruz. Patent baﬂvurular›m›z› yapt›k.
Donan›m ve yaz›l›m› kapsayan 7 tane
patent baﬂvurumuz var.
Ümit BAYRAKTAR: Dünya pazar›na
bakt›¤›n›z zaman Genetlab’› nereye
konumland›r›yorsunuz? Bu konuda
söz sahibi firmalardan birisi olarak
tan›mlayabilir miyiz sizi?

Çok say›da Ar-Ge projesi
yürüten Genetlab, ürün
yelpazesini geliﬂtiriyor.

www.savunmahaber.com
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Burak MENG‹: Bunu söylemek için biraz erken bence. Çünkü kablosuz alg›lay›c› a¤lar yavaﬂ ilerleyen bir alan.
2000’li y›llarda çok büyük bir s›çrama
yapmas› bekleniyordu ama olmad›. Sebeplerinden biri de baﬂta konuﬂtu¤umuz teknolojik k›s›tlar. Fakat ﬂunu
söylemekte fayda var. Kablosuz alg›lay›c› a¤lar üzerinde çal›ﬂan firmalar
aras›nda, art›k yurt d›ﬂ›nda da Genetlab’›n ismi geçiyor. Ama birkaç seneye
daha ihtiyac›m›z var.
MSI Dergisi - Temmuz 2010

Ümit BAYRAKTAR: ﬁu an için Türkiye’de
bir rakibiniz var m›?

Burak MENG‹: Kablosuz alg›lay›c› a¤lar
konusunda çal›ﬂan baﬂka ﬂirketler de
var ancak sadece bu alana odaklanm›ﬂ,
bu alanda teknoloji üretmek için çal›ﬂan
tek ekip biziz. Bir k›sm› teknoloji transferi ile bir k›sm› kendi teknolojilerini geliﬂtirme yönünde çal›ﬂ›yorlar.
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Ümit BAYRAKTAR: ‹lk ticari baﬂar›n›z›
ne zaman elde ettiniz?

Burak MENG‹: Asl›na bakarsan›z bu güzel bir baﬂl›k aç›yor. Biz akademisyenlerle yola ç›kt›¤›m›z için, özellikle ‹TÜ,
ODTÜ ve Bo¤aziçi gibi üniversitelerimizle çok yak›n iliﬂkilerimiz vard›. Bugün 78 üniversite ile bu yak›nl›¤›m›z devam
ediyor. Bu, bize ilk faturam›z› kesme
ﬂans›n›, prototipler ortaya ç›kmadan önce verdi. Kablosuz alg›lay›c› a¤ sistemleri ile ilgili donan›m ve yaz›l›m geliﬂtirirken, yapt›¤›m›z iﬂin, 90’lar›n baﬂ›ndan
beri üniversitelerde yap›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› fark ettik: Üniversitelerin bu alanda
çeﬂitli projeler haz›rlayabilmeleri için
bir donan›ma ihtiyaçlar› vard›. Bu paralelde ilk faturam›z›, yürüttükleri, insanlar›n trafik al›ﬂkanl›klar›n› izlemeye yönelik sivil bir kablosuz a¤ projesiyle ilgili, ‹TÜ’ye, 2006 y›l›nda kestik. ‹lk donan›m›z›, bir üniversiteye fatura keserek ticarileﬂtirdik. Bunu di¤er üniversiteler
takip etti ve yay›ld›. O güne kadar, yurt
d›ﬂ›ndan ithal edilen sistemlerle projelerindeki test altyap›lar›n› kurmaya çal›ﬂan üniversitelerimizin, o günden itibaren yerli üretim donan›mlarla çal›ﬂmaya
baﬂlad›klar›n›n da alt›n› çizmeliyim. Bu
bizim aç›m›zdan çok önemliydi. Çünkü
iﬂin maddi kazanç boyutu bir yana, üniversitelerimizin çal›ﬂmalar›nda kullanabilecekleri yerli bir sistem geliﬂtirmiﬂ
olmak motivasyonumuzu çok artt›rd›.
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Ümit BAYRAKTAR: Peki ürün anlam›ndaki
ilk faturan›z› ne zaman kestiniz?

Burak MENG‹: Söyledi¤imiz yol ayr›m›na geldi¤imizde, 2007’nin sonuydu. Bu
yol ayr›m›nda, SenseNode’u belirli teknik özelliklere sahip bir çit üzeri alg›lama sistemi formuna sokmay› düﬂündük
ve TEDAS (Tesis Güvenli¤i Duyarga A¤›
Sistemi) ortaya ç›kt›.
Burada teknolojiye biraz geri dönmemiz
gerekiyor. Bizim üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z
teknoloji, farkl› farkl› alg›lay›c›lardan
gelen verileri, daha önceden tan›mlanm›ﬂ algoritmalardan geçirip bir ç›kar›m
yapmaya dayal›. Burada tan›ml› olan ihMSI Dergisi - Temmuz 2010

Genetlab, TEDAS’›n, firmalar›n tesis güvenlik belgesi
almas›n› da kolaylaﬂt›raca¤›n› düﬂünüyor.

tiyaca göre veriler de¤erlendiriliyor. Ana
unsurlar›m›z; hangi sinyali alacaksan›z
ona uygun bir alg›lay›c›, alg›lay›c›y› destekleyecek donan›m ve bunlar›n hepsini
birbirine kaynaﬂt›racak yaz›l›mdan oluﬂuyor. Yaz›l›m sayesinde her ﬂeyi yönetip inceleyebiliyorsunuz.
TEDAS’›n ortaya ç›k›ﬂ›na dönecek olursak... Baﬂta, su alt›ndaki akustik ve
manyetik de¤iﬂimleri alg›layarak bal›k
adam veya insans›z araçlar› tespit edecek bir sistem üzerinde çal›ﬂ›yorduk. K›sa bir süre sonra, ana donan›m› bir ivme
ölçer alg›lay›c›yla birlikte kullanarak çit
üzerindeki sinyalleri analiz edebilece¤imizi ve bu sayede çit üzerinden izinsiz
geçiﬂ olup olmad›¤›n› tespit edebilece¤imizi ortaya koyduk. Bununla ilgili de bir
prototip çal›ﬂmas› yapt›k. Daha ürün ortaya ç›kmam›ﬂt› ki ALPET, ne olursa olsun ben bunu denemek istiyorum dedi
ve ilk müﬂterimiz oldu. Bir taraftan
ALPET’in Alia¤a’daki tesisine sistemi onlarla birlikte kurarken bir taraftan da eksikliklerimizi giderdik. ﬁu anda ticari olarak kulland›¤›m›z sistemden çok ayr› olsa da o versiyondan hala memnunlar.
Sonras›nda en büyük iﬂimiz Koç Lisesi
olsu. Yaklaﬂ›k 1 km’lik bir çevre alg›lama iﬂini bizim yapmam›z istendi. Bugün,
lisenin toplam 6,5 km’lik çevresinin tamam›nda TEDAS kullan›l›yor. Sonra Sabanc› Üniversitesi müﬂterimiz oldu.

Sivil Projeler
Nefes Almam›z› Sa¤l›yor
Ümit BAYRAKTAR: Askeri çal›ﬂmalar›n›za
geçmeden önce, sivil çal›ﬂmalar›n›z ve
o cephede yürüyen projelerinizle ilgili
bilgi alabilir miyiz?

Burak MENG‹: 2007 sonunda verdi¤imiz
karar, bizim nefes almam›z› sa¤lad›.

Koç Lisesi ve Sabanc› Üniversitesi ile
baﬂlayan TEDAS odakl› sivil çal›ﬂmalar›m›z, 2008’in son aylar›nda, bizi kritik tesislere sahip olan TÜPRAﬁ’la temas etmeye yönlendirdi.
‹zmir’deki TÜPRAﬁ tesisine ilk gitti¤imizde, yaklaﬂ›k 13 km çevresi olan tesisin 7 km’lik bölümünde bir ABD firmas›n›n üretti¤i, mikrofonik bir çit üzeri alg›lama sistemi oldu¤unu gördük. Telin
üzerinden geçen mikrofonik bir kablo
içerisinde bir ses dalgas›n›n dolaﬂt›r›lmas›na, çite olas› bir t›rmanma esnas›nda da bozulan ses dalgas›n› analiz
ederek sonuca varma mant›¤›na dayal›
bir sistemdi. Kullan›c› güvenlik birimi
çok memnundu. Buradaki yöneticilere,
yeni bir teknoloji olan TEDAS ile bu iﬂi
benzer ﬂekilde, hatta baz› noktalarda
daha avantajl› yapabilece¤imizi anlatt›k.
Koç Sistem sayesinde, TÜPRAﬁ’ta
TEDAS’›n denenmesine karar verildi.
Sonra da 500 m’lik bir çit üzerinde gösterim kurulumu yapt›k, personeli e¤ittik. Yaklaﬂ›k 1 y›l› buldu bu süreç. Orada
çok baﬂar›l› olunca, co¤rafya anlam›nda
farkl› bir yerde daha denemekte fayda
olaca¤› düﬂünüldü. Bunun üzerine ‹zmit
rafinerisine kurduk. Sonra Batman ve
K›r›kkale rafinerilerinde de denendi.
TEDAS, her bir tesiste ortalama 6 ay civar›nda test edildikten sonra, uygun bulundu ve Koç Sistem’in ana yüklenicili¤inde, Genetlab, bir alt yüklenici olarak
TÜPRAﬁ elektronik gözetleme sisteminin parças› oldu. Bu bizim için çok büyük bir ad›md›. Ciddi bir referans oldu.
TÜPRAﬁ projesinden biraz daha bahsetmemiz gerekiyor. Bu proje, Türkiye için,
www.milscint.com

tamamen bir güvenlik sistemi entegrasyonu diye nitelendirilebilecek gerçek bir
örnektir. TEDAS’›n yan› s›ra kameralar,
görüntü analiz sistemleri, eriﬂim kontrolleri, hatta yang›nla ilgili alg›lay›c›lar
bile sisteme dahil edilerek tam bir entegrasyon yap›ld›. Bir yaz›l›mla bunlar
birleﬂtirildi ve tüm sistem, kriz merkezlerinden yönetilebilir hale geldi. ﬁu ana
kadar Koç Sistem ile imzalad›¤›m›z sözleﬂme yükümlülükleri gere¤i, ‹zmit, Batman ve K›r›kkale tesislerini teslim ettik.
Alia¤a’n›n kurulumu da baﬂlamak üzere.
Ümit BAYRAKTAR: Burada neden
Genetlab alt yüklenici olarak yer ald›?
‹ﬂi kendisi yapamaz m›yd›?

Burak MENG‹: Çerçeveyi do¤ru çizmek
laz›m. Bizim çerçevemiz net bir ﬂekilde
kablosuz alg›lay›c›lar. Ürün baz›nda konuﬂursak TEDAS. Tel üstü alg›lama konusunun içerisine giren her ﬂeyi Genetlab kendisi yapabilir. Ama TEDAS hiçbir
zaman tek baﬂ›na güvenli¤i sa¤layan bir
sistem olarak alg›lanmamal›. Çünkü
güvenlik, ancak birbirini destekleyen
unsurlarla sa¤lanabilir. Bir tanesi atlad›¤›nda, bir tanesi çal›ﬂmad›¤›nda, baﬂka bir destek sisteminin o aç›¤› kapat›yor olmas› laz›m. TÜPRAﬁ projesi, oraya
kurdu¤umuz tel üstü alg›lama sisteminin en az 5 kat› büyüklü¤ünde bir proje.
‹çerisinde alt yap› ihtiyaçlar›, fiber optik
kablolar, elektrik hatlar›, kameralar›n
kurulmas› ve sisteme entegre edilmesi
gibi alt unsurlar var. Gönül isterdi ki ticari kayg›yla tamam›n› yapsayd›k. Ama
bunlar odak da¤›tan ﬂeyler. Biz kaba kurulumlar›m›z› bile kendi bünyemizde
yapm›yoruz. Bizim personel profilimiz,
daha çok Ar-Ge personeline sahip oldu¤umuz için, bu iﬂe uygun de¤il. Bizim
onaylanm›ﬂ tedarikçilerimiz var. Ama
süreçleri kesinlikle biz yönetiyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Sivil projelerle ilgili
ekleyece¤iniz baﬂka bir ﬂey yok ise
askeri alandaki çal›ﬂmalar›n›za
geçebilir miyiz?

Burak MENG‹: TÜPRAﬁ’a ek olarak ﬂu
anda tel üzeri alg›lama konusunda ciddi
ﬂekilde çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz.
Bir kaç tane büyük projemiz de¤erlendirilme aﬂamas›nda oldu¤u için ﬂimdilik
gizli ama Türkiye için önem arz eden baz› tesislerle birlikte Genetlab’›n ismi duyulmaya devam edecek.

Çok Say›da
Ar-Ge Projemiz Var
Ümit BAYRAKTAR: Ülkemizdeki askeri
ihtiyaçlar kapsam›nda Genetlab’›n
hedefleri neler?

Burak MENG‹: ﬁöyle baﬂlamak laz›m.
Kuruluﬂ aﬂamas›nda Genetlab’›n stratejik yol haritas›nda; kara ve deniz sistemleri diye bir dikey pazar belirlemesi, sivil
ve askeri projeler diye de bir yatay pazar
belirlemesi vard›. ﬁu ana kadar sivili konuﬂtuk. Burada kara ve deniz diye ay›rmad›k. ﬁimdi onu ay›ral›m. Biz üzerinde
çal›ﬂt›¤›m›z teknolojinin, birden fazla sahada kullan›labilece¤ine inan›yoruz. Kara, deniz ya da hava olabilir. Deniz ve hava ortam›nda kullanaca¤›n›z ürünlerin,
ortamlar›n baz› özelliklerinden dolay›
farkl›laﬂmas› gerekiyor. Karada daha
farkl› ihtiyaçlar var. Ancak askeri projelerimizin neredeyse hepsi, TEDAS’tan
farkl› olarak, henüz ürün aﬂamas›na
geçmedi¤imiz birer Ar-Ge projesi.
Denizde, SADAS ismini verdi¤imiz su alt› duyarga a¤› sistemimiz, ayn› zamanda
TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen bir
TEYDEB projesi. Burada bizim hedefimiz, su alt›ndan gelebilecek tehditlerin
tespit ve teﬂhisi idi. Biz Ar-Ge projemizi
tamamlad›k, baﬂar›m›z› elde ettik. Proje
çerçevesinde elimizde bir konsept var.
©
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SADAS’›n Ahtapot Projesi’nin bir parças› olabilece¤i düﬂünülüyor.
www.savunmahaber.com

Ümit BAYRAKTAR: Bu noktada KADAS,
belli bir olgunlu¤a eriﬂtikten sonra,
yaﬂanan karakol bask›nlar›na bir çözüm
olarak düﬂünülebilir mi?

Burak MENG‹: Kesin çözüm olur demek
do¤ru olmaz. Fakat al›nabilecek önlemlerden biri olarak düﬂünülebilir. Bizim
yeteneklerimiz, hedef bölgedeki sismik
hareketleri analiz edip bu hareketlerden,
korunma ihtiyac› olan noktaya yaklaﬂma
olup olmad›¤›n› tespit etmekle s›n›rl›.
Bir alan› uzaktan korumak amac›yla, imkânlar do¤rultusunda, baz› konvansiyonel sistemleri -ki bu radar olabilir, termal kamera olabilir veya normal kameralar olabilir- desteklemek için KADAS
kullan›labilir. Çünkü bir karakol ya da üs
bölgesinde oluﬂabilecek yo¤un bir sis,
görüntü alg›lama sistemlerinin çal›ﬂmas›n› olumsuz etkileyebilir ya da baﬂka nedenlerle yetkisiz geçiﬂleri gözden kaç›rabilirsiniz. KADAS bu noktada destekleyici
bir unsur olarak devreye girebilir. Hedef
bölgede münferiden çal›ﬂan bir sistem
olmakla beraber, KADAS’›n daha büyük
©
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Kritik arazilerin
gözetlenmesi için Genetlab’›n
çözümü KADAS
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ﬁimdilik 50x100 m’lik bir alanda test etti¤imiz sistemdeki alg›lay›c› dü¤ümleri,
sismik alg›lay›c›lar vas›tas›yla elde ettikleri verileri, kendi aralar›nda iletiﬂim
kurarak de¤erlendirip do¤ru alarm olup
olmad›¤›na karar verebiliyor. 2007 y›l›
sonu itibariyle, resmi süreçleri izleyerek
bir tak›m saha testleri ve kurulumlar
yaparak ihtiyaç makam›n› KADAS hakk›nda bilgilendirmeyi sürdürüyoruz.
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›n›n Sahil
Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) projesinde, tam olarak tan›mlanmasa da radarlar›n çevresinde bir güvenlik ihtiyac›
olmas›n› bekliyoruz. Burada da
KADAS’›n gündeme gelmesi muhtemel.
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bir sistemin parças› olmas› gerekti¤ine
inan›yoruz.
Ümit BAYRAKTAR: Ar-Ge projelerinizden
bir di¤eri de boru hatlar›n›n güvenli¤ine
yönelik BODAS (Boru Hatt› Duyarga A¤›
Sistemi). Bu cephede durum ne?

Burak MENG‹: Boru hatt› güvenli¤i ülkemizde ulusal bir sorun olmakla birlikte,
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Biliyorsunuz bir önceki Savunma Sanayii ‹cra Komitesi’nde bu konuyla ilgili bir
karar al›nd› ve “Ahtapot Projesi” ad›yla
bir çal›ﬂma baﬂlat›ld›. SADAS, o projenin
içerisine oturabilecek bir modül. Askeri
proje olarak çerçeveyi çizdi¤imizde, bu
projenin bir yerlerinde olma ihtimalimiz
oldu¤unu de¤erlendiriyorum. Fakat,
TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen projemizin konsept çal›ﬂmas›n›, projenin zaman plan›n›n sonunda bitirdik ve orada
durdurduk. Çünkü sonuç olarak s›n›rl›
kaynakla Ar-Ge yap›yoruz. O cephedeki
geliﬂmeleri yak›ndan takip ediyoruz ama
ﬂu an kara sistemlerine odaklanm›ﬂ surumday›z. Bu alanda, Kritik Arazi Duyarga A¤› Sistemi (KADAS) ismini verdi¤imiz
projemiz üzerinde çal›ﬂ›yoruz. KADAS,
TEDAS gibi yol ayr›m›nda ortaya ç›kan bir
fikir de¤il, hatta kuruluﬂ sebebimiz. ﬁirketin ana hedefini; alt yap› ihtiyac› olmayan, aç›k arazide elektronik gözetleme
yap›p bunu bir merkeze taﬂ›yacak bir sistem geliﬂtirme olarak belirlemiﬂtik. KADAS’la bunu gerçekleﬂtirmiﬂ olaca¤›z.
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özel sektörün de bu alanda çeﬂitli ihtiyaçlar› oldu¤unu biliyoruz. Bir boru hatt›ndaki tehdit daha çok h›rs›zl›k amac›yla
yap›lan kaz›lard›r. Oraya yaklaﬂan araç
ya da insandan ziyade, birinin oray› kaz›p
kazmad›¤›n› ya da bir ﬂeyler ba¤lay›p
ba¤lamad›¤›n› tespit etmeniz gerekiyor.
Aç›k alandan geçen toprak üzerindeki
hatlar için çözüm TEDAS olabilse de toprak alt›ndan giden boru hatlar›n›n güvenli¤i konusunda, KADAS’›n bir türevi olarak geliﬂtirmekte oldu¤umuz BODAS’›n
çözüm olabilece¤ini düﬂünüyoruz.
Ümit BAYRAKTAR: Peki bu noktada
TEDAS, savunma firmalar›n›n özel güvenlik
ihtiyaçlar›na da bir çözüm olamaz m›?

Burak MENG‹: Bu konuda baz› büyük
savunma ﬂirketlerimizle görüﬂmelerimiz var. Ama ben bir ad›m daha ileriye
götürüyorum konuyu ve TEDAS’›n, firmalar›n tesis güvenli¤i belgesi almas›n›
da kolaylaﬂt›raca¤›n› düﬂünüyorum. Bununla ilgili de çal›ﬂmalar›m›z sürüyor.
Ümit BAYRAKTAR: Türkiye’deki Tek Er
Modernizasyonu çal›ﬂmalar›nda da
Genetlab ad› geçiyor. Bu konuda bilgi
verir misiniz?

Burak MENG‹: Bu çok uzun soluklu bir
süreç. Burada STM ile birlikte çal›ﬂ›yoruz. Askerin biyolojik aktiviteleri ve üzerindeki mühimmat gibi konular›n uzaktaki bir merkezden takip edilmesini
sa¤layacak pasif bir izleme sisteminin
daha büyük bir sisteme entegrasyonu
konusunda konsept belirleme çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor. Burada yeni bir
ﬂeyler var. Piyadenin d›ﬂ›nda, di¤er kara, deniz ve hava unsurlar›n›n da dahil
oldu¤u çok büyük bir kablosuz a¤›n hayata geçirilmesi söz konusu. Böyle bir
projede, uzmanl›k alan›m›za giren kablosuz alg›lay›c›larla verinin toplanmas›
ve do¤ru verinin a¤a gönderilmesi konusunda donan›m ve yaz›l›m tasar›mc›s›
olmay› hedefliyoruz.
Ümit BAYRAKTAR: Genetlab’›n çok
say›da fuara kat›ld›¤›n› gözlemliyoruz.
Bu paralelde, ihracat cephesinde hangi
noktadas›n›z?

www.milscint.com
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Genetlab, askerin biyolojik aktiviteleri ve
üzerindeki mühimmat gibi konular›n uzaktaki
bir merkezden takip edilmesini sa¤layacak
pasif bir izleme sistemi geliﬂtirilmesi ve daha büyük
bir sisteme entegrasyonu konusunda STM ile
birlikte çal›ﬂ›yor.

Burak MENG‹: Çok say›da fuara kat›ld›k
ama sonra ﬂu sonucu ç›kartt›k: Biz milli
bir savunma firmas› olarak teknolojimizi belli noktalarda tamamlay›p, uygulay›p, ihtiyaç makam›n›n onay›n› ald›ktan
sonra yurt d›ﬂ›nda bir ﬂeyler yapmal›y›z.
Özellikle bu teknolojinin olmad›¤› Do¤u
Avrupa’dan ve Orta Do¤u’dan baz› iﬂ birli¤i teklifleri al›yoruz. Ancak böyle bir
noktada da teknoloji transferinin nas›l
ve ne kadar yap›laca¤› konusunda ilgili
makamlar›n görüﬂlerini almam›z gerekiyor. Ama 2013 gibi ilk ihracat baﬂar›m›za imza ataca¤›m›z› düﬂünüyorum.

Burak MENG‹: Yürüttü¤ümüz -baﬂta
sivil olmak üzere- projelerle ilgili güzel haberler arka arkaya gelmeye devam ederse ve dünya kablosuz alg›lay›c›lar konusundaki geliﬂmesini sürdürürse, savunma ihtiyaçlar› da konsept olarak bu çerçevenin içerisinde
olmaya baﬂlar ve devam ederse, Genetlab’›n gelece¤inin çok parlak oldu¤unu de¤erlendiriyorum. Önemli
olan tepeye ç›kabilmek kadar orada
kalabilmektir. Biz ﬂu anda o tepeye
©
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Ümit BAYRAKTAR: Genetlab için
nas›l bir gelecek öngörüyorsunuz?
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do¤ru giden yolday›z. T›rman›yoruz
da. Bak›n, 2005’te ﬂirketi kurduk. ‹lk 2
sene ciromuz s›f›rd›. Üçüncü sene
50.000, dördüncü sene 250.000, beﬂinci sene ise 1 milyon lira oldu. Yaklaﬂ›k beﬂer kat büyüyen bir cirodan
bahsediyoruz. Ama beﬂer kat büyüyen bu ciro, geldi¤imiz yerde 1 milyon
lira. Y›ll›k giderlerimizi bile karﬂ›lam›yor henüz. Buradaki dengeyi oturtabilirsek bir 5 sene içerisinde bir kaç
on milyon dolar ciro yapan bir ﬂirket
haline gelece¤iz.
K›saca o cephedeki hedeflerimizden
de bahsetmek gerekirse, önümüzdeki beﬂinci sene içerisinde 40 milyon
dolar ciroya ulaﬂma hedefindeyiz.
2009’da koyduk bu hedefi.
Ama sorunlar›m›z var. En büyük sorunumuz da sektörün en büyük ortak
sorunlar›ndan biri olan yetiﬂmiﬂ insan
kayna¤›. Para de¤il. Biz yaklaﬂ›k 6 ayd›r sinyal iﬂleme konusunda uzman
personel ar›yoruz. Ancak ilanlar›m›za
6 ayd›r toplam 15 kiﬂi baﬂvurmuﬂ.
Bu sorunlar› da aﬂt›¤›m›zda, Genetlab’› savunma sektöründe sözü geçen
bir firma olarak görece¤imizi düﬂünüyorum.
www.milscint.com

ÖZEL HABER

TSK’n›n
Tüm Unsurlar›
EFES-2010’da
Ter Döktü
Silahl› kuvvetlerin asli görevinin tek bir mermi atmadan
bar›ﬂ› muhafaza etmek oldu¤unu söyleyen
Genelkurmay Baﬂkan› Orgeneral ‹lker Baﬂbu¤’un,
“Bar›ﬂta ter dökerseniz, savaﬂta az kan ak›t›rs›n›z”
diyerek önemini vurgulad›¤›, Türk Silahl›
Kuvvetlerinin icra etti¤i tatbikatlar›n
en baﬂar›l› örneklerinden birisi olan
EFES-2010, Ordumuzun tüm
unsurlar›n›n kabiliyetlerini sergiledi¤i
bir gövde gösterisi niteli¤indeydi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
ürk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n planl› tatbikatlar›ndan
olan
EFES-2010 Müﬂterek Fiili
At›ﬂl› Tatbikat›, Ege Ordusu
Komutanl›¤› sevk ve idaresinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel
Komutanl›¤› ve Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›na ait birlik ve
unsurlar›n iﬂtiraki ile 03-28
May›s 2010 tarihleri aras›nda,
‹zmir Seferihisar, Do¤anbey
bölgesinde icra edildi.
TSK’n›n tüm unsurlar›n› bir
araya getiren ve kuvvetler
aras› koordinasyonun en üst
düzeyde gerçekleﬂtirildi¤i,
titiz ve dikkatli planlamay›
gerektiren geniﬂ kapsaml›
müﬂterek bir tatbikat olan
EFES-2010’nun seçkin gözlemci gününde, Genelkurmay Baﬂkan› Orgeneral ‹lker
Baﬂbu¤ ile birlikte tüm kuvvet komutanlar› ve yüksek
rütbeli subaylar da haz›r bulundu.

T
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EFES serisi tatbikatlar;
Birlik ve karargâhlar›n
müﬂterek harekât
ortam›nda bir arada
çal›ﬂma yeteneklerini
geliﬂtirmek,
I ‹ﬂ birli¤i usullerini
denemek,
I Temel muharebe
görevlerine yönelik
e¤itimleri icra etmek,
I Komuta kontrol
sistemlerini denemek ve
I Tatbikata kat›lan her
seviyedeki komutan ve
liderlerin sevk ve idare
yeteneklerini geliﬂtirmek
maksad›yla icra ediliyor.
I

Safir ve Mercan
Karﬂ› Karﬂ›ya Geldi
Bu y›lki EFES tatbikat›nda,
Safir ve Mercan ülkeleri
aras›ndaki sorunlar›n bar›ﬂç› yollardan çözümlenememesi üzerine, t›rmanan gerginlik dönemini müteakip,
taraflar›n karﬂ›l›kl› taarruz

ve savunma planlar›n›n icras›n› esas alan bir senaryo
tatbik edildi. Tatbikatta, envantere yeni giren silah ve
sistemlerin etkin bir ﬂekilde
kullan›ld›¤› gibi gece ve
gündüz ﬂartlar›nda, özellikle Hava Hücum Harekât›,
Amfibi Harekât, Uçar Birlik
Harekât›, Ateﬂ Deste¤inin
Koordinasyonu, Elektronik
Harp, Özel Kuvvet Harekât›,
KBRN Harekât›, Muharebe
Sahas› Arama Kurtarma
Harekât› ve Havadan S›hhi
Tahliye gibi harekâtlar icra
edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›ndan 2 Motorize Tabur, 1
Tank Taburu, 3 Topçu Taburu, 33 helikopter, 45 bot ve 1
insans›z hava arac›n›n kat›ld›¤› tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› Ç›karma Filosu Komutanl›¤›ndan 47
muhtelif gemi ve 2 Amfibi
Deniz Piyade Taburu; Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›’ndan

ise 46 muharip uçak, 4 nakliye uça¤› ve 1 elektronik istihbarat uça¤› yer ald›. Jandarma Genel Komutanl›¤› ve
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›
birliklerinin de iﬂtirak etti¤i
tatbikata, Özel Kuvvetler Komutanl›¤› da 3 Özel Kuvvet
Timi ile kat›ld›. Geçti¤imiz
y›llara nazaran, tatbikata kat›lan unsurlar›n say›s›n›n bir
hayli artt›¤› gözlemlenirken
tatbikatta görevli personel
say›s› da yaklaﬂ›k 7000 olarak aç›kland›.
EFES tatbikat›nda, bu y›l birçok ilke de imza at›ld›. Öncelikle gece at›ﬂlar›, ilk defa
bas›n mensuplar›na aç›k
olarak icra edildi. Hava ve
yer unsurlar›nda görevli tüm
personelin gece görüﬂ sistemleri ile görevlerini icra
ettikleri bir ortamda, bizler
aç›s›ndan harekâtlar› izlemek her ne kadar biraz s›k›nt›l› olsa da bas›n mensuplar› için haz›rlanan çad›ra
www.milscint.com
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Öncelikli Hedef
Hava Savunma
Radarlar›
Tatbikat hakk›nda bilgi verilmesinin ard›ndan, muharebe sahas›n›n ﬂekillendirilmesi ve harekât›n kolaylaﬂt›r›lmas› için hedef bölgesine Özel Kuvvetler unsurlar›n›n s›zmas›yla, tatbikat›n gece harekât› baﬂlad›.
1 numaral› gözlem yerinde
izledi¤imiz tatbikat›n baﬂlang›c›nda, Özel Kuvvetler
Komutanl›¤›na ait CN-235
uça¤› ile harekât sahas›na
intikal eden 2 subay ve 10
astsubaydan oluﬂan, toplam
12 kiﬂilik bir timle koordineli olarak bir özel kuvvet timi
de hedef bölgenin uzak emniyetini almak maksad›yla
denizden botla s›zma harekât› icra etti. Denizden s›zan
tim, daha sonra inme bölgesinin emniyetini sa¤lad› ve
tatbikat›n ilerleyen safhalar›nda da hava hücum harekât›na kat›lan birliklere k›lavuzlama faaliyetleri gerçekleﬂtirdi.
www.savunmahaber.com

Bu esnada paraﬂütle atlayarak hedef bölgeye s›zan di¤er özel kuvvet timi de Hava
Kuvvetlerinin icra edece¤i
taarruzlar› ve hava hücum
harekât›n› kolaylaﬂt›rmak
maksad›yla yapt›klar› bask›nla, Mercan’a ait hava savunma radar›n› etkisiz hale
getirdi.
Mercan’›n hava savunma radar›n›n tahrip edilmesinden
sonra, Safir birlikleri taraf›ndan icra edilecek hava harekât›n›n bekas›n› sa¤lamak
amac›yla, Mercan’›n temsili
olarak bölgede konuﬂland›r›lm›ﬂ; 1 adet uçaksavar ve 1
adet SA-8 hava savunma füze mevzileri, 1 adet taﬂ›nabilir radar sistemi ve 1 adet
muhabere merkezi, hava unsurlar› taraf›ndan taarruz
edildi. K›z›l ötesi (IR) iﬂaretleyici ile iﬂaretlenen hedefler,
gece görüﬂ gözlü¤ü donan›ml›, 1’inci Ana Jet Üs Komutanl›¤›’na ba¤l› 111’inci
Filo’ya ait 2 adet F-4E 2020
uça¤› taraf›ndan, 4’er adet
500 lb’lik Mk 82 genel maksat bombas› at›larak tahrip
edildi.
Uçaksavar ve SA-8 mevzilerinin etkisiz hale getirilmesinin ard›ndan, önceden koordinatlar› bilinen, ancak
çok iyi kamufle edilmiﬂ
Mercan’›n taﬂ›nabilir radar
sistemini temsil eden tatbikat sahas›n›n kuzeyindeki
kare bölge, özel kuvvet timi
taraf›ndan, Engerek ad›yla
da bilinen ASELSAN üretimi
Lazer ile ‹ﬂaretleme ve Mesafe Ölçme Sistemi (L‹MÖS)
kullan›larak iﬂaretlendikten
sonra, yine 111’inci Filo’ya

ba¤l› SAR radar› donan›ml›
F-4E 2020 uça¤› ile 1 adet
lazer güdümlü bomba at›larak etkisiz hale getirildi.
Böylece Mercan’›n tüm radarlar› tahrip edilerek hava
harekât› icra eden Safir hava unsurlar›n›n daha geç
tespit edilmesi sa¤lanm›ﬂ
oldu.
Hava taarruzu ve amfibi harekât öncesi, Mercan’›n harekât merkezleri ve di¤er
unsurlar› ile aras›ndaki muhaberenin
engellenmesi
amac›yla da tatbikat sahas›ndaki E ile iﬂaretli temsili
Mercan muhabere merkezi,
6’nc› Ana Jet Üs Komutanl›¤›na ba¤l› 161’inci Filo’ya ait
LANTIRN hedefleme podu
donan›ml› F-16 uça¤› taraf›ndan, 1 adet GBU-10 lazer
güdümlü bombas› at›larak
tahrip edildi.
Safir Hava Kuvvetlerinin fiili
at›ﬂlar›n›n icras›ndan sonra,
SAT ve SAS timleri taraf›ndan, tespit edilmiﬂ olan deniz
may›nlar›n›n plastik patlay›c›lar kullan›larak etkisiz hale
getirilmesi, yine fiili olarak
icra edildi.

S›rada Topçu
Birlikleri Var
Hava taarruz harekât›n›n
ateﬂ deste¤i kapsam›nda,
indirme ve atma bölgelerinin, baﬂlang›çta ateﬂle bask›
alt›na al›narak yumuﬂat›lmas› ve gelen Safir birliklerine müdahale edebilecek
Mercan unsurlar›na zayiat
verdirmek ve yapacaklar›
at›ﬂ ve manevralara engel
olmak maksad›yla, tatbikat
alan›nda A, B, C ve D ile iﬂa-

retli hatlar›n bulundu¤u bölgedeki temsili hedeflere
topçu at›ﬂlar› yap›ld›. Bu görev esnas›nda, düﬂman›n
pasif gece görüﬂ sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi
ve düﬂman› tespit ve taciz
etmek amac›yla, hedef bölge üzerinde, sürekli ayd›nlatma tekni¤i kullan›larak
ayd›nlatma görevi de icra
edildi. Bu esnada bölgedeki
özel kuvvet timi de muhtemel hedeflerin tespiti ve ayn› zamanda yap›lan at›ﬂlar›n
gözetlenmesi görevini icra
etti. Tim personeli taraf›ndan C ve D aras›ndaki yamaçta tespit edilen savunma mevzilerindeki Mercan
piyade unsurlar›, yap›lan
ateﬂ iste¤i do¤rultusunda,
tatbikatta görev alan Motorize Piyade Tugay Komutanl›¤›na ait 105 ve 155 mm’lik
obüslerle ateﬂ alt›na al›nd›.
At›ﬂlar› gözetleyen özel kuvvet timi taraf›ndan hedef
üzerinde beklenen etkinin
meydana geldi¤inin rapor
edilmesiyle, bu görev de sona erdi.
EFES-2010 tatbikat›n›n gece
at›ﬂlar›n›n bir sonraki safhas›nda ise May›n Karﬂ› Tedbir
(MKT) unsurlar› taraf›ndan
tespit edilen may›n tahrip
edildi. TCG AYVALIK, TCG
AKÇAY, TCG SARIYER, TCG
SAROZ ve TCG SI⁄ACIK gemilerinin iﬂtirak etti¤i bu harekâtta, Ayd›n s›n›f› bir may›n avlama gemisi olan TCG
AYVALIK taraf›ndan, uzaktan
kumandal› may›n teﬂhis cihaz›yla tespit edilen Mark18
may›n›, EFES serisi bir tatbikatta ilk defa tahrip edildi.
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kurulan dev ekranlar arac›l›¤›yla harekât›n detaylar›n›
sizlerle paylaﬂabilece¤iz.
Tatbikat baﬂlamadan önce,
yap›lan keﬂif faaliyetleriyle
elde edilen veriler ›ﬂ›¤›nda,
Mercan birliklerinin yap›lanmas› ve savunma tertibi, ‹stihbarat Plan Subay› taraf›ndan anlat›ld›. Buna göre
Mercan unsurlar›; 3 piyade
taburu civar›nda bir birli¤in
yan› s›ra ihtiyatta tuttu¤u 1
tank tabur görev kuvveti ve 1
mekanize piyade tabur görev
kuvvetinden oluﬂuyordu.
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kât› icra etti. Bu unsurlar›n
hava savunmas› için ise 2
adet F-16 görev yapt›.
Bu esnada Mercan birlikleri
de bölgeye inmeye baﬂlayan
Safir birliklerini etkisiz hale
getirebilmek için, emniyet
nedeniyle temsili topçu at›ﬂlar› yapt›. Mercan z›rhl› birliklerinin taarruzuna karﬂ›,
hava hücum harekât› ile birlikte, gece görüﬂ ve at›ﬂ kabiliyeti olan TOW ve Milan gibi
tanksavar silahlar›, Safir
kuvvetleri taraf›ndan inme
bölgesine intikal ettirilerek
birli¤in ateﬂ gücü artt›r›ld›.

©

3 numaral› gözlem yerine
geçilmeden önce takip etti¤imiz bir di¤er harekât ise taarruz helikopterlerinin Mercan z›rhl› birliklerine taarruzu ve inme bölgesindeki düﬂmanlar› etkisiz hale getirmek için fiili at›ﬂlar›n icra
edilmesi oldu. Kara Havac›l›k
Komutanl›¤› taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmede, bu görevin bir taarruz helikopter
bölü¤ü ile icra edilmesine
karar verildi ve her biri 14
adet 2,75 inç (70 mm)’lik roket yüklü 2 adet AH-1P helikopteri, mevziiden yükselerek sahada üçgen ile iﬂaretlenmiﬂ bölgedeki hedeflere,
takip düzeninde dal›ﬂl› at›ﬂ
tekni¤i ile taarruz etti. Akabinde top at›ﬂ› için yaklaﬂan
Cobra taarruz helikopterleri,
300’er adet 20 mm’lik top
mermisi att›. Bu harekât esnas›nda toplam 28 adet 70
mm’lik roket ve 600 adet 20
mm’lik top at›ﬂ› ile hedefler
etkisiz hale getirilirken yüksek tehdit ortam›nda uçan silah platformlar› olan taarruz
helikopterleri kendi korumalar›n› ise üzerlerindeki Öz›ﬂ›k
Füze ‹kaz ve Savunma Sistemi, Radar ‹kaz Sistemi, K›z›lalt› Kar›ﬂt›r›c› Sistemi ile
sa¤lad›.
Tatbikat›n ilerleyen safhas›nda ise Mercan savunma mevzilerinin derinliklerindeki
bölgelere yap›lan hava hücum harekât›n› daha yak›ndan izleyebilmek için 3 numaral› gözlem yerine geçildi.
Taarruz helikopterlerinin
at›ﬂlar› ile baﬂlayan bu safhada, düﬂman kuvvetinin,
hava hücum koluna etki etmeden imha edilmesi veya
bask› alt›nda tutulmas› amac›yla, hava hücum harekât›
icra edildi. Safir Hava Kuvvetlerinin hava hücum harekât›n›n güvenli¤ini sa¤lamak
üzere 2 adet AH-1P helikopterinin refakatinde 2 adet
AH-1P roket ve top at›ﬂ› yaparken 10 adet UH-1 ve 5
adet AS 532 genel maksat
helikopteri uçar birlik hare-
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Cobralar Sahnede

Bu faaliyetler sürerken bölgede konuﬂlu, ASELSAN üretimi ASKARAD kara gözetleme ve at›ﬂ tanzim radar› taraf›ndan, belirli bölgelerden
Mercan’a ait 4-5 adet tank›n
inen kuvvetlere taarruz etmeye haz›rland›¤›n›n tespit edilmesiyle, bölük komutan›, bu
tehdide karﬂ› beraberinde getirdikleri tanksavar silahlar›n›
kullanacaklar›n› tabur komutan›na arz etti. Ayn› zamanda
tank avc› timlerine de tank
imha bölgesi oluﬂturulmas›
için tamamlay›c› emri verdi.
‹lerleyen Mercan tanklar›n›n,
Mercan unsurlar›n›n
pasif gece görüﬂ
sistemlerinin etkisiz
hale getirilmesi ve
yerlerinin tespit
edilmesi için çok
say›da ayd›nlatma
mermisi kullan›ld›.

Safir tanksavar silahlar›n›n
etkili menziline girmeye baﬂlamas›yla beraber, uzaktan
yak›na ve silahlar›n kabiliyetlerinden istifade prensibi ile
hedefler ateﬂ alt›na al›nd›. ‹lk
önce, azami menzili 3750 m
olan TOW tanksavar silah› ile
2700 m’deki hedefe, 1979
imal tarihli BGM-71A füzesi
at›ld›. At›lan roket ile bir Mercan tank› etkisiz hale gelirken
ilerlemekte olan di¤er Mercan tanklar› da Milan tanksavar sisteminin menziline girdi
ve 2000 m menzili olan Milan
ile 1350 m mesafedeki hedeflere at›ﬂ yap›ld›. TOW ve Milan
at›ﬂlar›n›n akabinde, Safir unsurlar›n›n emrine verilen istihkâm savaﬂ mangalar› taraf›ndan, inme bölgesindeki
may›n tehdidine karﬂ› arama
ve temizleme faaliyetleri icra
edildi.
Bu esnada, inmeye müteakip
hava baﬂ›n› geniﬂletmeye çal›ﬂan Safir birliklerine müdahale etmek üzere, Mercan
Piyade Bölü¤ü’ne ait 20-30
kadar personelin yaklaﬂmakta oldu¤u tespit edildi. Yerden 400 m yükseklikte 1 dakika süre ile 1100 m çap›ndaki bölgenin ayd›nlat›lmas›n›
sa¤layan ayd›nlatma mermisinin at›lmas›yla ayd›nlat›lan
Mercan piyade unsurlar›n›n
imhas› ve ileri hareketlerinin
durdurulmas› için 81 mm’lik
havanlar ile ateﬂ aç›ld›.
www.milscint.com

TSK
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Hava unsurlar›n›n
bombalar›
hedeflerini buldu.

Ayd›n s›n›f› bir may›n avlama gemisi olan TCG AYVALIK (M-267)

Havan at›ﬂlar›n›n icras›n›n
ard›ndan, EFES tatbikat›
kapsam›nda gece amfibi harekât icra edecek amfibi birlikleri taﬂ›yan ç›karma gemi
ve araçlar›n›n icra edece¤i
harekât›n yak›ndan izlenebilmesi için 1 numaral› gözlem
yerine geri dönüldü.

Amfibi Harekât
Baﬂl›yor
Amfibi harekât baﬂlamadan
önce, topçu mevzilerinin tahrip edilmesi ve amfibi harekât icra edecek unsurlar›n
emniyet ve bekas›n›n sa¤lanmas› maksad›yla, 2 adet F-16
taraf›ndan, tatbikat sahas›nda K ve M ile iﬂaretli temsili
Mercan topçu mevzileri, Mk
84 bombalar› ile tahrip edildi.
Ayn› zamanda, yine tatbikat
sahas›nda M, N ve I ile iﬂaretli hedefler aras›ndaki bölgede mevzilenmiﬂ olan Mercan
topçu ve havan unsurlar› da
Safir’in 105 ve 155 mm’lik
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Mercan z›rhl› birliklerini
Safir’in AH-1P’leri durdurdu.

www.savunmahaber.com

obüs bataryalar› taraf›ndan
ateﬂ alt›na al›nd›.
Safir’in kara ve hava unsurlar› taraf›ndan Mercan mevzileri bask› alt›na al›nmas›n›n
ard›ndan, amfibi harekât›n
birinci dalgas›n› oluﬂturan 2
LCT ve 4 LCM’den oluﬂan gemiler, tam karartma uyguland›¤›ndan gece görüﬂ dürbünleri kullanarak amfibi
hücum sahas›ndan bot koridorlar›na girdi.
Amfibi keﬂif tak›m›n›n, Turuncu 2 olarak adland›r›lan
bot koridorundan 5 zodiac
bot ile sahile yaklaﬂmas› esnas›nda, Turuncu 3 bot koridorunda ilerleyen TCG
Ç-145’e, Mercan unsurlar›
taraf›ndan ateﬂ aç›ld›. Düﬂman ateﬂini etkisiz hale getirmek maksad›yla, TCG Ç145 taraf›ndan termal silah
dürbünü kullan›larak 12,7
mm’lik makineli tüfekler ile
hedef bölgeye ateﬂ aç›ld›.
Amfibi harekât›n ilk dalga-

s›nda tam karartma uygulayan ç›kartma gemilerinden
plaja ç›kan deniz piyade erlerinin moral ve motivasyonunu artt›rmak ve deniz piyade
ruhunu canl› tutmak maksad›yla okunan “Deniz Piyade
And›” telsizden gözlemcilere
dinletilirken amfibi ç›karma
gemileri de marﬂlar eﬂli¤inde sahile kapak att›. Bir taraftan amfibi ç›karma gemilerinden Mercan k›y› savunma unsurlar› ateﬂ alt›na al›n›rken di¤er taraftan da Safir
topçu birlikleri, k›y›ya hücum
safhas›n› desteklemek amac›yla Mercan unsurlar›na
bask› ateﬂi açt›.
EFES-2009 tatbikat›ndan al›nan dersler do¤rultusunda,
bu sene ilk defa z›rhl› birliklerden de faydalanmak amac›yla, 1’inci Amfibi Hücum
Dalgas›nda istihkâm araçlar›
ile birlikte, Tank Tabur Görev
Kuvveti unsurlar› da sahile
ç›kt›.

Bu harekât›n son safhas›nda ise k›y›ya ç›kan deniz piyade unsurlar›, piyade tüfekleri ve makineli tüfekler
ile Mercan’›n savunma personelini etkisiz hale getirmeye çal›ﬂ›rken otomatik
bombaatarlar ile Mercan’›n
toplu birlikleri, LAW ve
RPG-7 gibi silahlarla da
Mercan’›n z›rhl› araçlar›
bask› alt›na al›nd›.
EFES-2010 tatbikat›n›n gece
icra edilen fiili at›ﬂl› bölümünün son at›ﬂ› ise Mercan’›n,
tatbikat sahas›nda 7 ile iﬂaretli alanda bulunan tanklar›n›n tahrip edilmesi maksad›yla, Milan mangas› taraf›ndan icra edilen Milan at›ﬂ›
oldu.
EFES-2010 tatbikat›n›n seçkin gözlemci gününde icra
edilen gece harekâtlar› bölümü Milan at›ﬂ› ile sona erdi
ve 26 May›s sabah› tekrar harekâtlar›n baﬂlamas›na kadar tatbikat donduruldu.
Tatbikat›n gece safhas›nda,
Safir’in hava hücum harekât›
icra eden tugaylar›n›n ilk
gruplar› planlanan bölgelere
indirildi¤i gibi Mercan’›n k›y›da savunan birlikleri ile derinlikteki ihtiyatlar› icra edilen at›ﬂlarla bask› alt›na al›nm›ﬂ ve amfibi birliklerin ilk
dalgas› da k›y›ya kapak atm›ﬂ
oldu. Olabildi¤ince detayl› bir
ﬂekilde sizlere aktarmaya
çal›ﬂt›¤›m›z EFES-2010 tatbikat›n›n 26 May›s günü icra
edilen gündüz harekâtlar›n›
da önümüzdeki say›m›zda
sizlerle paylaﬂaca¤›z.
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SELEX Komünikasyon
Zuhal ESEN: 20. y›l›n› geride b›rakan
SELKOM’un Türkiye’deki geçmiﬂine dair
k›sa bir de¤erlendirme yapar m›s›n›z?

40

Stefano CELSINI: SELKOM’un, kuruldu¤u 1989 y›l›ndaki ad› Marconi Komünikasyon A.ﬁ. idi. Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n elektronik harbe karﬂ› korumal›, frekans atlamal› HF/SSB telsiz ihtiyac›n›, Türkiye’ye yap›lacak teknoloji
transferi yoluyla karﬂ›lamak amac›yla
kurulan SELKOM, geçen 20 y›l süresince, kuruluﬂ amac›n› fazlas›yla yerine getirdi¤i gibi her geçen gün bilgi birikimi ve
tecrübelerine yenilerini katt›. Bu arada
birçok ilke de imza att›. Örne¤in Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’m›z›n Çanakkale Sahil Telsiz ‹stasyonu
projesi, sistem tasar›m› ve uygulamas›
Türk mühendis ve teknisyenlerince yap›lm›ﬂ ilk sistemdir. Benzer ﬂekilde, yine
Do¤an S›n›f› Hücumbot Entegre Muhabere Sistemi Modernizasyonu da yine
alan›nda bir ilktir ve özellikle Dz.K.K.l›¤›
ile son derece koordineli bir ﬂekilde yürütülerek baﬂar›yla tamamlanm›ﬂt›r.
Bu noktada özellikle vurgulamak istedi¤im bir konu var. Benzeri projeler, o
tarihe kadar genellikle yurt d›ﬂ› kaynakl› mühendislik gücüyle yürütülürken özellikle Dz.K.K.l›¤›n›n Türk mühendis ve teknisyenine olan inanc› ve
güveni sayesinde, bu tür bir projeyi
gerçekleﬂtirebildik. Bu proje, kan›mca
bugün gündemde olan benzeri projelerin de önünü açt›.
Bu projeleri takiben SELKOM, elde etti¤i tecrübe ve bilgi birikimiyle Dz.K.K.l›¤›n›n Uzunada Sahil Telsiz ‹stasyonu,
GENES‹S, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi, TASMUS, Bar›ﬂ Kartal› ve
Uzun Ufuk (IMSS) gibi önemli projelerde, gerek sistem tasar›m› ve entegrasyonu gerekse de ekipman tedariki anlam›nda ciddi katk› yapt›.
Son olarak da 21 May›s’ta, HF alan›ndaki bu bilgi birikimi ve tecrübemizi, bu
kez sivil alanda kullanarak K›y› Emniyeti Sahil Telsiz ‹stasyonu Projesi sözleﬂmesini imzalad›k.
Haberleﬂme alan›ndaki bu geliﬂmelere
ilave olarak 2005 y›l›nda TUSAﬁ ile imzalad›¤›m›z sözleﬂme çerçevesinde,
A400M uçaklar›n›n geçe görüﬂ uyumlu
dahili ve harici tüm ayd›nlatma ekipmanlar›n›n tasar›m ve üretiminden sorumluyuz. Asl›nda bu proje de
SELKOM’un, t›pk› HF/SSB alan›nda oldu¤u gibi, teknoloji transferi yoluyla el-
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Gelece¤e Haz›r
Geçti¤imiz Ocak ay›ndaki atama ile SELEX
Komünikasyon A.ﬁ. (SELKOM)’un Genel Müdürlük
görevine getirilen Stefano Celsini, bu say›m›z›n
konuklar›ndan biri. Haziran 2006’da, Sat›ﬂ Direktörü
ve Afrika Bölgesi Baﬂkan› olarak kat›ld›¤› SELEX
Communications Grubu’nda, Nisan 2008’den bu yana,
Türkiye Pazar› Baﬂkan› ve Yönetim Kurulu Baﬂkan›
olarak da görev yapan Celsini ile SELKOM’un mevcut
çal›ﬂmalar›n› ve gelecek hedeflerini konuﬂtuk.
Zuhal ESEN / zesen@savunmahaber.com

de etti¤i bilgi birikimi ve
tecrübe sayesinde, Türkiye’nin gerek askeri gerekse de sivil alandaki di¤er
projelerine nas›l katk›da
bulundu¤unun bir di¤er örne¤idir. Zira bu projeyi takip
eden çok k›sa bir süreçte, yine
TUSAﬁ ile imzalad›¤›m›z sözleﬂmeler kapsam›nda, C-130 ve HÜRKUﬁ
uçaklar›n›n dahili ve harici ayd›nlatma ekipmanlar›n›n tasar›m›n› ve tedarikini üstlendik.
Bu gün itibariyle, ayd›nlatma
alan›nda elde eti¤imiz bu yetene¤i, son olarak gece görüﬂ
uyumlu ›ﬂ›kl› kokpit paneli tasar›m› ve üretimi alan›na da
geniﬂletmiﬂ bulunuyoruz. Bu
kapsamda, yine C-130 ve
HÜRKUﬁ projeleri çerçevesinde bir tak›m panellerin tasar›m›
ve üretimi, TÜB‹TAK için Kripto
Panelleri üretimi ve ASELSAN için
HEWS projesi Pilot Kontrol Panelleri’nin tasar›m› ve üretimi, mühendislerimiz taraf›ndan gerçekleﬂtiriliyor.
HF/SSB alan›na benzer ﬂekilde, ayd›nlatma konusundaki bu bilgi birikimi ve
www.milscint.com
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tecrübemizi, Türkiye’nin ihtiyaçlar› paralelinde sivil uygulamalara do¤ru kayd›rabilmek ad›na, Türk Hava Yollar› ile
de bir tak›m görüﬂmelerimiz oldu.
Bu arada, gece görüﬂ uyumlu ayd›nlatma ekipman› yetene¤imizi, askeri kara
araçlar› alan›na da geniﬂletmeye yönelik tasar›m ve üretim çal›ﬂmalar›m›z›n
da son aﬂamas›na geldik.
Son olarak da özellikle geçti¤imiz 2 y›ld›r
“Profesyonel Mobil Haberleﬂme Alan›”nda grubumuz bünyesinde bulunan
TETRA yetene¤inin, Türkiye’nin ihtiyaçlar›na paralel olarak SELKOM bünyesinde kazand›r›lmas› konusunda da büyük
yol kat etti¤imizi belirtmek istiyorum.
Bahsetti¤im bu konular›n yan› s›ra
BRASS, TASMO, SSSB ADCAB, ve Yeni
Tip Karakol Botu (YTKB) gibi, görev ald›¤›m›z, ancak detayl› olarak bahsetmedi¤im di¤er projelerimiz de dikkate al›nd›¤›nda, geçen 20 y›lda SELKOM’un kazand›¤› ve Türkiye’ye kazand›rd›¤› kabiliyetlerin önemi daha iyi anlaﬂ›l›r diye
düﬂünüyorum.

Ektiklerimizi
Biçme Zaman› Geldi
Zuhal ESEN: Özellikle son birkaç y›l›n
SELKOM aç›s›ndan oldukça s›k›nt›l›
geçti¤ini ve çok düﬂük cirolarla yola
devam etti¤inizi biliyoruz. 2000-2010
y›llar› aras›ndaki de¤iﬂim hakk›nda
bilgi verir misiniz?

Stefano CELSINI: O zamanki ad›yla
Marconi Komünikasyon A.ﬁ. bugünkü
ad›yla SELKOM’un, 1990–1998 y›llar›
aras›nda faaliyetleri yo¤un olarak üretime odaklanm›ﬂken özellikle 2000 y›l›
sonras›nda, sistem tasar›m›, üretimi ve
uygulamas› yönünde ﬂekillendi. Bu

aç›klamamdan üretim kabiliyetimizden
vazgeçti¤imiz anlam› ç›kar›lmas›n. Ancak, SELKOM da geliﬂen ve de¤iﬂen koﬂullara ve ihtiyaçlara paralel olarak ciddi bir tak›m de¤iﬂimler yaﬂad›. Her de¤iﬂim sürecinde oldu¤u gibi, bu süreç boyunca bir tak›m s›k›nt›lar›n yaﬂanmas›
da do¤al kabul edilmelidir. Ancak her
ﬂeye ra¤men, az önceki aç›klamalar›m
da dikkate al›nd›¤›nda, bu süreci, belki
ﬂu aﬂamada cirolara yans›m›yor ama bilgi birikimi ve yetenek anlam›nda son derece olumlu bir ﬂekilde de¤erlendirdi¤imizi düﬂünüyorum. Art›k ektiklerimizi
biçme zaman›n›n geldi¤ine inan›yorum.

Kolaj:

©
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Zuhal ESEN: Büyük ço¤unlu¤u
Finmeccanica'ya ba¤l› ‹talyan
ﬂirketlerinin son y›llarda Türkiye'de
kazand›¤› milyarlarca dolarl›k
ihalelere bak›ld›¤›nda, SELKOM’un
iﬂ yükünün daha fazla olmas›
gerekmez miydi?

Stefano CELSINI: Hakl›s›n›z, Finmeccanica ﬂirketlerinin Türkiye’de ald›¤›
projelerin büyüklü¤ü tart›ﬂ›lmaz. Ancak ayn› çat› alt›nda bulunsalar da Finmeccanica ﬂirketlerinin her biri, farkl›
alanda faaliyet göstermektedir ve her
bir firman›n proje içerikleri birbirinden
farkl›d›r. Ayr›ca SELKOM, daha küçük
ama say›ca daha fazla proje takip etti¤inden, d›ﬂar›dan görüldü¤ü gibi iﬂ yükünün fazla olmamas› söz konusu de¤ildir.
2000’li y›llarla birlikte tasar›m kabiliyetlerini de geliﬂtirmeye
a¤›rl›k veren SELKOM, ektiklerini biçmeye haz›rlan›yor.
Zuhal ESEN: Bu s›k›nt›l› sürece
bak›ld›¤›nda, akla ﬂu soru geliyor:
SELKOM’un Finmeccanica grubu
içerisindeki yeri nedir? Stratejik öneme
sahip bir ﬂirket oldu¤u söylenebilir mi?

Stefano CELSINI: SELKOM, ana grup
firmam›z SELEX Communications
SpA ve Finmeccanica için her zaman
önemli bir yere sahip olacakt›r. Türkiye savunma ve güvenlik pazar› geliﬂtikçe, firmam›z›n da faaliyetlerini
ve kaynaklar›n› do¤ru orant›l› olarak
geliﬂtirmeyi hedefliyoruz. Özellikle
ASELSAN ile iﬂ birli¤i içerisinde, Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›m›z bünyesinde yürütülen önemli projelerde
yer al›yoruz. 2009 y›l›nda sat›ﬂlar›m›z,
hedefledi¤imiz rakamlara ulaﬂt›.
Önümüzdeki y›llarda ise yüzde 10’luk
bir art›ﬂ öngörüyoruz.
©
SELKOM

Stefano CELSINI: Bu sorunuza cevab›m, ﬂüphesiz hiç düﬂünmeden evet olacakt›r. SELKOM’un Finmeccanica içindeki stratejik öneminin bir kaç boyutu
oldu¤unu söyleyebilirim. Bunlardan ilki,
‹talya ve Türkiye aras›ndaki gerek ticari
gerek askeri gerekse de politik alandaki olumlu iliﬂkilerdir. Ancak özellikle
SELKOM, gerek SELEX Communications
SpA gerekse de Finmeccanica içinde,
elde etti¤i bilgi ve tecrübelerin yan› s›ra
yukar›da bahsetti¤im konulardaki bilgi
birikimi ve kabiliyetleri aç›s›ndan da çok
önemli bir konuma gelmiﬂtir. Baﬂlan-

g›çta ana grup firmam›z SELEX Communications SpA mühendis ve teknisyenlerince yürütülen birçok projenin art›k SELKOM kadrolar›yla yürütülmesi,
buna en güzel örnektir. Sözgelimi bir
NATO projesi olan BRASS kapsam›nda
baﬂlang›çta SELKOM yer almam›ﬂt›. Ancak bugün itibariyle, projeye ciddi katk›lar›m›z oldu ve projenin devam›nda da
gerek tasar›m gerekse de uygulama anlam›nda yer almaya devam edece¤iz.
Öte yandan, Türkiye’nin genç ve iyi e¤itimli nüfusunun, Finmeccanica aç›s›ndan çok ciddi bir önem taﬂ›d›¤›n› da düﬂünüyorum.

Zuhal ESEN: Sizin görev sürenizde,
SELKOM’da ne gibi de¤iﬂiklikler olacak
ya da olmas›n› beklemeliyiz?

A400M’nin 48 farkl› tip gece görüﬂ uyumlu LED tabanl›
iç ve d›ﬂ ayd›nlatma ekipman›n›n tasar›m ve üretimi
SELKOM taraf›ndan yap›ld›.

©
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ASELSAN ile Aram›zda
Sorun Yok
Zuhal ESEN: SELKOM pek çok projede
ASELSAN ile karﬂ› karﬂ›ya geliyor. Bu
konuda neler söylemek istersiniz?

Zuhal ESEN: SELKOM, ayd›nlatma
sistemleri alan›nda, Türkiye’de
neredeyse “tek kaynak” konumunda.
Bu alandaki çal›ﬂmalar›n›z hakk›nda
bilgi verir misiniz?

MSI Dergisi
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Türkiye’nin ihtiyaç duydu¤u ya da duyaca¤› normal ve gece görüﬂ ayd›nlatma ekipmanlar›n›n yurt içinde tasarlan›p üretilmesiydi. Bu amaç do¤rultusunda, çeﬂitli projelerde, TUSAﬁ,
ASELSAN, FNSS, BMC, OTOKAR ve
TÜB‹TAK UEKAE gibi çeﬂitli kurum ve
kuruluﬂlar›m›zla çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz.
TUSAﬁ’›n ana yüklenicili¤inde yürüyen
C-130 Aviyonik Modernizasyon Program› kapsam›nda, uça¤›n bütün iç ve d›ﬂ
ayd›nlatma sistem ve ekipmanlar› ile
çeﬂitli kontrol panellerini, LED ve HID
©

Stefano CELSINI: SELKOM, ayd›nlatma projelerine yönelik olarak çal›ﬂmaya, bu alanda Türkiye’de bir aç›k oldu¤u tespitini yaparak, ilk olarak A400M
projesi ile 2004 senesinde baﬂlad›.
TUSAﬁ’›n alt yüklenicisi olarak
A400M’nin 48 farkl› tip gece görüﬂ
uyumlu LED tabanl› iç ve d›ﬂ ayd›nlatma ekipman›n›n tasar›m, üretim ve
sertifikasyon sorumlulu¤unu üstlendik. SELKOM’un ilk ayd›nlatma projesi
olmas› nedeniyle, bu konuda Finmeccanica ve SELEX grup ﬂirketlerinin bilgi birikimini azami seviyede kullanarak
gerekli insan ve donan›m altyap›s›n›n
Türkiye’ye kazand›r›lmas›n› sa¤lad›k.
A400M projesinin sa¤lad›¤› önemli bir
kazan›m SELKOM organizasyonunun
Avrupa Sivil Havac›l›k Otoritesi EASA
taraf›ndan Part 21 Subpart G POA
(Production Organisation Approval) sahibi olarak sertifikaland›r›lmas›d›r. Bu proje kapsam›nda geliﬂtirdi¤imiz ekipmanlar, kullan›lan yeni teknolojiler sayesinde, ana yüklenici Airbus Military taraf›ndan tespit edilen hedeflerin çok alt›nda
bir a¤›rl›kla gereksinimleri karﬂ›lad›.
Bizim aç›m›zdan önemli bir gurur vesilesi de bu proje için geliﬂtirilen “Kanat
Ucu Seyrüsefer ve Çarp›ﬂma Önleyici”
›ﬂ›¤›n, ilk defa LED teknolojisi kullan›larak sivil havac›l›k gereksinimlerini karﬂ›layan bir ekipman olarak onaylanm›ﬂ
olmas›d›r.
A400M projesine baﬂlarken stratejik
hedeflerimizden biri de kazan›lan kabiliyetlerin, öncelikle hava platformlar›
olmak üzere, çeﬂitli platformlarda

SELKOM

Ayd›nlatma Bizim ‹ﬂimiz
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Stefano CELSINI: ASELSAN ile karﬂ›
karﬂ›ya de¤iliz, tam aksine iyi bir iﬂ birli¤i içerisindeyiz. Yaz›l›m Tabanl› Telsiz
(Software Defined Radio / SDR) Projesi
ve gelecekteki deniz platformlar›nda
kullan›lacak haberleﬂme sistemlerine
yönelik projelerle ilgili de iﬂ birli¤i öngörüyoruz. ASELSAN ile iliﬂkilerimiz çok
iyi durumda ve bu iﬂ birli¤ini, gelecekte
Türkiye d›ﬂ›na geniﬂletmeyi de öngörüyoruz.

gibi yeni nesil teknolojiler kullanarak
yeniden tasarlad›k ve uçaklar›, ayn›
zamanda gece görüﬂ sistemleri ile
uyumlu hale getirdik. Yine TUSAﬁ’›n
ana yüklenicili¤inde yürüyen HÜRKUﬁ
projesinde de uça¤›n bütün iç ve d›ﬂ
ayd›nlatma ekipmanlar› ve kontrol
panelleri ve baz› ikaz sistemleri, taraf›m›zdan tasarlan›p üretiliyor. Ayr›ca
ASELSAN ile HEWS projesi kapsam›nda “Pilot Kontrol Paneli” geliﬂtirme ve üretim çal›ﬂmalar›m›z sürüyor.
TÜB‹TAK UEKAE için ise MILSEC 3’ün
kripto panelini üretiyoruz. Hava platformlar›nda kazand›¤›m›z bu kabiliye-

SELKOM’un
kara platformlar› için
geliﬂtirdi¤i LED tabanl›
ayd›nlatma ekipmanlar›

tin di¤er platformlara da yay›lmas›na
yönelik yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar sonras›nda, özellikle çeﬂitli kara platformlar› için; LED tabanl›, zor ﬂartlara dayan›kl›, uzun ömürlü ve çok rekabetçi
normal ve gece görüﬂ ekipmanlar› tasarlad›k ve ürün yelpazemize dahil
ettik. BMC, FNSS ve OTOKAR gibi
yerli araç üreticileri ile öncelikle yerli savunma sanayimizin ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak üzere de¤erlendirmelerimiz devam ediyor. Yak›n gelecekte,
yerli kara araçlar›m›zda da SELKOM
ürünlerinin yer almaya baﬂlayaca¤›n›
ümit ediyorum.
Zuhal ESEN: Ayd›nlatma alan›nda
gelecek hedefleriniz neler? Bu alanda
bir ihracat söz konusu olacak m›? Mesela
‹talya’ya yönelik bir süreç var m›?

Stefano CELSINI: Ayd›nlatma alan›nda SELKOM olarak hedeflerimiz, öncelikle yurt içi ihtiyaçlar› en iyi ve maliyet etkin ﬂekilde karﬂ›lamak ve kazan›lan kabiliyetleri kullanarak geliﬂtirdi¤imiz ürünleri Türkiye d›ﬂ›nda da
pazarlamak ve yayg›nlaﬂt›rmak.
Ürünlerimizin ve kabiliyetlerimizin
dünya çap›nda çeﬂitli ülkelerde pazarlanmas›na yönelik olarak ba¤l› bulundu¤umuz SELEX Communications
grubunun da deste¤i ile çabalar›m›z
artarak devam ediyor. Ürünlerimizin
kullan›ld›¤› hava veya kara platformlar›n›n yurt d›ﬂ› pazarlara girmesiyle ve
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›m›z›n da
de¤erli destekleri ile yak›n zamanda
birçok yabanc› ülkede ürünlerimizi görece¤imizden ﬂüphemiz yok.
Ayr›ca, maliyet etkin oldu¤u sürece, ki
Türkiye hala bu konuda avantajl› durumdad›r, do¤al olarak ‹talya da
SELKOM imkan ve kabiliyetlerini azami ölçüde kullanacakt›r diye düﬂünüyorum.
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Zuhal ESEN: SELKOM’un hâlihaz›rda
üzerinde çal›ﬂt›¤› di¤er projeler hakk›nda
detayl› bilgi verir misiniz?
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SELKOM, Türkiye çap›nda
kurulmas› planlanan telsiz
haberleﬂme sistemi projesinde
TETRA teknolojisi ile aktif
rol almak istiyor.

APCO Teknolojisine
Karﬂ› De¤iliz
Zuhal ESEN: TETRA-APCO 25 çekiﬂmesi
konusunda SELKOM’un yaklaﬂ›m› ve
düﬂünceleri ve ﬂimdiye kadar Türkiye’de
yapt›¤› çal›ﬂmalar neler?

Stefano CELSINI: Öncelikle bu alanda
Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›m›z›n yürüttü¤ü
“Kamu Güvenli¤i ve Acil Durum Haberleﬂme Sistemi” projesini çok yak›ndan
takip ediyoruz.
SELKOM
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kapsam›ndaki HF al›c›/verici telsizler ile
V/UHF telsiz sistemlerini, projenin ilk faz›nda biz sa¤lam›ﬂt›k. Proje kapsam›nda
ek olarak kurulmas› planlanan istasyonlar için; HF al›c›/vericiler, VLF/MF/HF
al›c› sistemleri, verici ve al›c› antenler,
ses ve veri anahtarlama matrisleri, DTS
uzak komuta sistemi ve kullan›c› terminalleri, montaj ve entegrasyon hizmetlerini de kapsayacak ﬂekilde bizim sorumlulu¤umuzda. Projenin ilk faz›nda
AYESAﬁ’›n, ikinci faz›nda ise Thales Nederland Firmas›n›n alt yüklenicisiyiz.
Bir di¤er deniz projesi olan YTKB projesi kapsam›nda ise botlar›n “Mesaj ‹ﬂletim Sistemi” için tamamen SELKOM
taraf›ndan geliﬂtirilen e-MTU sistemi
kullan›lacak. Hâlihaz›rda devam

eden bu projede de HAVELSAN’›n alt
yüklenicisiyiz.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n
Bar›ﬂ Kartal› projesi kapsam›nda tedarik
edilmekte olan 4 adet Havadan Erken ‹hbar ve Kontrol uça¤›n›n haberleﬂme sistemleri için gereken 15 adet “STR
470/DR” HF telsiz sistemini de biz ürettik. Bu 15 sistemi Boeing'e teslim etmiﬂ
durumday›z. Ancak ihtiyaç duyulan noktalarda deste¤imiz sürüyor. Ayr›ca, Avrupa Birli¤i Fonu’ndan karﬂ›lanan “K›y›
Emniyeti Genel Müdürlü¤ü’nün kulland›¤› haberleﬂme sisteminin geniﬂletilmesi projesi” ile ilgili Merkezi Finans Birimi (CFCU) ile 13 May›s’ta 2,5 milyon avroluk bir sözleﬂme imzalad›k. Bu projeyi
de baﬂar›yla tamamlayaca¤›m›za inan›yoruz. Ayn› zamanda ‹stanbul, Antalya,
‹zmir ve Samsun’da da kurulacak bu sistemin haberleﬂme taraf›n› üstlenecek
olan SELKOM ve SELEX Communications
SpA sayesinde, k›y› ve deniz emniyeti
muhtemel riskleri de azalm›ﬂ olacak.

©
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Stefano CELSINI: Üzerinde çal›ﬂmakta
oldu¤umuz çok say›da proje var. Örne¤in ASELSAN ile geçti¤imiz May›s ay›nda imzalanan sözleﬂme kapsam›nda,
Çok Bantl› Say›sal Telsiz Projesi’nde
ihtiyaç duyulan; muhtelif ç›k›ﬂ güçlerine sahip HF güç yükselteç birimleri, HF
anten uyumlama birimleri, güç kayna¤›, pre-post selektör birimi gibi yan
ekipmanlar› kendi tesislerimizde üretece¤iz.
GENES‹S projesi kapsam›nda, Dz.K.K.l›¤› envanterinde bulunan f›rkateynlerin
dahili muhaberesinde kullan›lan anahtarlama sistemlerini ve özel muhabere panellerini, montaj ve entegrasyon dahil, anahtar teslim bir
ﬂekilde sa¤lanmas›n› biz üstlendik.
Bu proje kapsam›nda, AYESAﬁ’›n alt
yüklenicisiyiz.
Sahil Güvenlik Komutanl›¤› ihtiyac›
için RMK Marine tersanesi taraf›ndan
inﬂa edilen 4 adet Arama Kurtarma
Gemisi’ne ait Entegre Muhabere Sistemi için de bizim entegre muhabere sistemimiz seçildi. Proje kapsam›nda, dahili ve harici entegre muhabere sistemleri ile bu sistemlerle ba¤lant›l› alt sistemler olan; muhabere kontrol sistemi,
yerel alan a¤›, mesaj iﬂletim sistemi, gemi alarm, anons ve e¤lence sistemini,
yine anahtar teslim olarak biz sa¤layaca¤›z. Bu proje kapsam›nda, yine
ASELSAN’›n alt yüklenicisiyiz.
ASELSAN’›n alt yüklenicisi olarak görev
ald›¤›m›z bir di¤er proje de TASMUS.
Projenin ilk bölümü kapsam›nda Radyo
Link ve Optik Hat Sonland›rma Birimi cihazlar›n›n üretimini yapt›k. Hâlihaz›rda
devam eden projenin ikinci bölümünde,
ihtiyaç duyulan radyo link sistemlerini
de biz üretiyoruz.
Dz.K.K.l›¤›n›n Uzun Ufuk (IMSS) Projesi

Boeing

Bar›ﬂ Kartal› projesi kapsam›nda tedarik
edilmekte olan 4 adet Havadan Erken
‹hbar ve Kontrol uça¤›n›n haberleﬂme
sistemleri için gereken 15 adet
“STR 470/DR” HF telsiz sistemini
SELKOM üretti.

www.milscint.com
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SELEX Communications’un TETRA teknolojisinde dünya liderleri aras›nda sözü geçen bir oyuncu olmas› sebebiyle,
ülke çap›nda kurulmas› planlanan telsiz haberleﬂme sistemi projesinde aktif
rol almak istiyoruz. Profesyonel haberleﬂme pazar› SELEX Communications
Grubu olarak en önem verdi¤imiz ve
yak›ndan takip etti¤imiz alanlardan biri. ﬁunu özellikle belirtmek isterim ki
APCO teknolojisine karﬂ› de¤iliz. Türkiye pazar›nda her iki teknolojiye de gereksinim oldu¤unu düﬂünüyoruz. Bununla birlikte, TETRA teknolojisi kullan›lmas›na yönelik Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›m›z taraf›ndan olumlu bir karar al›nd›¤› takdirde, firmam›z›n Türkiye’de – tedarikçi ve partner olarak - ilk akla ge-
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Zuhal ESEN: Son olarak SELKOM’un
odakland›¤› ve yak›n zamanda
sonuçland›rmay› hedefledi¤i projeler
hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

©
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SELKOM’un, özellikle
ayd›nlatma sistemleri
konusunda beklentide oldu¤u
projelerin baﬂ›nda,
ATAK ve Genel Maksat
Helikopteri geliyor.

len isim oldu¤unun alt›n› çiziyoruz.
TETRA konusunda detayl› bilgi ile firmam›z›n dünyada yapt›¤› projeler / referanslar› Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›m›za
verdik. Kurulacak sistem ile ilgili ülke
menfaatlerine en iyi cevap verecek teknoloji konusunda, Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›m›z en do¤ru karar› verecektir.
Bununla birlikte, Türkiye’deki metrolarda kurulmas› planlanan telsiz haberleﬂme sistemi projelerini de yak›ndan takip
ediyoruz. Hedefimiz, bu konuda yak›n
zamanda yeni anlaﬂmalar yapmak.

Stefano CELSINI: SELKOM olarak,
edinmiﬂ oldu¤umuz bilgi birikimi ve
tecrübenin ›ﬂ›¤›nda ve ana grup firmas›
SELEX
Communications
SpA’dan temin etti¤imiz en yeni teknolojilerin de yard›m›yla sahip oldu¤u
tüm üretim, entegrasyon ve montaj
kabiliyetlerini kullanarak savunma
sanayimizin ileri elektronik ve haberleﬂme ihtiyaçlar›n› tam olarak karﬂ›layacak maliyet etkin çözümler sunuyoruz. Bu bak›ﬂ aç›s›yla, savunma sanayimizde, gerek yeni yay›nlanan ve
gerekse hâlihaz›rda devam etmekte
olan projeleri yak›ndan takip ediyoruz.
Ürün ve hizmet portföyümüz çerçevesinde, bu projelerde tamamlay›c› rol
almak noktas›nda azami gayret sarf
ediyoruz.
Özellikle ayd›nlatma konusunda, hem
Türkiye hem de SELKOM aç›s›ndan çok
yüksek öneme sahip olan önümüzdeki
projeler, ATAK ve Genel Maksat Helikopteridir. Bu projelerde, mevcut kabiliyetlerimizi pekiﬂtirmek ve yeni kabiliyetler kazanarak Türkiye için katma de¤eri yüksek hizmetler vermeye devam
etmek istek ve azmindeyiz.
Ayr›ca bugünlerde gündemde önemli
yer tutan “Yerli Uçak” projesinde, ayd›nlatma sistemleri ve ekipmanlar›na yönelik olarak azami yerli katk›y› sa¤lamak üzere bir çözüm orta¤› olarak çal›ﬂmaya haz›r›z, geliﬂmeleri heyecanla
takip ediyoruz.
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CSG Dost’un denize iniﬂ
töreninde, ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay, Milli
Savunma Bakan› M. Vecdi
Gönül, 1’inci Ordu Komutan›
Orgeneral Hasan I¤s›z, Savunma Sanayii Müsteﬂar›
Murad Bayar, Kuzey Deniz
Saha Komutan› Koramiral
Mehmet Otuzbiro¤lu, Sahil
Güvenlik Komutan› Tümamiral ‹zzet Artunç, Koç Holding
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç’un ve Koç
Holding Savunma Sanayi ve
Di¤er Otomotiv Grubu Baﬂkan› Kudret Önen’in yan› s›ra
çok say›da yüksek rütbeli subay, üst düzey bürokrat ve
savunma
firmalar›m›z›n
temsilcileri yer ald›. Törene
kat›lamayan TBMM Baﬂkan›
Mehmet Ali ﬁahin, Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an, Hava
Kuvvetleri Komutan› Orgeneral Hasan Aksay ve Deniz
Kuvvetleri Komutan› Oramiral U¤ur Yi¤it ise birer kutlama telgraf› gönderdi.
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›n›n ihtiyaçlar› kapsam›nda
aç›lan, 4 adet Sahil Güvenlik
Arama Kurtarma Gemisi ihalesini 2006 y›l›nda kazanarak
sivil tersaneler aras›nda en
büyük askeri gemi projesini
üstlenen ilk tersanemiz olan
RMK Marine, denize indirilen
TCSG Dost’u Ekim 2009’da
k›za¤a koymuﬂtu. TCSG
Dost’un ard›ndan da s›ras›yla; Güven, Umut ve Yaﬂam
denize indirilecek. Mavi sulara kavuﬂan TCSG Dost’un donat›m faaliyetlerinin ise yaklaﬂ›k 1 y›l sürmesi bekleniyor.
‹lk gemiyi taahhüt etti¤i tarihte denize indiren ve proje
takvimine uygun bir ﬂekilde
yoluna devam eden RMK Marine, projenin ikinci gemisi
olan Güven’in gövde bloklar›n›n imalat›n› da hâlihaz›rda

T

TCSG Dost
Mavi Sulara
Kavuﬂtu
Koç Toplulu¤u firmalar›ndan RMK
Marine taraf›ndan inﬂa edilen 4 adet
Sahil Güvenlik Arama Kurtarma
Gemisi’nin ilki olan 701 borda numaral›
TCSG Dost, 9 Haziran’da düzenlenen
törenle denize indirildi. TCSG Dost’un,
2011 y›l› Eylül ay›nda Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›na teslim edilmesi
planlan›yor.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
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tamamlad›. Dost’un denize
indirilmesinin ard›ndan, gövdesi tamamlanan Güven’in
donat›m çal›ﬂmalar›n›n baﬂlad›¤› da görüldü. Üçüncü
gemi olan Umut’un da blok
imalatlar›n›
tamamlayan
RMK Marine, Yaﬂam’›n saç
kesimi çal›ﬂmalar›na da baﬂlam›ﬂ durumda.
Arama kurtarma görevlerinin yan› s›ra karakol, kaçakç›l›¤› önleme, denizde yang›n
söndürme, denizde kirlenmeyi önleme gibi konularda
da faaliyet gösterecek olan
gemilerin komuta kontrol
sistemi yaz›l›m› ve donan›m›,
elektro optik direktör, muhabere sistemleri, cayro sistemleri ve konsollar gibi
önemli alt sistemlerinin tasar›m ve üretiminin yan› s›ra
silah ve elektronik sistemlerin platforma entegrasyonlar› da yurt içinde gerçekleﬂtiriliyor. Helikopterle operasyon kabiliyetine de sahip olacak gemiler, üstlenebilecekleri tüm görevleri tam olarak
yerine getirebilecek donan›ma sahip olacaklar.
RMK Marine, yüksek yerlilik
hedefi do¤rultusunda, çok
say›da yerli alt yükleniciyle
birlikte çal›ﬂ›yor. Gemilerin
savaﬂ sistemlerinin entegrasyonu konusunda
ana alt yüklenici olarak ASELSAN, alt
yüklenici olarak da
MilSOFT ve SELEX
Komünikasyon
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Soldan sa¤a: ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir
Atalay, Koç Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mustafa V. Koç, Milli Savunma
Bakan› M. Vecdi Gönül, 1’inci Ordu
Komutan› Orgeneral Hasan I¤s›z,
Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad
Bayar ve Sahil Güvenlik Komutan›
Tümamiral ‹zzet Artunç
firmalar› öne ç›k›yor. Gemilerin Savaﬂ Yönetim Sistemi
ise MilSOFT taraf›ndan geliﬂtirilen ve yüzde 100 milli bir
çözüm olan GEMKOMS‹S ile
sa¤lanacak. En basit konfigürasyondan, f›rkateyn, uçak
gemisi ve denizalt› gibi en

karmaﬂ›k konfigürasyonlara
kadar muhtelif platform ihtiyaçlar›na göre kolay ölçeklenebilirli¤i ve adapte edilebilirli¤iyle
dikkat
çeken
GEMKOMS‹S’te; TSK, NATO
ve Amerikan Ordusu taraf›ndan kullan›lan ve gelece¤in
taktik veri yolu sistemi olarak öngörülen Link-16 / Link
22 sistemlerine kolay entegrasyon sa¤lamas› amac›yla
Link-16 temelli veri yap›lar›
kullan›l›yor.

‹lk Büyük Muharip
Gemi Vurgusu
Çok say›da konuﬂmac›n›n söz
ald›¤› törende, kürsüye ilk
olarak Koç Holding Savunma
Sanayi ve Di¤er Otomotiv
Grubu Baﬂkan› Kudret Önen
ç›kt›. Sahil Güvenlik Arama
Kurtarma Gemisi projesinin RMK Marine
aç›s›ndan öne-

mine de¤indi¤i konuﬂmas›na, bu projenin Türk özel
sektör tersanelerinin üstlenmiﬂ oldu¤u ilk ve en büyük
muharip gemi projesi oldu¤una dikkat çekerek baﬂlayan Önen, sözlerini:
“Bildi¤iniz gibi projede inﬂa
edilecek gemiler gerçekte
korvet boyut ve tonaj›ndad›r.
Gemilerimiz, 88 metre uzunlu¤unda, 1700 deplasman ton
a¤›rl›¤›nda ve 22 knot h›z yapacak. Ortalama 92 personelin
görev yapaca¤› gemilerimizle
6 deniz ﬂiddetine kadar harekât ve 5 deniz ﬂiddetine kadar
helikopter harekât› yap›labilecek” ﬂeklinde sürdürdü.
RMK Marine için di¤er önemli noktan›n da mümkün oldu¤unca azami yerli katk› pay›
kullanmak oldu¤una vurgu
yapan
Önen,
özellikle
M‹LGEM projesinde yer alan
yerli alt yüklenicinin seçilmesiyle yerlilik oran›n› yükseltmeye çal›ﬂt›klar›n› belirtirken, bundan sonraki askeri
projelerde de azami yerli katk› pay›n›n temel ilkelerden
biri olaca¤›n› kaydetti.
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Projenin ikinci gemisi olan Güven'in gövde bloklar›n›n imalat› da
hâlihaz›rda tamamland› ve donat›m çal›ﬂmalar› baﬂlad›.
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TCSG Dost’un
Personeli
Tayin Edildi
Önen konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“Bugün denize indirece¤imiz
ilk gemimiz TCSG Dost’un
personel tayinleri de gerçekleﬂmiﬂtir. Biz de tersanemizde ayn› anda 2 geminin subay
ve astsubay personeli ile bir
gemilik er, erbaﬂlar›n kullanabilece¤i ve e¤itimlerin yap›laca¤› “gemi personel ofisini” tamamlad›k. Böylece
tüm gemi personelinin geminin teslimat› yap›l›ncaya kadar çal›ﬂmalar›n› ve e¤itimlerini yapacaklar› bir mekân
yaratm›ﬂ olduk.”
Proje çal›ﬂmalar›n›n programa göre yürüdü¤ünü ve ﬂimdilik her ﬂeyin yolunda oldu¤unu belirten Önen, “TCSG
Dost’a ülkemiz savunmas›nda ve bar›ﬂ›n›n sa¤lanmas›nda baﬂar›lar diliyorum. Denizleri sakin olsun” diyerek
sözlerine son verdi.

Takvime Uygun
‹lerliyoruz
50

Törende konuﬂan Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç’un gündeminde ise projenin planlanan
takvime uygun ilerlemesi
vard›. RMK Marine’de teknik
ve teknolojik olarak güçlü bir
kadro kuruldu¤unu ifade
eden Koç, “Tersanemizde
Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlar›n› arzu edilen teknolojik kalitede karﬂ›layacak kapasite, alt yap› ve imkânlar›
yaratt›k. Böylece, ne mutlu
bize ki, RMK Marine olarak
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ülkemizin bu boydaki ilk muharip gemisinin tüm inﬂa aktivitelerini bugüne kadar hedeflenen kapsam ve zamanda gerçekleﬂtirebildik” dedi.

ninde yine hep birlikte oluruz” temennisinde bulunan
Koç, TCSG Dost’un pruvas›n›n hep neta olmas›n› dileyerek sözlerine son verdi.

Koç’tan
‹hracat Vurgusu

Kabiliyetlerimiz
Artacak

Koç Grubu olarak, savunma
sanayisinin öncelik verdikleri
sektörler aras›nda yer ald›¤›na dikkat çeken Koç, Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›m›z›n liderli¤inde bu yönde gerçekleﬂtirilen proje ve çal›ﬂmalar› takdirle izlediklerini
belirterek sözlerini ﬂöyle
sürdürdü:
“Burada önemle vurgulamak
istedi¤im husus, sektörü geliﬂtirmek ne kadar önemli ise
sektörün yaﬂamas›, süreklili¤inin sa¤lanmas› ve dinamikli¤inin korunmas›n›n da
ayn› ﬂekilde büyük önem arz
etti¤idir. Tersanemizde yarat›lan bu imkânlar›n ve teknolojik k›ymetlerin korunmas›nda da Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤›m›za önemli görevler düﬂmektedir. ‹haleleri
sonuçlanmakta ve üzerinde
çal›ﬂ›lmakta olan MOSHIP,
RATSHIP, LPD ve benzeri
projeler ile ülkemiz askeri
gemi inﬂa sektörünün daha
da geliﬂmesi ve uluslararas›
askeri gemi inﬂa pazar›nda
rekabet eder hale gelerek bu
ürünlerin ihracatç›s› olmas›
hedeflenmelidir.”
Konuﬂmas›n›n
sonunda,
“Umar›m ki bundan sonraki
çal›ﬂmalar da hedefledi¤imiz
süre içinde tamamlan›r ve
TCSG Dost’un Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›na teslim töre-

Denizlerin ve denizcili¤in
önemine dikkat çekti¤i konuﬂmas›nda Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›n›n bugün geldi¤i nokta hakk›nda da bilgi veren Sahil Güvenlik Komutan›
Tümamiral ‹zzet Artunç:
“En öncelikli görevi denizde
can kurtarmak ve deniz yetki
alanlar›m›zda güvenlik ve
emniyeti sa¤lamak olan Sahil
Güvenlik Komutanl›¤›m›z,
mevcut imkân ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde, bugüne
kadar a¤›rl›kl› olarak k›y› sular›m›zda görevlerini yerine
getirirken komutanl›¤›m›z
için dönüm noktas› olan ve
bugün ilkinin denize iniﬂ törenine büyük bir mutlulukla ﬂahit oldu¤umuz 1700 tonluk
aç›k deniz arama kurtarma
gemilerinin hizmete girmesi
ile birlikte, aç›k denizlerde de
kesintisiz görev yapma yetene¤ine kavuﬂacak ve mavi vatan denizlerimizde güvenli¤in
sa¤lanmas›na yönelik etkinli¤ini önemli ölçüde artt›racakt›r. Sahil Güvenlik Komutanl›¤›m›z›n vizyonu do¤rultusunda, isimleri Dost, Güven,
Umut ve Yaﬂam olarak belirlenen ve üzerinde helikopter
konuﬂlanacak olan aç›k deniz
arama kurtarma gemileri,
deniz yetki alanlar›m›z ile deniz menfaatlerimizin gerektirdi¤i her yerde kesintisiz gö-

rev yapabilecek imkân ve kabiliyete sahip olacaklard›r”
sözleriyle bu gemilerin önemine de vurgu yapt›.
“Milli tersanelerimizde Türk
mühendis ve iﬂçilerimizin yo¤un çal›ﬂma ve al›n teriyle inﬂa edilen gemilerimiz, denizlerimizde ﬂanl› bayra¤›m›z›
dalgaland›rd›kça, Türk ulusu
kendisinden bir parça olan bu
gemileri ba¤r›na basacak ve
Türk gemi inﬂa sanayi ile daha
büyük at›l›mlar için cesaret
bulacakt›r. Bu vesile ile Sahil
Güvenlik Komutanl›¤›m›z›n
planlanan kuvvet yap›s› hedeflerine ulaﬂmas›nda, yüce
milletimizin gösterdi¤i büyük
fedakârl›klar ile devletimizin
TSK’ya sa¤lad›¤› destekler
için duydu¤umuz minnet ve
ﬂükran› huzurlar›n›zda bir defa daha ifade etmek istiyorum” sözleriyle konuﬂmas›n›
sürdüren Tümamiral Artunç,
“Baht› ve ﬂans› aç›k olsun.
Kendisini takip edecek kardeﬂ gemileriyle birlikte denizlerimizin ve denizcilerimizin “dostu” olsun, “güven”
versin, “umut” versin, “yaﬂam” sevinci olsun. Bu duygu
ve düﬂüncelerle TSK ve onun
ayr›lmaz bir parças› olan Sahil Güvenlik Komutanl›¤›n›n
sahip oldu¤u imkân ve kabiliyetlerin daha da geliﬂtirilmesine yönelik olarak yürütülen
tüm modernizasyon projelerine ve bu kapsamdaki millileﬂme çal›ﬂmalar›na verdikleri desteklerini her zaman
arkam›zda hissetti¤imiz devlet büyüklerimize de teﬂekkür ediyorum” diyerek kürsüden ayr›ld›.
www.milscint.com
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u y›l “Yeni Konsepte
Do¤ru NATO’nun Gelece¤i” baﬂl›¤› ile
11’incisi icra edilen ‹pek Yolu
seminerleri, 2000 y›l›ndan
beri, düzenli olarak ülkemizde gerçekleﬂtiriliyor. General, amiral ve büyükelçi seviyesinde kat›l›mc›lar›n iﬂtiraki
ile gerçekleﬂtirilen etkinli¤in
bu seneki misafirleri; Burkina Faso, Gürcistan, Kosova,
Makedonya, Mo¤olistan ve
Senegal’in
genelkurmay
baﬂkanlar› ile 53 ülkeden gelen 109 üst düzey yetkiliydi.
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutan› Oramiral
James Stavridis’in de kat›ld›¤› ‹pek Yolu-2010 Semineri’nin oldukça yo¤un bir içeri¤e sahip olan program›, Genelkurmay Baﬂkan› Orgeneral ‹lker Baﬂbu¤’un yapt›¤›
aç›l›ﬂ konuﬂmas› ile baﬂlad›.

B

Kahramanl›k
Sahnesi

Tüm Foto¤raflar:
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Bu y›lki toplant›n›n ana temas›n› “yeni stratejik konseptlere do¤ru ortakl›k programlar›n›n gelece¤i” olarak
belirlediklerini vurgulayarak
sözlerine baﬂlayan Orgeneral Baﬂbu¤, toplant›n›n Çanakkale’de yap›lma nedenini
de, buran›n sahip oldu¤u, sadece stratejik co¤rafya de¤il,
ayn› zamanda M.Ö. 5000’e giden tarihi ve buna ba¤l› olan
arkeolojik eserleri ve özellikle dünya savaﬂ tarihinde ayr›
bir yeri olan ve ayn› zamanda
Türk tarihinin dönüm noktas›
olan Çanakkale Savaﬂ›’ndaki
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‹pek Yolu
Çanakkale’den
Geçti
So¤uk Savaﬂ sonras›nda de¤iﬂen tehdit alg›lamalar›,
NATO dahil neredeyse tüm uluslararas› örgütlerin güvenlik
yap›lanmalar›nda yenilikler yap›lmas›na ve yeni aray›ﬂlar
içerisine girilmesine sebep oldu. Tüm ülkelerin gündemini
oldukça meﬂgul eden bu konu, 21-22 Haziran tarihlerinde
Bar›ﬂ ‹çin Ortakl›k E¤itim Merkezi Komutanl›¤› taraf›ndan
Çanakkale’de düzenlenen ‹pek Yolu-2010 General / Amiral
Semineri’nde bir kez daha masaya yat›r›ld›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
Türk askerlerinin kahramanl›¤› olarak aç›klad›. ‹pek Yolu
Semineri’nden birkaç gün
önce Gediktepe S›n›r Karakolu’na düzenlenen ve 11 askerimizin ﬂehit düﬂtü¤ü sald›r›ya da de¤inen Orgeneral
Baﬂbu¤, “1915’te Türk tarihinin ﬂahit oldu¤u kahramanl›k

destanlar›ndan bir tanesi de
bir önceki gün Gediktepe S›n›r Karakolu’nda yaz›lm›ﬂt›r.”
diyerek sözlerine devam etti.
Orgeneral Baﬂbu¤, Atatürk’ün Türk askerinin evrensel de¤erlerle örülü kahramanl›¤›na ve Çanakkale’de
ölen tüm kahraman askerle-

re atfetti¤i ve dünya bar›ﬂ›na
temel teﬂkil edebilecek; “Bu
memleketin topraklar› üzerinde kanlar›n› döken kahramanlar, burada dost bir vatan›n ba¤r›nda bulunuyorsunuz. Huzur ve bar›ﬂ içinde
uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunas›n›z. Uzak diyarlardan evlatlar›n› bu savaﬂa gönderen
analar, gözyaﬂlar›n›z› dindiriniz, evlatlar›n›z bizim ba¤r›m›zdad›r. Huzur içindedirler
ve huzur içinde rahat rahat
uyuyacaklard›r. Onlar bu topraklarda canlar›n› verdikten
sonra art›k bizim çocuklar›m›z olmuﬂlard›r.” sesleniﬂini
de kat›l›mc›larla paylaﬂt›.
www.milscint.com

Yeni Konsepte
Do¤ru…
21. yüzy›l›n güvenlik tehditleri karﬂ›s›nda, kendisini
kolayl›kla bu yeni ﬂartlara
adapte edebilen yegâne organizasyonun NATO oldu¤unu söyleyerek konuﬂmas›na devam eden Orgeneral
Baﬂbu¤, yerel tehdit ve
risklerin içeriklerinin çok
h›zl› de¤iﬂerek küresel boyut kazand›¤›n›, “Y›llard›r
tehdit edilen s›n›rlar›m›z
vard›, fakat ﬂimdi s›n›r tan›mayan tehdit ve riskler var”
diyerek aç›klad›. Küresel
tehditler ile ancak küresel
çözümler ile baﬂ edilebilece¤ini de belirten Orgeneral
Baﬂbu¤, günümüzün tehditleri olan nükleer silahlar›n
yayg›nlaﬂmas›, küresel terörizm, korsan faaliyetleri,
enerji güvenli¤i ve siber
sald›r›lar›n, ülkeler aras› iﬂ
birli¤ini daha gerekli k›ld›¤›n› ve bu noktada da NATO
gibi kolektif güvenlik organizasyonlar›n›n daha fazla
önem kazand›¤›n› söyledi.
Bu yüzden NATO’nun sadece kendi co¤rafyas› içerisinde de¤il, üye ülkelerin güvenli¤inin tehdit edildi¤i her
yerde varl›k göstermesi gerekti¤i sözlerine ekledi.
Yeni stratejik konseptin geliﬂtirilmesi
sürecinde,
NATO’nun yeni görev tan›mlar› kazanaca¤›n›; fakat bunun, ittifak›n temel dinamiklerini de¤iﬂtirmek anlam›na
gelmedi¤ini belirten Orgeneral Baﬂbu¤, “Yeni stratejik
www.savunmahaber.com

konsept, demokrasi, egemenlik ve hukukun üstünlü¤ü gibi NATO’nun kuruluﬂ
anlaﬂmas›n›n temel ilkelerinin özünü yans›tmaya devam etmelidir” dedi. Washington Anlaﬂmas›’n›n 4. ve
5. maddelerine de de¤inen
Orgeneral Baﬂbu¤, ayr›ca
uluslararas› camia ile uyum
içerisinde hareket etmenin,
NATO’ya üye devletlerin
egemenlik ve güvenliklerinin garanti alt›na al›nmas›
aç›s›ndan önemli oldu¤unu
da vurgulad›.
Bu paralelde, yeni konseptin içeri¤i belirlenirken
NATO’nun küresel ya da bölgesel bir organizasyon olup
olmayaca¤›n›n, küresel güvenli¤e nas›l katk› sa¤lanaca¤›n›n, NATO’nun esas görevinin ne olaca¤›n›n, di¤er
uluslararas› kuruluﬂlar ile
iliﬂkilerin nas›l geliﬂtirilece¤inin ve NATO’nun hangi
kapsamda geniﬂleyece¤inin
iyi tan›mlanmas› gerekti¤ini
vurgulayan Orgeneral Baﬂbu¤, konuﬂmas›n›n devam›nda bu süreçte izlenmesi
gereken yollara iliﬂkin görüﬂlerini aktard›.
Bir önceki NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer’in bir konuﬂmas›ndan
al›nt› yaparak küreselleﬂen
NATO ile küresel çapta güvenlik tehditleri ile mücadele eden NATO aras›ndaki
fark› da dile getiren Orgeneral Baﬂbu¤, sözlerini, terörle
mücadelenin, güvenlik, ekonomik, sosyo kültürel, pro-

paganda ve uluslararas› iliﬂkiler alanlar›nda devlet taraf›ndan organize edilen koordineli faaliyetlerin bir birleﬂimi oldu¤una inand›klar›n›
ve terörle mücadelede temel hedefin teröristlerin ve
destekçilerinin baﬂar› umutlar›n› yok etmek oldu¤unu
belirterek noktalad›.

Birlikte Hareket
Edebilmek ﬁart!
Orgeneral ‹lker Baﬂbu¤’dan
sonra aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
yapmak üzere kürsüye ç›kan
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutan› (Supreme
Allied Commander Europe /
SACEUR) Oramiral James
Stravridis, sunumuna Bo¤aziçi Köprüsü’nün bir foto¤raf› ile baﬂlayarak asl›nda
NATO’nun da ülkeleri birbirine ba¤layan bir köprü vazifesi gördü¤ünü belirtti. Orgeneral Baﬂbu¤’un konuﬂmas›nda vurgulad›¤› Kuzey
Atlantik ‹ttifak›’n›n, Atlantik’in ötesindeki ülkeler ile
ABD’yi hatta Avrupa’y› birbirine ba¤layan bir köprü oldu¤unu söyleyen Oramiral
Stravridis, NATO’nun ikinci
olarak da kültürel bir köprü
oluﬂturdu¤unu, toplant›ya
kat›lan tüm ülke yetkililerinin bir arada bulunarak
kendi düﬂünce ve de¤erlerini paylaﬂmas›na vesile oldu¤unu belirtti. Son olarak ise
NATO’nun zaman içerisinde
bir köprü görevi gördü¤ünü,
geçmiﬂten; So¤uk Savaﬂ
günlerinden gelece¤e ba¤-

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler
Komutan› (Supreme Allied Commander
Europe / SACEUR) Oramiral James
Stravridis ve Genelkurmay Baﬂkan›
Orgeneral ‹lker Baﬂbu¤

lant› sa¤layan bir köprü oldu¤unu söyledi. Sunumunun
devam›nda Orgeneral Baﬂbu¤ ile paralel mesajlar veren Oramiral Stravridis de
terörizmle ve yeni tehdit alg›lamalar› ile mücadelede
birlikte çal›ﬂman›n çok daha
etkili olaca¤›n› ve birlikte
hareket etmenin gereklili¤ine dikkat çekti.
Aç›l›ﬂ konuﬂmalar› ve ‹pek
Yolu-2010 Semineri’nin aile
foto¤raf›n›n çekiminin ard›ndan icra edilen ilk oturumun
baﬂl›¤› “ Yeni Güvenlik Ortam› ve ‹ﬂ Birli¤i” oldu. ‹lk gün
düzenlenen ikinci oturumda
ise “‹ﬂ Birli¤i ‹lkeleri ve Yeni
Stratejik Konsept Çerçevesinde Ortakl›k” konusu masaya yat›r›ld›. Etkinli¤in ikinci
günü düzenlenen ilk ve tek
oturumun konu baﬂl›¤› ise
“Yeni Ortakl›k Program› Çerçevesinde Di¤er Organizasyonlar ile ‹ﬂ Birli¤i” oldu. Bas›n mensuplar›na kapal› gerçekleﬂtirilen bu oturumlarda, askeri kanad›n yan› s›ra
birçok akademik personel
taraf›ndan sunumlar gerçekleﬂtirildi. 22 Haziran’da son
oturumun icra edilmesini
müteakip sona eren akademik program›n kapan›ﬂ konuﬂmas› ise Genelkurmay
2’nci Baﬂkan Yard›mc›s› Orgeneral Bilgin Balanl› taraf›ndan yap›ld›.
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AB 7. ÇP Güvenlik Araﬂt›rmalar›
Alan›’nda 4. Ça¤r› Aç›l›yor
Avrupa Birli¤i (AB)’nin teknoloji geliﬂtirme
kapasitesini güçlendirmek amac›yla oluﬂturulan
Avrupa Birli¤i Çerçeve Programlar› (AB ÇP’ler),
çok uluslu Ar-Ge projelerinin desteklendi¤i dünyan›n
en kapsaml› fon mekanizmalar›ndan biridir. Güvenlik Araﬂt›rmalar› Alan› ilk kez,
7. Çerçeve Program› (7. ÇP) ile 2007 y›l›nda, “‹ﬂ Birli¤i Özel Program›” alt›nda
yer alm›ﬂ ve bu alana 1,4 milyar avro bütçe tahsis edilmiﬂtir.

G
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Güvenlik
Araﬂt›rmalar›
Alan›’nda Türkiye
Türkiye’den kurum ve kuruluﬂlar da 2007 y›l›ndan bu yana aç›lan her ça¤r›da yer almaktad›r. Bu çerçevede;
I ASELSAN ve STM’nin
ortak olarak yer ald›¤›
TALOS Projesi,
I STM’nin dahil oldu¤u
MSI Dergisi - Temmuz 2010

El yap›m› patlay›c›lar , özellikle
Afganistan gibi kritik bölgelerde görev
yapan NATO güçlerinin en büyük
problemlerinden biri.

©

üvenli Avrupa’n›n istikrarl› ekonomik yat›r›mlar, refah ve özgürlü¤ün temeli olaca¤› düﬂüncesinden hareketle, Güvenlik
Araﬂt›rmalar› Alan›’nda belirlenen teknoloji ihtiyaçlar›;
I Organize suç ve terör ile
mücadele,
I S›n›r güvenli¤i,
I Kritik altyap›lar›n deprem
gibi do¤al afetler ve
sald›r›lara karﬂ›
korunmas›,
I Kriz yönetimi ve
I Kimyasal, biyolojik,
radyolojik ve nükleer
(KBRN) silahlara karﬂ›
korunma
ana baﬂl›klar› alt›nda detayland›r›lmaktad›r.
Güvenlik Araﬂt›rmalar› Alan›’n›n sivil niteli¤i vurgulanmakla beraber, güvenlik ve
savunma sektörleri aras›nda; hem araﬂt›rma hem de
sanayi düzeyinde sinerji sa¤lanmas› gereklili¤i vurgulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r (Çift Kullan›m / Dual Use).

NATO

TÜB‹TAK AB Çerçeve Programlar› Ulusal Koordinasyon Ofisi / ncpsecurity@tubitak.gov.tr

OPERAMAR Projesi,
T.C. Devlet
Demiryollar›’n›n yer ald›¤›
PROTECTRAIL ve
SECUR-ED Projeleri,
I Türk K›z›lay›’n›n dahil
oldu¤u ACRIMAS Projesi,
I Bilkent Üniversitesi’nin
yer ald›¤› INEX Projesi ve
I ODTÜ’nün ortakl›¤›nda
desteklenen
PLANTFOODSEC Projesi
Güvenlik Araﬂt›rmalar› Alan›’nda desteklenen projeler
aras›nda öne ç›kanlard›r.
I

TALOS
Güvenlik Araﬂt›rmalar› Alan›
1. Ça¤r›s›’nda desteklenen
ASELSAN ve STM’nin ortak
oldu¤u TALOS (Transportable Autonomous Patrol for

Land Border Surveillance)
projesinde, kontrolsüz s›n›rlar ve geniﬂ alanlarda keﬂif /
gözetleme görevlerini yerine
getirmek üzere yenilikçi, taﬂ›nabilir ve otonom kabiliyetlere sahip maliyet etkin bir
sistem çözümünün oluﬂturulmas› hedeflenmiﬂtir.

p›lmas› hedeflenmektedir.
Koordinatörlü¤ünü Fransa’dan THALES firmas›n›n
yapt›¤›, deniz güvenli¤ine yönelik OPERAMAR projesinde,
T.C. ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ve T.C.
Denizcilik Müsteﬂarl›¤› da
son kullan›c› olarak yer almaktad›r.

OPERAMAR

PROTECTRAIL

Avrupa Birli¤i 7. ÇP kapsam›nda deniz güvenli¤i ile ilgili OPERAMAR (An Interoperable Approach to European
Union Maritime Safety and
Security Management) projesinde STM ortak olarak yer
almaktad›r. OPERAMAR projesi deniz s›n›rlar›n›n güvenli¤i ve düzenlenmesi için AB
ülkeleri aras›nda iﬂ birli¤i ya-

Güvenlik Araﬂt›rmalar› Alan›
2. Ça¤r›s›’nda desteklenen
proje, büyük ölçekli bir Ar-Ge
projesidir. 13.144.405 avroluk toplam bütçesiyle, ça¤r›n›n en yüksek bütçeli projesidir. Türkiye’den T.C. Devlet
Demiryollar›’n›n ortak oldu¤u proje, entegre demiryolu
güvenli¤inin sa¤lanmas›n›
amaçlamaktad›r.
www.milscint.com

ACRIMAS
Güvenlik Araﬂt›rmalar› Alan›
3. Ça¤r›s›’nda desteklenen
ACRIMAS (Aftermath Crisis
Management System-of-systems Demonstration) projesi,
kriz yönetimi ana baﬂl›¤› alt›nda aç›lan, 7. ÇP’nin en kapsaml› projeleri olarak an›lan
“Demo” tipi projelerin ilk
aﬂamas›d›r. “Sistemlerin sistemi” projeleri olarak da an›lan bu projelerin ikinci aﬂamalar›, ilk aﬂamalar›n baﬂar›yla tamamlanmas›n›n ard›ndan, genellikle ayn› proje
konsorsiyumu taraf›ndan yürütülmektedir. Türkiye’den
K›z›lay’›n ortak oldu¤u
ACRIMAS projesinin amac›;
ülkelerdeki kriz politikas› süreçlerini incelemek, al›nacak
önlemleri belirlemek, mevcut teknolojileri saptamak ve

ihtiyaçlar
do¤rultusunda
AB’de ortak kriz yönetimi için
bir yol haritas› haz›rlamakt›r.
Güvenlik Araﬂt›rmalar› Alan›’nda her y›l 1 adet proje
ça¤r›s› yay›mlanmakta ve bu
ça¤r› için haz›rlanan özel bir
çal›ﬂma program› ile desteklenecek proje konular›, Community Research and Development Information Service
(CORDIS)’in web sayfas›ndan
(www.cordis.europa.eu) ve
www.fp7.org.tr adresinden eﬂ
zamanl› olarak kat›l›mc›lara
duyurulmaktad›r. Ça¤r›lar›n
aç›k kald›¤› Haziran-Kas›m
aylar› süresince de proje konsorsiyumlar› oluﬂturularak
projeler haz›rlanmaktad›r.
Kas›m ay›nda ça¤r›n›n kapanmas›n›n ard›ndan, ba¤›ms›z hakemler taraf›ndan
yürütülen de¤erlendirme sü-

reci baﬂlamakta ve takip
eden y›l›n Mart ay›nda tüm
de¤erlendirmelerin tamamlanmas›n›n ard›ndan sonuçlar duyurulmaktad›r.
Güvenlik Araﬂt›rmalar› Alan›’nda 2007, 2008 ve 2009 y›llar›nda 3 adet ça¤r› aç›lm›ﬂ ve
kapanm›ﬂt›r. Aç›lan ça¤r›lar›n
toplam bütçesi 600 milyon av-

rodur. Ça¤r›larda, Haziran
2010 itibar›yla, 135 adet projeye, yaklaﬂ›k 550 milyon avro
tutar›nda destek verilmiﬂtir.
Güvenlik Araﬂt›rmalar› Alan›’nda 30 Temmuz’da aç›lacak
4. Ça¤r›’n›n bütçesi ise 219,73
milyon avrodur. Bu ça¤r›daki
her bir konu baﬂl›¤› için 1 adet
proje desteklenecektir.

AB 7. Çerçeve Program› Güvenlik Araﬂt›rmalar› Alan› Proje Tipleri
‹ﬂ Birli¤i Projeleri (Ar-Ge Projeleri)
Yetenek Projeleri
Entegrasyon Projeleri
Küçük ve orta ölçekli araﬂt›rma projeleridir. Büyük ölçekli araﬂt›rma projeleridir.
2-4 y›l süreli
3-4 y›l süreli
<3.500.000 €
>3.500.000 €
Koordinasyon ve Destek Projeleri (Ar-Ge Haz›rl›k Projeleri)
1-2 y›l süreli
~1.000.000 €
Koordinasyon Projeleri
Destek Projeleri
Amaç koordinasyondur.
Amaç mevcut politikalar› desteklemektir.
Mükemmeliyet A¤lar›
Belirli bir süre ve bütçe s›n›r› öngörülmemiﬂtir.

4. ÇA⁄RI KONU BAﬁLIKLARI
Alan

Konu Baﬂl›klar›

Proje Tipi

Organize Suç

Dijital Suç

Yetenek Projesi

Terörle mücadelede istihbarat

Kentsel alanlarda terör sald›r›lar›na karﬂ› koyma stratejileri

Yetenek Projesi

Patlay›c›lar

El yap›m› patlay›c›lar›n (IED) kentsel alanlarda etkisiz hale getirilmesi

Yetenek Projesi

Bir patlaman›n veya patlamam›ﬂ bir el yap›m› patlay›c›n›n adli analizi

Yetenek Projesi

Vatandaﬂlar›n Güvenli¤i

Geniﬂ sivil alanlarda anti-personel kara may›nlar›n›n ve cephanenin temizlenmesi

Suç ve Hukuk

KBRN’den Korunma

için kapsaml› bir kit haz›rlanmas›

Entegrasyon Projesi

Küresel yasad›ﬂ› ilaç kontrol önlemlerinin istenmeyen sonuçlar›n›n araﬂt›r›lmas›

Yetenek Projesi

Araçlar›n güvenli olarak d›ﬂardan kontrolünde yenilikçi teknikler

Koordinasyon ve Destek Projesi

Geliﬂmiﬂ adli çerçeve

Koordinasyon ve Destek Projesi

Tespit edilmesi güç radyoaktif kaynaklar ve nükleer maddelerin tespiti
yeteneklerinin geliﬂtirilmesi

Yetenek Projesi

Yüksek-risk taﬂ›yan kimyasallara düﬂük maliyetli alternatiflerin geliﬂtirilmesi

Yetenek Projesi / Koordinasyon ve Destek Projesi

Radyolojik kirlenmelere uygulanacak geliﬂmiﬂ adli araçlar geliﬂtirilmesi

Yetenek Projesi / Koordinasyon ve Destek Projesi
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Kritik Altyap›lar›n Güvenli¤i
Enerji ve Ulaﬂt›rma

Havaalan› kontrol noktalar›

Entegrasyon Projesi

Elektromanyetik sald›r›lara karﬂ› kritik altyap›lar›n
(yap›lar›n, platformlar›n ve a¤lar›n) güvenli¤i

Yetenek Projesi

Arz Zinciri

Uluslararas› posta arz güvenli¤i

Entegrasyon Projesi

Siber Suç

Kritik altyap›lara siber sald›r›lar

Yetenek Projesi

Ak›ll› Gözetleme Sistemleri ve S›n›r Güvenli¤inin Geliﬂtirilmesi
S›n›r kontrolleri

www.savunmahaber.com

Biometrik veri ve seyahat belgelerinin güvenli¤i

Yetenek Projesi

Yapay Burun (Artifical Sniffer)

Yetenek Projesi

Gelece¤in s›n›rlar›

Yetenek Projesi
MSI Dergisi - Temmuz 2010
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Kriz Durumlar›nda Güvenli¤in Yeniden Tesisi
Haz›rl›k

Karﬂ›l›k

KBRN

Kriz yönetimi modelleme arac›

Entegrasyon Projesi

Kriz yönetiminde psiko-sosyal destek

Yetenek Projesi

Kriz sonras› al›nan dersler

Yetenek Projesi / Koordinasyon ve Destek Projesi

‹nsans›z arama ve kurtarma çözümleri

Entegrasyon Projesi

Büyük felaketler sonras›nda bar›nak gibi acil önlemlerin ve t›bbi bak›m kaynaklar›n›n sa¤lanmas›

Entegrasyon Projesi

Toplumun krize karﬂ›l›k verme yeteneklerinin geliﬂtirilmesi

Koordinasyon ve Destek Projesi

KBRN bireysel korunma k›yafetleri

Yetenek Projesi

Güvenlik Sistemlerinin Entegrasyonu Karﬂ›l›kl› Ba¤l›l›¤› ve Karﬂ›l›kl› ‹ﬂlerli¤i
Bilgi Yönetimi

Tan›mlama teknolojilerinin geliﬂimi (Biometrik uygulamalar dahil)

Yetenek Projesi / Koordinasyon ve Destek Projesi

Güvenli ‹letiﬂim

‹lk karﬂ›lay›c› iletiﬂim sistemlerinin karﬂ›l›kl› iﬂlerli¤i için teknolojik çözümler

Yetenek Projesi

Karﬂ›l›kl› ‹ﬂlerlik

Karﬂ›l›kl› iﬂlerlik için ilk karﬂ›lay›c›lar platformunun oluﬂturulmas›

Koordinasyon ve Destek Projesi

Operasyonel veri al›ﬂveriﬂi

Yetenek Projesi / Koordinasyon ve Destek Projesi

Görev odakl› güvenlik sistemleri için karﬂ›l›kl› iﬂler sistemler geliﬂtirilmesi

Yetenek Projesi / Koordinasyon ve Destek Projesi

Video-arﬂiv araﬂt›rmalar›

Yetenek Projesi

KBRN tespit ve tan›mlama alan›nda standartlaﬂma

Yetenek Projesi / Koordinasyon ve Destek Projesi

Avrupa’da güvenlik sistemlerinin analizi

Yetenek Projesi / Koordinasyon ve Destek Projesi

Avrupa vatandaﬂlar›n›n Avrupa d›ﬂ›nda korunmas›

Yetenek Projesi / Koordinasyon ve Destek Projesi

Standartlaﬂma

Güvenlik ve Toplum
Vatandaﬂlar, Medya ve Güvenlik

Sosyal kutuplaﬂma, radikalleﬂme ve toplumsal parçalanmalar›n zay›f sinyallerine ve
trendlerine yönelik bir erken uyar› mekanizmas›

Yetenek Projesi / Koordinasyon ve Destek Projesi

‹stihbarat analizinde biliﬂsel önyarg›lar›n azalt›lmas›

Yetenek Projesi / Koordinasyon ve Destek Projesi

Vatandaﬂlar›n güvenli¤i için gözlem sistemlerindeki problemler

Koordinasyon ve Destek Projesi

Kentlerde güvenlik politikalar›n›n uygulanmas›nda iyi uygulamalar

Yetenek Projesi / Koordinasyon ve Destek Projesi

bir konsept olarak güvenlik

Toplumda e¤ilim ve tehditlerin de¤erlendirilmesi

Yetenek Projesi / Koordinasyon ve Destek Projesi

Güvenlik Ekonomisi

Sosyo-ekonomik yöntemlerin güvenlik araﬂt›rmalar›nda farkl› görevlere uyarlanmas›

Yetenek Projesi / Koordinasyon ve Destek Projesi

Etik ve Adalet

Çat›ﬂmalar›n çözümü ve arabuluculuk

Yetenek Projesi / Koordinasyon ve Destek Projesi

Özel hayat›n gizlili¤i ve güvenlik iliﬂkisi

Yetenek Projesi / Koordinasyon ve Destek Projesi

Toplumda güvenlik
kullan›c›lar›n›n kurumsal yap›
ve kültürleri
Öngörü, senaryolar ve geliﬂen

Güvenlik Araﬂt›rmalar› Koordinasyonu ve Yap›lanmas›
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ERA-NET

Güvenlik Araﬂt›rmalar› alan›nda ulusal araﬂt›rma programlar›n›n koordinasyonu

Koordinasyon ve Destek Projesi

KOB‹’ler

Son kullan›c› ve KOB‹’ler aras›nda etkin yaklaﬂ›m

Koordinasyon ve Destek Projesi

TÜB‹TAK AB Çerçeve Programlar› Ulusal Koordinasyon Ofisi;
Türk araﬂt›rmac›lar›n ve ilgili kurum ve kuruluﬂlar›n 7. ÇP'den azami ﬂekilde
faydalanmas›n› sa¤lamaya yönelik olarak fark›ndal›k artt›rma,bilgilendirme,
e¤itim verme, iliﬂki kurma ve eﬂleﬂtirme gibi pek çok faaliyet
gerçekleﬂtirmektedir. Bu kapsamda Türkiye'n›n birçok ﬂehrinde çeﬂitli
etkinlikler düzenlenmekte, Avrupa'da düzenlenen etkinliklerde Türk
kat›l›mc›lar›n da yer almas› sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca, Avrupa'daki önemli
Ar-Ge aktörleri ile Türk taraf› aras›nda iﬂ birliklerini geliﬂtirmeye yönelik
eﬂleﬂtirmeler de TÜB‹TAK taraf›ndan yap›lmaktad›r. Ça¤r› konular›, proje
haz›rl›klar›, proje ortakl›klar› vs. hakk›ndaki tüm 7. ÇP soru ve sorunlar›n›z
için TÜB‹TAK-AB Çerçeve Programlar› Ulusal Koordinasyon Ofisi ile
ba¤lant›ya geçilmesi önerilmektedir.
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DS Türkiye Ofisi
Büyümesini Sürdürüyor
ürkiye’nin, savunma ve havac›l›k
alanlar›nda h›zl› ad›mlarla ilerliyor olmas›ndan yola ç›kan DS, 9
Haziran’da düzenlenen “Havac›l›k, Uzay
ve Savunma için PLM” baﬂl›kl› yar›m
günlük etkinlikte, uzay, havac›l›k ve savunma alan›nda uzman çok say›da üst
düzey yöneticisini, deneyimlerini paylaﬂmak üzere ilgili firma yetkilileriyle
bir araya getirdi.
DS Türkiye Sat›ﬂ Müdürü Burak Süsoy
ile DS Türkiye Kurumsal Sat›ﬂ Müdürü
Süleyman Müftüo¤lu’nun aç›l›ﬂ konuﬂmas› ile baﬂlayan etkinlik, DS’nin farkl›
çözümlerinin, her biri alan›nda uzman
yetkililer taraf›ndan kat›l›mc›lara uygulamal› olarak sunulmas›yla devam etti.
Gösterimlerin ard›ndan Airbus ile
DS’nin baﬂar›l› iﬂ birli¤inin detayl› bir
ﬂekilde ele al›nd›¤› etkinlik esnas›nda,
biz de firman›n Havac›l›k Çözümleri Direktörü Eric Giroir’e bu iﬂ birli¤i ile ilgili
birkaç soru sorma f›rsat› yakalad›k.
Uzun y›llard›r beraber çal›ﬂan DS ve Airbus’›n iliﬂkilerinin art›k bir iﬂ birli¤inin
ötesinde oldu¤unu ve Airbus ile ortak
hedefler do¤rultusunda hareket etmelerinin bu iﬂ birli¤ini baﬂar›l› k›ld›¤›n›
vurgulayan Eric Giroir ile k›sa söyleﬂimizin ard›ndan, DS Türkiye Ofisi’nin faaliyetleri hakk›nda da DS Türkiye Bölge
Teknik Müdürü Alper Soysal ile k›sa bir
röportaj yapt›k.
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Alper SOYSAL: DS olarak çok h›zl› geliﬂmelerin yaﬂand›¤› bir dönemde oldu¤umuzu söyleyebilirim. Bildi¤iniz gibi 2009 y›l› iﬂlerin yavaﬂlad›¤› bir y›ld›;
müﬂterilerimizi ve bizi temkinli hareket etmeye yöneltti. Ancak 2010’a,
özellikle yeni V6 teknolojimizin getirilerini daha iyi anlatmaya odaklanarak
baﬂlad›k. V6 bilindi¤i üzere dünyada ‹nternet’in ve veri a¤lar›n›n çok h›zl› geliﬂmesi göz önünde bulundurularak, iﬂ
birli¤ine dayal› en h›zl› ve etkin ﬂekilde
ürün geliﬂtirilmesini sa¤lamakta. Elbette burada çok fazla yeni teknoloji ve
kavram kullan›l›yor. Bütün bu yenilikleri müﬂterilerimiz ile paylaﬂmak için
elimizden geleni yap›yoruz.
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Naile ASLAN: Öncelikle Türkiye
ofisinin çal›ﬂmalar› ile ilgili genel bir
de¤erlendirme yapabilir misiniz?

©
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DS Türkiye Sat›ﬂ
Müdürü Burak Süsoy
(sa¤da) ile DS Türkiye
Kurumsal Sat›ﬂ Müdürü
Süleyman Müftüo¤lu
(solda)

Vizyonu çözümler sunmak olan Dassault Systemes (DS),
ister jumbo jet üretiyor olsun ister cep telefonu, tüm
müﬂterilerine, ürünlerin tasar›m›ndan bak›m›na hatta
geri dönüﬂtürülmesine kadar 3 boyutlu iﬂlem yaklaﬂ›m›
ile kaliteli ve maliyet etkin üretim yapma f›rsat› sunuyor.
Özellikle havac›l›k alan›nda lider “Ürün Yaﬂam
Döngüsü” (Product Lifecycle Management / PLM)
sa¤lay›c›s› olan DS, en yeni çözümlerini ve deneyimlerini
paylaﬂmak amac›yla, havac›l›k alan›nda faaliyet
gösteren çok say›da ﬂirketle Ankara’da bir araya geldi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
Önemli bir di¤er geliﬂme de geçen senenin sonunda yap›lan IBM PLM operasyonunun DS taraf›ndan sat›n al›nmas› ve
organizasyonumuza entegrasyonunun
tamamlanmas› oldu. Bu sayede Türkiye
ofisimiz de büyüyerek 7 kiﬂiye ulaﬂt›.
ﬁirketimiz uzun vadede müﬂterilerimiz
için önemli oldu¤unu düﬂündü¤ü çözümlere yat›r›m yaparak ilerliyor. Bu yönde
yap›lan önemli bir ad›m, dünyada arama
temelli uygulamalarda en önemli firmalardan olan Exalead’in DS portföyüne kat›lmas› oldu. Bu sayede kurum içinde
kullan›lan da¤›n›k sistemlerdeki verilere,
‹nternet içinde arama yapar gibi ulaﬂmak
mümkün oluyor. Elbette geniﬂ bir arama
platformu olan Exalead’in V6 içine entegrasyonu ile kurumsal verilere tek bir ara
yüzden eriﬂim konusunda çok önemli geliﬂmeler olaca¤›n› söyleyebilirim.
Bir di¤er önemli yat›r›m›m›z ise Geen-

soft firmas›n›n sat›n al›nmas› oldu. Geensoft gömülü yaz›l›mlar›n geliﬂtirilmesinde en yenilikçi firmalardan biri. Art›k
günlük yaﬂam›m›zda sürekli olarak bu
yaz›l›mlar›n içindeyiz. Kulland›¤›m›z say›s›z arac›n içinde bunlar› yönlendiren
yaz›l›mlar koﬂuyor. Arabalar, mp3 çalarlardan baﬂlay›p listeyi en geliﬂmiﬂ savunma sistemlerine kadar götürebiliriz.
DS olarak sa¤lad›¤›m›z çözümlerin bir
bütün olarak müﬂterilerimizin ürün tasar›m sürecine cevap vermesini istiyoruz. Bu nedenle V6 platformu ile sistem
geliﬂtirilmesi sürecinde tüm ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layacak bir yap› oluﬂturuyoruz.
Naile ASLAN: Peki bu süreçte Türkiye
Ofisi’nin DS’ye sa¤lad›¤› avantajlar
neler oldu?

Alper SOYSAL: Türkiye, en h›zl› geliﬂen
ülkelerden biri. Her geçen y›l ürün gewww.milscint.com
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liﬂtirilmesi ve hizmetler alan›nda yenilikler yaﬂan›yor ve gitgide ad›ndan daha
fazla bahsediliyor. Türkiye ofisinin aç›lmas›, bu h›zl› geliﬂen ekonominin ve dinamik toplumun beklentilerinin daha iyi
anlaﬂ›lmas›n› sa¤l›yor.
DS, 80’den fazla ülkede temsil edilen,
28 ülkede ofisi bulunan bir ﬂirket. Elbette ofislerin bulundu¤u yerlerde
müﬂteriler ile daha yak›n iliﬂki kuruluyor. Binlerce kiﬂilik Ar-Ge ekibi ile çal›ﬂan ﬂirketimiz, bu yak›n iliﬂki sayesinde talepleri etkin bir ﬂekilde cevaplar hale geliyor. Bak›ld›¤›nda, 2009 ve
2010 y›llar›nda yapt›¤›m›z Türkiye aktivitelerinde, hem geleneksel olarak
çok güçlü oldu¤umuz savunma, havac›l›k, otomotiv ve makina sektörlerinin
hem de moda-konfeksiyon gibi Türkiye’nin söz sahibi oldu¤u ve DS’nin de
son derece yenilikçi çözümlerinin bulundu¤u sektörlerde çal›ﬂmalar yapt›¤›m›z› göreceksiniz. Bütün bunlar yerel pazar ile kurulan bu yak›n iliﬂkinin
sonuçlar›.
Di¤er taraftan, birlikte çal›ﬂt›¤›m›z firmalar ile yerel seviyede kurulan iliﬂkiler, etkinli¤imizi art›rd›. Çözümlerimize
yönelik çal›ﬂmalar› yerel bir ekip yard›m› ile takip ettikleri için, gerek finansal
gerek teknik konularda çok daha h›zl› ve
yarat›c› bir ortam oluﬂturman›n mümkün oldu¤unu düﬂünüyorum.
Naile ASLAN: Bat›’da ‹talya, Do¤u’da da
‹srail gibi bize yak›n co¤rafyalarda DS’nin
baﬂka ofisleri de var. Türkiye Ofisi’nin bu
di¤er ofisler aras›ndaki pozisyonu nedir?

www.savunmahaber.com

Soldan sa¤a; MSI Dergisi
Editörü Naile Aslan,
DS Türkiye Bölge Teknik
Müdürü Alper Soysal,
DS Havac›l›k Çözümleri
Direktörü Eric Giroir

Alper SOYSAL: Güney EMEA (Orta Do¤u, Afrika ve Avrupa) bölgesinde merkez
ofis görevini ‹talya üstleniyor. Bu bölgenin sorumluluk alan›nda Türkiye ve ‹srail’in yan› s›ra Yunanistan, K›br›s ve Malta
da bulunuyor. Bu ülkelerden sadece ‹srail ve Türkiye’de birer ofis daha bulunuyor. Türkiye Ofisi kendi ülkemizdeki aktivitelerin yan› s›ra di¤er ülkelerdeki ihtiyaçlara da cevap verecek konumda bulunuyor. Zaman zaman DS ofisi bulunmayan Yunanistan’daki teknik ve finansal
konularda, zaman zaman da ‹srail’de
destek gerektiren konularda rol al›yoruz.
Elbette Türkiye ekonomisinin geliﬂmesi
ve büyümesi ile paralel olarak Türkiye
ofisinin de konumu daha ön plana ç›k›yor. 2008 sonunda 3 kiﬂi ile baﬂlayan
ekibin ﬂu anda 7 kiﬂi oldu¤unun tekrar
alt›n› çizmek isterim. Bayilerimiz ile bakarsak bu onlarca kiﬂilik geniﬂ bir aile.
Naile ASLAN: Çözümleriniz genellikle
Türkiye’nin önde gelen firmalar› ile
beraber an›l›yor. Bunun d›ﬂ›nda
KOBi’lere yönelik çal›ﬂmalar›n›z
hakk›nda da bilgi verebilir misiniz?

Alper SOYSAL: 90’lardan beri DS sa¤lad›¤› çözümlerin ölçeklenebilir olmas›na
büyük önem veriyor. Büyük firmalarla
yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarda, yorumunuz çok
do¤ru, her zaman çok yak›n olarak çal›ﬂ›yoruz. Ama ayn› ﬂekilde, bu firmalar›n
vazgeçilmez ﬂekilde tedarikçili¤ini yapan, yeni ekonomide büyük önem taﬂ›yan
KOB‹’lerle de çok yak›n çal›ﬂ›yoruz. Türkiye içinde onlarca büyük firma ile çal›ﬂ›yorsak yüzlerce KOB‹ ile çal›ﬂ›yoruz.

KOB‹’lerin, yapt›klar› teknoloji yat›r›mlar›nda h›zl› sonuç almaya yönelik beklentilerini karﬂ›lamak üzere, PLM Express çözüm ailemizi oluﬂturduk. Asl›nda bu bildi¤imiz V6 platformu, ancak
kurumsal V6 platformunun daha uzun
kurulum süreleri gerektiren yap›s›n›, 12 hafta gibi k›sa bir sürede kullan›ma
al›nacak ﬂekilde ayarlar› yap›lm›ﬂ hali.
Büyük firmalara bak›ld›¤›nda, art›k hepsi iﬂlerinin büyük bir k›sm›n›, kendi iﬂ
anlay›ﬂ› ile uyuﬂan, bekledikleri kaliteyi,
zamanlamay› ve fiyat› tutturabilen tedarikçiler ile yapmak istiyorlar. Elbette
bunu isterken kendi bölgeleri ile veya
ülkeleri ile s›n›rl› kalm›yorlar. Almanya’da araba yapan firma, Bursa’da bir
firma ile yürüyen aksam konusunda iﬂ
birli¤i yapmak istiyor. Günümüz teknolojileri de zaten tam da bunu gerçekleﬂtirme yönünde ilerliyor. Geliﬂen iletiﬂim
ve transport teknolojileri ve kurulan bilgisayar a¤lar›, iﬂ yapmak isteyen bu iki
firmay› yan yana getiriyor.
DS teknolojilerinden örnek vermek gerekirse, Almanya’da V6 platformunda tasar›m yapan ana firma, güvenli bir ﬂekilde, arac›n gövdesinde tasar›m iﬂi yapacak Bursa’daki partnerine ilgili olan bilgileri paylaﬂt›r›yor. Bursa’daki firma, KOB‹’lere yönelik V6 PLM Express çözümümüz ile çal›ﬂ›rken, Almanya’daki ana firma sunucular›na ba¤lanarak kendi iﬂ pay› için ihtiyaç duydu¤u en güncel bilgiye
ulaﬂ›yor. Tasar›m›n› kendi yerel V6 kurulumunda yapt›ktan sonra, yine Almanya
sunucusuna ba¤lanarak, V6’n›n iﬂ birli¤i
ortam›nda ister 3 boyutlu oturumunu
paylaﬂt›rarak, isterse CATIA’ya entegre
video görüﬂme olanaklar›n› kullanarak
ana firma ile de¤erlendirmesini yap›p,
onay›n› al›p, imalata geçebiliyor.
Bahsetti¤im senaryo, hem ana firman›n
en güncel bilgiyi KOB‹’lerle güvenli ve
h›zl› bir ﬂekilde paylaﬂmas›n› sa¤l›yor
hem yanl›ﬂ ya da güncel olmayan veri ile
yap›lacak üretimin sebep olaca¤› kay›plar› engelliyor hem de maliyetli seyahatleri en aza indirerek do¤ru sonuca, en
düﬂük maliyetle eriﬂilmesini sa¤l›yor.
KOB‹’ler için çözümlerimizi her zaman
küçük baﬂlay›p, ihtiyaçlar›n artmas› ile
ad›m ad›m büyüyecek ﬂekilde geliﬂtirmeye özen gösteriyoruz. Bir tarafta 1-2
son kullan›c› ile çok özel mühendislik
iﬂleri yapan firmalar›n ihtiyaçlar›n› gözetirken, zaman içinde bu firmalar›n
büyüyece¤ini ve onlarca, belki yüzlerce
çal›ﬂan ile iﬂ yapmaya baﬂlad›klar› gün
yat›r›mlar›n› nas›l koruyarak geniﬂleyeceklerini planl›yoruz.
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FUAR ÖZEL

Avrupa C‹R‹T’i Sevdi
eçti¤imiz y›l ‹ngiltere’de düzenlenen DSEi fuar›n›n ard›ndan, Eurosatory ile Avrupa’da ikinci kez podyuma
ç›kan 2,75 inç (70 mm)’lik lazer güdümlü C‹R‹T füzesi,
ROKETSAN’› bir kez daha gündemin üst s›ralar›na taﬂ›d›.
C‹R‹T’in yan› s›ra stand›nda 107, 122 ve 300 mm topçu roketi mühimmatlar›n› ve orta menzilli OMTAS tanksavar füzesini sergileyen ROKETSAN, özellikle C‹R‹T’le ilgilenen
ziyaretçilerden tam not ald›. OMTAS ve uzun menzilli
UMTAS projelerinde 2 y›l içerisinde seri üretim aﬂamas›na
gelmek için çal›ﬂmalar›n› aral›ks›z sürdüren ROKETSAN,
her iki sistem için de C‹R‹T’e yak›n bir performans de¤erine ulaﬂmay› hedefliyor.
ROKETSAN’›n Eurosatory faaliyetleri ve özellikle de
C‹R‹T’in son durumu hakk›nda, firman›n Pazarlama ve
Tan›t›m Müdürü Dr. Hüdai Özdamar’dan bilgi ald›k.

©
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Asya
Eurosatory 2010’a
A¤›rl›¤›n› Koydu
Uluslararas› savunma fuarlar› söz
konusu oldu¤unda, Fransa’n›n baﬂkenti
Paris’te düzenlenen Eurosatory her
zaman farkl› bir yere konur. Gerek canl›
gösteriler gerek firmalar›n renkli stantlar›
ile dünyan›n en önde gelen kara savunma
sistemleri fuarlar›ndan biri olarak
adland›rabilece¤imiz Eurosatory,
bu y›l da oldukça hareketliydi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
aziran ay›n›n 14’ü ile 18’i aras›ndaki 5 gün boyunca,
birçok firman›n yeni ürünlerini ilk defa tan›tt›¤› ve
düzenlenen konferanslarda yeni konseptlerin tart›ﬂ›ld›¤› fuar, 1329 kat›l›mc› firma ile geçti¤imiz y›llara oranla sergi alan›n› da yüzde 10 oran›nda artt›rmak zorunda
kald›. 130 ülkeden 53.500 davetli ziyaretçiyi a¤›rlayan
Eurosatory, yine daha önceki y›llara oranla, bu y›l daha
fazla Asyal› kat›l›mc› ve ziyaretçiye ev sahipli¤i yapt›.
Firmalar›n müﬂterileri ile iﬂ birliklerini geliﬂtirmeleri ve
potansiyel iﬂ imkânlar›n› yak›ndan takip edebilmeleri aç›s›ndan oldukça büyük bir öneme sahip olan Eurosatory,
ana yüklenici firmalar ile alt yüklenici firmalar› da bir araya getirerek birçok verimli toplant›n›n yap›lmas›na vesile
oldu. BMC ve Otokar’›n yeni araçlar›n› sergiledikleri fuarda Türkiye, 8 kat›l›mc› firman›n ( Armassglass, BMC,
Otokar, Öztek Tekstil, Öztiryakiler, ROKETSAN, TTAF ve
Yakupo¤lu) yan› s›ra IDEF 2011 fuar› ve Eurosatory’nin bas›n sponsorlar›ndan biri olan MSI Dergisi’nin stand› ile
temsil edildi.
Eurosatory fuar› boyunca sizler için takip etti¤imiz tüm etkinlikler ile ilgili haberleri gerek bu say›m›zda gerekse gelecek say›lar›m›zda detayl› bir biçimde ele almaya devam
edece¤iz. Gelecek fuar›n kat›l›mc› ve ziyaretçilerine de duyurulur: Bir sonraki Eurosatory, 11-15 Haziran 2012’de
yap›lacak.

H
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Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle
ROKETSAN’›n Eurosatory
izlenimlerini okuyucular›m›zla
paylaﬂ›r m›s›n›z?

Dr. Hüdai ÖZDAMAR: Delegasyon aç›s›ndan de¤erlendirecek olursak çok da parlak geçen bir fuar de¤il. Talebimiz olmas›na ra¤men
bekledi¤imiz
heyetlerin
hepsiyle görüﬂemedik. Fakat iﬂ birli¤i içerisinde oldu¤umuz ya da olma ihtimalimiz olan firmalarla önceden planlad›¤›m›z görüﬂmelerin hepsi çok verimli
geçti. Özellikle Türkiye’nin
hava savunma projeleri nedeniyle dünya devlerinin çok
yak›n markaj›nday›z, hepsi
bir ﬂekilde ROKETSAN’la iﬂ
birli¤i yapmak istiyor. Savunma Sanayii ‹cra Komitesi kararlar›ndan dolay› ciddi
bir merak içerisindeler. Geçen sefer Eurosatory’ye kat›lmam›ﬂt›k, ama kat›lmam›z›n çok anlaml› ve gerekli oldu¤unu bir kez daha
gördük.
Ümit BAYRAKTAR:
ROKETSAN’›n Eurosatory
gündemi C‹R‹T oldu.
Ziyaretçilerinizin C‹R‹T’e
ilgisi hakk›nda neler
söyleyebilirsiniz?

Dr. Hüdai ÖZDAMAR: C‹R‹T’i
ne zaman gündeme getirsek muhtemel müﬂterilerden büyük bir ilgi görüyoruz.
Eurosatory’de de C‹R‹T’le ilgili bizi son derece mutlu

eden geri beslemeler ald›k.
Mesela C‹R‹T hakk›nda detayl› bilgi isteyen bir helikopter üreticisi firman›n
yetkilileri ile yapt›¤›m›z toplant› çok ilginç geçti. Yüksek
h›zda hareket eden bir helikopterden, hareketli bir hedefe karﬂ› yapt›¤›m›z deneme at›ﬂlar›n›n sonuçlar›ndan bahsedince, karﬂ› taraftan ﬂöyle bir yorum geldi:
“Bu konuda çal›ﬂan di¤er
firmalardan çok öndesiniz,
onlar bu aﬂamaya henüz gelemediler”.
Sizin arac›l›¤›n›zla bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bir süredir, baz› firmalar›n lazer güdümlü 2,75”
roket yapt›klar› iddialar›yla
ortaya ç›kt›klar›n› görüyoruz. Haliyle bu alanda piyasaya önce giren, yüksek
performansla giren ve verdi¤i destekle, hizmetle ön
plana ç›kan firma ciddi bir
pay alacak. Ancak siz de biliyorsunuz, henüz envantere
giren ya da seri üretimi baﬂlayan bir proje yok ortada.
Seri üretime en yak›n firma
da ROKETSAN.
Ümit BAYRAKTAR: ﬁu an
C‹R‹T projesi hangi aﬂamada?

Dr. Hüdai ÖZDAMAR: Geliﬂtirme aﬂamas› tamamlanm›ﬂ durumda. Seri üretim
hatt›n›n kalifikasyonu aﬂamas›nday›z. Tamamlanmas›na müteakip de seri üretim sözleﬂmesini imzalawww.milscint.com
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may› ve y›l›n son çeyre¤inde
de seri üretime baﬂlamay›
hedefliyoruz.
Ümit BAYRAKTAR: ATAK
projesi cephesindeki P1’in
düﬂüﬂünden kaynaklanan
sürecin sizin çal›ﬂmalar›n›za
bir etkisi olacak m›?

Dr. Hüdai ÖZDAMAR: Hay›r
olmayacak. C‹R‹T ayn› zamanda T129’da kullan›lacak
olsa da biz testlerimizi envanterdeki AH-1 Cobra helikopterleriyle yapt›k. Biz
platformdan ba¤›ms›z kendi
iﬂimizi yap›yoruz. Çünkü
C‹R‹T sadece T129’da kullan›lmayacak.
Ümit BAYRAKTAR:
ROKETSAN’›n ihracat
çal›ﬂmalar›n›n son
durumuyla ilgili de k›sa
bir de¤erlendirme
yapabilir misiniz?

Dr. Hüdai ÖZDAMAR: Özellikle Körfez bölgesindeki çal›ﬂmalar›m›z imza aﬂamas›na henüz gelmedi¤i için biraz kapal› kutu gibi görünüyor ama artarak devam edi-

yor. Bir kaç hafta önce ilk
imzalad›¤›m›z sözleﬂmenin
son at›ﬂl› testleri vard› Birleﬂik Arap Emirlikleri’nde.
Önümüzdeki günlerde de yine Birleﬂik Arap Emirlikleri’nde IDEX s›ras›nda imzalad›¤›m›z sözleﬂmenin gösterim testleri var. Bu y›l içerisinde o projeyle ilgili at›ﬂl›
testlere geçece¤iz.
Ama o bölgede Birleﬂik
Arap Emirlikleri’nin d›ﬂ›nda

iki ayr› ülkeyle hem 122
mm hem 300 mm’lik topçu
roketi sistemleri için epey
sona yaklaﬂt›¤›m›z› düﬂünüyoruz. En az›ndan bir tanesinin sözleﬂmesini bu y›l
içerisinde ya da IDEX öncesinde imzalayabiliriz gibi
görünüyor.
Güney Amerika cephesinde
de faaliyetlerimiz artarak
devam ediyor. ﬁili’deki
FIDAE fuar›ndan dönüﬂte

olumlu geliﬂmeler oldu.
Çok büyük olmasa da 122
mm topçu roketlerinin ve
lançer modernizasyonunun
da oldu¤u bir paketle ilgili
görüﬂmelerimiz sürüyor.
Baz› Güneydo¤u Asya ülkeleri ile de bu aralar yak›ndan ilgileniyoruz. Bu bölgede, 107 mm ve 122 mm topçu roketi sistemleri a¤›rl›kl› bir paket üzerinde çal›ﬂ›yoruz.
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Otokar ARMA's›
Eurosatory’de

Kan›tlanm›ﬂ Bir Çözüm: COBRA
Otokar’›n Eurosatory’de sergiledi¤i di¤er arac› ise kendi s›n›f›nda dünyan›n en çok tercih edilen araçlar›ndan biri olan
COBRA'n›n içeriden kumandal› silah platformlu versiyonu
oldu. Kullan›c› istekleri paralelinde farkl› tipteki silah sistemleriyle teçhiz edilebilen araç, termal ve gündüz görüﬂ
sistemleri ile gece-gündüz her türlü hava ﬂartlar›nda gözetleme, keﬂif ve müdahale yetene¤ine sahip. Modern ordular›n
ihtiyaçlar›na cevap verebilecek yap› ve özelliklerde tasarlanm›ﬂ çok fonksiyonel bir z›rhl› araç olarak dünya çap›nda kabul gören COBRA'n›n, farkl› tehdit, görev ve ihtiyaçlara uygun birçok versiyonu bulundu¤u gibi Otokar, COBRA ailesine
her y›l yeni konfigürasyonlar eklemeyi de ihmal etmiyor.

KAYA: Yüksek Koruma,
Eﬂsiz Arazi Kabiliyeti
Otokar’›n fuarda sergiledi¤i son ürünü ise may›na karﬂ› dayan›kl› z›rhl› araç ailesinin personel taﬂ›y›c› modeli olan KAYA oldu. Yüksek personel taﬂ›ma kapasitesi ile üstün arazi
kabiliyetini birleﬂtiren KAYA z›rhl› ailesi, bu özellikleri ile
benzer araçlara göre farkl›l›k yarat›yor. Kendini kan›tlam›ﬂ
Mercedes Unimog 5000 saﬂesinin üstün süspansiyon özelliklerine sahip olan araç, gövde tasar›m› ve taﬂ›d›¤› ilave z›rh
sayesinde, may›n ve patlay›c›lara karﬂ› içerisindeki personele üstün koruma sa¤l›yor. 12 kiﬂi taﬂ›yabilen araç, üzerindeki silah kulesiyle kullan›c›s›na gelen tehditlere karﬂ›l›k verme kabiliyeti de kazand›r›yor.
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zellikle COBRA z›rhl› araçlar›yla dünyaca tan›nan ve üretti¤i z›rhl› araçlar 15'ten fazla ülke taraf›ndan kullan›lan
Otokar, dokuzuncu kez kat›ld›¤› Eurosatory fuar›nda; COBRA’n›n yan› s›ra may›na dayan›kl› z›rhl› arac› KAYA'y› ve yeni
z›rhl› arac› ARMA'y› sergiledi. Taktik tekerlekli araçlar alan›nda ülkemizin medar› iftiharlar›ndan olan Otokar’›n, ilk kez bu
fuarda 6x6 versiyonuyla kullan›c›lar›n be¤enisine sundu¤u yeni z›rhl› araç ailesi ARMA, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
Güncel TSK ihtiyaçlar› ve dünyadaki geliﬂmeler do¤rultusunda en modern teknolojilerle tasarlad›¤› ve üretti¤i ARMA z›rhl› araç ailesini özkaynaklar› ile finanse eden Otokar, arac›n
tüm fikri ve s›nai mülkiyet haklar›na da sahip. Konsept tasar›m›ndan test aﬂamalar›n›n sonuna kadar tüm süreçleri Otokar
taraf›ndan planlanan ve 2007 y›l›nda baﬂlanan çal›ﬂmalar kapsam›nda ilk olarak 6x6 versiyonu geliﬂtirilen ARMA araç ailesi, modülerli¤iyle dikkat çekiyor. Farkl› görev gereksinimlerine uygun olarak geliﬂtirilebilen araç, ihtiyaçlar do¤rultusunda
farkl› silah ve kule sistemleri ile de donat›labiliyor. ARMA’n›n
6,4 metre uzunlu¤a, 2,7 metre geniﬂli¤e, 2,2 metre yüksekli¤e
ve 18.500 kg muharebe a¤›rl›¤›na sahip 6x6 versiyonu, sürücü
ve komutan dahil, toplam 10 personel ve 4500 kg yük taﬂ›yabiliyor ve araç C-130 nakliye uça¤›yla havadan nakledilebiliyor.
Sa¤ ön tarafa yerleﬂtirilen motoru sayesinde geniﬂ iç hacme
kavuﬂan arac›n, ba¤›ms›z hidropnömatik süspansiyonu ve kilitli transfer kutusu sayesinde de her türlü arazi koﬂulunda
görev yapabilmesi hedefleniyor. Amfibi operasyon kabiliyetine
de sahip olan araçta, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer
(KBRN) sald›r›lara karﬂ› koruma sa¤layan ve balistik ve may›na karﬂ› korumada etkin monokok gövde yap›s›n›n yan› s›ra
may›n ve el yap›m› patlay›c›lara karﬂ› korumal› koltuk sistemleri sayesinde personel güvenli¤i de üst düzeyde tutuluyor.
450 BG’lik su so¤utmal› turbo dizel motoru sayesinde saatte
105 km azami sürate ulaﬂabilen, yüzde 60 dik e¤im ve yüzde
30 yan e¤imde hareket edebilen araç, 1,2 m geniﬂli¤indeki
çukurlar ve 60 cm’lik engelleri aﬂabiliyor. Arazi koﬂullar›na

Ö

göre 6x6 ve 6x4 modlar›nda sürüﬂ kabiliyeti, 7,8 m’lik düﬂük
dönüﬂ yar›çap›, patlak gider lastikleri ve düﬂük idame giderleri ile ARMA dünyadaki benzerleri ile rekabete haz›r.
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Ümit BAYRAKTAR: Di¤er
kat›l›mc›larla mukayese
etti¤imizde, Otokar’›n
fazlas›yla yo¤un oldu¤unu
gözlemliyoruz. Bu durumun
nedeni nedir?

Serdar GÖRGÜÇ: Planl› etkinliklerimiz aras›nda yer alan
bu fuar› mümkün oldu¤unca
verimli geçirme hedefimizin
bir sonucu bu yo¤unluk. Biliyorsunuz yürüttü¤ümüz birçok farkl› program var. Bu
programlarla ilgili de çok say›da önceden planlanm›ﬂ görüﬂmemiz var. Bizim araçlar›m›z› envanterine alan ülkeler ve irtibatta oldu¤umuz ülkelerin yan› s›ra iﬂ birli¤i içewww.savunmahaber.com

Ümit BAYRAKTAR: Otokar’›n
Eurosatory’de 3 farkl› araç
sergiliyor. Sizce hangisi daha
çok öne ç›k›yor?

Serdar GÖRGÜÇ: ﬁu anki en
iyi ihraç ürünümüz olan ve
hâlihaz›rda yürüyen iﬂlerimizi
de temsil etmesi nedeniyle
stand›n ortas›na yerleﬂtirdi¤imiz COBRA’y› ilk s›raya koymal›y›z. Pek çok görüﬂmemiz
de zaten onunla ilgili.
‹kinci s›rada ise bizim için gelece¤i temsil eden ve
Otokar’›n Ar-Ge imkânlar› ile
geliﬂtirdi¤i yeni bir ürün ailesi
olan ARMA geliyor. COBRA,
4x4 ile s›n›rl›yd›. ‹lk kez bu fuarda sergiledi¤imiz ARMA ise
onun bir s›n›f üzerinde, 6x6 ve
8x8 ihtiyaçlar›na yönelik yeni
geliﬂtirdi¤imiz bir platform.
Mevcut ve muhtemel kullan›c›lar›m›z ARMA’y› çok merak
ediyordu. Getirelim mi getirmeyelim mi diye de çok düﬂündük. ‹lk olarak Türkiye’de
tan›t›m›n› yapmak isterdik
ama k›smet bu fuaraym›ﬂ.
Ümit BAYRAKTAR: 8x8 deyince
akl›m›za YAVUZ geliyor.
Ama ﬂimdi ARMA’dan
bahsediyorsunuz. Ne de¤iﬂti?
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Serdar GÖRGÜÇ: ‹lk kez 1994
y›l›nda Eurosatory’ye kat›ld›¤›m›zda, bizden baﬂka Türk
firmas› yoktu. O tarihten beri
de aksatmadan kat›l›m›m›z›
sürdürdük. Çünkü di¤er fuarlar Eurosatory’ye göre yerel
kal›yor, daha çok bölgesel
kullan›c›lara hitap ediyor. Burada ise dünyan›n her yerinden kullan›c› bulabiliyorsunuz, her çeﬂit ürün de sergileniyor. Eurosatory, küresel bir
fuar olmas› nedeniyle bizim
aç›m›zdan çok önemli. Dokuzuncu kez kat›ld›¤›m›z bu fuarda dünyan›n birçok ülkesinden gelen ﬂirketlerle ayn›
arenada yar›ﬂ›yor ve baﬂar›lar›m›zla ön plana ç›k›yoruz.

risinde oldu¤umuz firmalar›n
yetkilileriyle de burada bir
araya gelmeye çal›ﬂ›yoruz.
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Ümit BAYRAKTAR: Serdar Bey,
Otokar aç›s›ndan Eurosatory’nin
önemine iliﬂkin neler
söyleyebilirsiniz?

MSI Dergisi

Serdar Görgüç:
Ülkemizin tasar›m
ve üretim gücünü
tüm dünyaya
kan›tlad›k…
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Otokar'›n Türk savunma sanayisini dünyada temsil eden
ve gücünü sergileyen lider
konumu ile gurur duyduklar›n› söyleyen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, özellikle
Avrupa’daki fuarlar›n vazgeçilmez oyuncular›ndan biri
olan Otokar’›n Eurosatory kat›l›m›n›, MSI Dergisi okuyucular› için de¤erlendirdi…

Serdar GÖRGÜÇ: Asl›nda
ARMA, tamamen Türkiye’de
yüzde yüz yerli olarak tasarlanm›ﬂ ilk 6x6 araç. Biliyorsunuz 8x8 YAVUZ, 1998 y›l›nda Singapur Technologies
Kinetics ile ortaklaﬂa baﬂlatt›¤›m›z ve proje giderlerini birlikte karﬂ›lad›¤›m›z bir
proje çerçevesinde, bir teknik geliﬂtirme anlaﬂmas›yla
geliﬂtirilmiﬂti. Bizim YAVUZ,
onlar›n Terrex ad›n› verdi¤i
arac›n belirli k›s›mlar›n› biz,
belirli k›s›mlar›n› onlar geliﬂtirmiﬂti. Tasar›m›n bir k›sm›n› ve tüm testlerini Türkiye’de yapt›¤›m›z ve IDEF
2003’te de sergiledi¤imiz
arac›, Türkiye’deki ihtiyaçlar›n o tarihlerde 8x8’e yönelmemesi nedeniyle rafa kald›rd›k ve üretim aﬂamas›na
gelen projeye devam etmedik. Onlar çal›ﬂmay› sürdürdüler ve ﬂu an Singapur Ordusu için arac› üretiyorlar.
Sonras›nda Türkiye’nin ihtiyaçlar› çerçevesinde bu iﬂe
kendi baﬂ›m›za soyunduk.
Her ﬂeyiyle Türkiye’de tasarlanm›ﬂ ve test edilmiﬂ ve
bizim olan bir arac›m›z var
art›k.
Ümit BAYRAKTAR: Tasar›m
konusunda d›ﬂar›dan herhangi
bir destek söz konusu mu?

Serdar GÖRGÜÇ: Hay›r. ARMA, tamamen Otokar’›n kendi
tecrübesi ve mühendislik
kadrosuyla geliﬂtirilmiﬂ bir
araç ailesidir. Fikri ve s›nai
mülkiyet haklar› tamamen
Otokar'a aittir. Bak›n, günümüzde modern ordular, kullanacaklar› araçlarda hareket
kabiliyeti, modülerlik ve yüksek koruma aray›ﬂ›ndalar.
Ar-Ge kabiliyetimiz ve mühendislik deneyimimiz ile bu
üç bileﬂeni ideal biçimde ARMA’da bir araya getirdi¤imize
inan›yorum. ARMA, üstün
taktik özellikleri olan, istenen
düzeyde koruma seviyesi sunabilen, de¤iﬂik tiplerde farkl› ihtiyaçlara cevap verebilen
modüler yap›da bir z›rhl› araç
ailesi. ARMA ile Türk Silahl›
Kuvvetleri'ne hizmet etmeyi
ve dahas› dünya pazarlar›na
aç›lmay› hedefliyoruz.
Ümit BAYRAKTAR: Otokar’›n
üçüncü arac› da KAYA.
Onunla ilgili neler söylemek
istersiniz?

Serdar GÖRGÜÇ: May›na dayan›kl› z›rhl› araç s›n›f›nda yer
alan KAYA’y› biliyorsunuz.
IDEX ve IDEF’te de sergilemiﬂtik. Ama di¤erlerinden bir
fark› var: KAYA daha çok arazide gitmek için tasarland›.
Fuarda sergilenen çok say›da
may›na dayan›kl› araç görüyorsunuz. Irak ve Afganistan
harekâtlar›yla birlikte say›lar›
artan, yaklaﬂ›k 16 ton ve üzeri
a¤›rl›¤a sahip bu araçlar; bir
kamyon ﬂasesi üzerine, kamyon alt sistemleri kullan›larak
oturtulmuﬂ a¤›r bir gövdeden
oluﬂuyor ve kullan›m yerleri
daha çok düz yollar. KAYA’n›n
arazi performans›n›n burada
gördü¤ünüz di¤er araçlardan
çok farkl› ve üstün oldu¤unu
söyleyebilirim. Arazide gide-
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Serdar GÖRGÜÇ: Bu arac›n
alt yap›s›nda Mercedes Unimog 5000 ﬂasisini kulland›k
ve böylece arazi kabiliyetini o
arac›n arazi kabiliyetine eﬂ
de¤er k›ld›k. Bu kabiliyetlere
ve koruma özelliklerine sahip
uygun gövdeyi biz yapt›k. Gövdenin ﬂasiye ba¤lant›s›n› da
Otokar tasar›m› çözümlerle
sa¤lad›k. Arac›n may›n ve
arazi testlerini de biz yapt›k.
Ümit BAYRAKTAR: KAYA’n›n
ihracat çal›ﬂmalar› ne
durumda?

Serdar GÖRGÜÇ: KAYA’y› ihraç edebilmek için ciddi ﬂekilde çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz. Geçti¤imiz 1 y›l içerisinde 4 ülkeye gösterim
yapt›k. Otokar olarak hedefi-

Ümit BAYRAKTAR: Hangi
ülkeler oldu¤unu
söyleyebilir misiniz?

Serdar GÖRGÜÇ: So¤uk ve
s›cak ülkeler diyelim ﬂimdilik. ﬁu an testler sürüyor.
Burada gördü¤ünüz KAYA’n›n ikinci prototipi, asl›nda seri imalata al›nacak arac› tam temsil etmese de süren denemeler nedeniyle di¤erlerini Eurosatory’ye getirme ﬂans›m›z olmad›.
Ümit BAYRAKTAR: Az önce
testlerde bahsettiniz.
Otokar’›n ciddi bir birikime
sahip oldu¤u test kabiliyetleri
konusunda da k›saca bilgi
verir misiniz?

Serdar GÖRGÜÇ: Hakikaten
araç testleri ve özellikle may›n testleri konusunda önemli
bir tecrübemiz var. Mesela
YAVUZ arac›m›zda 11 tane
may›n patlatmas› yapm›ﬂt›k.
Geçen gün bir say›mda gördük ki yaklaﬂ›k 200 tane may›n
patlatmas› yapm›ﬂ›z bugüne
kadar. Bu alanda, may›n testleri ve simülasyonu ile ilgili
çal›ﬂmalar›m›z, fiziki testlerle
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Ümit BAYRAKTAR: Arac›n
hangi k›s›mlar› Otokar
mühendisleri taraf›ndan
tasarland›?

miz üretti¤imiz herhangi bir
arac› yüzde 50 oran›nda ihraç etmeyi hedefliyoruz…
KAYA arac›m›z›n 3. ve 4. prototipleri yurt d›ﬂ›nda muhtemel kullan›c›lar taraf›ndan
test ediliyor ﬂu anda. Denemelerin de gayet iyi geçti¤ini
söyleyebilirim.
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bilmek için birkaç tane kritik
özellik gerekiyor. Bir tanesi
süspansiyon. Bir di¤eri ise
onunla iliﬂkili olan gövde yap›s›. Dikkat edecek olursan›z
KAYA’n›n gövdesi 2 ana parçadan oluﬂuyor. Arac› tasarlarken konvoy koruma konseptini dikkate alarak tasarlad›k.
Önünün ayr› arkas›n›n ayr›
modül olmas›n›n nedeni o. Arkada korunakl› bir personel
bölümü var. O bölüm de¤iﬂtirildi¤inde, aç›k kargo taﬂ›y›c›
versiyona dönüﬂtürülebiliyor.

ilgili önemli baﬂar›lar›m›z var.
Avrupa’da bile bir elin parma¤›n› geçmeyen say›da olan
üçüncü nesil çok özel bir may›n mankenimiz var. Çünkü
bir kaç nanosaniye içerisinde
olup biten bir patlama esnas›nda ortaya ç›kan çeﬂitli gürültüler nedeniyle çok fazla
bilgi kayb› olur. Bizim mankenimizde, di¤er may›n mankenlerinden farkl› olarak 400
kanall› bir veri toplama sistemi ve çok çeﬂitli sensörler var
ve onun sayesinde bir kaç nanosaniye içerisinde 600 bin civar›nda veri toplayabiliyoruz.
Eskiden bu sistemleri kiral›yorduk, tabi sahip olmak baﬂka bir ﬂey. Çünkü her türlü
sensörü kullanam›yorduk.
ﬁimdi çok daha detayl› sensörlerimiz var. Arac›n herhangi bir yerindeki herhangi bir
veriyi ölçebiliyoruz. Hatta kulak zar› sensörümüz sayesinde, tasarlad›¤›m›z arac›n yaﬂayabilece¤i bir patlaman›n
kulak zar›nda yarataca¤› titreﬂimleri ve içerideki personelin
bir duyma bozuklu¤u yaﬂay›p
yaﬂamayaca¤›n› bile ölçebiliyoruz. Patlama an›nda insan

Ümit BAYRAKTAR: Otokar’›
görece¤imiz bir sonraki fuar
hangisi olacak?

Serdar GÖRGÜÇ: S›rada IDEX
ve IDEF var. Eurosatory bizim
aç›m›zdan ne kadar önemliyse, bölgesel fuarlardan da
IDEX ve en baﬂta bizim fuar›m›z olmas› dolay›s›yla IDEF
bizim için çok önemli.
Ümit BAYRAKTAR: IDEX
ve IDEF’te yeni bir araç
görecek miyiz?

Serdar GÖRGÜÇ: IDEF’te görece¤iz. ARMA’n›n 8x8’i
IDEF’te olacak. Konfigürasyonu da sürpriz olacak.
Onun d›ﬂ›nda yeni ürünlerimiz de olabilir.
Ümit BAYRAKTAR: Gündemde
de¤il ama ARMA’n›n 4x4
versiyonu da olacak m›?

Serdar GÖRGÜÇ: 6x6 ve 8x8
olacak düﬂüncesiyle yola ç›kt›¤›m›z için mevcut alt yap›
4x4’e uygun de¤il. Yap›labilir
ama o baﬂka bir araç olur.
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vücudunun herhangi bir noktas›nda oluﬂabilecek hasarlar›, kemik k›r›lmalar›ndan geçici sa¤›rl›¤a kadar önceden
görebiliyoruz. Araç tasar›m›
ve patlamalar›n insan sa¤l›¤›na etkisi ile ilgili ciddi bir bilgi
birikimi var Otokar’›n.

Serdar Bey’e son derece yo¤un fuar temposunda zaman ay›r›p sorular›m›z› cevapland›rd›¤› için teﬂekkür
ediyoruz. COBRA ile farkl›
co¤rafi bölgelerde ve farkl›
kullan›c›larda edindi¤i tecrübe ›ﬂ›¤›nda ARMA ve KAYA
gibi yeni z›rhl› taktik tekerlekli araç aileleri geliﬂtiren
Otokar cephesinden yeni geliﬂmelerle gelecek say›lar›m›zda birlikte olaca¤›z.
www.milscint.com

FUAR ÖZEL

Eurosatory K‹RP‹’ye Hayran Kald›
ürkiye’nin taktik tekerlekli araç tasar›m› ve üretiminde ulaﬂt›¤› seviyeyi Eurosatory arac›l›¤›yla tüm dünyaya kan›tlayan firmalar›m›zdan biri olan BMC, aç›k alanda sergiledi¤i 3 farkl› arac›yla, heyetlerin ilgi oda¤› oldu. ‹kinci kez kat›ld›¤› Eurosatory’de BMC’nin sergiledi¤i araçlardan ilki, 5 ton s›n›f›nda yer alan ve geçti¤imiz günlerde TSK’ya teslimatlar›na baﬂlanan BMC
235-16 P (4X4) taktik tekerlekli arac› oldu. BMC taraf›ndan daha önce yap›lan aç›klamada, sergilenecek arac›n, 2,5 ton s›n›f›ndaki BMC 185-09 B (4X4) olarak duyuruldu¤unu da belirtelim.
Bu arac›n yan› s›ra BMC’nin 250-10 Z (4X4) çok maksatl› taktik tekerlekli z›rhl› arac› ve Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤› taraf›ndan K‹RP‹ ad› verilen MRAP s›n›f› arac› da ilk kez Eurosatory’de
sergilenen ürünler aras›nda yer ald›. May›n, el yap›m› patlay›c› ve balistik koruma testlerinden
büyük baﬂar›yla geçen ve seri üretim aﬂamas›na gelen K‹RP‹’nin ve 250-10 Z (4X4) çok maksatl› taktik tekerlekli z›rhl› araca iliﬂkin, araçlar›n d›ﬂ görünüﬂleri ya da boyutlar›nda de¤iﬂiklikler
yap›ld›¤› dikkat çekti. ‹lk kez kamuoyuyla paylaﬂ›lan her iki arac›n; teknik özellikleri, balistik koruma seviyeleri ve test sonuçlar›na iliﬂkin bilgiler de ﬂu an için gizli tutuluyor.

T

K‹RP‹ Yurt D›ﬂ›
Yolcusu
BMC ve fuar kapsam›ndaki
faaliyetlerine iliﬂkin sorular›m›z› ise firman›n Genel Müdür Baﬂ Yard›mc›s› Turgut
Cank›l›ç yan›tlad›.
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Turgut CANKILIÇ: BMC olarak ticari araçlar›n yan› s›ra
savunma sanayisine yönelik
taktik tekerlekli ve z›rhl›
araçlar üretmek ana hedefimiz. Bu konuda yaklaﬂ›k 10
y›ld›r süren geliﬂtirme çal›ﬂmalar›m›z sonucunda 5 farkl›
versiyonda taktik tekerlekli
araç geliﬂtirdik. 2’si z›rhl› olmak üzere, bu araçlardan
3’ünü burada sergiliyoruz.
Özellikle MRAP s›n›f› K‹RP‹’nin fuarda gördü¤ünüz
araçlar içerisinde; performans, taﬂ›ma kapasitesi, may›n ve balistik koruma aç›s›ndan öne ç›kt›¤›n›n ve büyük
bir ilgi gördü¤ünün alt›n› çizmeliyim.
Di¤er z›rhl› ürünümüz ise silah taﬂ›y›c› olarak da bilinen
çok maksatl› z›rhl› arac›m›z.
Yeni bir tasar›m olan bu arac›m›z da benzerleri aras›nda; ba¤›ms›z süspansiyonu,
yüksek hareket kabiliyeti ve
en önemlisi, bu tür araçlarda düﬂük olan yüksek may›n
ve balistik koruma özellikleriyle bir ad›m öne ç›k›yor.
Araç, üzerine yerleﬂtirilebilen; TOW ve MILAN gibi
tanksavar silah sistemleri,
40 mm bombaatar ve çeﬂitli
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Ümit BAYRAKTAR: BMC’nin
fuar kapsam›ndaki faaliyetleri
hakk›nda bilgi verir misiniz?

kalibrelerdeki silah istasyonlar› sayesinde, z›rh korumas›n›n
yan› s›ra kullan›c›ya gereksinime uygun ateﬂ gücünü de
sunabiliyor. Ateﬂ gücü kazand›r›lm›ﬂ böylesi bir araçla da ana muharebe tanklar›ndan toplu haldeki piyadeye, koruganlardan topçu birliklerine kadar çok çeﬂitli
düﬂman unsurlar›na karﬂ›
taarruz mümkündür. Bu
arac›m›z›n da fuardaki benzerleri aras›nda öne ç›kt›¤›n›
gözlemledik.
Ümit BAYRAKTAR: Fuarda
sergilenen çok say›da MRAP
s›n›f› araç görüyoruz. K‹RP‹’yi
di¤erlerine göre öne ç›karan
özellikleri neler?

Turgut CANKILIÇ:
Gizlilik gerekçesiyle koruma seviyesiyle ilgili ﬂu an için fazla bir
ﬂey söylememiz mümkün
de¤il ancak, K‹RP‹’yi ABD ve
Avrupa üretimi di¤er araçlarla mukayese etti¤imizde,
en öne ç›kan özelli¤inin, may›n korumas›n›n ve balistik
korumas›n›n yüksekli¤i oldu¤unu söyleyebilirim. Ayr›ca K‹RP‹’nin 13 kiﬂilik personel taﬂ›ma kabiliyeti de
ayn› s›n›ftaki di¤er araçlar›n
hiçbirinde yoktur. Hatta fuarda görevli Amerikan askerleri de K‹RP‹’yi çok be¤endiler ve muharebe sahas›nda kulland›klardan daha
iyi bir araç geliﬂtirdi¤imiz
için bizi tebrik ettiler.

K‹RP‹’nin bir di¤er özelli¤i
de arac›n üzerine konacak,
makinal› tüfeklerden tanksavara kadar çeﬂitli silah
sistemleriyle, hem personel taﬂ›y›c› hem de bir muharebe arac› olarak görev
yapabilecek olmas›d›r. Bir
de tabi, Eurosatory’de çok
say›da MRAP s›n›f› araç
sergilense de büyük ço¤unlu¤unun henüz kendisine
bir kullan›c› bulamad›¤›n›n
da alt›n› çizmeliyim.
Ümit BAYRAKTAR: Hem silah
taﬂ›y›c› arac›n hem de
K‹RP‹’nin d›ﬂ görünümünün,
geçti¤imiz y›l kamuoyuyla
paylaﬂ›lan ilk hallerinden çok
farkl› oldu¤unu görüyoruz.
Bu paralelde, araçlar›n

www.milscint.com
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tasar›m›nda ne gibi
de¤iﬂiklikler yap›ld›?

Turgut CANKILIÇ: K‹RP‹’nin
tasar›m›na 6 y›l önce baﬂlad›k. Akabinde de silah taﬂ›y›c›
araçla ilgili çal›ﬂmalara baﬂlad›k. Bu süreçte, gerek mühendislik grubumuzun çal›ﬂmalar› gerek kullan›c›lardan
gelen bilgiler ve gerekse potansiyel müﬂterilerin talepleri do¤rultusunda her iki araçtan da 3’er prototip ürettik.
Burada gördü¤ünüz araçlar
üçüncü ve son prototiplerdir.
Bu süreçteki her türlü geliﬂme de üçüncü prototiplere
yans›d›. Mevcut araçlar›n,
kullan›c›n›n bütün istekleri
karﬂ›layabilecek hale gelmiﬂ
oldu¤unu söyleyebilirim. Haliyle geliﬂtirme aﬂamas›nda,
müﬂteri talepleri do¤rultusunda yap›lan modifikasyonlar›n etkisiyle, her iki araçta
görsel de¤iﬂiklikler de oldu.
Fakat burada as›l önemli
www.savunmahaber.com

olan, BMC’nin mühendislik
kabiliyetlerini bu araçlara
yans›tm›ﬂ olmas›d›r.
Ümit BAYRAKTAR: K‹RP‹’nin
ihracat çal›ﬂmalar›yla ilgili ne
söyleyebilirsiniz?

Turgut CANKILIÇ: Biliyorsunuz K‹RP‹’yi ilk defa bu fuarda sergiliyoruz. Arac› ilk kez
inceleyen muhtemel kullan›c›
heyetlerin hepsinin memnuniyetlerini bizimle paylaﬂmas› da aç›kças› bizi çok mutlu
etti. Gerek Orta Do¤u gerekse Asya ve Afrika’dan, Eurosatory sonras›, K‹RP‹’ye büyük bir talebin olaca¤›n› görüyoruz. Ayr›ca, ABD ve Avrupa ordular› da ihracat hedeflerimiz aras›nda yer al›yor.
Ümit BAYRAKTAR: Amerikan
Ordusu ile ilgili hâlihaz›rda
bir giriﬂiminiz var m›?

Turgut CANKILIÇ: ‹lk teslimatlar› müteakip Amerikan

Ordusunun açm›ﬂ oldu¤u ihalelere de kat›laca¤›z.
Ümit BAYRAKTAR: BMC’nin
bu araçlar›n tasar›m›nda
görev yapan kaç kiﬂilik bir
mühendislik ekibi var?

Turgut CANKILIÇ: Savunma
departman›nda çal›ﬂan toplam 60 kiﬂilik ekibin 40’› tasar›m mühendisi. Di¤er bölümlerden savunmaya destek veren tasar›m mühendislerini de düﬂünürsek
yaklaﬂ›k 400 kiﬂilik bir mühendis grubunun bu çal›ﬂmada görev yapt›¤›n› söyleyebilirim.

yak›nda seri üretime ve akabinde de teslimatlara baﬂlayaca¤›z.
Ümit BAYRAKTAR: Proje
takviminden bir sapma
var m›?

Turgut CANKILIÇ: Kesinlikle
yok. Her ﬂey planlanan takvime uygun gidiyor.
Ümit BAYRAKTAR: BMC’nin
takviminde yer alan bir
sonraki fuar hangisi?
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Turgut CANKILIÇ: Hedefimizde Afrika pazar› var. Eylül
ay›nda Güney Afrika’da düzenlenecek olan AAD fuar›na
kat›laca¤›z.

Ümit BAYRAKTAR: K‹RP‹ ile
ilgili testlerin tamamland›¤›n›
biliyoruz. Seri üretime ne
zaman geçilecek?

Ümit BAYRAKTAR: BMC
orada hangi araçlar›
sergileyecek?

Turgut CANKILIÇ: Son derece
baﬂar›l› geçen bir test sürecini geride b›rakt›k ve art›k
K‹RP‹ seri üretime haz›r. Çok

Turgut CANKILIÇ: AAD’de
araçlar›n kendilerini de¤il
görsel ve maketlerini sergileyerek tan›t›m yapaca¤›z.
MSI Dergisi - Temmuz 2010
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Naile ASLAN: Geçmiﬂ
Eurosatory’lerde küçük bir
stand ve tek ürünle kat›lan
Öztiryakiler’i, geçen 2
senenin ard›ndan çok büyük
bir stand ve 5 farkl› ürünle
görüyoruz. Ne oldu bu 2 y›l
içerisinde?

Yusuf ÖZT‹RYAK‹: Asl›nda 2
senelik iﬂ de¤il bu ama art›k
ektiklerimizi biçmeye baﬂlad›k. Senelerdir dünyan›n her
yerinde fuarlara kat›l›yoruz.
Her ﬂeyin ötesinde bu fuarlar
bizim ufkumuzu açt›. Talepleri gördük ve böylece sivil üretimlerimizin yan›nda, askeri
kullan›ma yönelik yeni ürünler geliﬂtirdik. ‹ﬂimizi daha da
büyütmek istiyoruz ve bu paralelde askeri çözümlere yönelik yeni bir yap›lanmaya gi-

diyoruz. Bak›n bu iki sene içerisinde Amerikan Ordusu’na
350 tane mobil sahra mutfa¤›
sat›ﬂ› gerçekleﬂtirdik. 500 tane de Irak Ordusu’na satt›k.
Hâlihaz›rda 320 tanesini de
teslim ettik. Burada sergiledi¤imizden farkl›, onlar›n belirledi¤i teknik özelliklerde
yapt›¤›m›z bir mobil sahra f›r›n› daha satt›k Irak’a. Sahra
mutfa¤›m›z o zaman 2 modeldi. Tamam›n› buraya getirmedik ama ﬂimdi 5’e ç›kt›. Bu sene fuara çok ciddi bir su ar›tma cihaz› getirdik. Orta Do¤u’ya ve Afrika ülkeleri gibi
s›cak ülkelere satmay› düﬂündü¤ümüz bir kal›p buz
makinesi geliﬂtirdik. Bunlar
hep bizim taraf›m›zdan geliﬂtirildi.

©

urosatory’nin demirbaﬂlar›ndan biri haline gelen Öztiryakiler, aç›k alandaki dev stand› ve sergiledi¤i 5 farkl› ürünüyle
adeta ﬂov yapt›. Önceki senelerde tek ürünle görmeye
al›ﬂt›¤›m›z firman›n stand›n›n a¤›r topu ise Sahra F›r›n› oldu.
Öztiryakiler stand›nda sergilenen di¤er ürünler ise Mobil Su
Ar›tma Sistemi ve Kal›p Buz Makinesi ile OFK serisi OFK 01 ve
OFK 03 mobil sahra mutfaklar› oldu. OFK 01, 2 saat içinde 400
kiﬂiye 3 çeﬂit s›cak yemek; OFK 03 ise yine 2 saat içinde 200
kiﬂiye 3 çeﬂit s›cak yemek ç›kartabilme kapasiteleriyle öne
ç›k›yor. Gerekli durumlarda bu say›lar, yemek türü basitleﬂtirilerek 2 kat›na da ç›kart›labiliyor. Sahra ﬂartlar›nda askerin iﬂini
son derece kolaylaﬂt›ran Mobil Su Ar›tma Sistemi ise en kötü
ﬂartlardaki tuzlu sudan saatte 400 lt su ar›tabiliyor. Son
dönemde, ürünleri, baﬂta Amerikan Ordusu olmak üzere çok
say›da ülke ordusu taraf›ndan tercih edilen Öztiryakiler, mevcut
yelpazeye yenilerini eklemek üzere durmaks›z›n çal›ﬂ›yor.
Öztiryakiler’in ihracat çal›ﬂmalar› ve yeni ürünleri hakk›nda firman›n Yönetim Kurulu Baﬂkan› Yusuf K. Öztiryaki’den bilgi ald›k.

E
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Rakipleri Küçülüyor,
Öztiryakiler Büyüyor

Askeri ekipmanlarda, Malezya, Gürcistan, Azerbaycan, ﬁili ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri müﬂterilerimiz aras›na
dahil ettik. Ülke adedi artt›kça, referanslar›m›z da güçleniyor.
Naile ASLAN: Amerikan
Ordusu neden Öztiryakiler’i
tercih etti?

Yusuf ÖZT‹RYAK‹: ‹yi fiyat,
süper bir kalite ve h›zl› teslim. Amerikan Ordusu kaliteyi ve fiyat› görmeden hareket
etmiyor. ‹lk olarak 18 tane
ald›lar, denediler. Çok memnun kal›nca da sipariﬂlerin
devam› geldi.
Naile ASLAN: Peki devam›
gelecek mi?

Yusuf ÖZT‹RYAK‹: Gelecek diye bekliyoruz ama biz tek
müﬂteriye ba¤›ml› hareket etmek istemiyoruz. Avrupa’ya
aç›lmaya çal›ﬂ›yoruz, Afrika ve
Orta Do¤u ülkelerinde yo¤un
çal›ﬂ›yoruz. Yak›n zamanda
büyük ihtimalle Endonezya’ya
bir ihracat gerçekleﬂtirece¤iz.
Askeri iﬂlerde sab›rl› olmak
laz›m. Bir tane sat›ﬂ yapmadan senelerdir
fuarlara kat›ld›k
ve bu noktaya
geldik…

Naile ASLAN: Eurosatory’ye
kat›lan, sizin faaliyet
alan›n›zda yer alan firmalarla
kendinizi mukayese edecek
olursan›z neler
söyleyebilirsiniz?

Yusuf ÖZT‹RYAK‹: Kesinlikle
avantajl› olan biziz. Rakiplerimizi biliyoruz. Taklit etmedik, onlara fark atan, daha
kullan›ﬂl› ürünler yapt›k. Onlar›n sorunlar›n› ö¤rendik ve
kendi ürünlerimizi iyileﬂtirdik. ﬁu an öyle bir noktaya
geldik ki zaman›nda bizi ciddiye almayan rakiplerimiz,
art›k bize beraber çal›ﬂma
teklifiyle geliyor.
Naile ASLAN: Yeni ürünleriniz
olaca¤›ndan bahsettiniz.
Bir sonraki aﬂamada hangi
projeler var?

Yusuf ÖZT‹RYAK‹: Konteyner
içinde tuvalet, duﬂ düﬂünüyoruz. Hatta 6 ay kadar sonra
sa¤l›k üniteleri üzerinde çal›ﬂmaya baﬂlamay› düﬂünüyoruz. Mobil hastane gibi… Bu
konuda uzun zamand›r çal›ﬂ›yoruz.

68

MSI Dergisi - Temmuz 2010

www.milscint.com

FUAR ÖZEL

Yakupo¤lu’nun Hedefi Bir Dünya Markas› Olmak
urosatory’nin müdavimlerinden biri haline gelen Yakupo¤lu, giderek geniﬂleyen ürün yelpazesinde yer alan çok
çeﬂitli bot ve ayakkab› çözümleriyle, ziyaretçilerden tam not
ald›. Kullan›c›s›na yüksek performansla birlikte, rahatl›¤› ve
dayan›kl›l›¤› bir arada sunan Yakupo¤lu, bir Türk markas›
olarak pazar›n aranan firmalar›ndan biri konumuna gelmiﬂ
durumda. Ürün kalitesini sürekli iyileﬂtirmek için çal›ﬂmalar›n› aral›ks›z sürdüren Yakupo¤lu’nun ﬂimdiki hedefinde
ise ‹ngiliz Ordusu var. Yakupo¤lu, yaklaﬂ›k 10 y›l önce sat›n
ald›klar› 130 y›ll›k ‹ngiliz firmas› Goliath ile birlikte, ‹ngiliz
Ordusunun yüksek miktarda bot tedarikini kapsayan ve yak›nda yap›lmas› beklenen ihalesine haz›rlan›yor. Zor bir
müﬂteri olan ‹ngiliz Ordusunun belirledi¤i kriterlere uygun
botlar› üretebilmek için Ar-Ge çal›ﬂmalar› da yapan firmam›z, beklentilerin çok üzerine ç›kan bot tasar›mlar›yla, tamam›n› olmasa bile iﬂin büyük k›sm›n› alaca¤›ndan çok
emin. ‹hracat rakamlar› sürekli artan ve bugün üretiminin
yüzde 40’›n› ihraç eder bir noktaya ulaﬂan Yakupo¤lu, Avrupa, Orta Do¤u, Afrika ve Kuzey Amerika pazarlar›ndaki müﬂterilerine, Uzak Do¤u ve Güney Amerika pazarlar›ndan yenilerini katmak için gün say›yor.
Firman›n Yönetim Kurulu Baﬂkan› Vedat Yakupo¤lu, Eurosatory
kat›l›mlar›n›, MSI Dergisi okuyucular› için de¤erlendirdi.

E
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Ümit BAYRAKTAR:
Eurosatory neden sizin için
bu kadar önemli?

70

Vedat YAKUPO⁄LU: Kesinlikle. Biz her fuarda ﬂunu
görüyoruz. ‹ﬂ yapt›¤›m›z
dünya ülkeleri ve di¤er dünya firmalar› bizi uluslararas› fuarlarda gördükçe, sat›ﬂ
hacmimiz ve iﬂ birliklerimiz
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Ümit BAYRAKTAR: Peki
Yakupo¤lu, bu fuardan
beklentileri karﬂ›lanm›ﬂ olarak ayr›lacak diyebilir miyiz?
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Vedat YAKUPO⁄LU: Türk
sanayicisinin çok iyi üretim
yapt›¤›, art›k herkesin malumu. Ama bunun ötesinde,
üretimden sonra neler yapmam›z gerekti¤ini de bilmeliyiz. Bilenler oldu¤u gibi,
fark›nda olmayan firmalar›m›z da var. E¤er dünyaya
aç›lmak istiyorsan›z, özellikle Eurosatory gibi fuarlarda
ülkenizin ve firman›z›n bayra¤›n› dalgaland›rman›z laz›m. Kendi mahallemizde
oyun bir yere kadar. Avrupa
ve dünya liglerinde oynamak
istiyorsak d›ﬂar› ç›kmak zorunday›z. Hiç kimse, kendi
ülkesindeki sat›ﬂlar› ile bir
yere gelebilece¤ini sanmas›n. Bugünün koﬂullar›nda
gerçek bir sanayici, kalitesiyle, fiyat›yla ve markas›yla
ülkesini yurt d›ﬂ›nda pazarlarda temsil edebilmeli. Bu,
hem ticari hem de manevi
aç›dan önemli. Bunun için
de bu liglerde oynayabilecek
yap›ya sahip olman›z gerekiyor. Sadece ürün kalitesi ve
fiyat›n yeterli olmad›¤›n› art›k patronlar›n bilmesi la-

z›m. Detaya inmek zorundas›n›z. Eskiden detaylara
önem vermiyorduk. Rastgele yap›yorduk. Ama bütün
baﬂar› detayda gizli. Bu aç›dan Eurosatory bizim için
çok önemli.
Bak›n, bir noktaya kadar,
hep iﬂin üretim taraf›nda
kalm›ﬂt›k. Hangi fuar›n etkin
oldu¤u, stand›n›z›n organi-

zasyonu, ürünlerin sunumu
gibi müﬂteriler ile olan iliﬂkimizi etkileyecek konulara
e¤ilmeye baﬂlad›¤›m›zda
çok ﬂeyin de¤iﬂmeye baﬂlad›¤›n› gördük. Üretimi bir
kenara b›rak›yorum, çünkü
zaten onu mükemmel yapmak zorundas›n›z.

çok daha sa¤lamlaﬂarak
art›yor. Yakupo¤lu firmas›,
art›k sürekli uluslararas›
arenada. Ürünlerimiz ve
ekibimiz son derece profesyonel. Bu nedenlerden dolay› da bir farkl›laﬂma yaﬂ›yoruz. Eskiden rakibimiz
Uzak Do¤u firmalar›yken

ﬂimdi Avrupa firmalar›yla
yar›ﬂmaya baﬂlad›k. Hatta
onlardan daha ileri oldu¤umuz noktalar var. Geri kald›¤›m›z noktalar› da h›zla
kapatmaya çal›ﬂ›yoruz.
Ümit BAYRAKTAR: Avrupal›
firmalarla yar›ﬂ›yoruz dediniz.
Bu noktay› biraz daha
açabilir misiniz?

Vedat YAKUPO⁄LU: Burada,
yüksek katma de¤erle, yüksek tüketim grubuna üretim
yapan firmalar› kastediyorum. Özellikle de marka olmuﬂ firmalar›. Üreticilikle
marka olma aras›ndaki fark›
çok iyi gördük. Türkiye’de ve
dünyan›n bir bölümünde bu
alanda ilgili belli bir imaj›m›z var, ama yeterli de¤il.
Bunu yüzde 50 kabul ediyoruz. Ama gelecekte yüzde
100 bir dünya markas› olarak bütün ordular›n, polis
teﬂkilatlar›n›n tan›d›¤› bir
marka olaca¤›z. Bu alanda,
dünya liglerindeki en iyi
oyuncu olmaya kararl›y›z.
Personelimiz, alt yap›m›z ve
araﬂt›rmalar›m›z sayesinde,
çok da uzak olmayan bir gelecekte bunu baﬂaraca¤›m›za da eminim.
www.milscint.com

FUAR ÖZEL

Armassglass Savunmadaki A¤›rl›¤›n› Artt›r›yor
am sektörünün her alan›ndaki 24 y›ll›k tecrübesini savunma sanayisinde de kullanan Armassglass, uzun süredir
yak›ndan takip etti¤i Eurosatory’ye, bu y›l stant açarak kat›ld›.
Ana iﬂi kurﬂungeçirmez camlar üretmek olan yüzde 100 yerli
sermayeli firma, ham maddeyi yurt d›ﬂ›ndan ithal ederek kendi tesislerinde üretim yap›yor. Fuar esnas›nda görüﬂme f›rsat› yakalad›¤›m›z firma yetkilileri, kendi co¤rafyam›zdaki en büyük kurﬂungeçirmez cam fabrikas› olduklar›n› vurgularken
dünyada z›rhl› araç üretimi konusunda trendin her geçen gün
artt›¤›n›, bu yüzden de dünyan›n önde gelen kuruluﬂlar› taraf›ndan sertifikalanm›ﬂ ürünleri ile ihracat oranlar›n› daha da
artt›rmay› hedeflediklerini belirtti. Bu çerçevede, z›rhlama
teknolojileri konusunda faaliyet gösteren birçok firmay› a¤›r-

lamas› nedeniyle, Eurosatory’yi, potansiyel müﬂterileri ile iletiﬂim kurabilmek aç›s›ndan büyük bir avantaj olarak de¤erlendiren Armassglass, gördü¤ü ilgiden de memnundu. Kat›ld›klar› ilk yurt d›ﬂ› savunma sanayisi fuar› olan Eurosatory’nin
beklentilerini oldukça karﬂ›lad›¤›n› da sözlerine ekleyen firma
yetkililerinin dikkat çekti¤i bir di¤er husus da Türk firmalar›n›n birbirlerine daha fazla destek olmas› gereklili¤i ve kalite
sertifikalar› ile bölgenin en iyi kurﬂungeçirmez cam tedarikçisi olmalar›na ra¤men, z›rhl› araç üreticisi yerli firmalar›m›zdan bekledikleri ilgiyi göremedikleri oldu. ‹lerleyen süreçte
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› önderli¤inde kat›ld›¤›m›z di¤er
yurt d›ﬂ› fuarlarda da yer almak isteyen Armassglass’›n ad›n›,
sektörde daha s›k duyaca¤›z gibi görünüyor.

TTAF Çözüm Orta¤›
Olmak ‹stiyor

kullan›lmak üzere
16 adet tank
röle
kutusu
sa¤layan TTAF,
s›radan bir tedarikçiden ziyade,
sektörde bir çözüm orta¤› olmak
istiyor. Bir sonraki
dura¤›, 2 y›lda bir
Münih’te düzenlenen
elektronik fuar› Electronica olan firma, bu
fuara geniﬂ bir stantla
kat›lmay› planl›yor. Savunma sanayimiz için çal›ﬂmaya devam edeceklerini vurgulayan TTAF yetkilileri, yurt d›ﬂ› fuarlar›, ihracat f›rsatlar›n›
de¤erlendirmeye yönelik iliﬂkilerin geliﬂmesi aç›s›ndan
önemli gördüklerininde alt›n› çizdi.
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a¤lant› elemanlar› ve kablo
gruplama alan›nda uzman bir
kuruluﬂ olan TTAF da Eurosatory’de ilk defa stant açan firmalar›m›zdand›. Hâlihaz›rda çal›ﬂmakta oldu¤u firma yetkilileri
ve potansiyel müﬂterileri ile
görüﬂebilmek amac›yla kat›ld›¤› fuara oldukça haz›rl›kl› gelen
TTAF, tüm görüﬂmelerini fuar öncesi organize ederek
fuar›n 5 gününü de yo¤un bir toplant› trafi¤i ile geçirdi. Bugüne kadar kat›ld›¤› fuarlarda sergiledi¤i ba¤lant› elemanlar› ve kablo gruplar› d›ﬂ›nda, stand›nda ilk defa bir tank röle kutusu sergileyen firma, kabiliyetlerinin sadece kablo
gruplar› ile s›n›rl› olmad›¤›n› da gösterdi. Aç›lan bir ihale
kapsam›nda, TSK envanterindeki Leopard 1 tanklar›nda
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ANAL‹Z

Türkiye’de Yaz›l›m
ve Donan›m Güvenli¤i
De¤erlendirme Çal›ﬂmalar›-II
‹lk bölümünde yaz›l›m ve donan›m güvenli¤ine iliﬂkin Ortak Kriterler standard›n›n
geliﬂme sürecini ve bu standard›n içeri¤ini ele ald›¤›m›z makalemizin ikinci
bölümünde ise Ortak Kriterler’in taraflar› ile ülkemizdeki yap›y› ele al›yoruz.
Mehmet KARA*
mkara@uekae.tubitak.gov.tr

*TÜB‹TAK UEKAE

Ortak Kriterler’in
Taraflar›

Tüm Görseller:

©
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Bir Ortak Kriterler de¤erlendirmesinde; müﬂteriler, geliﬂtiriciler, sponsorlar, de¤erlendirme laboratuvarlar›
ve sertifikasyon makam› bulunmaktad›r. Bunlar›n iletiﬂimi sonucunda, bir ürün veya
sistemin de¤erlendirilmesi
yap›lmaktad›r [4].
Müﬂteriler, Ortak Kriterler
standard›n›, teknik ve prosedürel gereksinimlerini
tam olarak ifade edebilmek
için kullan›labilmektedir.
De¤erlendirme sonuçlar›n›
ise de¤erlendirilmiﬂ bir ürünün kendi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lay›p karﬂ›lamad›¤›na karar vermek için kullanabilirler. De¤erlendirme iﬂlemiyle ayn› zamanda, alacaklar›
ürünün ya da sistemin iddia
edilen güvenlik özelliklerinin ba¤›ms›z bir laboratuvar
taraf›ndan onaylanmas›n›
sa¤lam›ﬂ olurlar. Müﬂteriler, standarda uygun olarak
haz›rlayabilecekleri Koruma
Profilleri (Protection Profile)
arac›l›¤›yla, biliﬂim teknolojileri (BT) güvenlik ölçütleri
konusunda özel gereksinimleri varsa bunlar› da belirtebilirler.
Geliﬂtiriciler, Ortak Kriterler’e göre de¤erlendirecek
ürünü haz›rlayacak taraft›r.
Geliﬂtiricilerin, Ortak Kriterler standard›n› ve de¤erlendirme sürecinin nas›l iﬂledi¤ini bilmesi gerekmektedir.
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Gereksinimler müﬂterilerin
özel ihtiyaçlar›ndan belirlenebilece¤i gibi pazardaki ihtiyaçlara göre de bu gereksinimler tespit edebilirler.
Ürün geliﬂtiriciler, Koruma
Profili’nin nas›l oluﬂturuldu¤unu ve nas›l kullan›labilece¤ini incelemelidirler. Bu
sayede Koruma Profili’ne
uygunluk sa¤layan ve müﬂterilerin gereksinimleri do¤rultusunda ürün geliﬂtirebilirler.
Sponsor, ürünlerin sertifika
alabilmesi için, ürün ve de¤erlendirme delilleri ile birlikte de¤erlendirme amac›yla laboratuvara baﬂvuran
taraft›r. Sponsor geliﬂtirici
olabilece¤i gibi baﬂka bir
firma da olabilir. Bu konuda
Ortak Kriterler standard›
pratik ve ulaﬂ›labilir kriterler koymaktad›r. Geliﬂtiriciler, tasar›m aﬂamas›ndan
itibaren bu kriterlere uygun
davrand›klar›
takdirde,
ürün sonland›ktan sonra
sertifika almalar› kolay ol-

maktad›r. Sponsor, de¤erlendirme süresince ürün ve
dokümantasyonla ilgili Ortak Kriterler laboratuvar›
ile sürekli haberleﬂerek de¤erlendirme sürecinin bir
parças› olur.
De¤erlendirme laboratuvar›, yaz›l›m / donan›m ya da
sistemin de¤erlendirmesini
yapan taraft›r. Yaz›l›m / donan›m veya sistem de¤erlendirme delilleri ile birlikte
sponsor taraf›nda laboratuvara sunulur. Laboratuvar
standarda uygun olarak
ürünü veya sistemi de¤erlendirir ve de¤erlendirme

sonucunu bir rapor ile sertifika makam›na bildirir. Laboratuvar, de¤erlendirme
sürecinde sponsor ve sertifika makam› ile de¤erlendirme konusunda gerektikçe
haberleﬂir.
Sertifika makam›, de¤erlendirme laboratuvarlar›na lisans veren kurumdur ve de¤erlendirme sürecini izleyerek ve de¤erlendirme sonucunda da laboratuvar taraf›ndan üretilen de¤erlendirme teknik raporuna göre
ürünü sertifikaland›r›r. Ortak Kriterler’in taraflar› ﬁekil 2’de görülmektedir.

ﬁekil 2: Ortak Kriterler’in Taraflar›

www.milscint.com

Akreditasyon
ve Onay
Ortak Kriterler modeli de¤erlendirme ve sertifikasyon
iﬂlerini ve bu iﬂleri yapacak
kurumlar›n rollerini ve sorumluluklar›n› birbirinden
ay›rmaktad›r. Sertifikalar,
ulusal yap›lar taraf›ndan lisanslanm›ﬂ, ba¤›ms›z de¤erlendirme laboratuvarlar›n›n
de¤erlendirme teknik raporu
esas al›narak verilir. De¤erlendirme laboratuvarlar›, genelde TS EN ISO/IEC 17025
akreditasyonu alm›ﬂ ba¤›ms›z kuruluﬂlard›r. Ortak Kriterler de¤erlendirmeleri yapabilmek için ulusal Ortak
Kriterler yap›s›n›n Sertifikasyon Kurumu’ndan lisans almalar› gerekir. ﬁekil 3’de
Türkiye’deki yap› görülmektedir.
Bu yap›da, Ortak Kriterler laboratuvar› ilk olarak TS EN
ISO/IEC 17025 standard›na
göre bir akreditasyon kurumundan akredite olur. Bu
genellikle ülkenin akreditasyon kurumu taraf›ndan yap›l›r. Bu akreditasyon, laboratuvar›n belirtilen kapsamdaki Ortak Kriterler de¤erlendirmelerini yapabilecek personeli ve cihaz› oldu¤unu ve
laboratuvar›n TS EN ISO/IEC
17025 standard›n›n gereklerini yerine getirdi¤ini göstermektedir. Laboratuvar bu yap›s› ile kendisine de¤erlendirme için gelen ürünleri de¤erlendirir ve onlara ait de¤erlendirme teknik raporu
üretir.
Laboratuvar akreditasyon iﬂlemlerini
tamamlad›ktan
sonra, laboratuvar›n de¤erlendirdi¤i ürünlerin sertifikalanabilmesi için, her bir ülkede bir tane olan sertifikasyon makam›na baﬂvurur.
Sertifikasyon makam›, ülkedeki Ortak Kriterler laboratuvarlar›n› denetleyerek onlar› sertifikaland›ran bir kuruluﬂtur. Sertifikaland›rma
iﬂleminden sonra da sertifikasyon makam› de¤erlendirme süreçlerini yak›ndan izleyerek laboratuvar›n de¤erwww.savunmahaber.com

ﬁekil 3: Ortak Kriterler Türkiye Yap›s›

lendirdi¤i ürünlere sertifika
verir.
Ülkemizdeki bu yap›da, ilk
olarak, TÜB‹TAK UEKAE
bünyesinde 2001 y›l›nda Ortak Kriterler Test Merkezi
(OKTEM) kurularak Ortak
Kriterler konusunda çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›r. Laboratuvar, 2005 y›l›nda Türk
Akreditasyon
Kurumu
(TÜRKAK) taraf›ndan TS EN
ISO/IEC 17025 standard›na
göre akredite olmuﬂtur. Bu
akreditasyon, OKTEM’in Ortak Kriterler’in PP, ST, EAL1,
EAL2, EAL3, EAL4 de¤erlendirmelerini yapabilecek personeli ve teknik altyap›s› oldu¤unu ve laboratuvar›n
TS EN ISO/IEC 17025 standard›n›n gereklerini yerine
getirdi¤ini göstermektedir.
OKTEM, Türk Standardlar›
Enstitüsü (TSE) bünyesinde
kurulmuﬂ olan Ulusal Sertifikasyon Makam›’ndan Aral›k
2007’de geçici lisans alm›ﬂt›r. Halen sertifikasyon makam› ile lisanslama çal›ﬂmalar› ve de¤erlendirmeler sürdürülmektedir. TSE bünyesinde 2003 y›l›nda kurulan
Ulusal Sertifikasyon Makam›, ayn› y›l CCRA’ya sertifika
müﬂterisi (Certificate Consuming) olarak üye olmuﬂtur.
TSE’nin CCRA’ya sertifika
üretici (Certificate Authorizing) olarak üye olan ülkelerin de¤erlendirmelerini kabul etmesini müteakip, Türkiye, sertifika üreticisi olmak
için gerekli çal›ﬂmalar› ta-

mamlay›p Nisan 2010’da
sertifika üreticisi olabilmek
için denetime girmiﬂtir. Denetimi, CCRA ad›na Hollanda
ve Frans›z Ortak Kriterler
Sertifikasyon Makam› denetçileri yapm›ﬂt›r. Denetimde
sertifika makam›n›n yap›s›,
kalite sistemi ve sertifikasyon makam›na ba¤l› tek laboratuvar olan TÜB‹TAK
UEKAE OKTEM’e ait de¤erlendirme kan›tlar› incelenmiﬂtir. Eylül ay›nda Türkiye’de yap›lacak olan XI. Uluslararas› Common Criteria
Konferans›’nda, Türkiye’nin
sertifika üreticili¤inin aç›klanmas› beklenmektedir [5].

Sonuç ve Öneriler
Bilgisayar sistemlerinde kullan›lan yaz›l›m / donan›m ya
da sistemler üretilirken zay›fl›klar ya da daha sonra
teknolojik olaylardan dolay›
aç›kl›klar ç›kabilmektedir.
Bu aç›kl›klar ve zay›fl›klar,
baz› kullan›c›lar taraf›ndan
bilerek ya da bilmeden kötüye kullan›labilmektedir.
Son y›llarda e-devlet, e-sa¤l›k, e-ticaret, e-e¤itim gibi
uygulamalarla günlük hayatta yapt›¤›m›z iﬂler, bilgisayar
ortam›na aktar›lmaktad›r.
Bu uygulamalar›n ço¤u, kurumlara özgü oldu¤u için k›s›tl› say›da personel ile geliﬂtirilmekte ve yine k›s›tl› say›da personel taraf›ndan güvenlik testinden geçirilmektedir. Hatta ço¤u zaman, bu
programlar üçüncü taraf bir

firmaya ihale edilmektedir.
Haz›rlanan yaz›l›m / donan›m
daha çok fonksiyonel testlerden geçirilmekte, güvenlik
ikinci planda kalmaktad›r.
Tasar›m esnas›nda güvenlik
fonksiyonlar›n›n dikkatlice
ele al›nmamas›, dolay›s›yla
sonradan istenilen güvenlik
fonksiyonlar›n›n yap›ya eklenmemesi de di¤er bir
önemli konu olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu eksiklikler, ciddi güvenlik aç›kl›klar›n›n ortaya ç›kmas›na ve sonucunda da maddi ve manevi
kay›plara sebep olmaktad›r.
Müﬂteriler, bilgi sistemlerinde kullanacaklar› ürün ya da
sistemlerde bu tür aç›kl›klar›n olmamas›n› istemektedir.
Bu yüzden, tasar›m esnas›nda ürünün güvenlik fonksiyonlar› muhakkak ele al›nmal›d›r. Bu aç›kl›klar› engellemenin en etkin yöntemi ise
ürünün iddia etti¤i güvenlik
fonksiyonlar›n›n belli standartlara göre üçüncü taraf
ba¤›ms›z laboratuvarlar taraf›ndan test edilmesi ve de¤erlendirilmesidir. Bu test ve
de¤erlendirme iﬂlemi dünyadaki birçok ülkede ve Türkiye’de Ortak Kriterler standard› ile sa¤lanmaktad›r.
Türkiye’de 2005 y›l›ndan beri Ortak Kriterler standard›na göre BT ürünlerinin
EAL 5+ (AVA_VAN.5) seviyesine kadar de¤erlendirilmesi yap›lmaktad›r. Özellikle
kurumlar›n kendi sistemleri
için geliﬂtirdikleri ya da geliﬂtirttikleri yaz›l›m / donan›m veya sistemlerin güvenlik mekanizmalar› test edilmelidir.
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British Gas, ald›¤› bu onay
sonucunda Gazze aç›klar›nda iki kuyu açt›: Gaza Marine-1 ve Gaza Marine-2.
Planlama, ç›kar›lan gaz›n
öncelikle ‹srail'e sat›lmas›yd›. Fakat 2001 y›l›nda yap›lan seçimler, iktidara Ariel ﬁaron'u getirdi. ﬁaron'un

Mavi Marmara'n›n öncülü¤ünde, Akdeniz'in uluslararas›
sular›nda gerçekleﬂtirilen bir “insani direniﬂ”, yüzy›l›n en büyük
h›rs›zl›¤›n› nas›l ortaya ç›kard›: ‹srail, Gazze'de yaﬂayan
1,5 milyon masum sivili, bir aç›k hava hapishanesinde,
yine onlara ait do¤al gaz› çalmak için yaﬂat›yor!
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
yapt›¤› ilk aç›klama ise “‹srail'in asla Filistin'den gaz
almayaca¤›” yönündeydi.
Nitekim 2003 y›l›nda bu
yöndeki bir planlamay› tart›ﬂmadan veto etti.
2006 y›l›nda yap›lan seçimlerde Gazze'de zaferi Hamas'›n kazanmas› da her
ﬂeyin baﬂlang›c› oldu.

BASF

Kuyular Aç›ld›

As›l Neden Do¤al Gaz!
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ölgede her ﬂey, ‹ngiliz do¤al gaz ﬂirketi
British Gas'›n, 1999
y›l›nda, Akdeniz sular›nda,
Gazze ﬁeridi'nin yak›n›nda
çok büyük bir do¤al gaz yata¤› bulmas›yla baﬂlad›.
Yap›lan çal›ﬂmalardan elde
edilen ilk sonuçlar, bölgede
yaklaﬂ›k 6 milyar dolar de¤erinde 2 trilyon m3 do¤al
gaz oldu¤unu ortaya koydu.
British Gas, yan›na, merkezi Atina'da, Lübnan'›n iki
güçlü ailesi Sabbagh ve Koury aileleri ortakl›¤›nda
Consolidated Contractors
International'› da alarak,
dönemin Filistin lideri Yaser Arafat ile bir anlaﬂma
imzalad›.
Bu anlaﬂmaya göre, Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan
da “Filistin'e ait oldu¤u”
tescillenen do¤al gaz›n iﬂletmesinden do¤acak kar›n yüzde 60'›n› British
Gas, yüzde 30'unu Lübnanl›lar, yüzde 10'unu da Filistin'in kalk›nmas› için kurulmuﬂ özel Filistin Fonu
alacakt›.

As›l Hedef: ‹ﬂgal
MOSSAD Baﬂkan› Meir Dagan'›n (ki kendisi, Ariel ﬁaron'un 1982 y›l›nda Beyrut'ta tezgâhlad›¤›, binlerce Filistinlinin ölümüyle
sonuçlanan Sabra ve ﬁatila
mülteci kamplar› katliamlar›n›n ünlü albay›d›r),
“Gazze'den al›nacak gaz,
bölgedeki terörist faaliyetleri güçlendirir” yönündeki
raporu, ‹srail'in hedefinin
baﬂka oldu¤unu gösteriyordu.
Nitekim British Gas ile yap›lan anlaﬂma asla iﬂlemedi! ﬁirket, bunun üzerine,
Ocak 2008'de, ‹srail'deki
temsilcilik ofisini kapatt›.

Lübnan Gaz›na El Koydu!
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Mavi Marmara bask›n›ndan sadece 3 gün sonra gelen bir haber, ‹srail’in
Do¤u Akdeniz’i neden “askerileﬂtirdi¤inin” ve bölgedeki çat›ﬂmalar›n
neden sonlanamad›¤›n›n aç›k nedenini de ortaya koydu: ‹srail, Lübnan
aç›klar›nda ve Akdeniz’in K›br›s ile Lübnan aras›ndaki aç›k sular›nda
tam 16 trilyon m3’lük bir do¤al gaz rezervine ulaﬂt›¤›n› ve bu rezerv ile
birlikte do¤al gaz ihraç eden ülkeler listesine girece¤ini aç›klad›. Noble
Energy, Leviathan ve Tamar bölgelerinden ç›kar›lacak do¤al gaz›n
Avrupa’ya da sat›labilece¤ini belirtti. Asl›nda, haritaya bak›ld›¤›nda,
söz konusu bölgenin Lübnan ve K›br›s (özellikle KKTC) aç›s›ndan son
derece önemli bir bölge oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Nitekim Londra’da Arapça
yay›nlanan as-Safir gazetesinin bölge uzman› Hilmi Musa, araﬂt›rmas›nda, ‹srail’in, “‹ngiliz hükümetinin deste¤iyle üzerine tescillendirmeye
çal›ﬂt›¤›” bölgenin, esas olarak Lübnan’a ait oldu¤unu vurgulad›. “‹srail Lübnan’›n do¤al gaz›n› çal›yor” baﬂl›¤›yla verilen haberde,
‹srail’e ait oldu¤u ileri sürülen Rut, Tamar, Leviathan ve Alon do¤al gaz alanlar›n›n ‹srail k›y›lar›ndan çok uzak, Lübnan’a ise çok yak›n oldu¤u
vurguland›. Bu durumda, ‹srail’in, do¤al gaz kaynaklar›na el koydu¤u Gazze ile Lübnan’a sürekli askeri müdahalede bulunmas› bir tesadüf
olarak nitelenebilir mi?
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Ayn› günlerde ‹srail Savunma Bakan› Ehud Barak, ‹srail Ordusuna 6 ay içinde
devreye sokulacak bir
“Gazze iﬂgal plan›” yapmas›
talimat› veriyordu.

Beyaz Saray

Ne Oluyor, Ne Olabilir?
Filistin ﬂu anda, “anas›n›n
ak sütü gibi helal” do¤al
gaz›n› ç›kar›p, özgürce sat›p paraya çeviremiyor.
Özellikle abluka alt›nda
yokluk içinde k›vranan
Gazze halk› ﬂu anda büyük
bir servetin üzerinde oturuyor!
Bölgeden do¤al gaz ç›kartan tek devlet, ‹srail. Teksas merkezli Amerikan ﬂirketi Noble Energy'nin, Filistin'e ait yataklara yak›n
bir noktada açm›ﬂ oldu¤u
Mari-B kuyusundan, Ashkelon liman›na do¤al gaz pompalan›yor. Ayn› ﬂirket, Ocak
2009'da, Hayfa'ya 50 mil mesafede açt›¤› Tamar-1 kuyusunun da büyük bir do¤al
gaz kayna¤›na ulaﬂt›¤›n›
aç›klad›.
ﬁimdi s›k› durun: Noble
Energy, zengin petrol ve
do¤al gaz yataklar›n›n yak›n›na kuyu aç›p, “yatay delme” yöntemiyle “komﬂunun yataklar›na ulaﬂ›p”, bu
kaynaklardan “h›rs›zlama
yapma” konusunda uzman
olarak tan›nan bir ﬂirket...
‹srail firmalar›; ‹sramco
Negev 2, Delek Drilling, Avner Oil Exploration ve Dor
Gas Exploration ile birlikte
çal›ﬂan Noble Energy, bölgede yeni kuyular› da açmay› sürdürüyor.
Tel Aviv'in yak›nda, “Gazze'de abluka kalkar ama
bölgenin askeri s›n›rlar› yeniden çizilir” demesi de
bekleniyor...
Bu tür bir teklif, kâ¤›t üstünde ‹srail'in terörizme
karﬂ› mücadele zemini gibi
görünse de esas olarak
bölgedeki do¤al gaz ve petrol yataklar› üzerindeki askeri hakimiyetinin s›n›rlar›n› oluﬂturacak.
ﬁimdiden uyar›yorum…
www.savunmahaber.com

Krizden Obama’n›n
Haberi Vard›
srail Silahl› Kuvvetleri IDF’ye ba¤l› özel komando birliklerinin, 31 May›s 2010 sabah
saatlerinde, içinde silahs›z sivilleri bar›nd›ran Türk gemisi Mavi Marmara’ya karﬂ›
gerçekleﬂtirdikleri kanl› sald›r› sonras›nda ABD yönetiminin izledi¤i “›l›ml›” rota, sald›r›n›n “ABD bilgisi dahilinde” gerçekleﬂtirildi¤i yönündeki endiﬂeleri t›rmand›r›yor.
ABD Baﬂkan› Barack Obama’n›n, Do¤u Akdeniz’de gerginlik t›rman›rken, ‹srail yönetimi ile bütün bilgi al›ﬂveriﬂini “çok özel” bir kanaldan sürdürdü¤ü giderek netleﬂiyor. ‹srail’deki Benyamin Netanyahu hükümeti ile Obama yönetimi aras›ndaki köprü görevini,
Beyaz Saray Genel Sekreteri Rahm Emanuel’in üstlendi¤i ileri sürüldü. Rahm Emanuel, 26-27 May›s tarihlerinde, yani, 9 Türk’ün ölümü, onlarcas›n›n yaralanmas›yla sonuçlanan ‹srail sald›r›s›ndan, sadece 5 gün önce Kudüs’e gitti. Emanuel’in Kudüs’te olma
nedeni, 13 yaﬂ›ndaki o¤lunun “bar mitzvah” töreniydi. Yahudilerde, 13 yaﬂ›na gelen erkek çocuk, ergenlik dönemine, özel bir dini törenle ad›m at›yor. Rahm Emanuel’in, bu
“çok özel görünümlü” ziyareti s›ras›nda, Cumhurbaﬂkan› ﬁimon Perez, Baﬂbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakan› Ehud Barak ile uzun toplant›lar gerçekleﬂtirmesi dikkatlerden kaçmad›.
Yaklaﬂmakta olan “filo krizi”nin de ele al›nd›¤› “Filistin sorunu” a¤›rl›kl› bu görüﬂmelerde Emmanuel’e, ‹srail hükümetinin “Gazze ablukas›” ile ilgili kararl›l›¤›n›n aktar›ld›¤› belirtiliyor.
Washington siyaset çevrelerinde, sald›rgan ve kavgac› bir karakter olarak adland›r›lan
Rahm Emanuel, 1959 y›l›nda Chicago’da Yahudi bir ailenin çocu¤u olarak dünyaya geldi. Annesi, Marsha Smulevitz bir sendikac›n›n k›z›yd› ve tüm yaﬂam› sivil toplum örgütlerinde geçti. Babas› Benjamin M. Emanuel ise ayn› zamanda ‹srail vatandaﬂ›yd› ve
1940’l› y›llarda Siyonist ‹rgun terör örgütünün militan› oldu¤u biliniyor. Bu örgüt, 193148 y›llar› aras›nda Filistin’deki ‹ngiliz yönetimine karﬂ› silahl› direniﬂi gerçekleﬂtiren ilk
Yahudi terör örgütü olarak tan›n›yor ve Benjamin M. Emanuel’in o y›llarda pek çok kanl› olayda yer ald›¤› vurgulan›yor.
Rahm Emanuel, ailesinin bu yap›s› nedeniyle “çok muhafazakâr Yahudi dini e¤itimi” alm›ﬂ bir demokrat olarak da biliniyor.
Bu yap›s› nedeniyle, 20 Ocak 2009 tarihinden bu yana Beyaz Saray Genel Sekreterlik görevini sürdüren Rahm Emanuel, ciddi iddialar ile karﬂ› karﬂ›ya. ‹lk iddia, kendisinin de
babas› gibi bir ‹srail vatandaﬂ› oldu¤u yönünde. ‹kinci ve önemli bir iddia ise 1991 y›l›nda, Birinci Körfez Savaﬂ›’nda, ‹srail’e gönüllü olarak gitti¤i ve savaﬂ süresince ‹srail Ordusunda görev yapt›¤› ﬂeklinde. Bu nedenle, ‹srail Gizli Servisi MOSSAD ile de yak›n
iliﬂkileri oldu¤u savunuluyor.
Türkiye-‹srail iliﬂkilerini kopma noktas›na getiren Mavi Marmara sald›r›s›ndan hemen
önce Kudüs’te bulunan Rahm Emanuel’in, “olabilecek her ﬂeyi önceden bildi¤i”ne ve
bunu Baﬂkan Barack Obama’ya aktard›¤›na kesin gözüyle bak›l›yor.

‹
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STRATEJ‹ HABER

Generalin
‹srail
Kayg›s›
Amerikan Savunma Bakanl›¤›
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içbir Amerikal› general,
bu ülkede, ‹kinci Dünya
Savaﬂ›’n›n efsanevi Amerikan
Genelkurmay Baﬂkan› ve ünlü
“Marshall Plan›”n›n yarat›c›s›
Orgeneral George C. Marshall
kadar tan›nmad›. Bir isim hariç: Amerikan Merkezi Komutanl›¤› (CENTCOM) Komutan›
Orgeneral David Petraeus.
Amerikan tarihine çok farkl›
koﬂullar alt›nda yön veren
bu iki komutan›n, 60 y›l
arayla, “‹srail’in Orta Do¤u’daki yap›s›n›n Amerikan
ulusal güvenli¤ine ayk›r› oldu¤u” görüﬂünde birleﬂmeleri bir tesadüf olabilir mi?

H

Marshall
‹srail’e
Karﬂ›
Ç›km›ﬂt›!

rumlusu olarak tan›nd›.
Sonra… Petraeus yürüdü…
Önce, 2007-2008 y›llar›nda
Irak Komutan› oldu, ﬂimdi
ise, Orta Do¤u’dan Afganistan’a kadar uzanan bir alan› kontrol eden ABD
Merkezi Komutanl›¤›’n›n
(USCENTCOM) baﬂ›nda.

O’nu “Çuvalc›”
Olarak Tan›d›k

Ordunun ‹srail
Endiﬂesi

Petraeus, Orta Do¤u co¤rafyas›na 2003 y›l›nda ad›m
att›¤›nda, Amerikan 101’nci
Hava ‹ndirme Tümen Komutan›’yd›. Ana görev alan›
Irak’›n kuzeyiydi ve emrindeki Albay Mayville komutas›ndaki Amerikan askerlerinin Süleymaniye’deki
Türk birli¤ine sald›rmalar›
ve çuval geçirme eylemlerinin de bir numaral› so-

Tarih: 16 Ocak 2010… Yer:
Amerikan
Genelkurmay
Baﬂkan› Oramiral Mike Mullen’in brifing odas›… Orgeneral Petraeus’un emriyle
geniﬂ bir sunum haz›rlam›ﬂ
uzman askeri ekip, Oramiral Mullen’e, daha sonra
Washington’u kar›ﬂt›racak
“siyasi içerikli” bir brifing
veriyor. 33 slayttan oluﬂan
brifing 45 dakika sürüyor.

Ortaya ç›kan tablo: ‹srail’in
Filistin konusunda sürdürdü¤ü politikalar ABD’nin
bölgedeki ulusal güvenli¤ini tehdit eder boyuta varm›ﬂt›r. ABD, Orta Do¤u’da
Arap ülkelerinin nefretini
üzerine çekerken, bütün bir
‹slam dünyas›n› da kaybetmektedir.
Bu durum, USCENTCOM’un
görev alan›nda sa¤l›kl› iliﬂkiler kurulmas›n› önlemekte,
Amerikan ulusal güvenli¤ini
do¤rudan tehdit etmektedir.
‹srail mutlaka kontrol alt›na
al›nmal› ve durdurulmal›d›r!

Gazze için
Obama’ya Mektup
Orgeneral Petraeus, bu brifingle yetinmedi. Tam iki gün
sonra bu kez de Beyaz Saray’a bir mektup gönderdi.

Bir Baﬂka General…
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Günümüzde sivil demokrasinin örne¤i olarak kabul edilen ABD’de son dönemlerde neden çok say›da general
konuﬂmaya ve Petraeus örne¤inde oldu¤u gibi “siyasi analizlere” yönelmeye baﬂlad›? Nedeni, ABD’nin, bir
dönemin Roma ‹mparatorlu¤u gibi h›zla “askerleﬂen” bir yap›ya kavuﬂmas›. Yak›nda çok say›da generalin
daha çok konuﬂtu¤unu görece¤iz. Bak›n, Afganistan harekat›n›n komutan› Orgeneral Stanley A. McChrystal
olay›na… Ç›kt›, kocaman bir siyasi skandala imza att›… Rolling Stone dergisinde yer alan “siviller ile
ilgili görüﬂleri” yenilir yutulur gibi de¤il… Ama siz ülkenizin gelece¤ini sürekli savaﬂlara ba¤larsan›z,
generallerinizi kontrol etmeniz çok zordur. Washington bunu yaﬂ›yor…

‹kinci Dünya Savaﬂ›’nda ABD’yi
büyük zafere götüren
Genelkurmay Baﬂkan› George
C. Marshall’› hat›rlatmam›n
tarihsel bir nedeni var:
Marshall, ‹srail’in kuruldu¤u
1948 y›l›nda, dönemin
Amerikan Baﬂkan› Truman’›n
hem sa¤ kolu hem de D›ﬂiﬂleri
Bakan›’yd›. ABD’nin “‹srail
devletini tan›mas›na” kesin bir
ifadeyle karﬂ› ç›km›ﬂ, hatta
Baﬂkan Truman’›, böyle bir
karar sonras›nda istifa edece¤i
yolunda da uyarm›ﬂt›. ABD’nin
‹srail’i tan›mas›ndan k›sa süre
sonra da sa¤l›¤›n› bahane
ederek ayr›lm›ﬂt›.

Mektubunda, Amerikan ulusal güvenli¤inin tam olarak
tesis edilebilmesi ve bölgedeki Arap-Filistinli nüfusun
korunabilmesi için Bat› ﬁeria ve Gazze’nin kendi komutanl›k alan›na dahil edilmesini istiyordu! Beyaz Saray’a
tam anlam›yla “bomba”
düﬂmüﬂtü… Obama, öneriyi
reddetti fakat Oramiral Mullen’i, derhal, ‹srail Genelkurmay Baﬂkan› Korgeneral
Gabi Eﬂkanazi ile görüﬂmeye
gönderdi. Herkes buluﬂman›n ‹ran’a dönük bir planlaman›n ad›m› oldu¤unu san›yordu ama ABD, ‹srail’e,
bölgedeki askeri stratejisinin kabul edilemez oldu¤unu en üst makamdan duyuruyordu.

Rumlar Neden Zorda Kald›?
›br›s Rum kesiminin, Gazze'ye yard›m götürmekte kararl›
"insani yard›m filosu"na limanlar›n› kapatmas› asla "sürpriz" de¤ildir. Yunanistan, hatta K›br›s Rum kamuoyunda, Gazze'de yaﬂayan Filistinlilere dönük hassasiyetler yüksek olabilir.
Yunanl› ve Rum pek çok ayd›n ve siyasetçi, Gazze'ye dönük ‹srail
ambargosunun kald›r›lmas› için mücadele edebilirler.
Ama... Gazze'de yaﬂayan yaklaﬂ›k 1,5 milyon Filistinliyi dün-

K
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yadan koparan ‹srail ablukas›na karﬂ› kampanya, son anda Do¤u Akdeniz'deki ikinci bir "trajik gerçe¤i" ortaya ç›kartm›ﬂt›r:
K›br›s Rum yönetiminin ‹srail'den fark› yoktur!
Bak›n, insani yard›m filosuna limanlar›n kapat›lmas›ndan sonra
konuyu Cyprus Mail'e yorumlayan bir "Rum yetkili" ne diyor:
"Gazze, ‹srail taraf›ndan kapat›lm›ﬂ liman olarak ilan edilmiﬂtir.
K›br›s'ta da bizim kapat›lm›ﬂ limanlar›m›z var. E¤er biz bu filoya
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sl›nda, ‹srail yönetimi
aç›s›ndan “alarm zilleri”
çald›ran iki geliﬂme peﬂ peﬂe yaﬂand›: Baﬂbakan Erdo¤an, Orta Do¤u’daki nükleer tart›ﬂmalar›n içine, ‹srail’in nükleer silah kapasitesini ekledi, hemen ard›ndan
ABD ile M›s›r aras›nda var›lan anlaﬂmada, “Orta Do¤u’nun bütün nükleer silahlardan ar›nd›r›lmas›” net bir
ﬂekilde yer ald›.
ABD-M›s›r anlaﬂmas› üzerine ‹srail Baﬂbakan› Benyamin Netanyahu, bunun sadece ‹ran’› de¤il kendi ülkesini de hedef ald›¤›n› düﬂünerek 3 May›s günü Baﬂkan
Obama ile 20 dakikal›k bir
görüﬂme yapt›. Bu görüﬂme
sonras›nda yap›lan aç›klamalar, özellikle ‹srail Savunma Bakan› Ehud Barak’›n 11 May›s’ta gerçekleﬂen D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary
Clinton buluﬂmas› sonras›nda yap›lan aç›klamalar ile ayn›
noktay› gösteriyordu: Amerikan yönetimi, ‹srail’in “nükleer
dokunulmazl›¤›n›” destekliyor ve Orta Do¤u’ya dönük bütün aç›klamalar ‹ran’› hedefliyor.

A

Nükleerde S›rada Kim Var?

serbestlik tan›sayd›k baﬂ›m›za neler gelebilece¤ini tahmin edebilir miydiniz? Biz kendi limanlar›m›z› açsayd›k, yar›n Kuzey'de
kapal› ilan etti¤imiz ve uluslararas› düzeyde kapal› tuttu¤umuz
limanlar için yap›lacak yeni giriﬂimleri önleyebilir miydik?" Zaten, Rum yönetimi bu konuda son derece aç›k bir politika izliyor.
Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› sözcüsü Vasilis Dimitriadis'in aç›klamas› da
ﬂöyle: "Eylemciler izledikleri rotayla ilgili olarak bizleri 2 hafta
önce bilgilendirdiler. Biz kendilerine, bu aﬂamada bu tür bir gerginli¤in içinde yer almak istemedi¤imizi bildirdik".

www.savunmahaber.com

Beyaz Saray

‹srail’in, Fransa’n›n teknik deste¤inde kurdu¤u Dimona
Nükleer Santrali’nde, hem de 1959 y›l›ndan bu yana nükleer silah üretti¤i biliniyor. Konuyla ilgili esas bilgiler, bu nükleer programda görev yapm›ﬂ teknisyen Mordehay Vanunu’nun ‹ngiliz Sunday Times gazetesine yapt›¤› tarihi aç›klamalar ile al›nm›ﬂ, Vanunu y›llarca hapis yatm›ﬂt›.
‹srail’in “nükleer dokunulmazl›¤›”, bu ülkenin, “Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›n› Önleme Anlaﬂmas›”n› imzalamamas›,
bu sayede Uluslararas› Atom Enerjisi Kurumu’nun denetimlerinden kurtulmas›na dayan›yor. ‹srail, özellikle son 40 y›ld›r nükleer silah sahibi oldu¤una iliﬂkin iddialar karﬂ›s›nda
hiç yorum yapm›yor ve ABD taraf›ndan aç›k bir ﬂekilde korunuyor!
Bununla birlikte, Birleﬂmiﬂ Milletler bünyesinde yaﬂan›lan
geliﬂmeler do¤rultusunda, Atom Enerjisi Kurumu, Haziran
ay›nda ‹srail’in nükleer program›n› da gündeme ald› ve BM
üyesi 189 ülkenin ortak imzas›yla ‹srail, nükleer tesislerini
dünyaya açmaya ça¤r›ld›. Ülkenin önde gelen yazarlar›ndan
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“Nükleer Dokunulmazl›k” Nedir?

Yossi Melman’›n Haaretz gazetesinde yer alan son yaz›s›nda, art›k, ‹srail’in bu konuda bask› alt›nda kalmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤u vurguland› ve “Art›k kimse, ‹srail’in geleneksel nükleer politikas›n›n bir iﬂe yarayaca¤›n› düﬂünmüyor.
Mutlaka bir de¤iﬂim yaﬂan›lmal›, fakat ‹srail daha bir süre
daha nükleer program›n› gizli tutmal›” denildi.

“Nükleer”de Hakl› Ç›kt›k!
Bütün dünya, bir ﬂüphe üzerine ‹ran’›n üzerine yürürken, Türkiye ne
diyordu: Bar›ﬂç› amaçl› nükleer programlar bütün devletlerin
hakk›d›r. Dünyada nükleer enerji alan›nda ambargolar koyarak
imtiyazl› devletler grubu yaratamaz, bu alanda çal›ﬂma hakk› olanlar›
durduramazs›n›z… Bugün bunu ‹ran’a yapmakta sak›nca görmeyenler, yar›n, Türkiye’ye de yaparlar… Bak›n, ses Ürdün’den, Kral
Abdullah’dan geldi. Wall Street Journal’a yapt›¤› aç›klamada, ‹srail’i,
ülkesinin nükleer program›n› baltalamak, özellikle Kore Cumhuriyeti
ve Fransa’ya bask› yapmakla suçlad›. Ürdün, dünyan›n en büyük
uranyum rezervine sahip ve ülke (son derece hakl› olarak) dört adet
nükleer reaktör inﬂa etmek istiyor. ABD ise Ürdün’e, “kendi nükleer
yak›t›n› sak›n üretmeye kalkma” ültimatomunu basm›ﬂ durumda.
Arkadaki isim de belli: ‹srail! Bu geliﬂme, art›k net bir gerçe¤i de
ortaya koydu: Stratejilerin tek hedefi sadece ‹ran de¤il! Bütün
geliﬂmekte olan ülkeler… Herkes ola¤an ﬂüpheli durumunda ve
büyük olas›l›kla yar›n, Türkiye de bu listede yer alacak…
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Neden? Çünkü K›br›s Rum yönetimi, arkas›na bütün "medeni
dünyay›" (!) da alarak KKTC topraklar›nda yaﬂayan masum insanlara karﬂ› tam 36 y›ld›r ‹srail'in Gazze'ye yapt›¤›n› yap›yor!
Hatta bu konuda öyle kararl› ki, D›ﬂiﬂleri Bakan› Davuto¤lu'nun, "siz KKTC'nin limanlar›n›n aç›lmas›na izin verin biz bütün Türkiye'nin limanlar›n› size açal›m" önerisini bile elinin
tersiyle itiyor... Keﬂke Filistin için harekete geçmiﬂ olan Yunan
kamu vicdan› 36 y›ld›r ambargo alt›nda yaﬂayan K›br›s Türkünü biraz düﬂünse...
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rezilya Cumhurbaﬂkan›
Luiz ‹nacio Lula de Silva, Moskova’dan havalan›p,
rotas›n› Tahran’a döndürürken, önemli görüﬂmeler
gerçekleﬂtirdi¤i Rus muhatab› Dimitri Medvedev, Brezilyal› devlet adam›n›n üstlendi¤i hassas görevi baﬂarma ﬂans›n› sadece yüzde 30 olarak tan›ml›yordu.
Birkaç gün önce Amerikan
D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary
Clinton, baﬂar›ya yüzde bir
bile ﬂans tan›mad›¤›n› söylüyordu…
Lula, ‹ran Cumhurbaﬂkan›
Ahmedinecad ile Tahran’da
bir araya geldi. Görüﬂme,
Washington ve Moskova’ya
göre “‹ran aç›s›ndan son
ﬂans” olarak niteleniyordu.
Brezilya Cumhurbaﬂkan›
Tahran’a do¤ru yol al›rken,
Türk D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu, ‹ranl› meslektaﬂ› Manuçehr Muttaki’den “acil” bir telefon al›yordu. Tahran, ivedilikle
Davuto¤lu’na ça¤r› ç›kar›rken, Baﬂbakan Erdo¤an’›n
da Lula-Ahmedinecad görüﬂmelerinde bulunmas›n›
talep ediyordu. Davuto¤lu
“acil görevle” Tahran’a
geçti ve muhataplar›yla görüﬂmelere baﬂlad›.
Brezilya gibi günümüzde
BM Güvenlik Konseyi’nin
“geçici üyesi” s›fat›n› taﬂ›-

B

‹ran Cumhurbaﬂkanl›¤›

Geliﬂen Güçlerin Dönemi

yan Türkiye’nin Baﬂbakan›’ndan Tahran’a ulaﬂan
mesaj ise yepyeni bir “küresel manevra”n›n iﬂaretini
veriyordu: Üçlü görüﬂmelerden bütün dünyay› tatmin
edecek bir sonuç ç›kmayacaksa gelmemin yarar› oldu¤una inanm›yorum!
Bu yan›t, “Türkiye faktörünü”, özellikle Bat› ile iliﬂkilerinde kullanan ‹ran aç›s›ndan “a¤›r bask›” niteli¤i
taﬂ›yordu. Erdo¤an’›n gitmemesi, bütün dünyaya,
‹ran’›n
uzlaﬂmazl›¤›n›n
aç›k kan›t› olacak ve Tahran, art›k b›rak›n zaman
kazanmay›, “çok a¤›r uluslararas› ambargo” ile karﬂ›laﬂma riskiyle yüz yüze
kalacakt›.

Nitekim imkâns›z denen bu
süreçte yaﬂand› ve Türkiye
ile Brezilya, 1979 Humeyni
Devrimi’nden bu yana ilk
kez, ‹ran’a, çok yönlü bir
anlaﬂma imzalatma baﬂar›s›n› gösteren iki devlet oldular. Bat›l› baﬂkentlerde
yaﬂan›lan ﬂaﬂk›nl›¤›n devam›nda izlenen rotalar ise
BM Güvenlik Konseyi’nin
beﬂ daimi üyesi, ABD, ‹ngiltere, Fransa, Rusya ve
Çin’in, Türkiye ve Brezilya
gibi geliﬂmekte olan ülkelerin güçlenmesinden ne kadar rahats›z olduklar›n› bir
kez daha gösterdi.
ABD, iki ülkeden gelen uyar›lara kulak asmad› ve
‹ran’a dönük ambargo sürecini baﬂlatt›… Di¤er ülke-

Brezilya’n›n
Ac›
Deneyimi
‹ran’›n nükleer program›ndan
do¤an krizin çözümünde
Baﬂbakan Erdo¤an’›n yan›nda
Brezilya Cumhurbaﬂkan›
Lula’n›n yer almas› bir tesadüf
de¤il. Brezilya, kendi nükleer
program›n› 1970’lerin
baﬂlar›nda t›pk› ‹ran gibi,
son derece ba¤›ms›z bir
ﬂekilde geliﬂtiren bir devlet.
Ve o günlerde de t›pk›
bugünlerde oldu¤u gibi bu
program›n› iptal etmesi
konusunda ABD’nin a¤›r
bask›s›yla karﬂ›laﬂm›ﬂt›.
Brezilya, o y›llarda, biri
Uluslararas› Atom Enerjisi
Kurumu’na aç›k “yasal”
di¤eri ise “devlet s›rr›” olarak
kabul edilen “gizli nükleer
program” uygulam›ﬂt›.
Brezilya, üzerindeki a¤›r
bask›lardan, ancak, 1988
y›l›nda “gizli nükleer program›n›, özellikle de nükleer
silah üretme gayretlerini”
iptal etti¤ini aç›klayarak,
ayr›ca, “asla nükleer silah
sahibi olmayaca¤›n›” bir
anayasal emir haline getirerek
kurtulabilmiﬂti.
ler buna ﬂarts›z kat›ld›!
Böylece sadece ‹ran’a de¤il
Türkiye ve Brezilya’ya da
“küresel oyuncu olma” uyar›s› veriliyordu…
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