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

Savunma ve havac›l›k sektörlerimiz, etkinlik enflasyonunun had safhada oldu¤u bir dönemi
geride b›rakt›. Tatil dönüflüyle birlikte Ankara, Eskiflehir, ‹stanbul ve ‹zmir’de ard› ard›na
düzenlenen ve hepsi birbirinden önemli etkinlikleri takip etmekte, do¤rusunu söylemek
gerekirse biz bile zorland›k. Hatta baz›lar›na yetiflemedi¤imizi de itiraf etmeliyiz…
Baflta, bölgenin, hatta dünyan›n en büyük sivil havac›l›k fuarlar›ndan biri olma baflar›s›na
eriflen AIREX 2010 olmak üzere, konferanslar, teslimat törenleri, TOBB Savunma Sanayi
Meclisi gibi sektörel toplant›lar ve bas›n toplant›lar›, bahsi geçen sektörlerimizin geldi¤i
noktan›n do¤al bir sonucu olarak da de¤erlendirilebilir.
Yeri gelmiflken, sadece sivil havac›l›¤a yönelik bir fuar olan AIREX’e kat›lan hava arac›
say›s›n›n, askeri hava araçlar› hariç tutuldu¤unda, dünyan›n en önde gelen havac›l›k 
fuarlar›n› bile geride b›rakm›fl oldu¤unun alt›n› çizmek gerekiyor. Baflta Ulaflt›rma Bakanl›¤›
ve ba¤l› kurulufllar› ile THY olmak üzere, ilgili di¤er kurum ve kurulufllar›n deste¤i artarak
devam etti¤i ve tabi ki bu gibi fuarlar söz konusu oldu¤unda, ülkemizin genel problemi olan
altyap› kaynakl› sorunlar çözüldü¤ü takdirde, AIREX’in daha da iyi noktalara ulaflmas›
kaç›n›lmaz görünüyor.
Sayfalar›m›z elverdi¤i ölçüde detaylar›n› sizlerle paylaflt›¤›m›z geride b›rakt›¤›m›z günlerin
bir di¤er önemli geliflmesi de, Eskiflehir’deki, Sikorsky ve Alp Havac›l›k’›n, ortaklafla 
düzenledikleri bas›n toplant›s› oldu. Toplant›n›n ana gündem maddesi de tabi ki art›k 
karar sürecinde iyiden iyiye sona yaklaflt›¤›m›z Genel Maksat Helikopter Tedarik Projesi 
ve AgustaWestland ile yar›flan Sikorsky’nin, seçilmesi durumunda, Alp Havac›l›k’a ve
havac›l›k sanayimize kazand›racaklar› idi.
‹ki di¤er önemli etkinlikten biri, 
‹stanbul’da Biliflim Zirvesi çerçevesinde
düzenlenen “Savunmada Biliflim” 
konferans›, di¤eri ise hemen ertesi günü
‹zmir’de düzenlenen 2’nci ‹zmir
Havac›l›k, Uzay ve Offset Konferans›
oldu. Her ne kadar detaylar›n› gelecek
say›da sizlerle paylaflacak olsak da, 
her iki etkinlikte de savunma 
sanayimizin gelece¤i aç›s›ndan önem 
arz eden konular›n ele al›nd›¤›n› 
söylemekte fayda var. Savunmada
Biliflim Konferans›’n›n ilgi çekici panel
konular›ndan biri olan “Savunma
Çözümlerimizin Kamu ve Özel Sektöre
Uyarlanmas›” ve ‹zmir’deki konferansta
en çok konuflulan konunun offset oldu¤unu da belirtelim.
Bu arada dikkatinizi bir baflka hususa daha çekmek istiyoruz. Detaylar›n› “Asimetrik
Savafllara Asimetrik Uçak: OA-X” bafll›kl› makalemizde okuyaca¤›n›z bu uça¤›, harekât 
konseptlerine getirece¤i yenilikler d›fl›nda ilgi çekici k›lan esas nokta, Amerikan Hava
Kuvvetleri mensuplar›n›n, konuya iliflkin de¤erlendirmelerinde, böyle bir uça¤a ihtiyaç 
duyacak, hatta uça¤›n üretim sürecine ortak olabilecek ülkeler aras›nda, resmi olmamakla
birlikte, Türkiye’nin ad›n› da telaffuz etmeleri. Bahsi geçen uça¤›n, öncelikli tasar›m 
kriterleri aras›nda, özellikle düflük yo¤unluklu çat›flmalarda kullan›mla birlikte, 
operasyonel maliyetlerin ve afl›r› güç kullan›m›n›n afla¤› çekilmesi yat›yor.
Bu arada ald›¤›m›z duyumlara göre Yeni Tip Karakol Botu (YTKB) projesinin Nisan ay›nda
denize indirilen P-1200 borda numaral› ilk botunun seyir testlerine de bafllanm›fl durumda.
Ülkemizde özel sektör taraf›ndan infla edilen ilk muharip platform olma özelli¤i tafl›yan
botun deneme süreci, flimdiye kadar da sorunsuz ilerliyor.
Bu haberin ve bu say›m›za s›¤d›ramad›¤›m›z di¤er geliflmelerin detaylar›yla Kas›m ay›nda
yeniden birlikte olmak üzere…
Tüm Türkiye’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayram› ve Cumhuriyetimizin 87. y›l› kutlu olsun!

Savunma ve Havac›l›¤›n H›z›na Yetiflilmiyor

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yay›n Yönetmeni
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T ürk Silahl›
Kuvvetlerinin yeni
Genelkurmay Baflkan›

Orgeneral Ifl›k Koflaner’in, 
28 A¤ustos 2010 günü,
görevini, (E) Orgeneral 
‹lker Baflbu¤’dan devral›rken
yapt›¤› konuflma, yeni
döneme ›fl›k tutacak 
nitelikteydi.
Türkiye’nin güvenlik ve
haliyle, d›fl politika
boyutlar›na dönük
konuflmas›nda Orgeneral
Ifl›k Koflaner, bölgemizin
bugünü ve gelece¤ine dönük
görüfllerini paylaflt›, aç›k bir
deyiflle, yaflad›¤›m›z gün ve
bölgeye nas›l bakt›¤›n› da
anlatm›fl oldu.
Türkiye’nin d›fl politikada,
özellikle, komflular›yla
sorunsuz bir dünya
anlay›fl›na yöneldi¤i yak›ndan
takip edilen bir olgu.
Türkiye’nin “yumuflak
gücü”nü (soft power) öne
ç›kartan, “askeri gücü”nü
(hard power) biraz geriye
çeken bir stratejinin içinde
oldu¤u net bir gerçek.
Bununla birlikte, Orgeneral
Ifl›k Koflaner’in yapt›¤›
konuflmada, Türkiye’nin
çevresini de¤erlendirirken,
siyasetin “gri noktalar›ndan”
çok, askeri teknik
de¤erlendirmenin 
“siyah-beyaz ayr›m›na
dayanan” zeminine 
yönelmesi dikkat çekti.
Konuflmada yer alan
görüfller, askerlerin,
Türkiye’nin çevresindeki
geliflmelere, siviller kadar
›l›ml› yaklaflmad›klar›n› da
göstermesi aç›s›ndan 
önemliydi.
Orgeneral Ifl›k Koflaner’in,
günümüz dünyas›ndaki
geliflmelere bak›fl aç›s›n›n
“küresel boyut” tafl›d›¤›n›
gösteren flu bafllang›ç 
cümleleri, önemle not

edilmesi gereken ifadeler
tafl›yor:
“Küreselleflen terörizm,
enerji ve çevre sorunlar›,
siber sald›r›lar, ekonomik 
ve finansal krizler, yeni
salg›n hastal›klar, 
kitlesel göç hareketleri,
enerji kaynaklar›n›n ve
ulafl›m yollar›n›n korunmas›
ve ülkelerdeki iç
kar›fl›kl›klar, uluslararas›
sistemi derinden 
etkilemekte ve güvenlik
kavram›na önceden 
alg›lanmas› zor boyutlar
ekleyerek ülkeleri ve 
uluslararas› kurulufllar› 

yeni aray›fllara 
zorlamaktad›r. Ticaret, 
sermaye hareketleri,
teknoloji ve bilginin
yay›lmas›, s›n›r ötesi menfaat
gruplar›n› ve farkl› milletlere
mensup bireyleri s›k› bir
flekilde birbirine ba¤lamak-
tad›r. Dolay›s›yla, belirsizlik
ve istikrars›zl›klar›n da
artt›¤› uluslararas› ortamda,
karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k iliflkisi
daha önemli hale 
gelmektedir.”
Peki, bu geliflmeler
çerçevesinde günümüzde
“güvenlik kavram›” nas›l 
bir rotada flekilleniyor?

Orgeneral Ifl›k Koflaner 
bu sorunun yan›t›n› flu 
cümleyle verdi:
“Yaflanan bu geliflmeler,
birçok devletin güvenlik 
konseptini “savunmay›
öngören tehditlere dayal›”
stratejik düflünceden,
sadece “güvenli¤e ve
risklere dayal›” stratejik
düflünceye dönüfltürmesine
neden olmufltur.”
Ya Türkiye’nin durumu?
Genelkurmay Baflkan›’n›n 
flu cümlesi, Türkiye’nin
yaflamakta oldu¤u riskli 
bölgenin net anlat›m›
niteli¤indeydi:
“Ülkemiz; afl›r› milliyetçilik,
kökten dincilik, terörizm,
etnik ve mezhepsel
çat›flmalar gibi tehdit ve
risklerin yer ald›¤› 
Balkanlar, Kafkasya 
ve Orta Do¤u’nun ortas›nda
yer almas›, enerji 
kaynaklar›na yak›nl›¤› ve
Do¤u-Bat› aras›ndaki 
iliflkilerde köprü konumunda
olmas› nedeniyle, 
simetrikten asimetri¤e
kadar de¤iflen risk ve
tehditlerle de karfl› karfl›ya
bulunmaktad›r.”

Anlat›ld›¤› Gibi
De¤il…
Genelkurmay Baflkan›
Orgeneral Ifl›k Koflaner,
Türkiye’nin çevresinde
gördü¤ü dünyay›
tan›mlarken, pembe 
tablolar›n uza¤›nda durmay›
tercih etti. Genelkurmay
Baflkanl›¤› makam›ndan
görülen dünya bize göre
flöyleydi:
� Irak’ta Amerikan 

askerlerinin çekilmesi
süreci yeni
istikrars›zl›klar›n

Türk Silahl› Kuvvetlerinin yeni 
Genelkurmay Baflkan› Orgeneral 
Ifl›k Koflaner’in, devir-teslim 
töreninde yapt›¤› konuflma, 
Türkiye’nin askeri 
gücü bünyesinde yaflan›lan 
kurumsal kararl›l›¤› göstermesi 
bak›m›ndan önemliydi…
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

“Hiçbir güç, 
moral ve disiplinimizi 

etkileyemez…”
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do¤mas›na neden olacak
potansiyel tafl›yor. Zaten,
ülkenin kuzeyinde yerleflik
bölücü terör örgütüne
dönük yerel ve merkezi
otoriteler taraf›ndan etkin
bir önlem al›nm›yor.

� ‹ran’›n nükleer kriz
nedeniyle s›cak bir
çat›flmaya sahne olmas›
Türkiye için büyük bir
risktir.

� Filistin sorunu çözülmeden
ve ‹srail’in Türkiye’nin
yap›c› taleplerine kulak
t›kamas› sürdükçe 
Orta Do¤u’da kal›c› bar›fl
sa¤lanamaz.

� Lübnan’daki Hizbullah
varl›¤› da önemli bir 
iç istikrars›zl›k sorunudur.

� Güney Kafkasya’da
yaflan›lan Rusya-ABD /
NATO rekabeti 
bölgeyi yeni krizlere 
sürükleyebilir.

� Türkiye-Ermenistan 
normalleflememektedir.
Zaten, Azerbaycan’›n iflgal
alt›ndaki topraklar›
konusu çözülmeden
önemli bir ilerleme 
beklenemez.

� Afganistan halk›, bölgede
görev yapan çok uluslu
güce karfl› güvenini
yitirmektedir.

� Balkanlar k›r›lgan ve
istikrars›zl›¤a aç›k
kimli¤ini korumaktad›r.

� K›br›s’ta çözüme dönük
çabalar sonuçsuz kalsa da
sürdürülmelidir. Fakat
özellikle bölgedeki deniz
hak ve menfaatlerimiz 
titizlikle korunmal›d›r.

� Yunanistan ile sorunlar
sadece dondurulmufltur.

Bu tablo, kabul edelim, pek
parlak bir tablo de¤ildir ve
içinde çok ciddi güvenlik
risklerini tafl›maktad›r.
Genelkurmay Baflkan›
Orgeneral Ifl›k Koflaner’in
konuflmas›nda çizdi¤i ve
yukar›da k›saca özetledi¤im
bölgesel karakter,
Türkiye’nin askeri aç›dan 
her zaman üst düzey 
alarmda olmas›n› gerektiren
bir yap› çizmektedir.

Evet, diplomasi öncüdür 
ve Türkiye’nin tabii ki, 
bölgesinde kal›c› bar›fla,
bar›fl›n getirdi¤i istikrara ve
iflbirli¤ine ihtiyac› vard›r.
Türkiye, yeni “düflmanlar”
üreterek yaflamas› mümkün
olmayan bir ülkedir ama,
Orgeneral Ifl›k Koflaner’in
alt›n› çizdi¤i riskler konusunda
yaflanabilecek bir zafiyet
ciddi sonuçlar do¤urur.

Demokrasi
Derken…
Genelkurmay Baflkan›
Orgeneral Ifl›k Koflaner’in
konuflmas›nda yer alan 
flu cümlelerin de dikkatle
not al›nmas› gerekiyor:
“Ülkemizin bütünlü¤ünü,
güvenli¤ini ve huzurunu
tehdit eden bölücü terör 
ve ayr›l›kç› hareketler, 
son dönemde kendilerince
yeni bir aflamay›
gerçeklefltirme çabas›na
girmifl bulunmaktad›r.
Temelinde etnik milliyetçilik
bulunan bu hareketlerle,
demokrasi ve hukuk 
devletinin sa¤lad›¤› hak 
ve özgürlüklerin arkas›na
gizlenerek, bireysel seviyede
kalmas› gereken talepler
siyasal alana tafl›nmaya
çal›fl›lmakta ve her geçen
gün adeta devletle pazarl›k
yaparcas›na, bu talepler 
bir ad›m daha ileriye
götürülmektedir.
Hedeflerinin, devletimizin
ulus devlet ve üniter devlet
yap›s›n›, kendi amaçlar›
do¤rultusunda ortadan
kald›rmak oldu¤u aç›kça
görülmektedir. Öncelikli
hedefleri ise ulus devlettir.”
Genelkurmay Baflkan›’na
göre, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulufl
felsefesinin temelinde 
ulus devlet ve üniter devlet
vard›r ve Türk Silahl›
Kuvvetleri, devletin üniter
yap›s›n›n korunmas›ndaki
kararl›l›¤›n› tavizsiz bir
biçimde sürdürmektedir.
Orgeneral Ifl›k Koflaner’in
konuflmas›ndan; demokratik
özgürlükler-terörle

mücadele denkleminde
yaflan›lan baz› zorluklardan
dolay› ciddi rahats›zl›k
oldu¤unu da anl›yoruz:
Güvenlik-özgürlük 
dengesindeki hassasiyet
nedeniyle, mücadeleyi 
kolaylaflt›racak yasal 
tedbirler al›namam›fl, 
buna karfl›l›k bireysel hak 
ve özgürlüklerde yap›lan her
iyilefltirme, örgüt sayesinde
kazan›lm›fl bir hak olarak
alg›lanm›flt›r. Yasalar›n
sa¤lad›¤› serbestlik
nedeniyle teröristler 
art›k halk›n içinde rahatça
yaflayabilmekte, güvenlik
güçlerince masum halk› 
ve teröristleri ay›rt etmek
her geçen gün biraz daha
zorlaflmaktad›r.
Genelkurmay Baflkan›,
komutan› oldu¤u
“Mehmetçik” için net bir
durufl sergilemektedir. 
O, bu ülkenin tek ve 
alternatifsiz ordusunun 
flanl› neferidir. Bu nedenle,
onun üzerinden siyaset
üretilmesine, onu hedef
alarak bir tak›m noktalara
yürünmesine karfl›d›r. Bu
çerçevede, özellikle medya
için söyledikleri dikkatle
de¤erlendirilmelidir:
“Medyan›n do¤ru haber 
ve yap›c› elefltirileri daima
dikkatle incelenmektedir.
Do¤ru haber ve önyarg›s›z
elefltirilere kimse bir fley
diyemez. Esasen buna
ihtiyaç da vard›r. Tabii ki
bas›n hürdür ve sansür
edilemez. Buna hiçbir 
itiraz da olamaz. Bas›ndan
beklenen ise gerçekten 
hür olmas›d›r. Bilhassa 
Türk Silahl› Kuvvetleri ile
ilgili haber ve yorumlarda,
bu hürriyetten yoksun baz›
medya organlar›n›n, bilerek
veya bilmeyerek kamuoyuna
gerçek d›fl› bilgiler aktard›¤›,
gerçeklerle ba¤daflmayan
yorumlar / de¤erlendirmeler
yapt›¤› üzüntü ve endifle 
ile izlenmektedir. Bas›n
özgürlü¤ünün, Türk Silahl›
Kuvvetleri aç›s›ndan as›ls›z
haber yapma, kamuoyunu

yan›ltma, k›flk›rtma,
endifleye düflürme 
özgürlü¤ü olmamas› gerekir.
Belli düflüncelerin sesi
olarak, Türk Silahl›
Kuvvetlerinin yap›s›n›n ve
temel de¤erlerinin hedef
al›narak, bunlar›n “de¤iflim”
bahanesiyle “de¤ifltirilmeye”
çal›fl›lmas› ziyadesi ile
endifle vericidir. Bir
medya organ›nda, Türk
Silahl› Kuvvetleri hakk›nda
yer alan bir iddian›n,
do¤rulu¤u hiç düflünülmeden
veya hiçbir incelemeye gerek
duyulmadan di¤er medya
organlar›nca da peflinen
do¤ru kabul edilerek sürekli
ifllenmesi, yasal yönden bir
suç kabul edilmese de, etik
de¤erlerle ba¤daflmaz. 
Baz› medya organlar› için
etik de¤erler söz konusu
olmasa da, sayg› de¤er
medya kurulufllar›m›zdan
beklentimiz; haber ve
yorumlar›nda biraz daha 
titiz ve dikkatli 
davranmalar›d›r.”
Ve tabii ki flu sözler
yaflan›lanlar karfl›s›nda
kurumsal bir kararl›l›¤›n
oldu¤unu gösteren cümleler
olarak not edilmeli:
“Amac› ne olursa olsun,
Türk Silahl› Kuvvetleri ve
personeline yönelik 
karalama ve suçlama 
kampanyalar›, hiçbir zaman
ve hiçbir flekilde Türk Silahl›
Kuvvetlerinin moralini, 
disiplinini ve görev 
etkinli¤ini etkilememifltir 
ve etkileyemeyecektir.”
Yap›lan konuflma, kendisini
asli görevi olan “milletin
savunmas›na” adad›kça,
günlük siyasetin labirentleri
içine çekilmeye çal›fl›lan
güçlü bir kurumun 
manifestosu niteli¤indeydi.
Bölgesini riskleriyle
de¤erlendiren, geliflmeleri
inceleyen ve demokrasi
içinde kimli¤ini korumakta
kararl›l›k gösteren bir 
kurumun en üst makam›,
ortak akla yönelmenin 
yollar›n› göstermeye
çal›fl›yordu.



SAVUNMA
HABER

6

Y ekpare pale-disk ve disk gruplar› (blisk ve spool) üretim

teknolojisini kazanmak için, orta¤› General Electric (GE)

flirketi ile 2009 y›l›nda bir anlaflma imzalayan TEI,

sürdürülen çal›flmalar sonucunda, Türkiye’nin ilk yekpare

kompresör pale ve disk parças› üretimini baflar›yla 

tamamlad›. Uçak motorlar› konusunda dünyan›n önde gelen

üreticileri ile rekabet halinde faaliyetlerini sürdüren TEI, 

bu geliflmeyle birlikte, komple bir motor üreticisi olma 

yolunda önemli bir aflamay› daha geride b›rakm›fl oldu.

Proje kapsam›nda üretilen parça, günümüzün en önemli

ticari uçak motoru gelifltirme projelerinden olan ve Boeing

747-8 ve 787 Dreamliner’a güç veren GEnx motorunun 5’inci

kademe blisk parças› olma özelli¤ini de tafl›yor. Ülkemiz

havac›l›k sanayisinin geldi¤i noktan›n önemli bir göstergesi

olan bu baflar› nedeniyle, 15 Eylül 2010 tarihinde TEI 

tesislerinde düzenlenen törene, Savunma Sanayii 

Müsteflar› Murad Bayar da kat›ld›.

Havac›l›k alan›nda en son üretim teknolojilerinin

kullan›lmas› ile gerçeklefltirilebilen ve uçak motorlar›na

yönelik kompresör üretim teknolojilerinin Türkiye’ye

kazand›r›lmas› anlam›na da gelen bu geliflmeyle birlikte

TEI’nin, bu alandaki teknolojiye sahip dünyan›n say›l›

havac›l›k flirketlerinden biri konumuna eriflti¤ini de 

söyleyebiliriz. 2010-2021 y›llar› aras›nda, yaklafl›k 550 milyon

dolarl›k bir ifl hacmi beklenen proje kapsam›nda TEI, hem

askeri hem ticari motorlara üretim yaparken, bu ileri

teknolojileri hava, kara ve deniz platformlar›nda da 

uygulayabilir hale gelmifl olacak. Proje çerçevesinde, 

F-35’e güç verecek alternatif

motorlardan F136 motoru

baflta olmak üzere, Boeing

787/747-8 uçaklar›na güç

verecek GEnx, f›rkateynler

ve endüstride kullan›lan

LMS100, Airbus 300/310/330 ve Boeing 747/767 uçaklar›na

güç veren CF6 motorlar›na ait 7 farkl› yekpare pale-disk ve

disk grubunun üretiminin TEI’de gerçeklefltirilmesi planlan›yor.

TEI bugün, GE ve Rolls-Royce ifl birli¤i ile gelifltirme çal›flmalar›

devam eden F136 motor program›nda yekpare pale ve diskler

grubunun imalat› için seçilen tek tedarikçi olmay› da baflarm›fl

durumda. ‹leri üretim teknikleri ve yüksek teknoloji

kullan›larak üretilen yeni nesil yekpare pale ve disk gruplar›,

motorlarda; yak›t tüketimi, a¤›rl›k ve zararl› emisyonu önemli

oranda azalt›rken, daha üstün performans sa¤l›yor. Pale ve

disklerin tek bir dövme parçadan ifllendi¤i bu imalat yöntemi

sayesinde, motor hafifletildi¤i gibi dayan›m› da artt›r›l›yor.

Uçak motorlar› kompresör üretiminde üst düzey teknolojilerin

kullan›ld›¤› yekpare pale-disk  ve disk gruplar› (blisk ve spool) 

üretiminin daha önce TEI’de ve ülkemizde bulunmad›¤›n›,

dünyada ise sadece 5-6 ana motor üreticisi taraf›ndan 

uyguland›¤›n› belirten TEI Genel Müdürü Ak›n Duman; GE ile

imzalanan anlaflma ile havac›l›k sektöründe en geliflmifl

teknolojilerden biri olan blisk ve spool üretim teknolojisinin

TEI’ye aktar›m› sonucu, anlaflmada belirtilen parçalarda

TEI’nin, dünyada tek kaynak ya da birincil kaynak durumuna

gelmekte oldu¤unu vurgulad›. Duman, havac›l›k sektöründe

flirketlerin devaml›l›¤›n›n güvenilirlik, rekabetçilik ve yeni

ürün devreye alma baflar›lar›na ba¤l› oldu¤unun bilinciyle

TEI’nin yat›r›mlar›na devam etti¤ini ve yüksek teknoloji 

uygulamalar›n› rekabet avantaj› yaratacak flekilde 

kulland›¤›n› belirtti. Projeye Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›n›n

sa¤lam›fl oldu¤u finansal deste¤in, ülkemizin havac›l›k 

sanayisinin daha yüksek performansa ulaflmas› ve ulafl›lan

performans›n süreklili¤inin sa¤lanmas› aç›s›ndan çok önemli

oldu¤unu da sözlerine ekleyen Duman ayr›ca, bu proje

çerçevesinde ald›klar› ifllerin offsetlerden de ba¤›ms›z

oldu¤unu ve yak›n gelecekte yeni

siparifller alacaklar›n› söyledi.

TEI, Blisk Üretimiyle
Türkiye’de Bir ‹lki Daha
Hayata Geçirdi
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Geçti¤imiz Eylül ay›n› oldukça
hareketli geçiren Eurocopter,

Tiger’›n  HAD (Hélicoptère d’Appui
Destruction / Destek ve Taarruz
Helikopteri) versiyonunun ve X3

hibrid helikopterinin test uçufllar› 
için haz›rl›klara bafllad›. Her iki
helikopter de, önümüzdeki y›l 
boyunca sürmesi beklenen zorlu
testlerden geçecek.
Eurocopter’in ‹spanya Albacete’de
bulunan tesislerinde Eylül ortas›
bafllayan Tiger HAD test uçufl 
program›n›n, 2011 y›l› Aral›k ay›nda
tamamlanmas› planlan›yor. Tiger’›n,
hâlihaz›rda Frans›z Ordusunun
envanterinde bulunan ve
Afganistan’da kullan›lan destek ve
refakat görevli silahl› HAP 
versiyonunun bir türevi olan HAD, 
bu versiyon için özel olarak 
tasarlanm›fl MTR390 turboflaft
motoru ve görev yaz›l›mlar›yla
farkl›lafl›yor. ‹lk kalifikasyon aflamas›
kapsam›nda tasar›m›n gelifltirilmesi
için yap›lacak test uçufllar›yla
beraber, Mistral ve Spike füzelerinin
at›fl testlerinin de bu y›l›n sonuna
kadar tamamlanmas› bekleniyor.
‹spanya’n›n 24, Fransa’n›n ise 
40 adet siparifl etti¤i Tiger HAD

helikopterlerinin ilk teslimat›n›n 
ise 2012 y›l› bafl›nda yap›lmas› 
ön görülüyor. Eurocopter’in, 
bu alandaki teknoloji yar›fl›nda geri
kalmad›¤›n› gösteren yeni gözdesi X3

hibrid helikopteri de, 6 Eylül’de
Fransa’n›n güneyindeki test
sahas›nda ilk uçuflunu gerçeklefltirdi.
Yüksek süratli ve uzun menzilli bir
helikopter olmas› hedeflenen X3ün,
önümüzdeki Aral›k ay› boyunca
sürdürülecek testlerde 180 knot’l›k
sürate eriflmesi ve çeflitli performans
denemeleri yap›lmas› planlan›yor.
X3ün hedeflenen 220 knot’l›k azami
seyir h›z›na ise Mart 2011’de ulaflmas›
bekleniyor. Eurocopter cephesinde
Eylül’ün son sevindirici haberi de
Cougar s›n›f› helikopterlerinin son
üyesi olan EC725 cephesinden geldi.
Özellikle uzun süreli uçufllara izin
veren yak›t kapasitesi ve 29 kiflilik
yolcu tafl›yabilme özelli¤iyle ön plana
ç›kan EC725 için, Meksika Savunma
Bakanl›¤›, Eylül ay› sonunda 6 adetlik
ilave bir siparifl daha verdi. 6 adetlik
ilk sipariflini geçti¤imiz y›l Mart
ay›nda vermifl olan Meksika, toplam
12 adet olan EC725’lerini 2011 y›l›n›n
ortalar›na do¤ru teslim almaya
bafllayacak.

Eylül Eurocopter’in Ay› Oldu

Eurocopter’in yeni gözdesi 
X3 hibrid helikopteri

Tiger HAD
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Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK) taraf›ndan Ankara

Sanayi Odas› (ASO) ifl
birli¤iyle düzenlenen 
2. TSK Malzeme Sergisi,
Sincan Organize Sanayi
Bölgesindeki ASO Ticaret
Merkezi'nde aç›ld›. Savunma
sanayimizin, ülkemiz
ihtiyaçlar› do¤rultusunda
yönlendirilmesi ve bu alanda
mümkün oldu¤unca d›fla
ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› ve
ihracat›n ithalat› karfl›lama
oran›n›n art›r›lmas› amac›na
yönelik olarak düzenlenen
sergi 1-10 Ekim tarihleri
aras›nda aç›k kald›. TSK
Malzeme Sergisi’nde yurt
d›fl›ndan temin edilen
malzemeler, ihtiyaç adetleri
ve fiyat bilgileri yerli 
sanayicilerle paylafl›ld›.
Sergide, sald›r›ya aç›k
olduklar› gerekçesiyle
elefltirilen mevcut 
karakollar›n yerine infla
edilecek yeni s›n›r 
karakollar›n›n maketi de 
yer ald›.
Ankara Sanayi Odas› 1.
Organize Sanayi Bölgesi’nde
düzenlenen aç›l›fl törenine
Milli Savunma Bakan› 
Vecdi Gönül, Irak
Cumhuriyeti Savunma
Bakan› Abdülkader
Mohammad Jassim 
Al-Mafraji, Kara Kuvvetleri
Komutan› Orgeneral 
Erdal Ceylano¤lu, Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad
Bayar, askeri yetkililer ve
askeri atafleler kat›ld›.
Kürsüye ilk olarak ç›kan
ASO Baflkan› Nurettin 
Özdebir konuflmas›nda,
daha önce Ankara’da
gerçeklefltirilen serginin
sonucunda binden fazla
parçan›n yerli üretiminin
gerçeklefltirildi¤ini söyledi.
TSK'n›n ihtiyac› olan sanayi
ürünlerinin yerli üretimle
karfl›lanmas›n› sa¤laman›n
ve d›fla ba¤›ml›l›¤› 
azaltman›n tüm sanayicilerin
öncelikli hedefi olmas›
gerekti¤ini ifade eden 

Özdebir, ''Sergilenecek 
7000’den fazla malzemenin
toplam al›m tutar› 
1 milyar dolard›r.
Temennimiz bu potansiyelin
tamam›n›n Türk sanayisince 
karfl›lanmas›d›r. 
Sanayimiz bunu yapacak
güçtedir'' dedi.
Törende, Kara Kuvvetleri
Lojistik Komutanl›¤› Plan
Koordinasyon Daire Baflkan›
Kurmay Albay Naci Y›lmaz
taraf›ndan sergi hakk›nda
bilgi sunuldu. Y›lmaz,
sergide bu y›l TSK Sa¤l›k
Komutanl›¤›n›n envanterinde
bulunan malzemelerin de
yer ald›¤›n› belirterek bu
çerçevede önceki y›la göre
sergideki malzeme say›s›n›n
yüzde 4 art›flla 7345'e
ulaflt›¤›n› kaydetti. Serginin
duyurulmas› amac›yla
Türkiye'nin her yerindeki
yaklafl›k 17.000 sanayici ve
tüccara ulafl›ld›¤›na dikkat
çeken Y›lmaz, sanayicilerin
yaln›zca bu sergiyle s›n›rl›
olmadan TSK'n›n ihtiyaç
duydu¤u malzemelerle 
ilgili bilgileri ‹nternet
ortam›ndan da takip 
edebileceklerini söyledi.
Son olarak kürsüye ç›kan
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, serginin ikincisinin bu
y›l Ankara'da gerçekleflmifl

olmas›n›n önem arz etti¤ini
söyledi. Gönül, tüm kuvvet
komutanl›klar›n›n 
envanterinde bulunan
savunma sanayisi ekipman
ve malzemelerinin yer ald›¤›
bu sergi sayesinde, TSK
aç›s›ndan önemli miktarda
tasarruf sa¤land›¤›na 
iflaret ederek, sergideki
malzemelerin Türk sanayisi
taraf›ndan üretilmesiyle de
önemli bir döviz ç›k›fl›n›n
önlendi¤ini, sanayi 
için ifl potansiyeli 
oluflturuldu¤unu belirtti.
Daha önce 6 kez “Donanma
Komutanl›¤› Malzeme
Sergisi” olarak düzenlenen
ve ilk olarak geçti¤imiz 
y›l da ‹zmir'de TSK Müflterek
Malzeme Sergisi olarak
düzenlenen faaliyetler
sayesinde, 1997'den itibaren
büyük tasarruf sa¤land›¤›n›
dile getiren Gönül, tüm
kuvvetlerin yer ald›¤› 
bu müflterek malzeme 
sergisinin de büyük katma
de¤er sa¤layaca¤›n›n
de¤erlendirildi¤ini kaydetti.
Gönül, müflterek malzeme
sergisinin ve daha sonra
özellikle Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤›nca KOBi ve yan
sanayiye verilmekte olan
destek ve yönlendirmelerin
Ankara sanayisinin ve

savunma yan sanayisinin
geliflmesine ivme
kazand›raca¤›na güveninin
tam oldu¤unu ifade ederek,
Türkiye'de çeflitli alanlarda
yürütülmekte olan 
kümelenme çal›flmalar›
kapsam›nda, Ankara
OST‹M'de oluflturulmufl 
olan savunma ve 
havac›l›k kümelenme
çal›flmalar›n›n da 
bakanl›kça desteklendi¤ini
bildirdi. Gönül ayr›ca 
flunlar› söyledi:
“Burada gerçeklefltirilmifl
olan kümelenmeyle
Ankara'da savunma 
sanayisi alan›nda faaliyet
gösteren firmalar, yap›c› 
bir rekabet ve birbirini
tamamlama anlay›fl› 
içinde katma de¤er 
yaratan çal›flmalar 
gerçeklefltirmekte ve 
birliklerinden güç 
kazanmaktad›r. OST‹M
kümelenmesinde elde
edilen birikim ve tecrübenin
paylafl›m› ve Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤›n›n da
önderli¤inde Türkiye'de
di¤er sanayi alanlar› ve
co¤rafi bölgelere örnek
teflkil etmesi ve yan
sanayinin daha da 
güçlü yap›lanmas› 
amaçlanmaktad›r.”

TSK Malzeme Sergisi Bu Kez Ankara’da Yap›ld›
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ATLAS ELEKTRONIK’in,
su alt› may›nlar›n›n

tespit ve imhas› için
gelifltirdi¤i 2000’inci 

SeaFox insans›z su alt› arac›
sistemi, Alman Deniz Kuvvetlerine teslim edilece¤i günü
bekliyor. ATLAS ELEKTRONIK’in entegre may›n karfl› tedbir
sistemi (IMCMS)’nin bir bölümünü oluflturan SeaFox sistemi,
otonom olarak görev yapabildi¤i gibi gerek görüldü¤ü
takdirde uzaktan kumanda ile de kontrol edilebiliyor.
Gemilerin korkulu rüyas› olan dip may›nlar›n›n ya da demirli
may›nlar›n güvenli bir flekilde tespit ve imhas› için
hâlihaz›rda kullan›lmakta olan SeaFox MkII sistemi, tespit 
ve imha görevlerini gerçeklefltiren iki ayr› araçtan olufluyor.
Uzaktan kumanda ile kontrol edilen SeaFox I (intelligence),
may›nlar› tespit ederken, SeaFox C (combat) ise tespit 
edilen may›nlar› imha ediyor. SeaFox I ve SeaFox C’nin
tamamlay›c›s› olarak, sistemin e¤itim versiyonu da 
gelifltirilmifl ve pazara sürülmüfl durumda.
ATLAS ELEKTRONIK, benzer sistemler içinde hat›r› say›l›r 
bir yere sahip olan SeaFox’un yeteneklerini gelifltirmeye de
devam ediyor. Firman›n yeni tasar›m› olan SeaFox MkIII 
sisteminde kullan›lacak olan ve halen gelifltirme çal›flmalar›
devam eden yeni ateflleme tapas› sayesinde, görev iptal 
edildi¤i takdirde SeaFox C, imha olmadan sa¤ salim geri
dönebilecek. Bu özelli¤e ihtiyaç duyulmas›n›n bafll›ca nedeni
ise hâlihaz›rda kullan›mda olan sistemde, SeaFox C’nin, 
suya indirildikten sonra, önceden belirlenen zaman
doldu¤unda infilak edecek flekilde tasarlanm›fl oluflu. 
ATLAS ELEKTRONIK ayr›ca, yeni bir mobil kontrol ünitesi
üzerinde de çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Almanya ile birlikte, ABD, Belçika, Estonya, Finlandiya,
Hollanda, ‹ngiltere, ‹sveç ve Japonya’n›n da kullan›c›lar›
aras›nda bulundu¤u SeaFox sisteminin, ‹ngiltere’nin 
yan› s›ra Japonya’da da lisans alt›nda üretimi için çal›flmalar
sürdürülüyor.

EADS, jet itkili

Barracuda insans›z

hava arac› (‹HA)’n›n,

Kanada’n›n Goose Bay

Hava Üssü’nde yap›lan

uçufl testlerinin, Eylül ay›

içinde yap›lan bölümünün de

baflar›yla tamamland›¤›n›

aç›klad›. Önceden belirlenmifl

rotalarda tamam› otonom

olarak 4 uçuflun yap›ld›¤›

testlerde, Barracuda

‹HA’s›n›n, etraf›ndaki

engelleri alg›lama ve bu

engellerden kaç›nma

(sense and avoid) 

becerilerinin yan› s›ra

pistte kendi bafl›na taksi

yapabilme kabiliyeti de

ölçüldü. Testlerde ayr›ca,

‹HA gövdesine entegre

edilmifl antenin ve

otomatik hedef belirleme

sisteminin çal›flma 

performans› da 

gözlemlendi. Geçti¤imiz y›l

yap›lan test uçufllar› ve 2

saat 42 dakika boyunca

havada kald›¤› bu son test

periyoduyla birlikte

Barracuda’n›n toplam uçufl

saati, 4 saat 15 dakikaya

ulaflm›fl oldu. Her ne 

kadar EADS’nin kendi 

kaynaklar›yla yürüttü¤ü bir

program olsa da Barracuda,

Alman savunma tedarik

kurumu BWB’nin bafllatt›¤›

ve a¤ merkezli harekât

ortam›nda görev yapabilecek

bir ‹HA’n›n gelifltirilmesine

yönelik çal›flmalar için de

deneme platformu olarak

kullan›l›yor. Barracuda’n›n

denemelerinden elde

edilen verilerin, NATO

kriterlerini de karfl›layacak

flekilde, a¤ merkezli

operasyonlarda di¤er 

sistemlerle birlikte otonom

görev yapabilme

kabiliyetine sahip ‹HA’lara

iliflkin pratik veriler

sa¤lamas› aç›s›ndan da

önem tafl›d›¤› belirtiliyor.

Testlerden elde edilen veriler

ayr›ca, stratejik bir ‹HA’n›n

gelifltirildi¤i “Talarion” gibi

programlarda da

kullan›lacak.

SAVUNMA
HABER
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Alman Deniz Kuvvetleri
2000’inci SeaFox’unu

Bekliyor

Barracuda Uçufl Testlerini
Baflar›yla Sürdürüyor
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Eylül ay›n›n 29’unda yap›lan 
denemelerde ‹ngiliz Kraliyet

Donanmas›, Type 45 s›n›f› HMS Dauntless
muhribinin Sea Viper sisteminden
atefllenen Aster 30 füzesi ile hareketli bir
hedefi baflar›yla vurdu. Bu at›fl ayn›
zamanda, Type 45 s›n›f› bir muhripten Sea
Viper sisteminin de ilk kez atefllenmesi
anlam›na geliyor. HMS Dauntless’in
donanmaya kabulü için yap›lan çal›flmalar
kapsam›nda gerçeklefltirilen bir dizi Sea
Viper denemesinin bir aya¤›n› oluflturan
at›fl esnas›nda elde edilen bu baflar›n›n,
‹ngiltere aç›s›ndan, kara ve hava 
kuvvetlerinin de desteklenmesi aç›s›ndan
önemli oldu¤u belirtiliyor. Dünyan›n önde
gelen füze üreticilerinden MBDA taraf›ndan 
gelifltirilen PAAMS (Principal Anti-Air Missile System) hava
savunma füze sisteminin, ‹ngiliz Donanmas› için gelifltirilen
versiyonu olan Sea Viper; Aster 15 ve Aster 30 füzeleri,
Sampson radar›, komuta kontrol sistemi ve Sylver dikine
f›rlatma sisteminden olufluyor. Sampson radar› sayesinde,
yaklafl›k 400 km’lik bir menzildeki tüm hedefleri izleyebilen;
eflzamanl› olarak çok say›da farkl› hedefe kilitlenebilen ve 

4 Mach’›n üzerindeki bir süratle hedefine do¤ru ilerlerken
oldukça çevik manevralar da gerçeklefltirebilen Aster
füzeleri sayesinde Sea Viper, hava hedeflerinin yan› s›ra
deniz yüzeyine çok yak›n seyreden yüksek h›zl› gemi savar
füzelere karfl› da etkili olabiliyor.

Sea Viper ‹ngilizlerin Yüzünü
Kara Ç›karmad›
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‹spanyol Savunma Bakanl›¤›n›n, ‹spanya’daki Moron Hava
Üssünden, 24 A¤ustos günü e¤itim uçuflu için havalanan bir

Eurofighter Typhoon’un düfltü¤ünü ve uçufl e¤itimi gören
yarbay rütbeli Suudi ö¤rencinin hayat›n› kaybetti¤ini 
aç›klamas›n›n ard›ndan, Avrupa semalar›nda Eurofighter için
getirilen uçufl yasaklar› gündemi meflgul etmeye devam 
ediyor. A¤ustos sonu yaflanan kazan›n ard›ndan, ‹spanyol
Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan kazayla ilgili soruflturma
bafllat›l›rken, Suudi subay›n, uça¤›n f›rlatma koltuklar›ndan
birinde olufltu¤u san›lan ar›za nedeniyle hayat›n› kaybetmifl
olabilece¤inin üzerinde durulmufltu. Uça¤›n düflüfl nedeni ise
halen belirsizli¤ini koruyor. Kaza sonras› yap›lan 
incelemelerde, özellikle f›rlatma koltuklar›ndaki bir 
sorunun ön plana ç›kmas›n›n ard›ndan, Eurofighter kullan›c›s›
ülkelerin bir k›sm› da art arda envanterlerindeki
Eurofighter’lara uçufl yasa¤› getirdi. Konuyla ilgili olarak
Avrupa bas›n›na aç›klamalarda bulunan Alman ve ‹ngiliz
savunma bakanl›klar›, yap›lan incelemeler sonucu, f›rlatma
koltuklar›n›n kusurlu oldu¤unun saptand›¤›n› ve koltuklardaki
sorunun giderilerek uçufl güvenli¤inin yeniden sa¤lanmas›na
dek yasa¤›n sürece¤ini belirtti. Ancak ‹ngiliz Kraliyet Hava
Kuvvetlerinin, 15-20 Eylül tarihleri aras›nda Eurofighter 
uçaklar›na koydu¤u uçufl yasa¤›, ülkenin tüm Eurofighter 
filolar›n› kapsamad›. ‹ngiltere’nin, hem ani müdahale 
kuvvetleri (QRF)’deki hem de Atlantik’in güneyindeki Falkland
Adas›’nda konufllanm›fl bulunan filodaki Eurofighter
uçaklar›n›n f›rlatma koltuklar›n›n daha önceden yenilenmifl
olmas› sebebiyle, bu filolardaki uçufllar›n›n etkilenmedi¤i
belirtiliyor. Alman Hava Kuvvetlerinin ise, envanterinde 
bulunan 55 adet Eurofighter uça¤›n›n yan› s›ra Eurofighter

uçaklar›yla ayn› tip f›rlatma koltu¤u kullan›lan 
F-4 ve Tornado uçaklar› için de inceleme bafllatt›¤› da
gelen haberler aras›nda. Almanya’n›n uçufl

yasa¤›ndan bir gün sonra, ‹spanya D›fliflleri Bakanl›¤›
da ayn› önlemi al›rken, Avusturya Hava Kuvvetlerindeki 15
adet Eurofighter uça¤› için de uçufl yasa¤› geldi. Alman,
‹ngiliz, Avusturya ve ‹spanyol hava kuvvetleri, art arda
Eurofighter uçaklar›na uçufl yasa¤› getirirken, di¤er
Eurofighter kullan›c›lar› olan ‹talyan ve Suudi Arabistan hava
kuvvetlerinden, henüz bir yasaklama yap›ld›¤›na dair aç›klama
bulunmuyor. Kazan›n ard›ndan, gerek Eurofighter gerekse
kusurlu oldu¤u aç›klanan f›rlatma koltuklar›n›n üreticisi
Martin Baker firmas›, konuyla ilgili olarak suskunlu¤unu
koruyor. 2002 y›l›nda bir Eurofighter daha, yine ‹spanya’da
yap›lan test uçuflu s›ras›nda k›r›ma u¤ram›fl, uçaktaki iki pilot
ise kazadan sa¤ kurtulmufltu.

‹srail’in yeni nesil savafl

uça¤› ihtiyac›n›

karfl›lamaya yönelik

sürdürdü¤ü aray›fl, 

beklenildi¤i gibi, ‹srail

Savunma Bakanl›¤›n›n 

tercihini F-35A Lightning

II’den yana karar 

kullanmas›yla sonuçland›.

‹srail ve Amerikan

hükümetleri aras›nda, 

Ekim ay› bafl›nda karfl›l›kl›

olarak at›lan imzalarla,

uça¤›n resmen ‹srail 

Hava Kuvvetlerinin 

envanterine kat›lmas› için

dü¤meye bas›lm›fl oldu.

Yabanc› askeri sat›fllar

(Foreign Military Sales /

FMS) kapsam›nda F-35A

almaya karar veren 

ilk ülke olan ‹srail’in, henüz

rakamlar kesinleflmemifl

olmakla birlikte, ilk etapta

ayr›lan yaklafl›k 2,75 milyar

dolarl›k bütçe dahilinde, 

20 adet F-35A ve ilgili di¤er 

sistemleri alaca¤› söyleniyor.

ABD taraf›ndan büyük 

memnuniyetle karfl›lanan

‹srail hükümetinin F-35

al›m›na yönelik bu 

karar›n›n, ‹srail havac›l›k

endüstrisine de çeflitli

katk›lar sa¤lamas› 

bekleniyor. Aç›k 

kaynaklarda yer alan 

bilgilere göre, ‹srailli 

firmalara yaklafl›k 

4 milyar dolarl›k bir 

ifl pay› verilmesi söz konusu.

‹srail’in ek olarak 55 uçak

daha siparifl etmesi 

durumunda, bu rakam›n 

5 milyar dolara ç›kabilece¤i

belirtiliyor. ‹srail’in motor

seçimiyle ilgili olarak henüz

netleflmemifl karar› ise, 

F-35’e güç verecek 

alternatif motorlar olan

F135 ve F136 cephesinde

hareketli günler yaflayan

Türk sanayisi aç›s›ndan da

stratejik bir önem arz 

ediyor.

Eurofighter Kazas›n›n
Çalkant›s› Sürüyor

‹srail
Resmen 
F-35 Dedi

SAVUNMA
HABER
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Sukhoi’ye ba¤l› Yuri
Gagarin Aviation

Industrial Concern (KnAAPO)
ve Rusya’n›n Sberbank
bankas› aras›nda, Su-35S çok
rollü savafl uça¤›n›n 
üretimine yönelik Eylül
ay›nda bir sözleflme 
imzaland›. Sözleflmeyle,
Rusya’n›n önde gelen
havac›l›k iflletmelerinden
olan KnAAPO’ya, uça¤›n seri 
üretim sürecini sürdürebilmesi
için gereken uzun vadeli
finansman sa¤lanm›fl oldu.
Su-35S’nin seri üretiminin
sadece Rus Hava
Kuvvetlerindeki ihtiyac›
karfl›lamaya yönelik olmad›¤›,
ayn› zamanda uluslararas›
pazara da aç›lmas›n›n 
planland›¤› biliniyor. 
Su-35S’nin baflta gelen
al›c›lar›n›n Güneydo¤u Asya,
Yak›n Do¤u ve Güney
Amerika’dan olmas› 
beklenirken, Rusya’n›n So¤uk
Savafl dönemindeki bu etki

alanlar›na yeniden nüfuz
etme çabas› içinde oldu¤unu
görebiliyoruz. Sukhoi
taraf›ndan yeni nesil (4++)
savafl uçaklar› aras›nda 
gösterilen Su-35S, kendisine
üstün bir manevra kabiliyeti
kazand›ran güçlendirilmifl ve
itkiyi yönlendirebilme
özelli¤ine sahip motorlar›,
çok say›da hava hedefini
eflzamanl› olarak izleyip 
kilitlenebilen radar› ve hava
ve sat›h hedeflerine karfl›

kullan›labilen uzun, orta ve
k›sa menzilli silahlar›n›n yan›
s›ra uça¤›n radarlar taraf›ndan
tespit edilebilirli¤ini azaltan
düflürülmüfl radar iziyle de
pazar›n güçlü rakiplerinden
biri olacak gibi görünüyor.
Geçti¤imiz y›l›n A¤ustos
ay›nda Rusya’da düzenlenen
MAKS 2009 havac›l›k
fuar›nda, Rusya Federasyonu
Savunma Bakanl›¤› ve Sukhoi
aras›nda yap›lan ve 48 adet
Su-35S’nin 2015’e teslim

edilmesini öngören anlaflma
uyar›nca, seri üretim ilk
uça¤›n da bu y›l›n sonuna
kadar Savunma Bakanl›¤›na
teslim edilmesi hedefleniyor.
Projenin sa¤l›kl› bir flekilde
yürüyebilmesi için gereken
finans problemini çözen
Sukhoi’nin, uçufl testlerine
haz›rlanan ilk Su-35S’nin genel
montaj›n› da Ekim ay›n›n
hemen bafl›nda tamamlad›¤›
ve takvime ba¤l› kald›¤› da
gelen haberler aras›nda.

Su-35S’nin Finans Problemi Çözüldü
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Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, Deniz
Kuvvetleri Komutan›

Ora. U¤ur Yi¤it, Savunma Sa-
nayii Müsteflar› Murad Bayar,
Kuzey Deniz Saha Komutan›
Kora. Mehmet Otuzbiro¤lu ve
HAVELSAN Yönetim Kurulu
Baflkan› Korg. (E) Hayrettin
Uzun ile birçok üst düzey as-
keri ve sivil davetlinin kat›l›-
m› ile gerçeklefltirilen Savafl
Yönetim Sistemi Teknolojile-
ri Merkezi’nin aç›l›fl töreni,
HAVELSAN yönetiminin ve
çal›flanlar›n›n hakl› gururunu
da gözler önüne serdi.

HAVELSAN 
Vizyoner Bir fiirket
Kurdele kesiminin ard›ndan ilk
konuflmay› yapan HAVELSAN
Genel Müdürü Dr. Faruk Yar-
man, yaklafl›k 10 y›l önce 
HAVELSAN’›n Deniz Savafl
Sistemleri Direktörlü¤ünü
kurdu¤unu, bugün ise 
HAVELSAN’›n yeni yüzü ola-

rak adland›rd›¤› Savafl Yöne-
tim Sistemi Teknolojileri
Merkezi’ne bak›ld›¤›nda ise
10 y›l önce at›lan bu ad›m›n
bir vizyon göstergesi olarak
de¤erlendirilmesi gerekti¤ini
belirterek sözlerine bafllad›.
O günlerden bugünlere ka-
dar geçen süreçte giderek
artan bir yo¤unlukla, özellik-
le Deniz Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’n›n proje-
lerine odaklanarak çal›flt›k-
lar›n› söyleyen Dr. Yarman,
HAVELSAN’›n ilk olarak 2001
y›l›nda Thales’in alt yükleni-
cisi olarak girdi¤i Meltem II
projesi ile savafl yönetim sis-
temi uygulama yaz›l›mlar›n›
kendi mühendislik kabiliyet-
leri ile gelifltirdiklerini, bu-
gün ise art›k bu tarz projeleri
tek bafllar›na üstlenebilecek
olgunlukta olduklar›n› belirt-
ti. Daha sonraki süreçte G
s›n›f› f›rkateynlerin moder-
nizasyonu için 2004 y›l›nda
imzalan sözleflme ile Arafl-

ÖZEL HABER
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Deniz platformlar› için, birbirinden

ba¤›ms›z birden çok sistemin uyum

içerisinde beraber çal›flmas›n› sa¤layan,

sistem entegrasyonu alan›nda üretti¤i

özgün tasar›mlar›yla ad›ndan s›kl›kla

bahsettiren HAVELSAN, ‹stanbul

Tersanesi Komutanl›¤› içerisinde 

bulunan Savafl Yönetim Sistemi

Teknolojileri Merkezi’nin aç›l›fl›n› 

16 Eylül tarihinde gerçeklefltirdi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

HAVELSAN, Savafl
Yönetim Sistemlerinde de 
Markalaflma Yolunda
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t›rma Merkezi Komutanl›¤› 
(ARMERKOM) taraf›ndan ge-
lifltirilen GENES‹S projesine
bafllad›klar›n› ve böylece sa-
vafl yönetim sistemi uygula-
malar›n›n, yaz›l›mlar›n›n ve
donan›m tasar›mlar›n›n plat-
forma entegrasyonunun yerli
sanayiye devredilmesi için
çal›flt›klar›n› belirten Dr. Yar-
man, bu çal›flmalar›n sonu-
cunda deniz savafl yönetim
sistemlerinin gelifltirilmesi
ve entegrasyonu alan›nda ül-
kemizde yeni bir dönemin
bafllad›¤›n› vurgulad›. 
ARMERKOM’un paydafl› ol-
maktan duyduklar› onuru da
dile getiren Dr. Yarman, ana
entegratör olarak yer ald›k-
lar› GENES‹S projesinin 
HAVELSAN’a önemli kaza-
n›mlar sa¤lad›¤›n› da belirtti.
Tüm bu geliflmelerin akabin-
de, ‹stanbul Tersanesi Ko-
mutanl›¤›n›n önderli¤inde
yürütülen M‹LGEM projesine,
GENES‹S savafl yönetim sis-
temi yaz›l›m ve donan›mlar›-
n› uyarlama ve sistem enteg-
rasyonu faaliyetlerinin icra-
s›nda derinlefltiklerini söyle-
yen Dr. Yarman, “kardefl flir-
ketimiz” diye hitap etti¤i
ASELSAN ile oluflturulan ifl
ortakl›¤› modeli ile de gelifl-
mifl yerli sanayi kat›l›m›n›n
iyice güç kazand›¤›n› sözleri-
ne ekledi. “ARMERKOM’un
yan› bafl›nda, ‹stanbul Tersa-
nesi Komutanl›¤›n›n arazisi
üzerinde, HAVELSAN’›n öz
kaynaklar› ile kurulan Savafl
Yönetim Sistemi Teknolojileri
Merkezi, HAVELSAN’›n
Dz.K.K.l›¤› ve Savunma Sana-
yii Müsteflarl›¤› ile Dz.K.K.l›-
¤›n›n tüm projelerinde mev-
cut ifl birli¤inin gelifltirilme-
sine verdi¤i stratejik önemin
en aç›k ve somut ifadesidir”
diyerek sözlerine devam
eden Dr. Yarman, bu yeni
merkezde HAVELSAN’›n, di-
¤er savunma sanayisi firma-
lar› ile birlikte Teknopark uy-
gulamalar›nda da oldu¤u gibi
üniversiteler, ARMERKOM ve
sivil teknoloji araflt›rma ku-
rumlar› ile ifl birli¤i içerisin-
de çal›flmalar›na devam ede-

ce¤ini söyledi. Savafl Yönetim
Sistemi Teknolojileri Merke-
zi’nin, mevcut projelerin ihti-
yaçlar›n›n karfl›lanmas›n›n
yan› s›ra gelece¤in harekât
ihtiyaçlar›n› da içine alacak
ve Ar-Ge çal›flmalar›n›n ge-
rektirdi¤i etkinlikte bir üs
olaca¤›na inand›klar›n› belir-
ten Dr. Yarman, sözlerine
son verirken, bir taahhüdünü
yenileyerek; HAVELSAN’›n
bugüne kadar oldu¤u gibi ge-
lecekte de Dz.K.K.l›¤›n›n ihti-
yaçlar›n› karfl›layacak flekil-
de göreve haz›r olaca¤›n› ve
verilecek her görevi en iyi fle-
kilde yerine  getirmek için
hiçbir fedakarl›ktan kaç›n-
mayaca¤›n› vurgulayarak,
kürsüyü HAVELSAN Yönetim
Kurulu Baflkan› Korg. (E)
Hayrettin Uzun’a b›rakt›.

HAVELSAN 
Stratejik Hedeflerine
Ulafl›yor
1 milyar dolar› aflan ifl hacmi
ile HAVELSAN’›n stratejik
hedeflerini gerçeklefltirdi¤i-
ne dikkatleri çekerek konufl-
mas›na bafllayan Korg. (E)
Uzun, bu büyümenin, son y›l-
larda yaflanan küresel eko-

nomik krize ve de¤iflen dina-
miklere ra¤men, do¤ru stra-
tejilerle, proaktif giriflimler-
le, kurum içinde yarat›lan si-
nerji ve paydafllar›yla kuru-
lan güçlü ba¤ sayesinde ba-
flar›ld›¤›n› belirtti. “Ancak,
varmak istedi¤imiz yer ve
üstlendi¤imiz misyon, 
HAVELSAN’›n daha rekabet-
çi, daha dinamik, tüm süreç-
leri ve çal›flanlar›, flirket viz-
yonu ile hizalanm›fl bir ku-
rum olmas›n› gerektirmek-
tedir.” diyerek sözlerine de-
vam eden Korg. (E) Uzun, bu
do¤rultuda ortaya koyduklar›
büyüme hedeflerini gerçek-
lefltirmek için HAVELSAN’›n
yurt d›fl›na aç›lma stratejisini
benimsedi¤ini, ifl ekosistemi
oluflturdu¤unu; baflta TSKGV
flirketleri olmak üzere önce-
likle yerel ve gerektikçe kü-
resel flirketlerle ifl birli¤i
yapt›¤›n› ve ekonomik krize
ra¤men büyümenin devam›-
n› sa¤layacak yat›r›mlara da
h›z kesmeden devam edildi-
¤ini belirtti. HAVELSAN’›n
Savafl Yönetim Sistemi Tek-
nolojileri Merkezi’nin de bu
anlay›fl›n son örne¤i oldu¤u-
nu vurgulayan Korg. (E)

Uzun, HAVELSAN’›n büyük
bir marka olma yolunda iler-
ledi¤inin alt›n› çizdi. Ayr›ca
HAVELSAN’›n, ticari ve aske-
ri simülasyon sektörünün
önde gelen araflt›rma firma-
lar›ndan olan ABD merkezli
“Global Industry Analysts
Inc.” firmas› taraf›ndan ya-
y›mlanan “A Global Strategic
Business Report” (Küresel
Stratejik ‹fl Raporu)’nda dün-
yan›n 12 büyük simülasyon
firmas› aras›nda gösterildi¤i-
ne de dikkat çeken Korg. (E)
Uzun, konuflmas›nda bu ba-
flar›lar›n ve finansal büyüme-
nin yan› s›ra HAVELSAN’›n
flirket kimli¤inin daha çok
güçlendirilmesinde izledik-
leri stratejik ifl planlar›na,
TSK’n›n ihtiyaçlar› paralelin-
de yürüttükleri Ar-Ge çal›fl-
malar›na, stratejik insan kay-
naklar› yönetimine ve geçti¤i-
miz y›l uygulamaya koydukla-
r› “Etik Kodlar›”na da de¤indi.
Konuflmas›n›n sonunda 
HAVELSAN’›n komuta kon-
trol, muhabere, bilgisayar, is-
tihbarat, gözetleme ve keflif
sistemleri (C4ISR) projeleri
ile kazanm›fl oldu¤u savafl yö-
netim sistemleri kabiliyetle-
riyle bütün su üstü ve su alt›
deniz platformlar›nda “Savafl
Yönetim Sistemi Yaz›l›m› ve
Entegrasyonu” alan›ndaki li-
derli¤inin SSM’nin “2009-
2016 Savunma Sanayii Sektö-
rel Strateji Doküman›” ile de
tescil edildi¤ini belirten Korg.
(E) Uzun, HAVELSAN’›n sek-
törde öncü flirketlerden biri
olmas›nda pay› olan herkese
teflekkürlerini sunarak sözü
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar’a b›rakt›.
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HAVELSAN 
Genel Müdürü 
Dr. Faruk Yarman

HAVELSAN 
Yönetim Kurulu

Baflkan› Korg. (E)
Hayrettin Uzun
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Yeni Nesil 
Sistemlere Do¤ru…
Konuflmas›na Dz.K.K.l›¤›na
teflekkür ederek bafllayan
Bayar, Dz.K.K.l›¤›n›n, sek-
töre bir çok proje verdi¤ini,
arkas›ndan teknoloji verdi-
¤ini, onun arkas›ndan kadro
verdi¤ini ve son olarak da
yer vererek sektörü tama-
men ba¤r›na bast›¤›n› vur-
gulad›. Bunun sonucu ola-
rak, savunma sanayimize
önemli sorumluluklar düfl-
tü¤ünü söyleyen Bayar, fir-
malar›m›z›n, kendilerini
“Dz.K.K.l›¤› ihtiyaçlar›na
tam ve etkin cevap vermek
için neler yapmal›y›z?” flek-
linde sorgulayarak hareket
etmeleri gerekti¤ini vurgu-
lad›. ‹stanbul Tersanesi Ko-
mutanl›¤› s›n›rlar› içinde
HAVELSAN’a yer verilmesi,
ASELSAN ve STM’nin yine
tersane içerisinde çal›flma
mekanlar›n›n olmas› ile
tam bir sinerji ortam› yaka-
land›¤›n› söyleyen Bayar,
bunun ileriye dönük çok da-
ha büyük bir sinerjinin ge-
liflmesini sa¤layaca¤›n› ve
ilk ad›m›n ise a¤ destekli
yetene¤e sahip gelecek ne-
sil bir entegre savafl yöne-
tim sisteminin gelifltirilme-
si oldu¤unu vurgulad›. Bu-
gün savafl yönetim sistemi
dendi¤inde, art›k bir aray›fl
içerisinde olmad›¤›m›z›
sözlerine ekleyen Bayar,
HAVELSAN’›n, bu yönde ge-
rek SSM’nin sektörel stra-
teji doküman›ndaki öngörü-
ler gerekse kendi yat›r›m ve
çal›flmalar› ile lider bir flir-

ket haline geldi¤ini belirte-
rek konuflmas›n› noktalad›.

Yaz›l›m›n Patronu
HAVELSAN
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar’dan sonra kür-
süye Milli Savunma Bakan›-
m›z Vecdi Gönül ç›kt›. 
HAVELSAN’›n Savafl Yönetim
Sistemi Teknolojileri Merke-
zi’nin aç›l›fl› vesilesiyle misa-
firi olduklar› ‹stanbul Tersa-
nesi Komutanl›¤›n›n, M‹LGEM
projesi ile tarihi bir ad›m att›-
¤›n› belirterek sözlerine bafl-
layan Gönül, bu tarz yat›r›m-
larla bir yandan askeri gemi-
lerin inflas› yönünde önemli
geliflmeler kaydedilirken, öte
yandan yaz›l›m ve donan›m
alan›nda da teknolojik derinli-
¤imizin artt›¤›n› belirtti. Savafl
gemilerini di¤er gemilerden
ay›ran en önemli özelli¤in sa-
vafl yönetim sistemlerinin ta-
sar›m›, üretimi ve entegras-
yonu oldu¤unu söyleyerek
konuflmas›na devam eden

Gönül, art›k bu alanda milli
sanayimizin dünya ölçe¤inde
projeler gerçeklefltirmeye
bafllam›fl olmas›ndan duydu-
¤u gururu dile getirdi. 
HAVELSAN’›n, GENES‹S pro-
jesinde gösterdi¤i baflar›s›y-
la, deniz platformlar›ndaki
savafl yönetim sistemleri en-
tegrasyonu alan›nda kilit bir
role sahip oldu¤unu söyleyen
Gönül, bu proje kapsam›nda
modernize edilen ilk 5 gemi-
nin, sözleflmede öngörülen
sürelerden daha önce teslim
edildi¤ini, 6’nc› geminin tes-
limat›n›n da bu y›l›n sonuna
kadar yap›lmas›n›n öngörül-
dü¤ünü bildirdi. Gönül, 
HAVELSAN’›n Raytheon ile
imzalad›¤› anlaflma çerçeve-
sinde tüm Perry s›n›f› f›rka-
teynlerin savafl yönetim sis-
temleri modernizasyonunun
yap›labilece¤ini söylerken,
bu kapsamda Pakistan Deniz
Kuvvetlerinin envanterindeki
gemilerin modernizasyonu-
na iliflkin teklif verme çal›fl-

malar›na da baflland›¤›n›n
müjdesini verdi. 
HAVELSAN’›n kendi öz kay-
naklar› ile kurdu¤u bu mer-
kez ile birlikte Dz.K.K.l›¤› ile
daha yak›n çal›flma imkan›
kazanaca¤›n› ve böylece
milli çözümlerin, harekat ih-
tiyaçlar›na tam olarak cevap
verecek flekilde gelifltirile-
ce¤ini sözlerine ekleyen Gö-
nül, ülkemizde bir çok fir-
man›n yaz›l›m teknolojileriy-
le u¤raflt›¤›n›, fakat art›k
HAVELSAN’›n bu alanda pat-
ron oldu¤unu ispatlad›¤›n›
söyleyerek firma yönetimini
ve çal›flanlar›n› tebrik ederek
konuflmas›n› bitirdi.
Konuflmalar›n ard›ndan bina
turu gerçeklefltirildi. Bod-
rum kat›nda depo, atölye,
elektrik ve ›s› merkezlerinin
bulundu¤u Savafl Yönetim
Sistemi Teknolojileri Merke-
zi’nin girifl kat›nda ise 
GENES‹S, LST ve M‹LGEM
karaya konufllu test sistemi
laboratuvarlar› bulunuyor.
5435 m2 toplam kapal› alana
sahip olan merkezin birinci
kat›nda da 150 kiflilik yaz›l›m
gelifltirme ofisi bulunuyor.
‹stanbul Tersanesi Komu-
tanl›¤› s›n›rlar› içerisinde te-
sis edilen alanda infla edilen
bu merkez, HAVELSAN’›n, 
GENES‹S Savafl Yönetim Sis-
temi konusunda kazand›¤› de-
neyim ve bilgisini, son kullan›-
c› ile dirsek temas› kurarak
pekifltirmesine ve yeni baflar›-
larla ad›n› daha fazla duyur-
mas›na da vesile olacak.

ÖZEL HABER
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Savunma Sanayii
Müsteflar› 
Murad Bayar

Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül
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Savunma sektörüne
1987 y›l›nda Stinger
projesi ile resmen girifl

yapan Kale Grubu, çok uluslu
flirketlerle çeflitli projelerde
çal›flman›n yan› s›ra 2005 y›-
l›ndan beri Müflterek Taarruz
Uça¤› (JSF) projesi kapsa-
m›nda 200’ün üzerinde kritik
gövde ve kanat parças› üreti-
mini gerçeklefltiriyor. Ticari
havac›l›k alan›nda ise Boeing
737-747-777 ve yeni nesil yol-
cu uça¤› 787’nin gövde par-
çalar›n› ve Airbus 319-20-21
uçaklar›n›n yak›t tank› parça-
lar›n› da üreten Kale Grubu,
P&W ile imzalad›¤› bu ortak-
l›k anlaflmas› ile de F135
uçak motor parçalar›n›n ima-
lat›n› gerçeklefltirecek.

Yüzde 51 Kale’nin
Yüzde 51 Kale Grubu, yüzde
49 P&W ortakl›¤›yla kurulan
yeni flirketin, ilk faaliyetleri-
ne, Kale Grubu flirketlerin-

den Kale Havac›l›k’›n tesisle-
rinde bafllamas› ve ‹zmir 
ESBAfi Serbest Bölge’de, 60
milyon dolarl›k ilk yat›r›m ile
kurulacak fabrikada devam
etmesi öngörülüyor.
Temellerini 2009’un Haziran
ay›nda imzalanan ön anlafl-
ma ile atan ve 2010 May›s’ta
da nihai ortakl›k anlaflmas›n›
imzalayan Kale Grubu ve
P&W, kurduklar› bu yeni flir-
ketin arz›n› ise Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül, Savun-
ma Sanayii Müsteflar› Murad
Bayar, Kale Grubu Onursal
Baflkan› ‹brahim Bodur, Kale
Grubu Baflkan› Zeynep Bo-
dur Okyay, Kale Grubu Tek-
nik ve Kimya Grubu Baflkan›
Osman Okyay ve P&W Bafl-
kan Yard›mc›s› David Galus-
ka ile milletvekilleri ve çok
say›da davetlinin kat›l›m›yla,
16 Eylül tarihinde Kale Hava-
c›l›k tesislerinde düzenlenen
bas›n toplant›s› ile yapt›.

Konuflmas›n› yapmak üzere
kürsüye ç›kan Kale Grubu
Teknik ve Kimya Grubu Bafl-
kan› Osman Okyay, Kale Gru-
bu’nun 1987 y›l›nda savunma
sanayisine nas›l girifl yapt›-
¤›ndan bafllayarak flu an yü-
rütmekte olduklar› faaliyet-
leri de kapsayan genifl bir
tablo çizdi. Daha sonra P&W
ile ortak kurduklar› ve ‹zmir
ESBAfi Serbest Bölgesi’nde
infla edilecek tesiste faaliyet
gösterecek Kale Pratt &
Whitney Uçak Motorlar› Sa-
nayi A.fi.’nin nas›l do¤du¤una
k›saca de¤inen Okyay, fabri-
ka binas›n›n 2010 Kas›m
ay›nda yat›r›m›na bafllanaca-
¤›n›, 2011 Aral›k ay›nda aç›l-
mas›n› ve 2012 Ocak ay›nda
ise bu tesiste seri imalat›n
bafllamas›n› öngördüklerini
belirtti. Bu ortakl›k kapsa-
m›nda kurulan yeni flirketin,
üretece¤i tüm F135 motor
parçalar›nda tek kaynak ola-
ca¤›n› söyleyen Okyay, olufl-

turmufl olduklar› milli savun-
ma ve havac›l›k sanayi politi-
kalar› neticesinde her geçen
gün h›zla büyüyen ve güçle-
nen bir Türk Savunma ve Ha-
vac›l›k Sanayisi meydana
gelmesinde büyük paya sa-
hip Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül’e ve bu politika-
lar›n hayata geçirilmesinde
baflar›l› bir ekip çal›flmas›na
liderlik eden Savunma Sana-
yii Müsteflar› Murad Bayar’a
ve tüm SSM ekibine flükran-
lar›n› sunarak, kürsüyü P&W
Baflkan Yard›mc›s› David Ga-
luska’ya b›rakt›.
Sözlerine, Kale Grubu ile ya-
p›lan bu ortakl›k anlaflmas›-
n›n, Türkiye ve Türk Havac›l›k
Sanayisi ile var olan iliflkilerin
gelifltirilmesi aç›s›ndan önem
tafl›d›¤›na dikkat çekerek
bafllayan Galuska, konuflma-
s›n›n devam›nda United
Technologies çat›s› alt›nda
bulunan P&W’nin yap›s›na ve
Türkiye’de Alp Havac›l›k, THY
Teknik gibi ifl birli¤i yapt›¤›
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Havac›l›k alan›nda her geçen gün yeni bir baflar›ya imza atan savunma sanayimiz,
son olarak Kale Grubu ile uçak motor sanayisinin devlerinden Pratt & Whitney
(P&W)’nin ortakl›k anlaflmas› imzalamas›yla bir kilometre tafl›n› daha geride
b›rakt›. 2009 y›l›n›n Haziran ay›nda Paris Air Show’da bir ön anlaflma imzalayan
taraflar, 16 Eylül 2010 tarihinde ise Kale Pratt & Whitney Uçak Motorlar› 
Sanayi A.fi.’nin kuruluflunu ilan ederek, bu alanda Türkiye’nin de art›k küresel 
bir oyuncu olma yolunda emin ad›mlar att›¤›n› gözler önüne serdi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

Kale-P&W Ortakl›¤›n›n 
F135 Hedefi 1 Milyar Dolar
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firmalarla olan iliflkilerine
de¤indi. Askeri motor üreti-
minde köklü bir geçmifle sa-
hip olan P&W’nin yaklafl›k
8500 adet askeri motorunun
dünyada 29 farkl› ülke ordusu
taraf›ndan kullan›ld›¤›n› dile
getirerek firmas›n›n baflar›l›
grafi¤ini sergileyen Galuska,
JSF projesi kapsam›nda ge-
lifltirdikleri F135 motorlar›n›n
da her geçen gün, perfor-
mans anlam›nda önemli kilo-
metre tafllar›n› geride b›ra-
karak yol ald›¤›n› belirtti. Or-
takl›¤›n ilk etapta, konvansi-
yonel kalk›fl ve inifl kabiliyetli
(CTOL) ve k›sa mesafeden
kalk›fl dikey inifl kabiliyetli
(STOVL) uçaklar›na güç vere-
cek F135’lerin parçalar›na
yo¤unlaflaca¤›n› söyleyen Ga-
luska, ilerleyen süreçte ise
üretim hatlar›n›n, P&W’nin
gelifltirdi¤i di¤er motorlar› da
kapsayacak flekilde geniflleti-
lebilece¤ini belirtti.

Kaybedecek 
Zaman Yok
Galuska’dan sonra konufl-
mas›n› yapmak üzere kürsü-
ye ç›kan Kale Grubu Onursal
Baflkan› ‹brahim Bodur,
1950’li y›llarda Türkiye’de sa-
nayileflmenin sa¤lanmas›
ad›na verdikleri mücadele-
lerden bafllayarak bugün ge-
linen noktada ise Kale Gru-
bu’nun özellikle havac›l›k
sektöründe dünya devleri ile
birçok projede görev ald›¤›n›
gururla ifade etti. Bodur ayr›-
ca, P&W ile birbirlerine ina-
narak bu yeni ortakl›¤› yürü-
teceklerini ve bu proje kapsa-
m›nda P&W taraf›ndan 5-6

senelik bir periyodu kapsaya-
cak flekilde Kale Grubu çal›-
flanlar›n› yetifltirmek üzere
bir ekibin Türkiye’ye gelece-
¤ini; böylece teknoloji trans-
ferinin gerçeklefltirilece¤ini
söyledi. ‹brahim Bodur da ko-
nuflmas›n›n sonlar›nda Kale
Grubu Teknik ve Kimya Gru-
bu Baflkan› Osman Okyay gibi
bu çal›flmalar›nda kendilerini
destekleyen Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül’e ve Sa-
vunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar’a teflekkür ede-
rek, güvenlerini bofla ç›kart-
mayacaklar›n› belirtti. Son
olarak Kale Grubu çal›flanla-
r›ndan Kas›m ay›nda yap›l-
mas› planlanan ‹zmir’deki te-
mel atma töreninin öne çe-
kilerek 29 Ekim
Cumhuriyet
Bayram›’nda
yap›lmas›n› ve
gelecek sene Cumhuri-
yet Bayram›’na kadar da tesi-
sin tamamlanmas›n› isteyen
Bodur, “Türkiye’nin kaybede-
cek zaman› yoktur.” diyerek
sözlerini noktalad›.
‹brahim Bodur’un konuflma-
s›n›n akabinde söz alan Sa-
vunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar, “Havac›l›k ala-
n›nda geçti¤imiz y›llarda ya-
flanan geliflmeleri göz önün-
de bulundurdu¤umuzda, Ka-
le Grubu taraf›ndan gerçek-
lerlefltirilen bu ifl birli¤ini
sürpriz olarak karfl›lamamak
gerekir.” diyerek, JSF proje-
sinde bafltan itibaren “ortak
ülke” olman›n ne kadar ön-
görülü ve do¤ru bir karar ol-
du¤unun bir kez daha gözler
önüne serildi¤ini söyledi.

“Ortak ülke olma vizyonu ve
karar› sanayimize aktar›la-
cak yeni ifllerin ve ülkemize
kazand›r›lacak yeni teknolo-
jik yeteneklerin kap›s›n› aç-
makla birlikte, dünyan›n en
büyük firmalar›yla stratejik ifl
birli¤i imkânlar›n› da ortaya
ç›karm›flt›r. Bugün hep bera-
ber bunun bir örne¤ine fla-
hitlik ediyoruz.” diyen Bayar,
SSM’nin, yerli firmalar›m›za,
küresel tedarik zincirinin bir
parças› olabilmeleri için elin-

den gelen her türlü deste-
¤i verdi¤ini; JSF proje-

sine dahil oldu¤u-
muz ilk günden

itibaren var

olan stratejinin meyvelerini
ise bugün toplamaktan
memnuniyet duydu¤unu be-
lirtti. Bayar ayr›ca, Kale Gru-
bu ile P&W aras›nda yap›lan
bu ortakl›¤›n, Türk firmalar›-
n›n küresel anlamda birer
oyuncu olarak kabul edildi¤i-
nin, Türkiye’ye duyulan güve-
nin ve Türk Havac›l›k Sanayi-
si taraf›ndan kat edilen me-
safenin ispat› niteli¤inde ol-
du¤unu sözlerine ekledi.
“Müflterek Taarruz Uça¤›
projesinde üretime yönelik
faaliyetler belli bir h›zla de-
vam ederken, özellikle ida-
me iflletme evresine iliflkin
beklentilerimizi P&W yöneti-
cileri buradayken bir kez da-

ha hat›rlatmak isterim.” di-
yerek konuflmas›n› sürdüren
Bayar, Savunma Sanayii ‹cra
Komitesi taraf›ndan al›nan
kararlar aras›nda, F-35 için
seçilecek motorun bak›m,
onar›m, yenileme ve nihai
montaj yetene¤inin kazan›l-
mas›n›n da yer ald›¤›n›, buna
paralel olarak, Türkiye’de
askeri ve sivil tesislerde yer
alan yeteneklerin de¤erlen-
dirilerek, milli isteklerimizin
karfl›lanmas› konusundaki
beklentilerine dikkat çeke-
rek konuflmas›n› noktalad›.
Konuflmas›n› yapmak üzere
kürsüye ç›kan son isim ise
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül oldu. Tüm di¤er ko-

nuflmac›lar gibi Türk Ha-
vac›l›k Sanayisi’nde ya-
flanan geliflmelere bir

kez daha dikkat çeken Gönül,
Türk flirketlerinin, havac›l›k
alan›nda sadece yabanc› fir-
malara üretim yapmakla
kalmad›¤›n›, dünyan›n önde
gelen flirketleriyle uzun va-
deli stratejik ifl birlikleri ger-
çeklefltirerek küresel birer
oyuncu olduklar›n› göster-
diklerini belirtti. Kale Grubu
ve P&W ortakl›¤›n›n yapaca¤›
yat›r›m ile elde edilecek tek-
nolojik kazan›m›n yan› s›ra
ilk 5 y›l içinde yaklafl›k 700
çal›flana yeni ifl imkân› sa¤-
lanaca¤›n› ve bu ifl birli¤inin
sadece JSF projesi ile s›n›rl›
kalmayaca¤›n›; farkl› motor
tipleri için de üretim yap›l-
mas›n›n planland›¤›n› söyle-
yen Gönül, konuflmas›n›n de-
vam›nda P&W’nin Türkiye’de
yapt›¤› di¤er yat›r›mlara da
de¤indi. Ortaya ç›kan tablo-
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Kale Grubu 
Teknik ve Kimya
Grubu Baflkan›
Osman Okyay

P&W Baflkan
Yard›mc›s› 
David Galuska

Kale Grubu 
Onursal Baflkan›
‹brahim Bodur
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dan, P&W’nin Türkiye’de
uzun soluklu bir yat›r›mc› ol-
may› hedefledi¤inin görüldü-
¤ünü sözlerine ekleyen Gö-
nül, “Tekrar hat›rlatmak is-
terim ki, ülkemizin idame ifl-
letme evresi için belirledi¤i
hedeflere ulafl›lmas›, 2011
y›l›nda verilmesi planlanan
uçak tedarik karar› öncesin-
de kritik önem arz etmekte-
dir. Bu kapsamda, özellikle
bak›m onar›m alan›nda Tür-
kiye’deki yeteneklerin Küre-
sel Lojistik Destek Siste-

mi’nin bir parças› olarak de-
¤erlendirilmesi ve bütün 
F-35 kullan›c›s› ülkelere hiz-
met verilmesi için gerekli ça-
l›flmalar›n ana yüklenici fir-
malar taraf›ndan ivedilikle
yürütülmesini bekliyoruz.”
diyerek kürsüden indi.

Toplam ‹fl Hacmi 
1 Milyar Dolar›n
Üzerinde
JSF projesi kapsam›nda Tür-
kiye’nin almay› planlad›¤› 
F-35’lere güç verecek motor

tipine 2011 y›l›nda karar ve-
rilmesinin beklendi¤i göz
önünde bulundurulursa, Ka-
le grubu ve P&W aras›ndaki
bu ortakl›k anlaflmas›n›n ne
kadar stratejik bir öneme sa-
hip oldu¤u bir kez daha orta-
ya ç›k›yor. Bu ortakl›k anlafl-
mas› kapsam›nda, en baflta
da belirtti¤imiz gibi 60 milyon
dolarl›k ilk yat›r›mla temeli
at›lacak olan tesis, 12.000
m2si kapal› alan olmak üze-
re, 40.000 m2lik bir alanda
kurulacak. 5 y›l içinde 700 ki-

flinin istihdam edilmesinin
planland›¤› bu üretim hatlar›
sayesinde, titanyum s›cak
flekillendirme ve elektron
›fl›n kayna¤› gibi üretim tek-
niklerinin yan› s›ra geliflmifl
test ve inceleme metodoloji-
leri gibi bir tak›m yeni kabili-
yetler de kazan›lacak. Kale
Pratt & Whitney Uçak Motor-
lar› Sanayi A.fi.’nin, üretece¤i
tüm F135 motor parçalar›nda
do¤rudan tek kaynak olaca¤›
bu önemli ortakl›¤›n finansal
hacminin ise y›ll›k 60 milyon
dolar mertebesinde olmas›
ve JSF program› boyunca,
toplamda 1 milyar dolar›n
üzerine ç›kmas› bekleniyor.
Ayr›ca, Bayar’›n konuflmas›n-
dan hareketle, ortaklar›n, he-
deflenen y›ll›k ifl hacminin
300 milyon dolar seviyesine
ç›kart›lmas› yolunda niyet be-
yanlar›n›n oldu¤unu da ekle-
mek gerekiyor.
P&W Baflkan Yard›mc›s› 
David Galuska ile F135 
projesindeki son geliflmeleri
ve P&W’nin Kale Grubu ile
gerçeklefltirdi¤i bu ortakl›¤›
de¤erlendirdi¤imiz 
söyleflimizi Kas›m say›m›zda
okuyabilirsiniz.
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Asimetrik Çat›flmalara
Asimetrik Uçak:OA-X

OA-X, halihaz›rda benzeri görev tan›m›yla kullan›lan A-10’un taht›n› sallamaya aday…
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Amerikan Hava Kuvvet-
lerinin (USAF), bu ihti-
yaca cevap olabilecek

flekilde 100 uçakl›k bir al›m
planlad›¤› ve 2 milyar dolar-
l›k bir bütçe ay›rd›¤›, “Hafif
Taarruz ve Silahl› Keflif” ola-
rak Türkçelefltirebilece¤imiz
Light Attack Armed Recon-
naissance (LAAR) program›-
n›n bafllang›c› 2008 y›l›na
uzan›yor. Baz› kaynaklarda
OA-X olarak da geçen ve per-
vaneli bir uça¤›n tedarik edil-
mesinin öngörüldü¤ü prog-
ram dahilinde, öncelikle
Amerikan Hava Kuvvetleri
Özel Harekât Komutanl›¤›n›n
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›
hedefleniyor.
Türk Silahl› Kuvvetlerinin de
uzun y›llard›r sürdürdü¤ü te-
rörle mücadelede görev alan
personelin, böylesi bir çat›fl-
ma ortam›nda hava deste-
¤inden beklediklerinin neler
oldu¤unu gözden geçirdi¤i-
mizde, tasarlanacak uça¤›n,
asl›nda tan›mlanan ihtiyac›
karfl›lamada ne kadar gerek-
li olaca¤› konusunda da fikir
sahibi olmam›z mümkün
olabilir.

‹htiyaçlar
‹yi Tan›mlanmal›
Bir kere, esas çat›flma gücü-
nün olabildi¤ince hareketli
ve süratli, hafif silahlarla do-
nat›lm›fl kara unsurlar›ndan
olufltu¤u bir ortamda, ayn›
flekilde son derece hareketli
ve hafif has›m unsurlara kar-
fl›, hava kuvvetlerinden neler

beklendi¤ini incelemek ge-
rekli. Çok k›sa sürede tepki
verecek, uzun süre yer un-
surlar›n› destekleyebilecek
ve gerekirse takibi sürdüre-
bilecek, bak›m ve ikmal için
daha az zamana ihtiyaç du-
yan, böylece destekleme sü-
resi fazla olan, fazla mühim-
mat tafl›yabilen, her hava ve
görüfl koflulunda, özellikle
de gece flartlar›nda kesintisiz
ve etkili bir hava destek vas›-
tas›n›n varl›¤›, hem yerdeki
unsurlar›n güvenli¤ini hem
de terörle mücadelenin çok
önemli bir amac›n› teflkil
eden psikolojik olarak üstün-
lü¤ü sa¤layabilir.
Bu beklentileri karfl›layabile-
cek bir hava platformunun,
ABD’nin terörle küresel mü-
cadele (Global War on Terror
/ GWOT) kapsam›nda uygula-
d›¤› Ayaklanmalara Karfl›
Harekât (Counter-Insur-
gency Operations / COIN)
konseptine önemli katk›larda
bulunaca¤› bir gerçek.
Tasarlanan yeni uça¤›n, asi-
metrik çat›flma ortam›nda
hedeflenen bask›n etkisini de
artt›racak flekilde; ses izinin
düflük olmas›n›n yan› s›ra al-
çaktan ve düflük h›z ile emni-
yetli uçufl yapabilmesi bafll›-
ca özellikleri aras›nda yer
al›yor. Uça¤›n di¤er önemli
özelliklerinden birisi olan
inifl ve kalk›fl için asgari ye-
terlilikteki geçici pistleri kul-
lanabilmesi, çat›flma ortam›-
na yak›n konufllanabilmesini
ve böylece hedef bölge üzeri-

ne daha k›sa sürede gelip,
hedef bölge üzerinde daha
uzun süre kalmay› sa¤layabi-
lecek.

Maliyetler de 
Afla¤› Çekiliyor
Pervaneli olarak tasarlanan
uça¤›n, jetlerle mukayese bi-
le kabul etmeyecek kadar
ekonomik olan yak›t tüketi-
mi, onun, çat›flman›n en kri-
tik an›nda muharebe ortam›-
n› terk ederek yak›t ikmaline
gitmesini gerektirmeyecek,
böylece kesintisiz olarak te-
rörist unsurlar üzerinde bas-
k›y› sürdürerek, adeta bu-
harlafl›p, süratle ortadan yok
olmak için f›rsat kollayan he-
defe, büyük bir darbe vurul-
mas›n› kolaylaflt›rm›fl olacak.
Ayr›ca, hedef teflhis ve tespi-
tinde pilota büyük kolayl›k ve
zaman kazand›ran düflük
h›z-alçak irtifadan uçufl kabi-
liyeti nedeniyle, kullan›lan
yüksek tahrip güçlü büyük
çapl› silah sistemleri, yeni
tasar›mda yerini roket ve
makinal› tüfekler gibi daha
küçük çapl› silah sistemleri-
ne b›rak›yor. Böylece hem
çat›flma ortam›nda kalan ve
hedefe yak›n bulunan siville-
rin zarar görmesi hem de ge-
reksiz maliyet art›fl›n›n ön-
lenmesi hedefleniyor. Bu
ekonomik olma özelli¤inin,
ayn› zamanda benzeri bir
mücadeleyi k›s›tl› bir bütçe
ile yapmak zorunda olan ül-
keler için de uça¤› çok cazip
hale getirmesi bekleniyor.
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Terörle

mücadelede 

konvansiyonel

harp için 

tasarlanm›fl

silahlar›n

kullan›lmas›n›n 

ne kadar pahal›

bir yöntem

oldu¤u, art›k 

tüm dünyada

genel kabul gören

bir yaklafl›m.

Amerikan

Savunma

Bakanl›¤› da, 

konvansiyonel

harp ihtiyaçlar›

paralelinde

gelifltirilen savafl

uçaklar›n›n 

yerine, “gündüz

külahl›, gece

silahl›” tabir

edilen ve gerilla

taktiklerini 

uygulayan

teröristlere karfl›,

özellikle

Afganistan gibi

asimetrik çat›flma

ortamlar›n›n

ihtiyaçlar›na cevap

verebilecek düflük

maliyetli bir uçak

aray›fl›na girmifl

durumda.

Savafl B‹ÇER 
s.bicer@savunmahaber.com

Boeing’in OA-X kapsam›nda teklif etti¤i 
OV-10 Bronco temelli çözümü OV-10X

©
B

o
ei

n
g



ANAL‹Z

28

Görece yavafl taarruz heli-
kopterleri ile yüksek h›zl› jet
uçaklar›n›n aras›nda bir orta
s›n›f hava platformu olmas›
planlanan uça¤›n, yak›n hava
destek görevi, hava savunma
görevi ve yerdeki düflman
hava savunmas›na karfl› ha-
rekât görevlerinin her birisini
baflar› ile icra edebilen, ör-
ne¤in bir F-16 savafl uça¤› ile
mukayese edildi¤inde, çok
maksatl› kullan›m alan›n›n
olmamas› ve s›n›rl› ek rol
üstlenebilecek olmas› bir ek-
siklik olarak görülüyor.
Ancak e¤itim uçufllar›n›n da
ayn› uçak ile yap›labilecek ol-
mas› sayesinde, pilotun e¤i-
tim gördü¤ü uçakla çat›flma-
ya da girmesi, jet pilotu yetifl-
tirilmesine oranla zaman ve
maliyet bak›m›ndan çok bü-
yük kazanç sa¤layabilecek.
Bu noktada, yeni uça¤›n he-
deflenen muharebe uçufl sa-
atinin 1000 dolar seviyesinde
olmas›n›n öngörüldü¤ünün
ve bu rakam›n muharebe
uçufl saati 7500 dolar›n üze-
rinde olan F-16 ile k›yaslan-
d›¤›nda ne kadar ekonomik
olaca¤›n› dikkate almak ge-
rekiyor.

B‹D’den Sat›rbafllar›
ABD Hava Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› taraf›ndan 27 Tem-
muz 2009’da yay›mlanan iha-
le için Bilgi ‹stek Doküman›
(B‹D)’e göre, 100 adet uça¤›n
ilk teslimlerinin 2012 mali y›-
l›nda bafllamas› planlanm›fl

olsa da biraz gecikme yaflan-
mas› muhtemel görünüyor.
B‹D’de belirtilenler do¤rultu-
sunda iki kiflilik olarak tasar-
lanacak uça¤›n, görevin ge-
rektirdi¤i birçok silah siste-
mine ve hedef alg›lay›c›ya uy-
gun olmas›, kara unsurlar›
ile eflgüdüm içerisinde, her
türlü veri nakli ile atefl deste-
¤i sa¤layabilecek donan›ma
sahip olmas› isteniyor.
B‹D’de, yer deste¤i olmaks›-
z›n zor arazi koflullar›nda ha-
rekat, gerekli durumlarda
her iki pilot taraf›ndan da
uça¤›n uçurulabilmesi, f›rlat-
ma koltu¤u düzene¤i, spesi-
fik olarak belirtilen hava-yer
aviyonik ve sistemleri ile ak-
tif-pasif savunma sistemleri
de istekler olarak ayr›ca s›-
ralan›yor. Uça¤›n, 1800
m’den k›sa mesafede kalk›fl

yapabilmesi, -54 ile + 45 de-
rece s›cakl›k aral›¤›nda ha-
rekât icra edebilmesi, harici
yak›t tanklar› ve görev için
gerekli asgari faydal› yükle
yüklendi¤inde, 30 dakika da-
ha uçabilecek kadar daha ye-
dek yak›t kalacak flekilde, 5
saat havada kalmas› ve bu
flartlar alt›nda azami 900 de-
niz mili menzile ulaflabilme-
si, belirtilen di¤er istekler
aras›nda yer al›yor.

Bir A-10 Olmasa da
LAAR program›yla tasarla-
nan uça¤›n, ABD’nin uzun y›l-
lard›r hizmetinde olan ve
özellikle Afganistan’daki
ayaklanmalara karfl› yürütü-
len operasyonlarda yo¤un

olarak kulland›¤› A-10 Thun-
derbolt uça¤›ndan temel
operasyonel farkl›l›klar› ara-
s›nda flunlar› sayabiliriz:
� A-10’daki 2 adet

TF-34-GE-100 turbofan
motor yerine OA-X 
projesinde seçilecek 
uça¤›n pervaneli olmas›
isteniyor,

� A-10’daki 7 namlulu 
30 mm GAU-8/A Gatling
topu, AGM-65B/D/G 
Maverick havadan karaya
füzeler, GBU serisi lazer
güdümlü bombalar, 
MK serisi genel maksat ve
napalm bombalar› ile 
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Embraer’in Super Tucano’su

OA-X’in, A-10’un baz›
kabiliyetlerine sahip 
olmas› da isteniyor.
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70 ve 127 mm’lik (2,76 ve
5,0 inç) roketler gibi 
silahlar, yeni tasar›mda
yerini; bir veya iki adet 
hafif makinal› tüfek 
ve 2,75 inç’lik roketlere 
b›rak›yor. Geliflmifl 
serbest düflüfllü ve lazer
güdümlü bombalar ile 
yine geliflmifl havadan 
karaya füze sistemlerine
ilave olarak, A-10’un baz›
modellerinde bulunan 
havadan havaya füzeler
gibi silah sistemleri, 
yeni tasar›mda da 
öngörülüyor.

� A-10’un operasyonel 
irtifa tavan› 41.000 feet
iken, LAAR’dan, yay›mlanan
B‹D’de beklenen 30.000
feet’lik irtifa tavan›, uça¤›n
kullan›m maksad› ve 
ekonomik olma özelli¤i 
ile de uyumlu görünüyor.

Pentagon yetkilileri taraf›n-
dan, uça¤›n tasar›m›n›n ha-
len üretimde olan bir model-
den al›nmas› gerekti¤i vur-
gulan›yor. Ayr›ca, ABD’deki
bas›n ve yay›n organlar›nda,
B‹D’de belirtilen özelliklere
uygun platformlara sahip ol-
du¤u de¤erlendirilen, toplam
26 firman›n teklif ile ilgilen-
di¤i, teklif edilen uçaklar
aras›nda; Boeing OV-10(X)
Bronco, Air Tractor AT802U,
Alenia M346, Embraer EMB-
314 Super Tucano, Hawker
Beechcraft, AT-6B Texan II
ve Pilatus PC-6 Porter’in bu-
lundu¤u ifade ediliyor.
ABD eski Savunma Bakan›
Donald Rumsfeld’in daha Te-
rörle Küresel Mücadele’nin
henüz bafllar›nda iken söyle-
di¤i; “Milyon dolarl›k füzeyi,
befl dolarl›k çad›ra koymak
istemiyorum” sözleri, asl›n-

da, asimetrik özellikli bir ça-
t›flma ortam›nda, siyasi, as-
keri ve mali nedenlerden
ötürü, hem düflük maliyetli
hem de tehditle orant›l› bir
kuvvet kullan›m›n›n zorun-
lulu¤unu gözler önüne
seriyor.
Yeni tasar›m›n bu ihtiyac› gi-
derebilece¤i, özellikle de ha-
va üstünlü¤ü gerektirmeyen
terörle mücadeledeki çat›fl-
ma ortam›nda; silahl› heli-
kopter, silahl› ve silahs›z in-
sans›z hava arac› (‹HA)’lar›n
sa¤lad›¤› destekten daha
fazlas›n› yer unsurlar›na ve-
rebilece¤i de¤erlendiriliyor.
USAF yetkilileri, kullan›ma
baflland›¤› andan itibaren,

projenin, jet motorlu bir sa-
vafl uça¤›na gereksinimi ol-
mayan, olsa da bu gereksini-
mi karfl›layacak bütçesi ol-
mayan çok say›da ülkenin de
ilgisini çekece¤ini öngörüyor.
Hatta aralar›nda Türkiye’nin
de ad›n›n geçti¤i baz› ülkele-
rin, bu uça¤›n ortak üreti-
minde rol alabilece¤i de ABD
cephesindeki gelecek öngö-
rüleri aras›nda yer al›yor.
ABD’de ilk yap›lan k›sa vade-
li planlamalar do¤rultusun-
da, program›n bafllang›ç
aflamas›nda, ilk 15 uça¤›n
2011’de teslim al›nmas› ve
ilk 24 uçakl›k filonun Ameri-
kan Hava Kuvvetlerinde iki y›l
içerisinde haz›r olmas› iste-
niyor iken, ayr›nt›lar›n›n he-
nüz netlefltirilememifl olma-
s› nedeniyle, ilk teslimlerinin
muhtemelen 2012’de yap›l-
mas› ve platformun en erken
2013’te operasyonel olmas›
bekleniyor.
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Pilatus PC-6 Porter

Air Tractor’un silahland›r›lm›fl 
AT-802U platformuAlenia Aermacchi’nin M-346’s› da OA-X

adaylar›ndan biri olarak gösteriliyor.
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A nadolu Üniversitesi (AÜ), ‹TÜ, Kocaeli Üniversitesi ve
ODTÜ gibi üniversitelerimiz ile birlikte, baflta Ulaflt›r-
ma Bakanl›¤›, SSM, DHM‹, SHGM’nin yan› s›ra THY,

TUSAfi ve TEI gibi ülkemiz havac›l›¤›n›n önde gelen kurum
ve kurulufllar›ndan temsilcilerin kat›ld›¤› konferans›n bafl-
kanl›¤›n› ise AÜ Sivil Havac›l›k Araflt›rma ve Uygulama Mer-
kezi Müdürü Prof. Dr. Hikmet Karakoç yapt›. 3 gün süren et-
kinlik kapsam›nda gerçeklefltirilen paralel oturumlarda;
havac›l›k kurallar›, havac›l›kta insan faktörleri, hava-uzay it-
ki sistemleri, uçak performans›, uygulamal› aerodinamik,
aeroelastik analiz ve tasar›m, insans›z hava araçlar›, ak›fl-
kanlar mekani¤i ve aerodinamik, hava-uzay malzemeleri,
hava trafik yönetimi ve hava arac› bak›m› ve onar›m› gibi ko-
nu bafll›klar› alt›nda bildiriler sunuldu. Bildiriler hakk›nda
detayl› bilgi edinmek isteyen okuyucular›m›z,
www.uhuk.org.tr adresinden faydalanabilirler.
Ülkemiz havac›l›¤›n›n geliflimine katk›da bulunacak böy-
lesi önemli bir etkinli¤e kat›l›m›n, özellikle de Eskifle-
hir’den, düflük olmas›n›n dikkatleri çekti¤ini de ekleme-
liyiz.

SHAUM Dan›flma Kurulu da Topland›
Konferans›n bafllamas›ndan bir gün önce ise Anadolu Üniver-
sitesi Sivil Havac›l›k Araflt›rma ve Uygulama Merkezi 
(SHAUM)’un dan›flma kurulu toplant›s› yap›ld›. AÜ Rektörü
Prof. Dr. Davut Ayd›n’›n ev sahipli¤inde gerçeklefltirilen top-
lant›ya, dan›flma kurulu üyeleri olan;
� Anadolu Teknoloji Araflt›rma Park› Genel Müdürü 

Faz›l Ayd›nmakina,
� HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Faruk Yarman,

ÖZEL HABER
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Anadolu Üniversitesi Sivil Havac›l›k

Yüksekokulu, ‹TÜ Uçak ve Uzay

Bilimleri Fakültesi ve ODTÜ Havac›l›k

ve Uzay Mühendisli¤i Bölümünün,

dönüflümlü olarak iki y›lda bir 

düzenledi¤i Ulusal Havac›l›k ve 

Uzay Konferans›’n›n üçüncüsü, 

16-18 Eylül tarihleri aras›nda

Eskiflehir’de gerçeklefltirildi. 

Havac›l›k ve uzay alanlar›nda,

Türkiye’deki araflt›rmac› ve

akademisyenleri buluflturmak,

aralar›ndaki bilimsel iletiflimi

güçlendirmek ve ortak çal›flmalar için

zemin haz›rlamak amac›na yönelik

olarak, ilki 2006 y›l›nda ODTÜ’de, 

ikincisi 2008 y›l›nda ‹TÜ’de düzenlenen

etkinli¤in bu y›lki ev sahibi ise 

Anadolu Üniversitesi Sivil Havac›l›k

Yüksekokulu oldu.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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Eskiflehir’de Gündem
Havac›l›k Oldu



� Kocaeli Üniversitesi SHYO Müdürü Doç. Dr. Erhan Bütün,
� myTECHNIC Teknoloji ve ‹fl Gelifltirme Direktörü Can Erel,
� Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar,
� TAV ‹nsan Kaynaklar› Müdürü Murat Orhan,
� TEI Genel Müdürü Ak›n Duman,
� THK Sportif Havac›l›k E¤itim fiube Müdürü 

Murat Sönmezo¤lu,
� TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll›,
� Türkiye Havayolu Pilotlar› Derne¤i Baflkan› Kpt. Plt. 

Muzaffer Özacar
� Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Mustafa F›rat,
ve SHAUM Yönetim Kurulu üyeleri olan;
� AÜ Rektörü Prof. Dr. Davut Ayd›n,
� AÜ Sivil Havac›l›k Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. 

Mustafa Cavcar,
� AÜ Uydu ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 

Alper Çabuk,
� AÜ SHAUM Müdürü Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç,
� Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesi Genel Müdürü 

Orhan Birdal,
� THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil ve
� THY Teknik Genel Müdürü Doç. Dr. ‹smail Demir 
ile birlikte, UHUK için gelen üst düzey yönetici ve uzmanlar da
dinleyici olarak kat›ld›. Genifl ve üst düzey bir kat›l›mla gerçek-
lefltirilen ve SHAUM Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan çal›flmala-
ra ve geliflmelere yönelik bilgilerin de kat›l›mc›larla paylafl›l-
d›¤› toplant›da, dan›flma kurulu üyelerinin SHAUM’a iliflkin de-
¤erlendirme ve beklentileri de gündeme getirildi.

Havac›l›k Sektörü ‹çin Hedef 10 Milyar Dolar
Toplant›da söz alan Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Ba-
yar, bu giriflime bir sanayi ve teknoloji koordinasyon üst ku-
rulu olarak bak›labilece¤i ve bürokratlar baflta, tüm ilgilile-
re yönelik düflünsel referanslar›n belirlenebilece¤i sonuç-
lar›n beklentisini dile getirdi¤i de¤erlendirmesinde, ülke-
mizdeki uçak mühendisi aç›¤›na da dikkat çekti. Havac›l›k
endüstrisinde, yaklafl›k 10 milyar dolarl›k bir hacme ulaflan
Meksika modelinin incelemeye al›nd›¤›na da de¤inen Bayar,
bu çal›flman›n sonuçlar›ndan da yararlan›labilece¤ini ekle-
di. Bu noktadan hareketle Bayar, havac›l›k sanayimiz için
Meksika benzeri bir sektör hedefi koyulabilece¤inden de
bahsetti.
Genel olarak yap›lan de¤erlendirmelerde öne ç›kan konu
ise havac›l›¤›n her alan›nda yetiflmifl personel aç›¤›n›n bu-
lundu¤u tespiti oldu. Ancak bu problemin çözülmesiyle ilgi-
li somut bir öneri getiren kimse olmad›. De¤erlendirmeler-
de öne ç›kan bir di¤er dikkat çekici konu da myTECHNIC
Teknoloji ve ‹fl Gelifltirme Direktörü Can Erel taraf›ndan
gündeme getirilen;
“Havac›l›¤›n operasyonel ölçe¤inde geçerli olan “savunma

/ askeri” havac›l›k ile “sivil / ticari” havac›l›k ayr›m›na 
iliflkin, teknolojik ve bilimsel yönden havac›l›¤›n sivil ve 
askeri olarak ayr›flt›r›lmas›n›n mümkün olamayaca¤› ve
bunun ancak k›t ulusal kaynaklar›n gereksiz harcanmas›na
yol açaca¤› düflüncesinden hareketle, uygulamalarda 
“havac›l›k” bütünlü¤ünün sa¤lanmas›” oldu. 
Bu paralelde merkezin ad›n›n “Sivil Havac›l›k Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi” yerine “Havac›l›k Araflt›rma ve Uygula-
ma Merkezi” haline getirilmesi de Can Erel taraf›ndan öne-
rildi.
Kat›l›mc›lar›n öne ç›kan di¤er önerilerini de flöyle s›ralayabiliriz: 

� Ulusal ölçekte “Havac›l›k Yönetimi”nde var olan çok 
bafll›l›¤›n ortadan kald›r›larak bir bütünlefltirmeye 
gidilmesi ve seviyenin yükseltilmesi ile faaliyetlerin etkinlik
ve maliyet verimli¤inin artt›r›lmas›,

� Kritik teknolojilerde ve üst seviyeli temel yat›r›mlarda,
bütünleflikli¤in teknik ve mali etkinli¤i artt›r›c› etkisinin 
dikkate al›narak yap›lmas›,

� Ulusal havac›l›k konusunda ihtiyaç olan;
� Teknoloji,
� ‹fl yeri
� ‹fl gücü,
veri tabanlar›n›n haz›rlanmas› ve sürekli güncel tutulmas›,

� Sanayi kanununda yap›lacak düzenlemelerle “Üretici” 
tan›m›n›n “yüksek nitelikli ifl gücü ve ileri teknoloji kullanan
bir hizmet endüstrisi kolu olarak, ihracat ve ikame ihracat
yapma özelli¤inde olan hava arac› bak›m, onar›m ve 
yenileme (BOY) sektörü bileflenlerini de kapsayacak 
flekilde de¤ifltirilerek güncellenmesi,

� Benzer bir kanun / mevzuat de¤ifliminin de “‹hracat ve 
‹hracat Kalemi” konular›nda yap›lmas› ve hava arac› 
BOY sektörü ve bu sektör bileflenlerinin ürünlerinin de 
ihracat kabul edilmesi,

� Merkezin üst kurul ve alt çal›flmalar›nda TÜB‹TAK ‹fiBAP
program ve fonlar›n›n kullan›lmas› için gerekli 
baflvurular›n yap›lmas›,

� Merkezin ve güncel ürünleri ile ilgili linklerin hem AÜ 
ve hem de ilgili her kurum ve kurulusun ‹nternet 
sitelerinde verilmesi,

� Merkezin araflt›rma, e¤itim ve uygulama sahalar›n›n 
‹leri Teknoloji Endüstri Park› - ‹stanbul içine yap›lacak
uzant› tesis / organizasyonda yap›lmas›,

� Eskiflehir Hava Müzesi’nin bu merkez sorumlulu¤una 
al›narak gelifltirilmesi.

SHAUM dan›flma kurulu toplant›s›ndan ç›kan bir di¤er sonuç
da, kat›l›mc›lar›n büyük bölümünün de hem fikir oldu¤u üze-
re; toplant›n›n, bugüne kadar havac›l›k konusunda Türkiye’de
yap›lan en üst düzey kat›l›ml› ve en detayl› ve yap›c› bilgi de¤i-
flimi ve de¤erlendirmelerin yap›ld›¤› etkinlik olarak geride b›-
rak›ld›¤› oldu.
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SHAUM ve Bafll›ca Faaliyetleri
Prof. Dr. Davut Ayd›n’›n AÜ rektörü olmas›yla birlikte, AÜ’nün
kurumsal yap›s›nda yer alan, ancak aktif olmayan ulusal ha-
vac›l›k ile ilgili bir merkezi, sektörün ilgili kurum ve uzmanla-
r›n›n da kat›l›m› ile faaliyete geçirme karar› almas›yla 2010’un
ilk yar›s›nda yeniden oluflturulan SHAUM, ön toplant›s›n›
THY’nin ev sahipli¤inde geçti¤imiz May›s ay› içinde yapm›fl ve
bu toplant›da al›nan kararlar paralelinde Dan›flma Kurulu ve
Yönetim Kurulu flekillendirilmiflti. Hâlihaz›rda SHAUM çal›fl-
malar› kapsam›nda yap›lan toplant›larda planlanan ve devam
eden faaliyetler ise ana hatlar›yla flöyle:
1. Akademik çal›flmalar ve dokümanlar› kapsayan bir Sivil

Havac›l›k Envanteri oluflturulmas›: Bu paralelde Dan›flma
Kurulu toplant›s›nda haz›rlanan taslak sunuldu ve öneriler ta-
lep edildi.
2. Ulusal Havac›l›k Mükemmeliyet Merkezi oluflturulmas›:

Bölgede, sensör, malzeme, bak›m ve kalibrasyon konular›nda
faaliyet gösterecek bir havac›l›k araflt›rma merkezi kurulmas›
için, 210 milyon TL bütçeli bir proje üzerinde çal›flmalar sürü-
yor. Proje için gerekli kayna¤›n yar›s›n›n üniversite bütçesin-
den, di¤er yar›s›n›n da Devlet Planlama Teflkilat› (DPT) tara-

f›ndan karfl›lanabilmesi için DPT nezdinde yap›lan giriflimlerin
neticeye ulaflmas› konusunda son aflamaya gelinmifl durum-
da. DPT onay›n›n, Ekim ay› içerisinde al›nmas› bekleniyor. Bu
projede yer alacak kurum ve kurulufllardan; ayda 1 ila 5 saat
aras› çal›flacak 3 personel görevlendirmesi ve 3 personeline
ilgili bir alanda yüksek lisans ve doktora çal›flmas› yapt›rmas›
istenecek. Bu kapsamda seçilecek bu ö¤rencilere ayr›ca, 
TÜB‹TAK burslar› seviyesinde yüksek lisans ve doktora bursu
verilmesi öngörülüyor. Bu ö¤rencilerin tezlerinin ise çal›flt›¤›
flirketin ve/veya SHAUM’un belirleyece¤i, sektöre yönelik
alanlarda yap›lmas› istenecek.
3. Kitap çal›flmas›: Dan›flma Kurulu üyelerinden ve sektör uz-
manlar›ndan oluflan 5 kiflilik çal›flma komitesinin yapt›¤› ön
çal›flmalar neticesinde, sektörün ihtiyac› olan ve referans ola-
rak her seviyede kullan›labilece¤i öngörülen kitaplar haz›r-
lanmas› planlan›yor. Bu kitaplar›n konular› aras›nda;
1. Havac›l›k Sözlü¤ü,
2. Havac›l›k Sektörü

a. Havac›l›k Veri Taban›
i. Havac›l›k Kurumlar›
ii. Havac›l›k Teknolojileri
iii. Havac›lar

b. Havac›l›k Sistemi
3. Havac›l›k ‹flletmesi
4. Havaliman› ‹flletmesi
5. Hava Arac› BOY Faaliyetleri

a. Platform
b. Motor
c. Komponent

6. Havac›l›k Malzemeleri
gibi bafll›klar yer al›yor.
4. International Journal of Aviation and Space, IJAS adl› bir

dergi yay›nlanmas›: Uluslararas› ve hakemli bir periyodik ya-
y›n olmas› hedeflenen IJAS’›n haz›rlanmas›yla ilgili çal›flmalar
devam ediyor.
5. International Conference of Aviation and Space, ICAS adl›

konferans: Bu kapsamda ise uluslararas› sayg›nl›¤› olan ve iki
y›lda bir düzenlenecek bir konferans›n hayata geçirilmesi
planlan›yor.

ÖZEL HABER
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Y ar›flmaya kat›l›m›n
beklenenin üstünde ol-
mas› ve serginin de bü-

yük ilgi görmesi, ülkemizde
maketçili¤i teflvik etmek ka-
dar, savunma teknolojileri ve
askeri tarihe olan ilgiyi art›r-

may› hedefleyen FNSS’nin de
beklentilerini karfl›lad›. Mon-
taj ve yap›m zorlu¤u, detay ve
aksesuar, tesviye ve temizlik,
boyama, orijinale uygunluk
ve bitifl esteti¤i kriterlerine
göre de¤erlendirmenin yap›l-

d›¤› yar›flmada Birinci ve
‹kinci Dünya Savafl›’nda gö-
rev yapm›fl araçlar›n yan› s›ra
modern araçlar›n maketleri
de sergilendi. Etkinlik esna-
s›nda profesyoneller taraf›n-
dan; maket yap›m›n›n ince-

likleri ve yap›m tekniklerinin
uygulamal› olarak gösterildi-
¤i küçük bir seminer de ya-
p›ld›. Maketçilikle ilgilenen
FNSS yetkilileri ve profesyo-
nel olarak maketçilikle u¤ra-
flan kiflilerden oluflan dört ki-
flilik seçici kurul taraf›ndan
yap›lan de¤erlendirme sonu-
cunda ise 8 kategoride top-
lam 26 eser ödüle lay›k bu-
lundu. Dereceye giren yar›fl-
mac›lara plaket ve yeni ma-
ketler hediye edilirken, tüm

ÖZEL HABER
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Maket Severler
FNSS’de Bulufltu

Alt›na imzas›n› att›¤› pek çok ilkle savunma sanayimizin 

öncü firmalar›ndan biri olmay› baflaran FNSS Savunma

Sistemleri Sanayii A.fi. (FNSS)’nin, 3’üncüsünü düzenledi¤i

Askeri Kara Araçlar› Plastik Maket Yar›flmas›’n›n finali 

19 Eylül Pazar günü firman›n Ankara Gölbafl›’ndaki 

tesislerinde gerçeklefltirildi. Neredeyse her ölçekteki 

plastik, reçine, metal gibi temel malzemelerle üretilmifl,

askeri kara arac› maketlerinin ve ölçekli canland›rmalar›n

de¤erlendirildi¤i yar›flmaya, 42 yar›flmac›, 

toplam 232 maket ile kat›ld›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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yar›flmac›lara da kat›l›m ser-
tifikas› ve teflekkür belgesi
verildi.
Kazanan yar›flmac›lara ödül-
lerinin takdim edilmesinin
ard›ndan, FNSS firmas›n›n
Genel Müdürü Nail Kurt ile
maket yar›flmas› ve 2011’de
yapmay› planlad›klar› Askeri
Kara Araçlar› Tasar›m Yar›fl-
mas› (MIL. DESIGN 2011) ile
ilgili sergi alan›nda k›sa bir
söylefli yapma f›rsat›m›z da
oldu.
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3. ASKER‹ KARA ARAÇLARI
PLAST‹K MAKET
YARIfiMASINDA DERECEYE
G‹RENLER
1914-1945 Aras› Dünya Savafllar›
Paletli Z›rhl› Araçlar Kategorisi
1. Veli SALTIK
2. ‹nanç P‹RGON
3. Zafer YAKAR

Modern, Paletli Z›rhl› Araçlar
Kategorisi
1. Tolga DO⁄RUER
2. Mustafa ÖNGE
3. Arda ÇAKIR

Türk Silahl› Kuvvetleri Z›rhl› Araçlar›
Kategorisi
1. Ender YALGIN
2. Hasan Hüseyin ALTINIfiIK
3. Hakan ÜN

Tekerlekli ve Yar› Paletli Askeri
Araçlar Kategorisi
1. Altay U⁄URLU
2. Oykun EREN
3. Mehmet Emin C‹HAN

1/72 Ölçek Askeri Kara Araçlar›
Kategorisi
1. Levent BAfiARA
2. Erman ÖZER
3. Burak ÇINAR

1/48 Ölçek Askeri Kara Araçlar›
Kategorisi
1. Ayhan TOPLU
2 Atilla GÜÇ
3. Hüseyin SER‹N

Ölçekli Canland›rma (Diorama)
Kategorisi
1. Hakan ALAKOÇ
2. O¤uz YILMAZ
3. Murat YILMAZER

Gençler Kategorisi
1. Gökhan TÜRKER
2. Altu¤ KOÇAK
3. Ka¤an ÜN

Jüri Özel Ödülü
Arzem ALTINIfiIK

Yar›flman›n En ‹yisi
Veli SALTIK
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Naile ASLAN: FNSS’nin, 

maket yar›flmas› ve bugün

duyurdu¤unuz Askeri Araçlar

Tasar›m Yar›flmas› gibi 

etkinlikler düzenlemekteki

hedefi nedir?

Nail KURT: FNSS olarak bu
gibi etkinlikleri, sosyal so-
rumluluk faaliyetleri çer-
çevesinde de¤erlendiriyo-
ruz. Tabii sektörle ilgili far-
k›ndal›¤› artt›rmak da
amaçlar›m›zdan biri. Özel-
likle bugün duyurdu¤umuz
tasar›m yar›flmas› ile ilgili
çok ciddi geliflmeler olu-
yor. Örne¤in bugün ara-
m›zda olan genç arkadafl-
lar›m›zdan baz›lar› flimdi-
den haz›rlanmaya baflla-
m›fl bile. Bu tür faaliyetle-
rin gençleri teflvik etmek
gibi bir boyutu da var.

Naile ASLAN: Tasar›m 

yar›flmas›n›n uluslararas› bir

boyutu olacak m›?

Nail KURT: Yar›flma flimdi-
lik sadece yurt içi kat›l›m›
kaps›yor ama jüri için yurt
d›fl›ndan çok önemli isim-
ler ça¤›r›yoruz. Fakat bu
yar›flmay› uluslararas› bir
boyuta tafl›mak hedefimiz
de yok de¤il. Bu ikinci ya-
r›flmada m›, yoksa üçüncü-
sünde mi olur bilmiyoruz.
Bunu zaman ve geliflmeler
gösterecek.

Naile ASLAN: Bu tür 

etkinlikler söz konusu 

oldu¤unda FNSS ad›n›n s›kl›kla

geçti¤ini görüyoruz. Ancak 

savunma sektöründeki di¤er

firmalar›m›z›n biraz geri 

planda kald›¤›n› söyleyebiliriz.

Bizce sektörün tabana 

yay›lmas›, derinlefltirilmesi 

anlam›nda bu etkinliklerin

önemi büyük. Bu paralelde

sektördeki di¤er firmalara bir

mesaj vermek ister misiniz?

Nail KURT: FNSS bir fikir
ortaya att› ve hayata da ge-
çirdi. Bu tür yar›flmalar ya da
benzeri etkinlikler, denizcilik
ve havac›l›k alanlar›nda da
yap›labilir. Bu sektörlerin
öncü firmalar› da belli... On-
lar da kendi alanlar›nda bu

gibi etkinlikler yaparlarsa
bundan memnuniyet duyar›z.
Hatta kara araçlar›na yönelik
faaliyet gösteren firmalarla,
bu alanda her türlü ifl birli¤i-
ne de aç›k oldu¤umuzu be-
lirtmeliyim. Biz bafllatt›k, tek
bafl›m›za götürece¤iz gibi bir
iddiam›z yok.

Naile ASLAN: Peki sizin 

kara araçlar› sektöründeki

firmalarla böyle bir temas›n›z

oldu mu?

Nail KURT: fiimdilik olmad›
ama duyurular onlara da ile-
tiliyor. Mesela tasar›m yar›fl-
mas› firmalara aç›k de¤il
ama bu firmalarda çal›flan
arkadafllar›m›za aç›k. Ora-
dan da kat›lan arkadafllar›-

m›z olursa memnun oluruz.
E¤er jüriye kat›l›m konusun-
da da bir talep gelirse kesin-
likle olumlu bakar›z. Yani bir
ön yarg›m›z kesinlikle yok.

Naile ASLAN: Maket 

yar›flmas›n›n art›k 

gelenekselleflti¤ini 

söyleyebiliriz san›r›m. 

Tasar›m yar›flmas› ile ilgili

öngörünüz nedir?

Nail KURT: Çiftli y›llarda
maket, tekli y›llarda ise tasa-
r›m yar›flmas›n› düzenlemeyi
planl›yoruz. Gidiflat her iki ya-
r›flman›n da geleneksellefle-
ce¤ine iflaret ediyor. Daha ön-
ce de belirtti¤im gibi, tasar›-
m›, uluslararas› bir yar›flmaya
dönüfltürmeyi planl›yoruz.

FNSS Sosyal Sorumluluklar›n›n da Fark›nda





Serbest Uzay 
Haberleflmesi

Günümüz fiber optik ile-
tiflim sistemleri üze-
rinden aktar›lan veri

miktar›n›n giderek artmas›
nedeniyle, yak›n gelecekte
Yo¤un Dalgaboyu Bölmeli
Ço¤ullama (Dense Wave-
length Division Multiplexing /
DWDM) yöntemi ile çal›flma-
n›n zorunlu hale gelmesi
bekleniyor. Yani tek bir fiber
kablo üstünde farkl› dalga
boylar›nda birden çok ve
yüksek h›zda verinin tafl›na-
bildi¤i bir optik iletiflim yön-
temi kullan›mda olacak. Bu
yöntem sayesinde, günü-
müzdeki etkin iletiflim sis-
temlerinin 2 ila 200
Mb/s olan veri iletim
h›z›n›n 40 ila 100
Gb/s’e kadar yüksel-
mesi sa¤lanacak. Ancak
bu h›zlara RF (radyo frekan-
s›) teknolojileri ile ulaflmak
mümkün olmad›¤›ndan, mu-
haberenin sa¤lanaca¤› iki
nokta aras›nda Serbest Uzay
Haberleflmesi ad› verilen
yöntemin kullan›lmas› gere-
kecek.
‹letiflim kuram›nda, serbest
uzay haberleflme sistemleri,
bir lazer ›fl›n› demeti arac›l›-
¤›yla, birbirini gören iki nokta
aras›nda veri transferi sa¤la-
yan optik teknolojiler olarak
tan›mlan›r. Bu tür sistemle-
rin, gerek askeri gerekse si-
vil amaçl› çeflitli kullan›m
alanlar› bulunuyor. Serbest
uzay haberleflme sistemleri
sayesinde, hassas olarak
yönlendirilebilen lazerler ile
noktadan-noktaya, araya gir-
me, kar›flt›rma ve dinlenme
riski olmadan veri iletimi
sa¤lanabildi¤i için, haberlefl-
medeki güvenlik boflluklar›
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Eylül ay› bafl›nda yeni bir yap›lanmaya giden TÜB‹TAK,

Biliflim ve Bilgi Güvenli¤i ‹leri Teknolojiler Araflt›rma

Merkezi B‹LGEM'i kurdu. Bu paralelde TÜB‹TAK'›n Ulusal

Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü (UEKAE)'nin

bütün çal›flmalar›n›, yükümlülük ve sorumluluklar› da

TÜB‹TAK B‹LGEM taraf›ndan üstlenildi. UEKAE çat›s› alt›nda

gerçeklefltirilen elektro optik projeleri de bu çal›flmalar›n

bir bölümünü oluflturuyor.
Muharrem DEM‹RBAfi* / mdemirbas@uekae.tubitak.gov.tr
*Bafluzman Araflt›rmac›, Proje Yürütücüsü, TÜB‹TAK B‹LGEM
Dr. Onur KESK‹N** / okeskin@uekae.tubitak.gov.tr
**Uzman Araflt›rmac›, TÜB‹TAK B‹LGEM

TÜB‹TAK'›n Elektro-optik 
Çal›flmalar› ve Optik Link Emniyetli 
Ses ve Veri Muhabere Cihaz›
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da ortadan kald›r›labiliyor.
Bu tip sistemlerin en önemli
avantajlar› ise; noktadan
noktaya güvenli iletiflim sa¤-
layabilmeleri, elektroman-
yetik kar›flmaya karfl› direnç-
li olmalar›, kolay konuflland›-
r›labilirlik, yüksek iletiflim
h›z› ve düflük hata oran›.
Defense Technical Informa-
tion Center1 , 2020 y›l› hede-
fini, “kesintisiz bilgi toplama,
iflleme ve da¤›tma kapasite-
lerinin artt›r›lmas›, düflma-
n›n bilgi aktar›m gücünün
eksikli¤inden faydalanarak
bu bilgilerin kullan›lmas› ve
düflman›n bilgiye erifliminin
engellenmesi” olarak belir-
lemifl durumda. Bu hedef,
bütün dünyada kabul görü-
yor. Bu do¤rultuda, fiziksel
sistemlere yap›lan sald›r›la-
r›n ve bu sald›r›lara karfl› al›-
nan önlemlerin incelenmesi,
yeni yöntemler üzerinde
araflt›rmalar yap›lmas›, ha-
berleflme sistemlerin sa¤l›k-
l› ve güvenli bir biçimde kul-
lan›lmas› aç›s›ndan büyük
önem arz ediyor. Bu noktada
da elektro-optik teknolojiler
öne ç›k›yor.
Öte yandan, günümüz ser-
best uzay haberleflme sis-
temlerinin karfl›laflt›¤› en bü-
yük sorunlar; atmosferdeki
türbülans nedeniyle lazerde
oluflan yay›l›m, da¤›l›m ve p›-
r›ldama gibi olumsuzluklar-
d›r. Ayr›ca yo¤un sis alt›nda
görüfl alan›n›n k›s›tlanmas›,
deprem durumlar›nda optik
hizalaman›n bozulmas› gibi
nedenler de sistemlerin ve-
rimli çal›flmas›n› engelleye-
bilir.
Atmosferin olumsuz etkileri-
ni azaltmak için optik gücü
art›rmak, uygulanan bir yön-
temdir. Bunun sa¤lanamad›-
¤› durumlarda ise karfl›m›za,
alternatif bir yöntem olarak
Adaptif Optik (AO) ç›k›yor.

Adaptif Optik 
Araflt›rmalar› 
‹lk kez 1950 y›llar›nda 
Babcock taraf›ndan ortaya
at›lan AO kavram›, astrono-
mi araflt›rmalar›nda, at-

mosferin uzaydan gelen
›fl›nlar›n alg›lanmas›ndaki
bozulma etkilerini ortadan
kald›rmak için bir alternatif
oldu. Bu fikrin bir AO siste-
me dönüflmesi için yap›lan
çal›flmalar, yaklafl›k 20 y›l
gizlilik içinde yürütüldü. An-
cak bu gizlilik, 1991 y›l›ndan
itibaren Amerikan Ordusu
taraf›ndan kald›r›ld›. Böyle-
ce AO teknolojisi ilk olarak
astronomi amaçl› teleskop-
larda kullan›lmaya baflland›.
Bunu, endüstriyel kullan›m
ve haberleflme sistemleri
izledi. Gelinen noktada, yeni
nesil olarak tan›mlanan te-
leskoplar üzerinde yürütü-
len Ar-Ge çal›flmalar› sonu-
cunda, CCD kameralar, re-
sim say›sallaflt›r›c›lar ve
mikro elektromekanik sis-
temler (MEMS) teknolojisi-
nin kullan›ld›¤› “deformable
mirror” ad› verilen kendi yü-
zeysel fleklini de¤ifltirebilen
aynalar gelifltirildi. Bu saye-
de de mikroskopi, retinal
imgeleme, lazer iletiflim ve
savunma sistemleri alanla-
r›nda büyük engel teflkil
eden ve atmosferik türbü-
lanstan kaynaklanan dalga
cephesi bozulmalar› orta-
dan kald›r›labildi.
Peki, AO sistemlere neden
gerek duyuluyor? Moleküler

aerosol ve türbülans, atmos-
ferik yollarda ilerleyen optik
dalgalarda bozulmaya yol
aç›yor; bu nedenle ›fl›n da¤›l-
mas› oluyor; k›r›l›m indisi ve
yo¤unluk de¤iflimleri yafla-
nabiliyor. Bunlar da yay›l›m
ve p›r›ldama gibi olumsuz-
luklara neden oluyor. ‹flte bu
noktada AO, bütün bunlar›n
önüne geçen bir teknoloji
olarak karfl›m›za ç›k›yor.
AO yap›larda, optik sistemin
ak›ll› bir hale geldi¤ini söyle-
yebiliriz. Çünkü sistem, ken-
dini iletiflim ortam›nda olu-
flan hatalara karfl› uyarlaya-
bilir ve bozulmalar› da telafi
edebilir. Bu, adaptif olma-
yan, klasik (statik) optik sis-
temlerde mümkün olmayan
bir özellik. AO sistemlerin
kullan›m› sayesinde yollanan
sinyalin istikrar› da art›r›lm›fl
olur.
Günümüz serbest uzay ha-
berleflme sistemlerinde
kullan›lan lazerin gücünün
artt›r›lmas›, insan gözüne
verdi¤i zararlar nedeniyle
k›s›tlamaya maruz kal›r; bu
nedenle de lazerin kulla-
n›ld›¤› optik sistemler, s›-
n›rl› mesafeler ve uygula-
malarda kullan›labilir. An-
cak AO sistemler kullan›l-
mas› durumunda, gerek ti-
cari gerekse askeri alan-

larda, 100 km mesafelere
kadar güvenli sabit / mobil
iletiflim ve yeryüzü-uydu
aras› iletiflim uygulamalar›
yap›labilir.

AO Teknolojisi 
Sisteme Ne 
Kazand›r›yor?
� Atmosferik bozulma 

etkilerinin giderilmesi 
ve her tür hava koflulunda
üstün güvenilirlik,

� Günümüzün, al›c› 
üzerinde büyük bir yay›n
izi b›rakacak flekilde 
›raksak lazer kullanan
sistemlerine göre, 35-105
kez daralt›lm›fl kesitli 
lazerle iletiflim imkân›
sa¤lanmas› ve ›fl›n›n 
istenmeyen unsurlar 
taraf›ndan yakalanma 
riskinin azalt›lmas›,

� Lazer demetinin, yay›l›ma
karfl› dengelenmesi ve
düzeltilmesi ile verici ve
al›c› aras›ndaki serbest
uzayda oluflan atmosferik
türbülans yüzünden 
lazerin fliddetinin al›c›ya
var›rken azalmas›n›n 
önüne geçilmesi ve 
dolay›s›yla iletiflim 
menzilinin artt›r›lmas›,

� Ifl›n›n maruz kalaca¤› 
bozulma etkileri nedeniyle
oluflan sinyal zay›flama
etkisinin azalt›lmas›,

� Al›c› taraf›na iletilen ›fl›n›n
kalitesinin art›r›lmas›,

� Hâlihaz›rda sunulan 5 km
efektif menzilin, ayn› hava
koflullar›nda 50 km’ye 
kadar artt›r›lmas›,

� Hâlihaz›rda 2-200 Mb/s
olan iyilefltirilmifl veri 
iletimi h›z›n›n, AO 
yaklafl›m›n›n DWDM 
yöntemini kapsayacak 
flekilde uygulanmas›yla
100 Gb/s’ye kadar 
ç›kar›lmas› ve

� Ifl›n yay›n›m›nda 100 kata
kadar iyilefltirme, ›fl›n 
geziniminin ortalama 
30 kat kadar daha iyi 
sabitlenmesi, ›fl›ldama 
ve k›r›lma indisi 
dalgalanmalar›n›n 
ortadan kald›r›lmas›.
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OPT‹K L‹NK EMN‹YETL‹ SES VE MUHABERE C‹HAZININ 
TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
Kullan›lan ›fl›k: Ifl›¤›n k›z›l ötesi (IR) band›ndaki bölümü
Muhabere menzili: 15-25 km (Hava koflullar›na ba¤l›)
Kanal say›s›: 32 kanal PCM
Muhabere h›z›: 2,048 Mb/s full-duplex muhabere
Entegrasyon: Taktik ve stratejik sistemlere entegrasyon

Say›sal santrallere CCITT normlar›na uygun irtibatland›rma
Cihaz çal›flma h›z›nda röle kabiliyeti
Demet kripto cihazlar›yla sorunsuz çal›flma

Kontrol paneli: Cihaz güç açma / kapama (On / Off)
Ifl›k kazan›m kontrolü
Cihaz› muhabere moduna geçirme
Muhabere kesme
Sinyal bulma göstergesi

Güç beslemesi: 110/220 V AC, 50 Hz
12 V DC

Çevre Koflullar›: Kolayca de¤ifltirilebilen modüler yap›
Çal›flma s›cakl›¤›: -20 +55oC aral›¤›
Depolama s›cakl›¤›: -40oC +55oC aral›¤›
Ba¤›l nem: +25oC s›cakl›kta yüzde 90



B‹LGEM Özel 
Sistemler 
Elektro-optik 
Laboratuvar›
B‹LGEM’in geçmifli çok eski-
lere dayanan Elektro-optik
Laboratuvar›, sivil ve askeri
sektörün ihtiyac› olan her
türlü elektro-optik cihaza
iliflkin donan›m ve yaz›l›m ile
tüm devreleri;
� Ulusal olarak 

tasarlamak,
� Gelifltirmek,
� Testlerini yaparak 

kullan›ma sunmak,
ve ayr›ca

� Ulusal kalk›nma 
hedeflerine eriflilmesine
katk›da bulunacak flekilde
Ar-Ge çal›flmalar› 
yürütmek,

� TSK ve di¤er kamu 
kurum ve kurulufllar›n 
envanterinde bulunan 
veya envanterine girecek
elektro-optik alanda her
türlü donan›m ve yaz›l›m
ile silah sistemlerinin 
testini yapmak ve

� Dünyadaki teknolojik 
geliflmeleri izlemek üzere
kuruldu.

Laboratuvar ayr›ca, sistem-
lerin haberleflmedeki güven-
lik analizleri için standart
yaklafl›mlar gelifltirerek ül-
kemizin teknolojik ba¤›ms›z-
l›¤›na katk›da bulunuyor.
Bu do¤rultuda, Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK) ile ortaklafla
yürütülen ve TSK taraf›ndan
ÖZDEM ad› verilen projenin
bafllat›lmas› 1987 senesine
kadar uzan›yor. Muharrem
Demirbafl ve Selçuk Öz-
yurt’un sorumlulu¤unda yü-
rütülen proje kapsam›nda
gelifltirilen ÖZDEM, zaman
içinde daha da gelifltirilerek
önce ÖZDEM-II ve yak›n za-
manda da Optik Link Emni-
yetli Ses ve Veri Muhabere
Cihaz›’n›n gelifltirilmesine gi-
den yolu açt›. Optik Link Em-
niyetli Ses ve Veri Muhabere
Cihaz›, sabit konumlu (kara-
kara) platformlar için oldu¤u
kadar, hareket halindeki ge-
mi-gemi, uçak-gemi, kara-
gemi, uydu-gemi, kara-kara

platformlar› aras›nda da
iletiflim sa¤layabiliyor. Ci-
haz›n çal›flma felsefesi,
noktadan-noktaya la-

zer iletiflimine dayand›¤›n-
dan, araya girme, elektro-
manyetik kar›flt›rma ve din-
lenme riski olmadan veri ve
ses paylafl›m› mümkün olu-
yor. Cihaz›n öne ç›kan özel-
likleri ise flöyle:
� 30 Kanal 2,048 Mb/s 

h›z›nda iki yönlü iletiflim,
� 15 kilometre etkin 

muhabere menzili,
� Telsiz sistemlerinin 

muhabere sa¤layamad›¤›
elektronik susma / 
kar›flt›rma durumlar›nda
sorunsuz çal›flma,

� D›flar›dan dinlenmeye
karfl› emniyetli muhabere
ortam›,

� Taktik ve stratejik 
haberleflme sistemlerine
entegrasyon kolayl›¤›,

� Kolayca de¤ifltirilebilir
modüler yap›,

Optik Link Emniyetli Ses ve
Veri Muhabere Cihaz›, bu
özelliklerine ek olarak, yine
B‹LGEM taraf›ndan gelifltiri-
len kripto cihazlar› ile birlik-
te çal›flabiliyor. Bu sayede,
hem güvenilirlik hem de gü-
venlik sa¤lanm›fl oluyor.

Cihaz›n Kullan›m
Yerleri
Optik Link Emniyetli Ses ve
Veri Muhabere Cihaz›, sivil
alanda özellikle kalabal›k
flehirlerde ve dar alanlarda,
binalar aras› veri transferi-
nin sa¤lanmas› amac›yla
kullan›labiliyor. ‹letiflim at-
mosfer kullan›larak sa¤lan-
d›¤›ndan, hiçbir altyap› da
(kablolama vb.) gerektirmi-
yor. ‹letiflim ve veri transferi
sadece birbirini gören iki

nokta aras›nda gerçeklefli-
yor; bu sayede d›fl unsurlar
taraf›ndan dinlenmesi müm-
kün olmuyor.
Cihaz›n askeri alanda sa¤la-
d›¤› en temel özellik ise gü-
venli iletiflimi her koflulda,
özellikle elektronik susma
olarak nitelendirilen EMCON
(EMission CONtrol) durum-
lar›nda, kesintisiz biçimde ve
yüksek bant geniflliklerinde
sa¤l›yor olmas›. Bunun d›-
fl›nda, askeri alanda yaflanan
çeflitli k›s›tlar› flöyle s›ralaya-
biliriz:
� Yüzer, sabit ve mobil 

platformlar aras› 
iletiflimde bant geniflli¤i
s›n›rlamalar› ile 
karfl›lafl›l›yor.

� Mikrodalga veya RF 
iletiflimi bant geniflli¤i 
düflük; buna karfl›l›k 
gereksinim çok daha 
fazla.

� Mikrodalga ve RF sistemler,
düflman unsurlar 
taraf›ndan alg›lanmas›
mümkün olan 
elektromanyetik imza 
b›rak›yor.

� Mikrodalga ve RF 
sistemler, büyük çapl› güç
kaynaklar› gerektiriyor;

çok say›da 
bak›m ve onar›m
ekipman› ve personeli 
ihtiyac› do¤uruyor.

� RF ve mikrodalga 
sistemler, kullan›m 
s›ras›nda çok yönlü sinyal
gönderiyor; bu nedenle
düflman unsurlar 
taraf›ndan yerlerinin 
tespit edilme olas›l›¤› 
art›yor. Ayr›ca, yine ayn›
nedenle, bu cihazlar 
ve onlar› kullanan askeri
unsurlar da AGM-88
HARM (High-speed 
Anti-Radiation Missile) 
gibi radyo dalgalar›n›n
kayna¤›na yönelen 
güdümlü füzelerin hedefi
haline gelebiliyor.

Optik Link Emniyetli Ses ve
Veri Muhabere Cihaz›'n›n bu
olumsuz koflullara karfl› ge-
tirdi¤i iyilefltirici özellikler
ise flunlar:
� 2 Mb/s olan veri iletim 

h›z›n›, tek kanalda, 
ihtiyaca göre 155 Mb/s'ye
kadar artt›rabilmek,

� Gerekti¤inde dalgaboyu
bölmeli ço¤ullama 
(Wavelength Division
Multiplexing / WDM) 
ya da DWDM 
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teknolojileriyle desteklenerek
veri iletim h›z›n› 
1-10Gb/s’e kadar 
art›rabilmek,

� Sabit ve hareketli 
platformlar aras›nda, 
araya girme, kar›flt›rma ve
dinlenme riski olmadan
noktadan-noktaya veri 
ve ses paylafl›m›n› 
sa¤lamak,

� Ayn› zamanda insans›z
hava araçlar› veya 
insans›z kara / deniz / su
alt› araçlar›n›n kontrolü 
ile bu araçlardan gerçek
zamanl› video aktar›m›n›
mümkün k›lmak ve

� Uydu ile denizalt› aras›nda
lazer iletiflimi 
kurulmas›na da olanak
sa¤layarak, iletiflim 
s›ras›nda denizalt›lar›n
konumlar›n›n gizlili¤ini
sa¤lamak.

Öte yandan, Optik Link Emni-
yetli Ses ve Muhabere Ciha-
z›’n›n potansiyel kullan›mlar›
aras›nda, lazer sistemlerinin
uydulara entegrasyonu da
yer al›yor. Bu sayede, birbi-
rinden 1000 km veya daha
uzak iki nokta aras›nda, yük-
sek bant geniflli¤inde güven-
li iletiflim sa¤lamak müm-
kün hale geliyor. Dünyada da
önemli bir araflt›rma alan›
olan bu konu, gerek ABD ge-
rekse Avrupa Birli¤i araflt›r-
ma ve savunma enstitüleri-
nin, 2013–2017 y›llar› aras›n-
daki hedefleri aras›nda yer
al›yor.2,3

Çal›flma Biçimi ve
Kabiliyetler
Cihaz›n kullan›m› son derece
kolay: Haberleflecek olan bi-
rimler, önce birbirlerini gö-
rüyorlar; sonra cihazlar› ça-
l›flt›r›yorlar. Burada temel il-
ke, cihazlardaki optik al›c› ve
verici ünitelerin iki yönlü
(full-duplex) çal›flmas›. Her
bir optik ünite, ›fl›k kayna¤›
olarak lazer kullan›yor. Aç›k-
lanan özelliklerine ek olarak,
cihazlar, güvenlik nedeniyle
yaz›l›m güncellemelerine ih-
tiyaç duymuyor; radyo fre-
kanslar› ile kar›flt›r›lam›yor;

sadece çat›larda de¤il pen-
cere arkas›ndan da çal›flt›r›-
labiliyor.
Cihaz ayr›ca, kullan›c›s›na,
efl zamanl› olarak, veri iletim
h›z›ndan da ödün vermeden:
� Video konferans yapabilme,
� Veri boyutunda s›n›r 

tan›madan, dosya 
uzant›s›ndan (word, excel,
PowerPoint, jpeg, vb...)
ba¤›ms›z dosya transfer
edebilme,

� K›rm›z› hat uygulamas›,
santral ba¤lant›lar› 
(TAFICS, Türk Telekom
veya hangi flebeke olursa
olsun), Integrated 
Services Digital Network
(ISDN), ISDN görüntülü
telefon gibi abone 
hizmetleri sa¤layabilme,

� Kiral›k hat uygulamalar›
(leased line),

� Kanal tahsisleri (V35, V24,
X21, vb... data kanallar›n›n
sa¤lanmas›),

� TÜB‹TAK B‹LGEM taraf›ndan
üretilen kripto cihazlar›yla
2 Mb/s h›z›nda entegre 
çal›flabilme,

� Yine TÜB‹TAK B‹LGEM 
taraf›ndan üretilen uç
kriptolar›n kullan›lmas›
(örnek ses emniyet cihaz›),

� Tüm verilerin emniyeti
için TÜB‹TAK B‹LGEM 
taraf›ndan üretilen link
kriptolar› ile entegre 
çal›flma ve

� Video konferans›n yan›nda,
harici kameralarla 
kriptolu ses ve video
transferi yapabilme
gibi kabiliyetler de 
kazand›r›yor.

Gelece¤e Dönük
Hedefler
B‹LGEM’in Optik Link Emni-
yetli Ses ve Veri Muhabere
Cihaz› üzerindeki çal›flma-
lar› sonlanm›fl de¤il. Cihaza
yeni özellikler kazand›rma-
ya yönelik gelifltirmeler sü-
rüyor. Gelifltirme çal›flma-
lar›n›n öncelikli hedefi, 155
Mb/s h›zlar›nda yap›lmakta
olan veri (video, görüntü vb.)
aktar›m›n›n hâlihaz›rdaki
20-30 km'lik menzilini, AO
sistemleri cihaza entegre
ederek 100 km’ye ç›kart-
mak. Sonras›nda da veri ile-
tim h›z›n›n 1-40 Gb/s de¤er-
lerine ulaflt›r›lmas› planla-
n›yor.
Sistemin deniz, hava ve kara
araçlar›n›n ani / sürekli ha-
reketlerinden etkilenmesini
ortadan kald›rmak amac›yla
sürdürülmekte olan Dengeli
Yönlendirme Sistemi (Sabit
Stabil Platform) çal›flmala-
r›n›n da k›sa bir süre içeri-
sinde tamamlanmas› ve bu
kabiliyetin de TSK'ya kazan-
d›r›lmas› hedefleniyor.
Yine B‹LGEM Elektro-optik
Laboratuvar›nda sürdürü-

len çal›flmalar saye-
sinde, atmosferik

türbülans›n optik etkilerini
laboratuvar ortam›nda
üretmeye yönelik, bir At-
mosferik Türbülans Jene-
ratörü de gelifltirilmifl du-
rumda. Bu sayede, atmos-
ferik türbülans›n Serbest
Uzay Atmosferik Haberlefl-
mesi üzerindeki etkilerinin
giderilmesine yönelik çal›fl-
malar yap›labiliyor.
Ülkemizde ilk kez AO sis-
temler gelifltiren B‹LGEM,
bu çal›flmalar sayesinde ay-
r›ca, AO sistemlerin di¤er
kullan›m alanlar› olan; Yön-
lendirilmifl Yüksek Enerjili
Lazer Silahlar› ve Direkt ‹n-
frared Karfl› Tedbir Sistem-
leri gelifltirme faaliyetlerini
de sürdürüyor.
Gelecekte Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n, k›z›l ötesi
arama ve takip (Infrared Se-
arch and Track / IRST) sis-
temlerinin ve di¤er elektro-
optik alg›lay›c› / sistemleri-
nin, deniz flartlar› ve su üstü
platformlar›n ani / sürekli
hareketlerinden etkilenme-
mesinin amaçland›¤› Den-
geli Yönlendirme Sistemi
(Sabit Stabil Platform) ge-
lifltirme çal›flmalar›na da
yo¤unluk verilmifl durumda.
TÜB‹TAK B‹LGEM, Elektro-
optik Laboratuvar›'nda sür-
dürülen çal›flmalar sayesin-
de, yeni teknolojilerin ülke-
mize kazand›r›lmas› hedefi-
ne emin ad›mlarla ilerliyor.
Yak›n gelecekte bu teknolo-
jilerin, askeri alanda oldu¤u
kadar, haberleflme, t›p ve
astronomi gibi sivil uygula-
malarda da kullan›l›r hale
gelmesi bekleniyor.

D‹PNOTLAR
1 United States Defense Technical 

Information Center, “Joint Doctrine for 
Information Operations.” 
[http://www.dtic.mil/doctrine/jel/
new_pub/jp3_13.pdf], 2003

2 Analysis of QIST-Related Guidelines 
and Roadmaps Outside the ERA, 
A comparison of the US and EU
Roadmaps, 2005

3 QIPC Strategic Report on Current Status,
Visions and Goals for Research 
in Europe, 2008
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F eyzan Erel, yapt›¤› konuflmada, 14 y›ld›r daha üst nok-
talara getirmek için çabalad›klar› AIREX için kiflisel ya
da kurumsal olarak destek veren herkese teflekkürle-

rini sunarken, gerek fuar alan›nda gerekse kat›l›mc›lar›n say›-
s›nda yaflanan büyümeyi, al›nan tüm bu desteklerle sa¤laya-
bildiklerinin alt›n› çizdi.
Feyzan Erel’den sözü alan TAV CEO’su Dr. Sani fiener de
her geçen y›l havac›l›k sektöründe yaflanan muazzam geli-
flim karfl›s›nda, sektördeki insanlar›n, birbirleriyle göz göze
konuflup el s›k›flmalar›n› sa¤layan AIREX’in de ayn› paralel-
de büyümesi için verilen deste¤in sürdürülmesinin önemi-
ni vurgulad›.

Mint Fuarc›l›k taraf›ndan 1996 y›l›ndan
beri düzenlenen ve bugün dünyan›n önde
gelen sivil havac›l›k platformlar›ndan biri
olan AIREX ‹stanbul 2010 Uluslararas›
Sivil Havac›l›k ve Havalimanlar› Fuar›, 
30 Eylül-3 Ekim tarihleri aras›nda, 
‹stanbul Atatürk Havaliman› Genel
Havac›l›k Apronu’nda 8’inci kez 
ziyaretçileriyle bulufltu. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, Sivil Havac›l›k Genel
Müdürlü¤ü (SHGM) ve Devlet Hava
Meydanlar› ‹flletmesi (DHM‹) Genel
Müdürlü¤ü deste¤inde ve Türk Hava
Yollar› (THY), TAV Havalimanlar› Holding
ve THY Teknik’in ana sponsorlu¤unda
düzenlenen fuar›n aç›l›fl konuflmalar›n›
yapan, Mint Fuarc›l›k Yönetim Kurulu
Baflkan› Feyzan Erel, TAV ‹cra Kurulu
Baflkan› ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Sani
fiener ve THY Yönetim ve ‹cra Kurulu
Üyesi ve Genel Müdürü Doç. Dr. Temel
Kotil, fuara dair düflünce ve izlenimlerini
bizlerle paylaflt›.

Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com

Her fieye Ra¤men
AIREX Büyümeye 

Devam Ediyor

AIREX 2010’un havadan görünümü
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THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil ise konuflmas›na
Ulaflt›rma Bakan›m›z Binali Y›ld›r›m’›n “2002 y›l›nda herkes
uçacak demifltik, flimdi herkes uçuyor” fleklindeki ön görü-
süne at›fta bulunarak bafllarken, özellikle havac›l›ktaki ye-
rinin önemli olmas› dolay›s›yla, ‹stanbul’un havac›l›k mer-
kezlerinden biri haline getirilmesinin önemi üstünde durdu.
Doç. Dr. Kotil ayr›ca, AIREX’in sergilenen ticari uçak say›s›
bak›m›ndan Singapur Air Show’u geride b›rakt›¤›n› ve Du-
bai, Bahreyn gibi flehirlerde düzenlenen di¤er büyük hava-
c›l›k fuarlar›n›n da ötesine geçilmesini arzulad›¤›n› belirtti.
Doç. Dr. Kotil’in konuflmas›nda da bahsi geçen Dubai Air
Show’un arkas›nda Emirates, Singapur Air Show’un arkas›n-
da da Singapur Airlines’›n bulundu¤undan yola ç›karsak,
THY’nin fuara sa¤lad›¤› deste¤in artarak sürmesi durumunda,
AIREX’in daha üst seviyelere ç›kmas› bir sürpriz olmayacak gi-
bi görünüyor.
Ancak, fuar›n düzenlendi¤i alan geniflletilemedi¤i ve altyap›
eksiklikleri çözülemedi¤i sürece, ‹stanbul’un bir havac›l›k fu-
ar merkezi yap›lmas› yönündeki hedef halen biraz uzak görü-
nüyor.

A380 Sadece AIREX ‹çin Geldi
Yaklafl›k 160 civar›nda firman›n kat›ld›¤› fuarda, aç›k alanda
50’ye yak›n çeflitli tipte hava arac› sergilendi. 20.000 civar›nda
kiflinin geldi¤i fuar›n ziyaretçileri aras›nda, yurt içi ve yurt d›-
fl›ndan 300 civar›nda profesyonel ve amatör hava foto¤rafç›s›
da yer ald›. Sergilenen hava araçlar›n› foto¤raflama flans›na
ulaflan foto¤rafç›lar›n en çok ilgisini çeken ise yap›lan çeflitli
akrobasi gösterileri ve tabi ki ülkemize 2’nci kez, sadece 
AIREX için gelen Airbus’›n A380’i oldu.
Özellikle A380’in sergi alan› üzerinde alçak uçufl yapaca¤›n›n
aç›kland›¤› saatlerde, fuar ziyaretçilerin ak›n›na u¤rarken, dev
uça¤›n sergi alan›na gelmesi de büyük bir heyecanla karfl›lan-
d›. ‹niflin ard›ndan, sergi alan›na motorlar› durdurulduktan
sonra çekilerek getirildi¤i s›rada, al›nan tüm güvenlik önlem-
lerine ra¤men, ziyaretçiler, A380’in dev kanatlar›na dokuna-
bilmek için adeta birbirleriyle yar›flt›lar. Fuara sadece ilk gün
kat›labilen uçak birkaç saatli¤ine de olsa ziyaretçilere aç›lma-
s›yla birlikte, A380’in önünde, uçak gün sonuna do¤ru fuar
alan›ndan ayr›lana kadar uzun kuyruklar olufltu.
Fuara kapal› alandaki stand›yla kat›ld›¤› ve uçak sergilemedi-
¤i için Airbus’un gövde gösterisinin gölgesinde kalan 
Boeing’in, bir sonraki AIREX’te, muhtemelen 2010’un rövanfl›-
n› almaya çal›flaca¤›n› tahmin ediyoruz.

‹fl Jeti Sat›fllar› Yine Fuar›n 
Gözde Konusuydu
Çok say›da ifl jetinin sergilendi¤i fuarda, her zamanki gibi yeni
sat›fl haberleri de kulislerde konuflulan konular›n bafl›nda
geldi. Bu aç›dan kat›l›mc›lar›n epeyce yüzünü güldüren AIREX,
özellikle demo uçuflu yapmak isteyen kat›l›mc›lara sa¤lad›¤›
kolayl›klarla da di¤er havac›l›k fuarlar›ndan ayr›l›yor. Bu nok-
tada, SHGM ve DHM‹’nin, firmalar›n uçaklar›yla ilgilenen po-
tansiyel müflterilerine uçufl heyecan› da yaflatabilmesini
mümkün k›lan bu kolayl›¤›n sa¤lanmas› aç›s›ndan da AIREX’e
katk›lar›n›n alt›n›n özel olarak çizilmesi gerekiyor.
Çeflitli s›n›flardaki ifl jetleri, yolcu uçaklar› ve helikopterlerin
yan› s›ra uçak motorlar›, seyrüsefer ve uçufl kontrol sistem-
leri; simülatörler, yer, kargo, yolcu, bagaj sistem ve ekip-
manlar›; apron ve terminal sistemleri; havaliman› güvenlik
ve entegrasyon sistemlerinin ve ayr›ca sportif havac›l›k mal-
zemelerinin sergilendi¤i fuarda, havaliman› tasar›m ve in-
flaat›; havaliman› ve terminal iflletmecileri; hava yollar›,
charter ve hava taksi iflletmeleri; havac›l›k kulüp ve meslek
kurulufllar› da yer ald›. Ayr›ca fuara kat›lan küçük ölçekli
yerli üreticilerimizin de dünya havac›l›k devleri ile temas
kurma f›rsat› elde etti¤ini de belirtmeliyiz. Fuara kat›lan çok
say›da yerli ve yabanc› firma ve kurumun yan› s›ra havac›l›k
ve savunma sektörüne yönelik olarak bünyesinde toplad›¤›
küçük ölçekli firmalarla, son dönemde düzenlenen, nere-
deyse bütün etkinliklerde boy gösteren ve çal›flmalar› örnek
gösterilen Ostim de stand›yla fuarda yerini ald›.

Bu y›lki fuara ilk defa çok say›da amatör pilotun
gelmifl olmas›n›n yan›nda, sergilenen uçakla-
r›n yüzde 60’›n›n, müflterilerin kullan›m›ndaki
uçaklar olmad›¤› ve do¤rudan üretici firma ta-
raf›ndan getirilerek sergilendi¤i de dikkat çek-
ti. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdi¤i göz-
lemlenen fuar, gelecek y›llarda yeni neslin ül-
kemizde havac›l›¤a duydu¤u ilginin daha da ar-
taca¤›na iflaret ediyor.
AIREX 2010’un, fuara ev sahipli¤ini yapan ‹s-
tanbul’a, bu y›l yaklafl›k 10 milyon dolar›n üze-
rinde katk› yapt›¤› tahmin ediliyor. 2012 y›l›nda
yap›lacak bir sonraki fuar›n zaman› için ise çe-
flitli alternatifler öngörülüyor. Haziran ay›n›n
ilk ya da Eylül ay›n›n ikinci haftas› 9’uncu kez
düzenlenmesi planlanan AIREX 2012’nin heye-
can› flimdiden bafllam›fl görünüyor.

Soldan sa¤a: TAV Holding ‹cra Kurulu Baflkan› Dr. Sani fiener, Mint Fuarc›l›k Yönetim
Kurulu Baflkan› Feyzan Erel ve THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil

Farnborough Air Show’un havadan görünümü. Askeri hava araçlar›n›n say›s› dikkate al›nmad›¤›nda,
AIREX, sergilenen hava arac› say›s› bak›m›ndan Farnborough’yu geride b›rakm›fl durumda.

©
M

S
I

D
ergisi /

 S
en

em
 Ö

ztü
rk



FUAR ÖZEL

44

MSI Dergisi - Ekim 2010 www.milscint.com

Tek motorlu AW119Ke ile çift motorlu AW109 Power,

Grand ve AW139 helikopterleriyle AIREX’te boy gösteren

AgustaWestland, fuar›n en çok ilgi çeken kat›l›mc›lar›ndan

biri oldu. 1960’lardan bu yana Türkiye’de ticari ve askeri

alanda hat›r› say›l›r bir pazar pay›na sahip olan AgustaWest-

land, son y›llarda ülkemizdeki ticari helikopter pazar›nda

sahip oldu¤u yeri daha da gelifltirme gayretinde. AIREX ‹s-

tanbul ile hem özellikle sivil alanda önceden sahip olduklar›

ba¤lant›lar› kuvvetlendirmeyi hem de gelecekteki olas› pro-

jeler için yeni ba¤lant›lar kurmay› amaçlayan AgustaWest-

land, özellikle VIP hava tafl›mac›l›¤›n›n yan›nda, hava ambu-

lans hizmeti ve hava taksi alanlar›nda ülkemizin potansiye-

lini de¤erlendirerek, buradaki pazar pay›n› rakiplerine kap-

t›rmamaya niyetli görünüyor. AgustaWestland’›n Türki-

ye’deki sivil alandaki distribütörü Kaan Havac›l›k, hava tafl›-

mac›l›¤› ve turlara yönelik olarak 2006’dan itibaren firman›n

helikopter sat›fllar›n› üstlenmifl durumda. AgustaWest-

land’›n helikopterlerinin Türkiye’deki önemli bir kullan›c›s›

ise hava ambulans hizmeti veren Koço¤lu Havac›l›k. Koço¤-

lu Havac›l›k’›n bir alt kuruluflu olan Sky Line servis merkezi

de Türkiye'de oldu¤u kadar Kuzey K›br›s Türk Cumhuriye-

ti’nde de hizmet veren Koço¤lu filosu ve AgustaWestland

AW109’un di¤er kullan›c›lar› için servis deste¤i sa¤l›yor.

Stratejik Ortakl›k Daha da Geliflecek mi?
2004 y›l›nda TUSAfi ile AW139 helikopterlerinin üretiminde

birlikte çal›flmaya bafllamas›yla Türk havac›l›k sanayisi ile

iliflkilerini daha da gelifltiren AgustaWestland, dünya paza-

r›nda çok talep görmekte olan AW139’un gövde üretiminin

TUSAfi taraf›ndan üstlenilmesine yönelik bir anlaflmaya da

imza atm›flt›. Uzun dönemli bir iliflkinin bafllamas›na iflaret

eden bu geliflmenin ard›ndan bir di¤er dönüm noktas› da

2007 y›l›nda, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n ihtiyaçlar›

kapsam›nda bafllat›lan ATAK projesinde platform sa¤lay›c›

ana alt yüklenici olarak AgustaWestland’›n seçilmesi oldu.

Türkiye ile olan iliflkisini böylece stratejik bir ortakl›¤a dö-

nüfltüren firman›n, son düzlü¤e gelen Türkiye’nin Genel

Maksat Helikopter Tedarik Projesi için verilecek karar› he-

yecanla bekleyen adaylardan da biri olarak, bu ifl birli¤ini

daha yukar› seviyelere tafl›y›p tafl›mayaca¤›n› ise önümüz-

deki günler gösterecek.

Alenia Aeronautica ve EADS
ortakl›¤›nda kurulmufl bir

flirket olan ATR Aircraft, 
AIREX 2010’un en çok dikkat
çeken kat›l›mc›lardan birisi ol-
du. Gözlerin ATR Aircraft üze-
rinde çevrilmesinin en önemli
nedeni, Türkiye’nin son gün-
lerde gündemde olan bölgesel
yolcu uça¤› projesi oldu.
ATR Aircraft’›n sat›fllardan so-
rumlu yetkilisi John Moore,
yapt›¤›m›z k›sa söyleflide,
özellikle Türkiye’nin bölgesel
yolcu uça¤› projesine de¤ine-
rek, bu alanda Türkiye’de bü-

yük bir pazar potansiyeli bu-
lundu¤unu vurgulad› ve Bora-
jet ile yürüttükleri ortak çal›fl-
ma sonucu, ATR uçaklar›n›n
Türk semalar›nda uçmaya
bafllam›fl olmas›ndan duy-
duklar› memnuniyeti belirtti.
Jet uçaklar›n›n daha çok uzak
mesafeler için kullan›fll› oldu-
¤u ve k›sa mesafelerde yak›t
tüketimi aç›s›ndan dezavan-
tajl› olduklar›n›n alt›n› çizen
Moore, bu konuda ATR serisi
uçaklar›n oldukça ekonomik
oldu¤unu ve bu yönüyle di¤er
bölgesel jetlerden ayr›ld›¤›n›

da vurgulad›. Moore ayr›ca,
Türkiye’de bölgesel uçufl hiz-
meti için bekleyen çok say›da
flehir oldu¤unu ve bu yönüyle
de pazar›n her geçen gün da-
ha da genifllemesini bekledik-
lerini ekledi. Borajet Genel
Müdürü Kadir Peker de, sivil
havac›l›¤›n geliflmiflli¤inin,
bölgesel havac›l›¤›n ne dere-
ce yayg›n oldu¤uyla ölçülebi-
lece¤ini vurgulayarak, 2010’da
ATR ile 3 uçak hedefiyle yola
ç›k›ld›¤›n›, flu an 4 uça¤›n kul-
lan›mda oldu¤unu ve y›l sonu-
na kadar da bu rakam›n 5’e

ç›kart›lmas›n›n hedeflendi¤ini
söyledi. 2010 y›l›nda daha çok
operasyonun bafllat›lmas› ve
tan›t›m sürecine yo¤unlaflan
ATR ve Borajet, 2011 y›l› so-
nunda kadar da bölgesel
uçufllar gerçeklefltiren filoda-
ki uçak say›s›n›n en az 10 ol-
mas›n› ön görüyor. Peker’den
ald›¤›m›z bilgilere göre, bu-
gün Bursa-Üsküp hatt›nda
ATR uçaklar› ile uçan Borajet,
yak›n zamanda Urfa-fiam
hatt›nda uçufllar›n bafllat›l-
mas› için de çal›flmalar›n›
sürdürüyor.

ATR Aircraft, Bölgesel Uçufllarda Uçaklar›na Güveniyor

AgustaWestland, 
Ticari Pazardaki Pay›n›
Geniflletme Peflinde
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AIREX’in müdavimlerinden biri olan Breitling, sponsoru oldu¤u, dünyan›n jetlerle akrobasi ya-

pan tek sivil uçufl ekibinden oluflan Breitling Jet Team pilotlar›na ithaf edilmifl olan en yeni mo-

deli, Chronospace’i, fuardaki stand›nda özel müflterilerinin be¤enisine sundu. Havac›l›k camias›-

n› buluflturan AIREX’i, özellikle profesyonel pilotlardan oluflan hedef kitlesine ulaflman›n yolla-

r›ndan biri olarak de¤erlendiren Breitling’in, fuarda büyük ilgi gördü¤ünü de ekleyelim.

2003’te kurulan ve bugün 7 kiflilik bir ekipten oluflan Breitling Jet Team, L-39 C Albatros uçak-

lar›yla, dikkat, sürat ve çeviklik gerektiren nefes kesici akrobasi gösterilerine imza atmalar›yla

ünlü. Chronospace de Breitling Jet Team’in baflar›lar›na bir övgü olarak 1000 adetlik gibi s›n›rl›

bir say›da üretilmifl. Profesyonellere yönelik Chronospace modelinin gümüfli kadran›nda, yeni

Breitling Jet Team ekip logosu ve ekip üyelerinin kulland›¤› 7 adet L-39 Albatros jetini temsil eden

bir uçak motifi de bulunuyor. Breitling Jet Team pilotlar› gibi seçkin pilotlar›n faydalanabilece¤i çok sa-

y›da özelli¤i bünyesinde bar›nd›ran Chronospace’in en dikkat çekici özelliklerinden biri de gece görüfl

gözlükleriyle uyumlu ayd›nlatmas›.

Breitling Yeni Tasar›m› Chronospace’i AIREX’te Tan›tt›

Fuar›n en çok demo uçuflu yapan firmas› olan EA Havac›l›k,
fuarda sergiledi¤i Eclipse 500’ün gerçeklefltirdi¤i 11 demo

uçufluyla, AIREX’in en dikkat çekici kat›l›mc›lar›ndan biri oldu-
¤unu gözler önüne serdi. ‹ki adet PW610F turbofan motorun-
dan güç alan Eclipse 500’ü öne ç›karan bir di¤er nokta da ben-
zerlerine k›yasla yak›t tüketiminin son derece düflük olmas›.
Firma yetkililerinden ald›¤›m›z bilgilere göre, 4 günlük fuar
boyunca gerçeklefltirilen toplam 8 saat 15 dakikal›k uçuflta,
Eclipse 500, kalk›fl ve inifller dahil olmak üzere yaklafl›k1500
dolarl›k yak›t harcam›fl. “Her eve bir uçak” slogan›yla pazarla-
ma çal›flmalar›n› sürdürülen Eclipse 500, fiyat›yla da dikkat
çekiyor. Konfigürasyona ba¤l› olarak bir uça¤›n sat›fl fiyat›, 2
ila 2,5 milyon dolar aras›nda de¤ifliyor. Fuar esnas›nda firma
yetkililerinden ald›¤›m›z bilgilerden, Eclipse 500’ün Türkiye’de
üretilmesi yolunda sürdürülen çal›flmalarda da epeyce mesa-
fe kat edildi¤ini ö¤rendik. Her ne kadar firman›n Türk ortaklar

bu konuda çok istekli olsalar da tabi ki karar, önümüzdeki ay-
larda sonuçlanmas› beklenen ticari süreçlere ba¤l›. Bu süreç-
lerin olumlu sonuçlanmas› durumunda, ABD’nin yan› s›ra
Türkiye’de de bir üretim hatt› kurulmas› düflüncesi hayata ge-
çirilmifl olacak. Uça¤›n, bir bölümüne k›saca de¤indi¤imiz
avantajlar›n› müflterileri ile bire bir paylaflmak isteyen firma
yetkilileri, AIREX gibi f›rsatlar› en iyi flekilde de¤erlendirmek
için çal›flmalar›n› sürdürüyor. Y›l sonuna kadar birkaç tane
Eclipse 500’ün Türk hava sahas›nda uçmaya bafllamas›yla bu
çabalar›n›n meyvelerini toplamaya haz›rlanan EA Havac›l›k, bu
say›n›n büyük bir h›zla artaca¤›ndan da son derece emin. Dün-
ya çap›nda toplam 260 adet sat›lan Eclipse 500’lerin 25 tanesi
bölgemizde, bu uçaklar›n da flimdilik 2 tanesi Türkiye’de uçu-
yor. Y›l sonuna kadar TC kuyruk numaras› tafl›yan uçak say›s›-
n›n 4’e ç›kaca¤›, 2011 y›l› sonuna kadar bölgemizdeki uçak sa-
y›s›n›n ise 100 civar›nda olaca¤› tahmin ediliyor.

AIREX’in En Verimli Uça¤›:
Eclipse 500
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AIREX 2010’a Executive Jet ailesinden üç uça¤›yla kat›lan Bre-
zilyal› havac›l›k devi Embraer’in sergiledi¤i uçaklar, süratle-

ri ve konforlar› kadar, ekonomik olufllar›yla da dikkat çekti. 
Embraer’in fuarda sergiledi¤i Phenom 100, Phenom 300 ve Le-
gacy 600, kullan›c›lar›na, yüksek sürat ve 2000-6000 km aras›n-
da de¤iflik menzil seçene¤inin yan›nda oldukça konforlu bir yol-
culuk da sunuyor. Fuarda sergilenen Phenom 100 ve 300’ün de-
¤ifltirilebilir iç tasar›mlar› ise BMW’ye ait. Phenom 100 ve 300
kendi kategorideki di¤er jetlere nazaran daha süratli olufluyla
fark yarat›rken, fuarda sergilenen 13 yolcu kapasiteli bir di¤er
uçak olan Legacy 600, uçufl s›ras›nda eriflilebilen bagaj bölü-
müyle, yolcular›n›n kendilerini evlerinde hissetmelerini sa¤l›yor.
Embraer’in 7 uçakl›k Executive Jet ailesinin di¤er üyeleri ise 
Legacy 450, Legacy 500, Legacy 650 ve Legacy 1000’den olufluyor.

Embraer’in bu y›l AIREX’te sergilemedi¤i ancak dünyada ol-
dukça büyük bir be¤eniyle karfl›lanan ticari uçaklar›ndan olu-
flan E-Jet ailesine de de¤inmemiz gerek. E170, E175, E190 ve
E195’ten oluflan E-Jet ailesi, koltuk bafl› maliyetler aç›s›ndan
kategorisinin en ekonomik uçaklar› aras›nda gösteriliyor. 90-
120 yolcu kapasiteli E-Jet serisi, 3500-4000 km aras›nda de¤i-
flen menzile sahip. Türkiye’de giderek geniflleyen ticari hava-
c›l›k pazar›ndan pay almak istediklerini belirten Embraer yet-
kilileri, k›sa bir süre önce, ülkemizin bölgesel yolcu uça¤› üre-
timine yönelik projesi için ortakl›k önerisi getirmesiyle dikkat-
leri üzerinde çekmiflti. Embraer yetkilileri, Türkiye ile bir or-
takl›k gerçekleflmesi durumunda, Türkiye’nin sadece üretim
de¤il mühendislik çal›flmalar›na da aktif olarak kat›lmas›n›n
önemini vurguluyor.

S a¤l›k Bakanl›¤›n›n “Ha-

va Ambulans” ihalesini

2008’de kazanarak havac›l›-

¤a h›zl› bir girifl yapan 

Koço¤lu Havac›l›k, hava am-

bulans filolar›nda yer alan

Eurocopter üretimi EC-135

(TC-HJH)’yi sergiledi¤i 

AIREX’te, bir sonraki fuarda,

filolar›na katt›klar› ifl jetle-

riyle de yer alaca¤›n›n sin-

yallerini verdi.

Firma yetkilileri fuarda yap-

t›klar› aç›klamalarda, özel-

likle, filolar›na Ekim ay›nda

dahil ettikleri ifl jetiyle atm›fl

olduklar› yeni ad›m›n, hava

tafl›mac›l›¤›n› Türkiye’de

yayg›nlaflt›rma ve sektörde

lider olma hedeflerine ken-

dilerini daha da yak›nlaflt›r-

d›¤›n› vurgulad›. Antalya’da,

hava ambulans faaliyetleri-

nin yan› s›ra bu yaz bafllatt›k-

lar› hava taksi operasyonla-

r›yla da ad›ndan söz ettiren

Koço¤lu Havac›l›k, geçti¤i-

miz aylar› oldukça hare-

ketli geçirmiflti. Bu ge-

liflmeler, firman›n art›k, hava

tafl›mac›l›¤›nda sadece sa¤-

l›k alan›nda hizmet vermedi-

¤ini, bunun d›fl›ndaki alanla-

ra da yay›lmaya bafllad›¤›n›

gösteriyor. 2008 y›l› Ekim

ay›nda, 2 helikopteriyle hava

ambulans operasyonuna An-

kara’da bafllayan firma, 2009

y›l› Eylül ay›ndan itibaren, 15

flehrimizde, 1’i yedek olmak

üzere toplam 18 helikopte-

riyle ambulans hizmeti veri-

yor. Koço¤lu Havac›l›k’›n, flu

ana kadar yaklafl›k 15.000

saat uçan ve 8000 civar›nda

hasta tafl›yan ambulans heli-

kopter filosu, 7 adet AW109 E,

10 adet EC-135 ve 1 adet 

EC-145’ten olufluyor. Türki-

ye’nin her bir köflesinde, gün

do¤umundan gün bat›m›na

kadar aral›ks›z hava ambu-

lans hizmeti veren Koço¤lu

Havac›l›k’›n; Ankara, Antal-

ya, Bursa, Çanakkale, Diyar-

bak›r, ‹stanbul, ‹zmir, Afyon,

Konya, Kayseri, Adana, Trab-

zon, Samsun, Erzurum ve

Van illerinde hangar ve heli-

portlar› bulunuyor. Koço¤lu

Havac›l›k’›n fuarda sergiledi-

¤i EC-135’in, 2 pilot, 1 para-

medik ve 1 doktordan oluflan

ekibinin, ça¤r› gelmesi halin-

de, 5 dakika içinde göreve ç›-

kabilecek flekilde fuar ala-

n›nda nöbet tutmufl olmas›

da firman›n alm›fl oldu¤u so-

rumlulu¤a verdi¤i önemin

bir göstergesi oldu. Ambu-

lans helikopter ihtiyac› olan

hasta ya da hasta yak›nlar›-

n›n 112 acil ça¤r› merkezini

aramalar› durumunda, hiçbir

ücret ödemeden, bu hizmet-

ten yararlanabildiklerini de

ekleyelim.

Embraer, H›z, Konfor 
ve Düflük Maliyet Diyor

Koço¤lu Havac›l›k AIREX’te de Nöbetteydi
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Havaalan› ve uçak yer

destek arac› üretim

sektörüne yönelik faaliyet-

lerini Türkiye s›n›rlar›n›n da

d›fl›na tafl›yarak önde gelen

bir dünya markas› olma yo-

lunda emin ad›mlarla ilerle-

yen T‹MSAN A.fi., 1996’dan

bu yana düzenlenmifl tüm

AIREX fuarlar›nda oldu¤u gi-

bi, bu y›l da havac›l›k devleri-

nin yan›ndaki yerini ald›.

Fuar›n kapal› alan›nda yer

alan stand›nda, T‹MSAN;

yolcu merdivenleri, kar-

go tafl›ma amaçl› bantl› kon-

veyörler, mobil bak›m plat-

formlar› ve mobil uçufl kon-

trol kulesi gibi ürünlerine

yönelik kabiliyetlerini sergi-

ledi. Kuruldu¤u 1983 y›l›n-

da, önceleri sadece s›n›rl›

say›da ürün ile yurt içi fir-

malara hizmet veren, bu-

gün ise yer hizmetinde kul-

lan›lan ve uça¤a servis ve-

ren tüm araçlar› üretebile-

cek kabiliyete eriflen T‹M-

SAN, 40’dan fazla ülkeye de

bu ürünlerini ihraç ediyor. 

Avrupa, Asya ve Afrika’da

20 ayr› temsilci¤i de bulu-

nan T‹MSAN yetkilileri, 

AIREX’e, ifl hacminde yafla-

d›klar› bu geliflim parale-

linde, sadece firman›n ve

ürünlerinin tan›t›m› ama-

c›yla de¤il, düzenlenen bu

organizasyonun baflar›s›n›n

daha ilerilere tafl›nmas›na

katk›da bulunmak amac›yla

kat›ld›klar›n› ifade etti. Fu-

ar boyunca sektördeki pay-

dafllar›yla gelecekte ortak

olarak sürdürebilecekleri

projeler hakk›nda da bilgi

al›flverifli imkân› bulan

T‹MSAN, temsilcisi oldu¤u

ve Türkiye’deki GPU ekip-

manlar›n›n yaklafl›k yüzde

90’›n› temin eden Hobart

firmas›n›n yeni ürünlerini

de tan›tma f›rsat›n› iyi de-

¤erlendirdi.

Her ne kadar ad› askeri havac›l›kla birlikte an›lsa da
bugün, üretiminin yaklafl›k yüzde 60’›n› ticari motor-
lara yönelik gerçeklefltiren TEI, bu alandaki faaliyet-

lerini daha da gelifltirmek amac›yla yer ald›¤› AIREX’i en
verimli geçiren firmalar›m›zdan biri oldu.
Son dönemde gündemin üst s›ralar›nda yer alan ülkemiz-
deki ticari havac›l›k faaliyetlerinin endüstriye aç›lmas› ko-
nusunda da TEI yetkilileri, fuar esnas›nda THY ve THY Tek-
nik ile de ifl birli¤ine yönelik çeflitli görüflmeler yapt›. Özel-
likle THY ve THY Teknik ile ifl birli¤i yap›labilecek konula-
r›n bafl›nda, çok say›da uçak iflleten THY’nin bak›m onar›m
faaliyetleri ve yedek parçaya ihtiyaçlar› geliyor. Son birkaç
ayd›r süren ve flimdilik ifl birli¤i yap›labilecek konular üze-
rinde de¤erlendirme süreçlerinin devam etti¤i görüflme-
lerden somut sonuçlar ç›kmas› için biraz erken olsa da,
konuyla ilgili fuar esnas›nda kendisinden bilgi ald›¤›m›z
TEI Genel Müdürü Ak›n Duman flunlar› söyledi:
“Bu noktada çok k›sa süre içinde somut sonuç beklemek
do¤ru olmaz. Burada önemli olan, ifl birli¤i yapmaya yö-

nelik görüflmelerin bafllam›fl olmas› ve sanayimizin de bu
süreçlere kat›l›m göstermesidir. fiu aflamada karfl›l›kl›
bilgi al›flverifli yap›l›yor ve zincirin eksik halkalar› tamam-
lan›yor. ”
TEI Genel Müdürü Ak›n Duman’a sordu¤umuz bir di¤er ko-
nu da son geliflmeler hakk›nda bilgi almak istedi¤imiz ‹HA
motorlar› oldu. Bu alandaki faaliyetlerinin artarak sürdü¤ü
bilgisini veren Duman flöyle devam etti:
“Bu alanda da yo¤un bir faaliyetimiz var. Mevcut çal›flma-
lar›m›za ek olarak TUSAfi’›n ANKA ‹HA’s› için alternatif
yerli bir motor gelifltirme çal›flmalar›na bafllad›k. 2011 y›-
l›n›n A¤ustos ya da Eylül aylar› gibi de uçufl denemelerine
bafllar›z diye düflünüyoruz.
TEI, art›k belirli s›n›rlar› aflm›fl güçlü bir flirket. Bu sayede
flimdilik kendi öz kaynaklar›m›zdan finanse etti¤imiz bir
Ar-Ge projesi fleklinde yürüyor çal›flmalar. Baflar›l› sonuç-
lara ulaflabildi¤imiz takdirde, ‹HA’lar›n gelecekteki pazar
potansiyeline de bakt›¤›m›zda, uzun vadede ihracat potan-
siyeli yakalayabilece¤imizi de düflünüyoruz. Bu aç›dan ba-
k›ld›¤›nda, çok önemli bir proje üstünde çal›flt›¤›m›za ina-
n›yorum.”

TEI Yeni Ufuklara Yelken Aç›yor

AIREX’le Birlikte T‹MSAN da Büyüyor
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Yürüttükleri projelere ilifl-
kin maketlerin sergilen-

di¤i standlar›ndan ziyaretçi-
lerin eksik olmad›¤› havac›-
l›k devimiz TUSAfi’›n AIREX
gündemi, önümüzdeki dö-
nemde etkinliklerini daha da
artt›rmay› hedefledikleri
uluslararas› ticari havac›l›¤a
yönelik çal›flmalar oldu. Fu-
ar esnas›nda AIREX kat›l›m-
c›lar›ndan Airbus ve 
Boeing’in yan› s›ra THY ile de
mevcut ifl birliklerini daha
ileri noktalara tafl›yacak gö-
rüflmeler yapan TUSAfi yet-
kilileri, önümüzdeki süreçte
ifl hacimlerini artt›racak yeni
ifl birliklerinin alt›na imza at-
maya haz›rlan›yor. Görüfl-
melere konu olan en önemli
konu bafll›klar› ise Türki-
ye’nin bölgesel yolcu uça¤›
çal›flmalar› ve gündemdeki
di¤er projelerde TUSAfi’›n,
üretimin yan› s›ra mühen-
dislik katk›s›n›n da artt›r›l-
mas›yd›. Süreçler henüz ke-
sinleflmifl olmamakla birlik-
te, tasar›m mühendisi say›s›
1000’e ulaflan TUSAfi’›n he-
definde, 2020’lerden itibaren
bafllayacak yeni nesil uçak-
lar›n tasar›m süreçlerinde
aktif rol almak da bulunuyor.
TUSAfi’›n fuarda üzerinde

durdu¤u bir di¤er konu bafl-
l›¤› da geçti¤imiz günlerde
faaliyetlerine bafllayan “He-
likopter Uçufl Okulu” oldu.
Sadece Türkiye’den de¤il,
bölgemizdeki di¤er ülkeler-
den de yo¤un talep alan He-
likopter Uçufl Okulu ile faali-
yet alanlar›na bir yenisini da-
ha ekleyen TUSAfi, hâlihaz›r-
da 2 adet Robinson R44 ile
faaliyetlerini sürdüren okulu,
yak›n gelecekte talebi karfl›-
lamakta yetersiz kalaca¤›n›
öngörüsünden hareketle da-
ha da büyütmeyi düflünüyor.
fiimdilik sivil amaçl› e¤itim-
lerin verildi¤i okulun, gele-
cekte askeri e¤itimleri de
kapsayacak flekilde geniflle-
tilmesi de söz konusu.

KT-1’ler Yak›nda
Teslim Edilecek
AIREX’te kendileriyle görüfl-
me f›rsat› yakalad›¤›m›z 
TUSAfi yetkililerinden fuar
d›fl›nda, yürütülen di¤er pro-
jelerin son durumlar› hak-
k›nda da bilgi alma f›rsat›m›z
oldu. TUSAfi Entegre Uçak
Grup Baflkan› Özcan Ertem
ve Stratejik Planlama ve En-
düstriyel ‹fl Birli¤i Baflkan›
Y›lmaz Güldo¤an’dan edindi-
¤imiz bilgilere göre, özellikle

KT-1 ve ANKA projelerinde
oldukça hareketli günler ya-
flan›yor. Kore Cumhuriye-
ti’nden gelen ilk 2 adet KT-1
temel e¤itim uça¤›, Eylül so-
nu TUSAfi tesislerinde ilk
uçufllar›n› yapm›fl durumda.
TUSAfi’ta üretilen ilk uçak
da geçti¤imiz günlerde yer-
deki taksi testlerini tamam-
lad› ve uçufla haz›rlan›yor.
Bir aksilik olmamas› duru-
munda, ilk teslimat kapsa-
m›nda Kore’den gelen 1 ve 2
numaral› uçaklarla birlikte
TUSAfi’ta üretilen 6 s›ra nu-
maral› ilk uçak, Kas›m ay›
içerisinde Türk Hava Kuvvet-
lerine teslim edilecek. Son-
ras›nda ise, yine Kore’den
gelen 3, 4 ve 5 numaral›
uçaklarla birlikte, TUSAfi ta-
raf›ndan üretilen ikinci uçak
olan 7 s›ra numaral› uça¤›n
teslimat› planlan›yor. Hat›r-
lanaca¤› üzere proje kapsa-
m›nda tedarik edilecek top-
lam 40 uça¤›n 5’i Kore’de,
kalan 35’i de TUSAfi tesisle-
rinde üretilecek.
Bu arada binlerce parçan›n
imal edildi¤i TUSAfi’›n 
HÜRKUfi projesinde de gelifl-
meler yok de¤il. Henüz mon-
taj faaliyetlerinin bafllamad›¤›
projede y›l sonuna do¤ru ka-

natlar›n, 2011 y›l› ortas›na
do¤ru da gövdenin montaj›n›n
tamamlanmas› öngörülüyor.
Ancak daha da önemlisi, Ha-
va Kuvvetleri Komutanl›¤›,
henüz alaca¤› uçak say›s›n›
aç›klamamakla birlikte, 
TUSAfi’›n Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› ile imzalad›¤›
HÜRKUfi’a iliflkin gelifltirme
sözleflmesine kullan›c› taraf›
olarak kat›lma ve uça¤›n ge-
lifltirilme sürecinde rol alma
karar› vermifl durumda.
Bu geliflme, KT-1’lerin teda-
rikine iliflkin Kore’nin KAI fir-
mas› ile imzalanan sözlefl-
medeki 40 uça¤a ek olarak
15 uçakl›k opsiyonun devre-
ye sokulmayaca¤›n›n ve
HÜRKUfi’un önünün iyice
aç›ld›¤›n›n iflareti olarak de-
¤erlendirilebilir.

S›rada ANKA Var
Yine Eylül sonu taksi testleri-
nin bafllad›¤› TUSAfi’›n bir di-
¤er projesi de ANKA’n›n ge-
lifltirildi¤i Türk ‹nsans›z Hava
Arac› (T‹HA) oldu. TEI’nin al-
ternatif bir motor üzerinde
çal›flt›¤› proje kapsam›nda
TUSAfi yetkilileri, eninde so-
nunda ANKA’n›n TEI üretimi
bir motorla uçaca¤›na kesin
gözüyle bak›yor.

TUSAfi Ticari Havac›l›ktaki Etkinli¤ini Daha da Artt›racak
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A¤ Merkezli Savafl (AMS),

1990’l› ve 2000’li y›lla-

r›n “moda” terimi ola-

rak literatüre girdi. AMS ve

iliflkili kavramlar gelece¤in

savafllar›n›n belirleyici bir

unsuru olarak, gerek savun-

ma sanayisi gerekse silahl›

kuvvetler taraf›ndan vurgu-

land›. Bu süreçte AMS kon-

septiyle ilgili çok fley vaat

edildi. Bu vaatlerin ne kada-

r›n›n karfl›lanabildi¤i ise bu-

gün hala tart›flmal› bir konu

olarak duruyor. AMS ile ilgili

nesnel de¤erlendirmeler

yapabilmek için ise muhte-

melen biraz daha zaman

geçmesini, belki de baz› ça-

t›flmalar daha yaflanmas›n›

beklemek gerekecek.

Di¤er yandan ABD’nin savun-

ma harcamalar›n› düzenleme

giriflimleri kapsam›nda, sa-

vunma bakanl›¤› bünyesinde

daha önce AMS ile ilgili olarak

kurulan “Office of Networks

and Information Integration”

(A¤ ve Bilgi Tümlefltirme Ofi-

si) biriminin kapat›lmas›n›n

önerilmesi, Lexington Ensti-

tüsü’nün 6 A¤ustos tarihli de-

¤erlendirmesinde “AMS’nin

zaman›n›n geçti¤i” olarak yo-

rumland› (Dr. Loren B.

Thompson, “Op-Ed: The Twi-

light of Network-Centric

Warfare”).

Bu de¤erlendirmeye kat›l›p

kat›lmamaktan ba¤›ms›z ola-

rak, bu tart›flman›n yap›lma-

s›n›n bile bafll› bafl›na önemli

bir nokta oldu¤unu düflünü-

yoruz. Bu ba¤lamda biz de,

konu ile ilgili geçmifl yay›n›-

m›za bir öz elefltiri getirme

f›rsat› yakalam›fl olaca¤›z.

Ak›mlara 
Kap›lman›n Teorisi
Teknoloji ile iliflkili pek çok

konunun – özellikle ilk ola-

rak ortaya ç›kt›¤›nda – bir

ak›m olarak yayg›nlaflmas›,

günlük hayatta karfl›laflt›¤›-

m›z do¤al bir olgudur. Gün-

lük gazetelerin haber arfliv-

lerini k›saca sorgulayacak

olursak; vaat edilenler ger-

çekleflseydi, bugün yürümek

yerine Segway - Ginger ad›n-

da elektrikli ve iki tekerlekli

cihazlarla dolafl›yor olacak-

t›k, robotlar hayat›m›za pek

çok alanda girmifl olacakt›,

cep telefonlar› kol saati bü-

yüklü¤ünde olacakt›. Tüm

bunlar gazetelere ç›kan ha-

berlerin beklenen sonuçlar›,

fakat hiçbiri beklendi¤i gibi

gerçekleflmedi. Baz›lar› in-

sanlar›n geneli taraf›ndan

kabul görmedi, baz›lar› hala

seri olarak üretilebilecek ka-

dar ucuz de¤ildi, baz›lar› ise

teknolojik olarak hala yeter-

sizdi.

Teknolojinin gerçekleflme-

yen vaatleri ile ilgili Gartner

Group (www.gartner.com)

taraf›ndan ortaya at›lm›fl bir
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A¤ Merkezli Savafl hakk›nda çok fley yaz›ld›. Belki bunlar›n bir bölümü de hatal›yd›.

Ama son geliflmeler, pek çok kiflinin yan›ld›¤›, bu kavram›n zamans›z oldu¤u ya da

san›ld›¤›ndan etkisiz oldu¤u anlam›na m› geliyor? Yoksa A¤ Merkezli Savafl’› MSI

Dergisi’nin ilk say›s›nda, kapak konusu olarak iflleyerek bizler de mi bir ak›ma kap›ld›k?
Dr. K. Burak Codur / editor@milscint.com

A¤ Merkezli Savafl
Konusunda Herkes

Bir Ak›ma m› Kap›ld›?
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teori var: Hype Cycle (HC –

“Yan›lt›c› Döngü” olarak ter-

cüme edilebilir. Gartner Gro-

up çal›flanlar› taraf›ndan ya-

z›lm›fl olan “Mastering the

Hype Cycle: How to Choose

the Right Innovation at the

Right Time” – “Yan›lt›c› Dön-

güyü Yönetmek: Do¤ru Yeni-

li¤i Nas›l Do¤ru Zamanda Se-

çebiliriz” adl› kitap, bu konu-

da bafll›ca kaynak olarak kul-

lan›labilir). HC, insanlar›n or-

taya ç›kan teknolojiler ile il-

gili beklentileri üzerine ku-

rulmufl bir teoremdir, tekno-

lojinin teknik yönleri ile ilgili

de¤ildir. Yeni bir teknoloji or-

taya ç›kt›¤›nda (fiekil 1 – “Te-

tikleme”) onunla ilgili bek-

lentiler, bas›n›n da etkisi ile

en üst seviyeye ç›kar (fiekil 1

– “Abart›lm›fl Beklentilerin

Zirvesi”). Fakat bu teknoloji,

çeflitli sebeplerle beklentile-

ri karfl›layamaz. Örne¤in tek-

noloji, henüz ekonomik ola-

rak ürünlere dönüfltürülemi-

yordur. Bu durumda tekno-

loji ile ilgili beklentiler, umu-

lan sürede ortaya ç›kmaz ve

beklentiler birden düfler (fie-

kil 1 – “Gerçeklerin Anlafl›l-

mas› ile Ani Düflüfl”). Ancak

söz konusu olan teknolojinin

vaatleri, beklentilerin ulaflt›-

¤› seviye kadar düflük de¤il-

dir. Zamanla gerçek seviye-

sine ulafl›r (fiekil 1 – “Ayd›n-

lanma E¤risi” ve “Üretkenlik

Düzlü¤ü”).

Yukar›da da belirtildi¤i gibi,

HC tamamen insanlar›n tep-

kileri ile ilgilidir. Teknolojik

bir geliflmeyi “Abart›lm›fl

Beklentilerin Zirvesi” nokta-

s›na ç›kartan da, “Gerçekle-

rin anlafl›lmas› ile Ani Dü-

flüfl” notas›na indiren de in-

sanlar›n beklentileridir. Bu

sebeple HC, niceliksel yön-

temlerden çok niteliksel,

hatta sezgisel yöntemlerle

aç›¤a ç›kart›labilecek bir ol-

gudur. ‹htiyaç duyulan nice-

liksel veri için, o teknoloji ile

ilgili çeflitli göstergeler kul-

lan›labilir. Örne¤in incelenen

teknoloji ile ilgili belirli bir

zaman aral›¤›nda ç›km›fl

ürünlerin, haberlerin ve rek-

lamlar›n say›s› bir gösterge

olarak kullan›labilir. Yine de

bu tür göstergelerin, tekno-

lojinin HC kapsam›ndaki sey-

ri ile birebir iliflkilendirilmesi

matematiksel olarak ortaya

konulamaz.

HC bir teknoloji yönetimi

arac›d›r. Kritik kararlar veri-

lirken HC’den yararlan›labi-

lir. Örne¤in bir teknolojiye

“Tetikleme” – “Abart›lm›fl

Beklentilerin Zirvesi” ara-

s›nda yat›r›m yapmak pek

ak›ll›ca olmayabilir, ama

“Abart›lm›fl Beklentilerin

Zirvesi”nden inerken, sek-

törde konusunda uzman

ama iflsiz kalm›fl elemanlar

bulmak mümkün olabilir.

“Ayd›nlama E¤risi” s›ras›nda

yat›r›m yapmamak ise paha-

l›ya mal olacak bir hataya yol

açabilir.

Kuflkusuz HC yeni ortaya ç›-

kan her teknoloji için geçerli

de¤ildir. Fakat özellikle po-

püler ve bas›na konu olan

teknolojiler için HC’nin ge-

çerli oldu¤unu iddia etmek

hatal› olmayacakt›r.

Hype Cycle ve 
A¤ Merkezli Savafl
AMS de savunma sanayisi

konusunda yay›n yapan bas›-

n›n ilgi gösterdi¤i ve üzerin-

de çok durdu¤u bir teknoloji-

ler bütünü oldu. Dolay›s› ile

AMS için HC kurallar›n›n ge-

çerli olmas› beklenebilecek

bir durumdur.

Yukar›daki bilgileri kullana-

rak, AMS için taslak bir HC

grafi¤i çizebiliriz. Baz› se-

çimleri nedenlendirmek için,

say›sal veri olarak Amazon

‹nternet sitesinde AMS ile il-

gili sat›lan kitaplar›n say›s›-

n›n yay›n tarihine göre de¤i-

flimini kullanabiliriz (fiekil

2). fiekil 2’de görülebilece¤i

gibi, 2003-2010 y›llar› aras›,

asl›nda bir HC grafi¤ine ben-

zemektedir. Fakat AMS kav-

ram›n›n ilk olarak 1995 y›l›n-

da kullan›lmas› nedeni ile

tetiklemeyi 2003 y›l› olarak

alamayaca¤›z. Bununla bir-

likte, 2005 ve 2006 y›llar›n›n

kitap yay›n› aç›s›ndan zirve

yapt›¤›n› da not etmeliyiz.

Yeni ç›kan kitaplar›n say›s›

ölçütünün yan› s›ra AMS

kavram›n› gündeme getiren,

fakat say›sallaflt›r›lamaya-

cak di¤er bir olay› da k›saca

irdeleyelim. Bilindi¤i gibi,

Gerald Ford’un baflkanl›¤›n-

dan sonra, George W.

Bush’un baflkanl›¤› döne-

minde, 2001 – 2006 y›llar›

aras›nda ikinci kez ABD Sa-

vunma Bakanl›¤› koltu¤una

oturan Donald Rumsfeld,

hafif, a¤ ile ba¤l›, esnek kuv-

vetlerin savunucusu idi. Ka-

ra Kuvvetleri kapsam›nda

Stryker Tugaylar›’nda vücut

bulan bu yaklafl›m, özellikle

el yap›m› patlay›c› (IED) teh-

didi nedeni ile vaat ettikleri-

ni gerçeklefltiremedi. Bura-

daki ilginç nokta, Donald

Rumsfeld’in görev süresi ile

AMS ile ilgili kitap yay›nlar›-

n›n zirve yapt›¤› zaman dili-

minin uyuflmas›d›r.

Bu bilgilerle haz›rlanan tas-

lak AMS HC grafi¤i fiekil 3’te

görülmektedir (AMS ile ilgili

bir HC grafi¤i çizmenin bura-

da gösterildi¤i kadar basit

olmas› beklenemez. Bu yüz-

den çizimi taslak olarak nite-

lendirdik). AMS’nin ilk geçti-

¤i yay›n›n 1995 y›l›nda yap›l-

mas› nedeni ile tetikleme

1995 y›l›nda bafllat›lm›flt›r.
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Gerek yay›nlanan kitaplar›n

say›s›, gerekse ABD Savun-

ma Bakanl›¤›nda AMS’ye ve-

rilen önemin derecesi itibari

ile 2004-2006 y›llar›, abart›l-

m›fl beklentilerin zirvesi ola-

rak belirlenmifltir. Yine ABD

Savunma Bakanl›¤›n›n A¤ ve

Bilgi Tümlefltirme Ofisinin

kapat›lmas›n›n önerilmesi

ise dip noktas› olarak görül-

mektedir. Önümüzdeki dö-

nemin ise AMS’nin gerçek-

ten vaat edebileceklerini

gerçeklefltirdi¤i dönemin

bafllang›c› olaca¤› düflünül-

mektedir.

AMS’den 
Bahsederken 
HC’ye mi Kap›ld›k?
2004’ün Kas›m ay›nda MSI

Dergisi’nin ilk say›s›nda

AMS’den bahsederken biz de

ak›ma m› kap›ld›k? fiekil

3’de özetledi¤imiz taslak HC

grafi¤ine göre evet cevab›n›

verebiliriz, yaz›m›z› beklen-

tilerin en üst seviyesinde

yazd›k. Örne¤in o yaz›da öv-

gü ile bahsedilen projeler-

den bir tanesi olan Gelece¤in

Savafl Sistemleri (Future

Combat Systems / FCS), ge-

çen zaman içinde iptal edildi.

Di¤er yandan, AMS ile ilgili

teknik çözümlemeler hatal›

de¤ildi, yaln›zca beklentiler-

le gerçek dünyada yaflanan-

lar uyuflamad›. AMS denildi-

¤inde, herkes say›sal a¤lar-

dan, birbiri ile haberleflen

sistemlerden bahsederken,

Irak ve Afganistan’da insan

istihbarat› (Human Intelli-

gence / HUMINT) konusunda

büyük zaaflar yafland›¤› gö-

rüldü. Baflka bir deyiflle,

AMS’nin odak noktas› ile

gerçeklerin odak noktas›

pek uyuflamad›.

6 sene önce yan›ld›¤›m›z

noktalar oldu¤unu söylesek

de, denemekten vazgeçme-

yerek gelecek ile ilgili birkaç

cümle yazarak bitirelim.

AMS ile ilgili teknolojiler,

tüm potansiyelleri ile varl›k-

lar›n› sürdürüyorlar. Taslak

bir çizim olan fiekil 3 ger-

çekleflirse, önümüzdeki dö-

nemde AMS ile ilgili daha

emin ve gerçekçi ad›mlar

at›laca¤›n› ve teknolojinin en

kullan›fll› halini alaca¤›n› ön-

görebiliriz.
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fiekil 2. Amazon ‹nternet sitesinde AMS ile ilgili sat›lan kitaplar›n yay›n tarihleri

fiekil 3. AMS için HC grafi¤i





Y aklafl›k 5 senedir teklif
ve de¤erlendirme afla-
mas› devam eden ve y›l

sonuna kadar karara ba¤lan-
mas› beklenen Genel Maksat
Helikopter Tedarik Projesi
kapsam›nda 109 adet BLACK
HAWK helikopterinin Türki-
ye’de lisans alt›nda üretilme-
sini teklif eden Sikorsky fir-
mas›, Savunma Sanayii ‹cra
Komitesi’nden ç›kacak kara-
r›, bizler gibi, sab›rs›zl›kla
bekliyor. Bu proje kapsam›n-
da Alp Havac›l›k ile beraber
yapt›klar› yat›r›mlar› ve ger-
çeklefltirilen teknoloji trans-
ferlerini kamuoyu ile paylafl-
mak için düzenlenen bas›n
turunda, Alp Havac›l›k Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Tuncer
Alpata ve Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Kemal Erçelik
ile Operasyon Müdürü Yusuf
Türkel’in yan› s›ra Sikorsky
Stratejik Ortakl›klar Baflkan
Yard›mc›s› Stephen Estill ile
United Technologies Ulusla-
raras› Operasyonlar Genel
Müdürü Robert Keltz haz›r
bulundu.
Bas›n toplant›s›nda ilk sözü
alan Alp Havac›l›k Yönetim
Kurulu Baflkan› Tuncer Alpa-
ta, düzenlenen bas›n toplan-
t›s›n›n amac›n›; Genel Maksat
Helikopter Tedarik Projesi
hakk›nda son geliflmelerden
bas›n mensuplar›n› haberdar
etmek ve resmi aç›l›fl yap›l-
madan önce, 10 fiubat 2010
tarihinde temeli at›lan yeni
motor üretim tesisinin tan›t›-
m›n› yapmak olarak aç›klad›.
1998 y›l›nda kurulan Alp Ha-
vac›l›k’›n, 1999 sonlar›nda, ilk
müflterisi olan Sikorsky ile
ortak statüsüne geçerek
önemli bir ivme yakalad›¤›n›
söyleyen Alpata, Sikorsky ile
hayata geçirdikleri baflar›l›
büyüme stratejisinin, ortak-
lar aras›ndaki karfl›l›kl› sayg›
ve güvene dayand›¤›n›; yap›-
lan yo¤un teknoloji transferi
ve Alp Havac›l›k ekibinin ola-
¤anüstü baflar›l› ve verimli
çal›flmalar› sonucunda ise
son 10 y›ll›k dönemde sat›flla-
r›n›n 50 misli, istihdamlar›n›n
da yaklafl›k 20 misli büyüdü-

ÖZEL HABER
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Sikorsky Türkiye’de
Ömür Boyu 

Ortakl›¤›n Peflinde
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› taraf›ndan yürütülmekte olan

Genel Maksat Helikopter Tedarik Projesi kapsam›nda ana
yüklenici olarak belirlenen TUSAfi üzerinden teklif al›nan 

iki firmadan biri olan Sikorsky ve Türk orta¤› Alp Havac›l›k,
5 Ekim tarihinde, Alp Havac›l›k’›n Eskiflehir’deki tesislerinde

ortak bir bas›n toplant›s› düzenledi. Gündemi oldukça
meflgul eden proje hakk›ndaki son geliflmelerin bas›n 
mensuplar› ile paylafl›ld›¤› toplant›da, Alp Havac›l›k’›n 

üretim tesisleri de dolafl›larak, kuruldu¤u 1998 y›l›ndan 
bu yana kazand›¤› kabiliyetler sergilendi.

Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.comT
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¤ünü belirtti. Özellikle titan-
yum ve egzotik metallerde
uzmanl›k sa¤layan Alp Hava-
c›l›k’›n, bugün Türkiye’nin ti-
tanyum mükemmeliyet mer-
kezi durumunda oldu¤unu da
sözlerine ekleyen Alpata; “Si-
korsky, Pratt & Whitney,
Lockheed Martin, Goodrich
Landing Gear gibi müflterile-
rimize uçufl kritik komponent
ve alt sistem üretiyoruz.
BLACK HAWK, SEAHAWK, 
S-76, S-92, F-35, F-22, 
Boeing 737, Boeing 787, 
Airbus A380 platformlar› ve
F135, F100, PW600 gibi mo-
tor programlar›na önemli
katk› sa¤l›yoruz. TUSAfi ile
stratejik ifl birli¤imiz çerçe-
vesinde, TUSAfi’›n Sikorsky
ve Boeing programlar›n› des-
tekledi¤imiz gibi Türk Hava
Kuvvetleri için gelifltirilen 
KT-1T e¤itim uça¤›n›n kuyruk
bölümü de Alp Havac›l›k tara-
f›ndan sa¤lan›yor.” diyerek
flirketinin kazanm›fl oldu¤u
kabiliyetleri ve yürütmekte
oldu¤u çal›flmalar› özetledi.
Havac›l›k ve uzay sanayisine
dönük olarak hassas ve kritik
öneme sahip yap›sal kompo-
nentler, inifl tak›m› alt
asambleleri, helikopter dina-
mik bileflenleri ve uçufl emni-
yeti aç›s›ndan kritik öneme
sahip parçalar üreten Alp
Havac›l›k’›n, JSF program›n›n
da en aktif kat›l›mc›lar› ara-
s›nda yer ald›¤›n› söyleyen Al-
pata, bu projede de flu ana
kadar kazan›lan ifllerden,
program döneminde asgari
1,2 milyar dolar ciro elde
edeceklerini ve hedeflerinin,
bu büyüklü¤ü 2,5 milyar do-
lar›n üzerine tafl›mak oldu-
¤unu söyledi. Rakamsal bilgi-
ler vermeye devam eden Al-
pata, 2010 y›l› ihracatlar›n›n
50 milyon dolar ç›tas›na yak-
laflmas›n› beklediklerini, bü-
yük bölümü flimdiden kontra-
ta ba¤lanm›fl ihracatlar›n›n
ise önümüzdeki 5 y›l içerisin-
de 3 kat daha artarak y›ll›k
150 milyon dolara, Genel
Maksat Helikopter Tedarik
Projesi’nin de devreye girme-
si ve JSF projesinin yüksek

üretim dönemine ulaflmas›y-
la da y›ll›k 350 milyon dolara
ulaflaca¤›n› öngördüklerini
aç›klad›. Alp Havac›l›k’›n bun-
dan sonraki kabiliyet kaza-
n›mlar›nda ve büyümesinde,
Türk Silahl› Kuvvetlerinin ih-
tiyaçlar›n› etkin bir biçimde
karfl›lama hedefini tafl›d›kla-
r›n› belirten Alpata, konuyu
Genel Maksat Helikopter Te-
darik Projesi’ne getirerek, bu
kapsamda Sikorsky ile ifl bir-
liklerinin kritik önem tafl›d›¤›-
n› vurgulad›. Nisan 2009’da
icra edilen IDEF’te Alp Hava-
c›l›k ile Sikorsky aras›nda im-
zalan mutabakat anlaflmas›n›
hat›rlatan Alpata, bu anlaflma
ile Sikorsky’nin Genel Maksat
Helikopter Tedarik Projesi
kapsam›nda seçilmesi halin-
de, ilk defa ABD d›fl›ndaki bir
tesiste, Alp Havac›l›k’›n; kali-
fiye bir uluslararas› BLACK
HAWK helikopter diflli-kutu-
su tedarikçisi olarak konum-
lanmas› sürecinin bafllad›¤›-
n›, helikopterlerin rotor ve
transmisyon sistemleri ile
diflli ve diflli kutular›n›n yan›
s›ra uçufl kumanda sistemi
ve yedek parça niteli¤i tafl›-
yan k›s›mlar›n› da üretece¤i-
ni, ayr›ca yine ülkemizde bir
ilk olarak, inifl tak›mlar›n›n
detay üretim, montaj ve test
aflamalar›n›n da tesislerinde
gerçeklefltirilece¤ini belirtti.

‹lk ‹hracat Lisans›
Alp Havac›l›k’a
Transmisyon teknolojisinin
Alp Havac›l›k’a ve dolay›s›yla
Türkiye’ye kazand›r›lmas› ko-
nusunda, ABD hükümeti tara-
f›ndan da ihracat lisans› veril-
di¤ini bildiren Alpata, bu tek-
nolojinin ABD d›fl›na transferi
konusunda ç›kan ilk ihracat
lisans›n›n Alp Havac›l›k tara-
f›ndan al›nm›fl olmas›n›n da
hakl› gururunu yafl›yordu. Ge-
nel Maksat Helikopter Teda-
rik Projesi’nin Sikorsky tara-
f›ndan kazan›lmas› halinde
ülkemize sa¤layaca¤› fayda-
lar› aç›klamaya devam eden
Alpata, bu proje sayesinde Alp
Havac›l›k’a y›ll›k 100 milyon
dolar; toplamda ise 2,3 milyar
dolarl›k bir ek ifl hacmi yarat›-
laca¤›n› ve Alp Havac›l›k ile
altyüklenicilerine de 750 kifli-
lik ek istihdam imkân› sa¤la-
naca¤›n› söyledi. Konuflmas›-

n›n sonunda yeni motor üre-
tim tesisinde yürütülecek ça-
l›flmalar› detayl› bir flekilde
aç›klayan Alpata, daha sonra
sözü Sikorsky Stratejik Ortak-
l›klar Baflkan Yard›mc›s›
Stephen Estill’e b›rakt›.
Estill’in gündeminde de tabii
ki Genel Maksat Helikopter
Tedarik Projesi vard›. Estill,
birkaç hafta önce, 15 Ey-
lül’de, X2 Technology ile heli-
kopter h›z›n›n ikiye katlanabi-
lece¤ini ispatlayan Si-
korsky’nin baflar›lar›ndan
bahsederek konuflmas›na
bafllad›. Akabinde, bas›n
mensuplar›na “Düflünün ki,
acil kurtarma helikopterleri
bir do¤al afete yetifliyor ve de
kazazedeleri iki misli çabuk
kurtar›yor. Düflünün ki askeri
helikopterler görev sürelerini
yar›ya indiriyor.” diye sesle-
nen Estill, bu ç›¤›r açan tek-
nolojiden bahsetme sebebini,
ömür boyu bir Türkiye-Si-
korsky ortakl›¤›n›n yol açabi-
lece¤i boyutlar› düflündür-
mek ve Türkiye için sektörde-
ki prestij ve geliflmenin bir
örne¤ini sunabilmek olarak
aç›klad›. Genel Maksat Heli-
kopter Tedarik Projesi için
Türkiye’ye yapm›fl olduklar›
teklifin asl›nda emsalsiz ve
muhteflem oldu¤unu da söz-
lerine ekleyen Estill, dünyaca
ünlü, kendini kan›tlam›fl
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BLACK HAWK helikopterinin
tüm transmisyon ve aviyonik
sistemleri de dahil olmak
üzere Türkiye’de üretilebile-
ce¤ini ve BLACK HAWK’›n, ül-
ke güvenli¤ini sa¤larken ayn›
zamanda Türk havac›l›k sek-
törüne de önemli bir ihracat
girdisi sa¤layaca¤›n› belirtti.
Bas›n mensuplar›na, “Alp Ha-
vac›l›k’›n kabiliyetlerini ve
Türkiye-Sikorsky ortakl›¤›n›n
teknolojik aç›dan Türk hava-
c›l›k sektörü için ne anlama
gelece¤ini bizzat görmenizi
arzu ettik” diyerek sözlerine
devam eden Estill, Genel
Maksat Helikopter Tedarik
Projesi kapsam›nda Si-
korsky’nin Türkiye’de ifl birli¤i
yapaca¤› firmalara ve yap›la-
cak çal›flmalara da de¤indi.
TUSAfi’›n kompozit ana rotor
ve kuyruk rotorunun yan› s›ra

helikopterin gövdesini ürete-
ce¤ini söyleyen Estill, dina-
mik komponentlerin hassas
montaj› ile birlikte, nihai
montaj›n da TUSAfi taraf›n-
dan yap›laca¤›n› anlatt›. Es-
till’in gündeminde ASELSAN
da yer ald›. Helikopterin en
son teknolojileri içeren aviyo-
niklerinin ASELSAN taraf›n-
dan gelifltirip üretilece¤inden
de bahseden Estill, helikop-
terlerin bak›m ve iflletme hiz-
metleri de göz önüne al›narak
tüm bu sayd›klar› alt alta top-
land›¤›nda, 8 milyar dolarl›k
bir gelir tablosunun ortaya
ç›kt›¤›n› belirti.

Estill: “Sonucu 
Heyecanla Bekliyoruz”
Estill ayr›ca, bugün ellerinde-
ki mevcut siparifllere göre,
Sikorsky’nin önümüzdeki 12
sene boyunca, 150 BLACK
HAWK ve SEAHAWK üretimi-
ni garantilemifl durumda ol-
du¤unu ve ek olarak küresel
talebe bak›ld›¤›nda önümüz-
deki 20 y›l zarf›nda yaklafl›k
4000 BLACK HAWK talebi ön-
gördüklerini söyledi. Gelece-
¤ini çok parlak olarak de¤er-
lendirdi¤i BLACK HAWK’›n
kendilerine verdi¤i güvenle,
Türkiye’nin program›n› ka-
zand›klar› takdirde, derhal
Türkiye’ye 1 milyar dolarl›k
siparifl vermeyi garanti ettik-
lerini de söyleyen Estill, bu
garantiyi de, ihalede Sikorsky
için önemli bir avantaj olarak
de¤erlendirdiklerini belirtti.
Gelece¤e dönük olarak da
Türkiye ile ifl birli¤i içerisin-

de çift motorlu hafif bir heli-
kopter gelifltirip, bunu da as-
keri veya sivil amaçl› kullan-
mak üzere X2 Technology’nin
kabiliyetlerine sahip bir plat-
forma dönüfltürebileceklerini
de söyleyen Estill, son olarak,
heyecanla Türk hükümetinin
Genel Maksat Helikopter Te-
darik Projesi’nin sonucunu
aç›klamas›n› beklediklerini
söyledi.

Genel Maksat Helikopter Te-
darik Projesi kapsam›nda,
baflta TUSAfi olmak üzere,
havac›l›k sanayimizde genifl
bir tabana yay›lacak olan üre-
tim sayesinde, Türk ekonomi-
sinin 20 senede 8 milyar dolar
kazanabilece¤ini vurgulayan
Sikorsky yetkilileri, at›lan bu
ad›mlar› “ömür boyu ortakl›-
¤›n” bir bafllang›c› olarak gör-
düklerini de aç›klamalar›na
eklediler. Türk Silahl› Kuvvet-
leri taraf›ndan hâlihaz›rda
kullan›lan BLACK HAWK heli-
kopterlerine ve piyasa talebi-
ne çok güvenen Sikorsky’nin,
flimdiden Türkiye’ye 1 milyar
dolardan fazla BLACK HAWK
siparifli garantisi sunmas› da,
karar sürecinde firman›n elini
güçlendiren unsurlardan yal-
n›zca bir tanesi.
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Yeni Tesis 
Yeni Kabiliyetler
Bas›n toplant›s› kapsam›nda görme f›rsat› yakalad›¤›m›z Alp Havac›l›k’›n
yeni motor üretim tesisinde, yeni bir teknoloji olan yekpare fan rotoru
(Integrally Bladed Rotor / IBR)’lerin üretilmesi ve teknolojik olarak
TÜB‹TAK’›n da deste¤i ile üniversitelerle ifl birli¤i yap›larak gelifltirilmesi
planlan›yor. F-22 ve F-35 uçaklar›nda kullan›lmaya bafllanan IBR 
teknolojisinin, eski teknolojilerle k›yasland›¤›nda temel fark›, disk ve
pallerin entegre bir yap›ya sahip olmas› ve böylece daha hafif, ekonomik,
esnek ve güvenilir hale gelmesi. Dakikada 10.000 devirle dönen ve bir
motor üzerindeki en yüksek uçufl emniyet seviyesine sahip bileflenlerden
biri olan IBR kullan›m›n›n, gelecekte, tüm sivil ve askeri uçak motorlar›n›
kapsayacak flekilde yayg›nlaflaca¤› öngörülüyor. Bu teknolojiye, ABD ve
Pratt & Whitney firmas› d›fl›nda ilk defa sahip olan ve bu teknolojiyi daha
da gelifltirmeyi hedefleyen Alp Havac›l›k, on milyarlarca dolarl›k büyük
bir pazara aç›lman›n da ilk ad›mlar›n› at›yor. Sadece JSF projesinde F135
motoru için yap›lacak teslimatlar›n asgari 600 milyon dolar mertebesinde
olmas›n› bekleyen firma yetkilileri, bu kapsamda yapt›klar› 20 milyon
dolar›n üzerindeki yat›r›ma ilave olarak, önümüzdeki y›llarda 
JSF program›n›n artacak üretim miktar›n› karfl›lamak için ilave
yat›r›mlar›n da yap›laca¤›n› belirtiyor. Söz konusu tesiste IBR üretiminin
yan› s›ra F135 motorunun “rear hub” olarak adland›r›lan ve IBR’leri bir
araya getiren ve bunlar› motor ana flaft›na ba¤layan parçalar da 
üretilecek. ‹lk teslimat›, Kas›m 2008’de Ankara’da düzenlenen bir törenle
yap›lan bu parçalar›n seri üretimi de Alp Havac›l›k’›n mevcut tesislerinde
hâlihaz›rda devam ediyor. Rear hub için toplam talebinin yüzde 80’ini ve
IBR’lerin de yüzde 70’ini üretecek olan Alp Havac›l›k’›n yan›nda ikinci
kaynak ise sadece Pratt & Whitney’in kendisi olacak. Bununla beraber
daha birçok F135 ve F100 motoru parças› da Pratt & Whitney için burada
üretilecek. Öncelikle motor so¤uk bölgesindeki titanyum IBR’lerinin 
üretiminin yap›lmas›n›n planland›¤› bu yeni tesiste, ayn› zamanda 
kompresör bölümündeki 6., 7., 8. ve 9. kademe nikel IBR’lerin üretiminin
yap›lmas› da öngörülüyor.

Alp Havac›l›k Yönetim
Kurulu Baflkan› 

Tuncer Alpata





‹hale süreci 2006 y›l›nda
bafllayan ve 12 firman›n
teklif verdi¤i 30 Yatakl›

Seyyar Cerrahi Hastane ve
Mobil ‹lk Yard›m ‹stasyonu
projesinde, yap›lan de¤erlen-
dirmeler sonucunda, Gama
firmas›, Savunma Sanayii ‹cra
Komitesi’nin karar› ile 5 Ara-
l›k 2007 tarihinde ana yükle-
nici olarak seçilmifl, 26 Eylül
2008’de de projenin sözlefl-
mesi imzalanm›flt›. Projenin
tasar›m, üretim, entegrasyon,
test ve kabul süreçlerinin ta-
mamlanmas›yla, Milli Savun-
ma Bakan› Vecdi Gönül, Sa¤-
l›k Bakan› Prof. Dr. Recep Ak-
da¤, Savunma Sanayii Müste-
flar› Murad Bayar, Gama Hol-
ding’in Yönetim Kurulu üyele-
ri ve ev sahibi 4. Kolordu Ko-
mutan› Korg. Yaflar Güler ile
birçok komutan›m›z›n kat›l›-
m›yla düzenlenen törenle,
Seyyar Cerrahi Hastane ve
Mobil ‹lk Yard›m ‹stasyonu,
TSK Sa¤l›k Komutanl›¤›na
teslim edildi.
Tören, Gülhane Askeri T›p
Akademisi Harp Cerrahisi Bi-
lim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Ha-
va Tabip Albay Ali ‹hsan
Uzar’›n, 4’üncü Kolordu Ko-
mutanl›¤› taraf›ndan tesis

edilen alana kurulu bulu-
nan Seyyar Cerrahi Has-

tane ve Mobil ‹lk Yard›m ‹s-
tasyonu hakk›nda detayl› bir
takdim yapmas› ile bafllad›.

D›fla Ba¤›ml›l›k 
Ortadan Kalkt›
Prof. Dr. Albay Uzar’›n hasta-
ne hakk›nda verdi¤i bilgilerin
ard›ndan kürsüye ç›kan Ga-
ma Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergil Ersü, konufl-
mas›na, Gama grubu flir-

ketlerinin Türkiye’de birçok
ilki gerçeklefltirdi¤i projeler-
den örnekler vererek bafllad›.
Türkiye’nin ilk Seyyar Cerrahi
Hastanesini ve Mobil ‹lk Yar-
d›m ‹stasyonunu da bu ilkler
listesine eklemekten gurur
duyduklar›n› belirterek ko-
nuflmas›na devam eden Ersü,
bu projenin büyük bir bölü-
münün Türkiye’de imal edil-
di¤ini, ayn› zamanda detay
mühendislik çal›flmalar›n›n

önemli bir k›sm›n›n ve enteg-
rasyonun tamam›n›n yine
Türkiye’de gerçeklefltirildi¤i-
ni vurgulad›. Proje süreçleri-
ni de de¤erlendiren Ersü, ta-
sar›m çal›flmalar›n›n yaklafl›k
14 ay; test ve kabul süreçleri-
nin ise 5 aydan fazla sürdü-
¤ünü söyledi. Projenin amaç-
lar›na ve flartnamesine uygun
olarak; ürün, ünite ve sistem-
ler için alt yüklenicileri, çö-
züm ortaklar› ve tedarikçileri
ile birlikte en iyi mühendislik
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TSK Seyyar 
Cerrahi Hastane
ve Mobil ‹lk Yard›m 
‹stasyonu’na 
Kavufltu
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) ve Gama Holding ifl
birli¤i ile Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n hizmetine sunulan
30 Yatakl› Seyyar Cerrahi Hastane ve Mobil ‹lk Yard›m 
‹stasyonu’nun teslim töreni, Ankara’da 4’üncü Kolordu
Komutanl›¤›n›n ev sahipli¤inde 4 Ekim tarihinde icra edildi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com



çözümlerine ulaflt›klar›n› be-
lirten Ersü, projeyi hayata ge-
çirirken, mali konulardan da-
ha çok, en iyi sistemi olabildi-
¤ince h›zl› bir biçimde Savun-
ma Sanayii Müsteflarl›¤›n›n,
TSK’n›n ve Türkiye’nin hiz-
metine sunmak hedef ve ka-
rarl›l›¤›yla çal›flt›klar›n› vur-
gulad›. Ersü, proje kapsam›n-
da yürütülen planlama, sis-
tem tasar›m›, tedarik, mon-
taj, entegrasyon, kurulum,
test ve e¤itim süreçlerini ge-
ride b›rakan Gama’n›n, sey-
yar cerrahi hastaneler konu-
sunda ciddi bir bilgi birikimi
kazand›¤›n› söylerken, bu gibi
projelerde ülkemizin art›k
yurt d›fl›na ihtiyaç duymadan
yol alabilece¤ini ve dolay›s›y-
la yurt d›fl› pazarlara aç›larak
ülke ihracat›na da katk› sa¤-
layabileceklerini belirtti.

S›rada ‹hracat Var
Ersü’den sonra kürsüye ç›-
kan Savunma Sanayii Müste-
flar› Murad Bayar ise bu pro-
jeyi gerçeklefltirme görevi
SSM’ye verildi¤inde, özellikle
t›bbi alanda özel ihtisas ge-
rektiren bir proje olmas› se-
bebiyle, baflta bir miktar te-
reddüt yaflad›klar›n› söyleye-
rek konuflmas›na bafllad›.
Seyyar Cerrahi Hastane ve
Mobil ‹lk Yard›m ‹stasyo-
nu’nun teslimat aflamas›na
gelmesinde ana yüklenici fir-
ma Gama’n›n baflar›l› çal›fl-

malar›n›n yan› s›ra Sa¤l›k Ko-
mutanl›¤›n›n ve Silahl› Kuv-
vetler uzmanlar›n›n katk›lar›-
n›n çok önemli oldu¤unu be-
lirten Bayar, farkl› disiplinler-
de 370’in üstünde alt siste-
min, araç ve gerecin birlikte
uyum içinde çal›flmas›n› ge-
rektiren oldukça karmafl›k
bir entegrasyon projesi olan
bu hastanenin tamamlanm›fl
olmas›ndan dolay› büyük k›-
vanç duyduklar›n› da sözleri-
ne ekledi. Bayar, gerek çev-
resinde sabit bir hastane bu-
lunmayan cephede gerekse
do¤al afetlerden zarar gör-
müfl bölgelerde konuflland›-
r›labilen, acil ve ilk yard›m
hizmetlerinden hayat kurtar›-
c› ileri cerrahi müdahale ve
insani yard›m hizmetlerine
kadar genifl bir yelpazede
hizmet vermek üzere tasar-
lanm›fl bir teknik alt yap›ya
sahip olan bu hastanenin, sa-
dece TSK’n›n de¤il, ülkemizin
önemli bir ihtiyac›n› karfl›la-
yaca¤›n› de¤erlendirdiklerini
söyledi. Gama firmas›n›n yö-
neticilerine, projenin sözlefl-
mesi imzalan›rken SSM’nin
zor bir müflteri oldu¤unu söy-

ledi¤ini kat›l›mc›larla payla-
flan Bayar, Gama’n›n kendile-
rini hiçbir konuda mahcup et-
medi¤ini, hatta flartnamedeki
isterlerin ötesinde özellikle-
rin -sözleflme bedelinde her-
hangi bir art›fla sebebiyet ver-
meden-  projeye kazand›r›ld›-
¤›n› takdirle ifade etti. Çok
ciddi bir yerli katk› oran›yla bu
projenin gerçeklefltirildi¤ini
de belirten Bayar, seyyar cer-
rahi hastanenin çok k›sa za-
manda ihracat listemize ek-
lenecek projelerimizden biri
olaca¤›na inand›¤›n› söyleye-
rek sözü Sa¤l›k Bakan› Prof.
Dr. Recep Akda¤’a b›rakt›.

Hava Ambulanslar
Gece Uçam›yor
Konuflmas›na sa¤l›k hizmeti-
nin kesinti kabul etmeyen bir
hizmet oldu¤unu söyleyerek
bafllayan Prof. Dr. Akda¤, gö-
revi gere¤i 8 y›ld›r Türkiye’de
yaflanan her afette, o bölgeye
gitti¤ini ve TSK’n›n da büyük
bir özen ile her seferinde o
bölgeye intikal etti¤ini, sa¤l›k
ekipleri ile omuz omuza ça-
l›flt›klar›n› belirtti. Türkiye’nin
bugün dünyadaki afetlere

karfl› gerek sivil ekipleri ge-
rekse Silahl› Kuvvetleri ile en
haz›r olan birkaç ülkeden biri
oldu¤unu da vurgulayan Prof.
Dr. Akda¤, teslimat› yap›lan
ilk Seyyar Cerrahi Hastaneyi
de inceleyerek, Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›n›n nas›l yararlanabi-
lece¤ini de¤erlendirecekleri-
ni söyledi. Daha sonra Sa¤l›k
Bakanl›¤›n›n da bu alanda ya-
p›land›¤›n› ve kazand›¤› kabi-
liyetleri aç›klayan Prof. Dr.
Akda¤, yaklafl›k 2 sene önce
kurulan “Hava Ambulans”
sistemine de de¤indi. Sa¤l›k
Bakanl›¤›n›n bu hizmeti 17
helikopter ve 2 uçak ile yerine
getirdi¤ini belirten Prof. Dr.
Akda¤, Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül’den ve törene
kat›lan komutanlar›m›zdan
bir konuda da yard›m istedi:
“Bir tek eksi¤imiz var gece
uçuflu yapam›yoruz. Bu me-
selenin TSK ile ilgili de bir yö-
nü var. Yeri gelmiflken ifade
etmek isterim; bunu mutlaka
birlikte çal›fl›p çözmeliyiz.”
diyen Prof. Dr. Akda¤, proje-
de eme¤i geçen herkese te-
flekkürlerini sunarak kürsü-
den indi.
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Bafllang›ç Hedefleri
Afl›ld›
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül ise sözlerine; tasar›m,
teknoloji, üretim ve enteg-
rasyonun bir arada bulundu-
¤u böylesine karmafl›k bir
sa¤l›k ve insani yard›m siste-
minin tedarik edilmesinin ve
teslimat›n›n gerçeklefltiril-
mesinin kesinlikle kolay ol-
mad›¤›n› vurgulayarak bafl-
lad›. Asker veya sivil; Türk
doktorunun, Türk mühendi-
sinin tasar›m, üretim ve en-
tegrasyon kabiliyetinin bir
ürünü olarak tan›mlad›¤›
hastanenin, TSK’n›n bu alan-
daki ihtiyac›n› karfl›lamaya
yönelik milli bir çözüm oldu-
¤unu söyleyerek konuflmas›-
na devam eden Gönül, 30 ya-
takl› olmas› öngörülen has-
tanenin, yap›lan iyilefltirme-
lerle, bugün gelinen noktada,
personel dahil yaklafl›k 200
yatak kapasitesine sahip ol-
du¤unu bildirdi. Hastane ile
ilgili baflka bilgiler de veren
Gönül, kuruldu¤unda yakla-
fl›k olarak futbol sahas› bü-
yüklü¤ünde bir alan› kapla-
yan hastanenin acil servis
bölümünün en geç 2 saatte;
afla¤› yukar› hastanenin yar›-
s› kadar bir alan› kaplayan ilk
yard›m istasyonunun ise 1
saat 15 dakika içerisinde hiz-
mete haz›r hale gelmesinin
ayr›ca takdire flayan bir özel-
lik oldu¤u vurgulad›. Savun-
ma sanayisinin gelifltirilmesi
ve TSK’n›n modernizasyonu
paralelinde sarf edilen çaba-
lar›n her alanda somut so-
nuçlar vermeye devam etti-
¤ini belirten Gönül, sözlerini,
“Bu sonuçlar bize gösteriyor

ki mühendislerimize ve çal›-
flanlar›m›za duydu¤um gü-
ven karfl›l›ks›z kalmam›flt›r
ve belirledi¤imiz milli sanayi
yaklafl›m›m›z do¤ru bir stra-
tejidir.” diyerek noktalad›.

Afet Durumlar›nda da
Kullan›labilecek
Seferde, iç güvenlik harekât-
lar›nda ve do¤al afetlerde, sü-
ratli ve etkin flekilde sa¤l›k
hizmeti sa¤lamak maksad›yla
temin edilen bu hastane ve ilk
yard›m ünitesi, TSK’n›n sa¤l›k
konsepti gere¤i; seferde, asi-
metrik savafl tehditleri de dik-
kate al›narak, meskûn mahal
harekât alan›nda hasta ve ya-
ral›lara t›bbi müdahalenin en
üst düzeyde yap›larak muha-
rebe sahas›nda hasta ve yara-
l› yo¤unlu¤unun azalt›lmas›,
tedavi görenlerin ise en k›sa
sürede göreve döndürülmesi
esas al›narak tasarland›. Va-
zifesi; kriz ve harp dönemle-
rinde milli, NATO ve di¤er
uluslararas› harekât kapsa-
m›nda icra edilen her türlü
harekât›n sahrada sa¤l›k hiz-
meti deste¤ini sa¤lamak, yurt
içi ve yurt d›fl›nda olabilecek
herhangi bir do¤al afet veya
bar›fl› destekleme harekât›n-
da emirle bölgeye intikal et-
mek ve sa¤l›k hizmeti deste¤i
vermek olan Seyyar Cerrahi
Hastane ve Mobil ‹lk Yard›m
Ünitesi’nin, gerekti¤inde sa¤-
l›k deste¤i kapsam›nda icra
edilecek tatbikatlara da iflti-
rak etmesi planlan›yor.
Sahrada sa¤l›k hizmetleri ve-
rebilme konusunda TSK’ya
üstün bir yetenek kazand›r›la-
cak bu unsurlardan Mobil ‹lk
Yard›m ‹stasyonu, tugay sevi-

yesinde, birebir sa¤l›k deste¤i
verebilecek nitelikte bir mu-
harebe destek hastanesi ola-
rak tan›mlan›yor. Ana yap›s›,
alüminyum, özel alafl›m çelik
ve çelik konteyner ile fliflme
tip çad›rlardan oluflan ve tak-
tik tekerlekli araçlarla hizmet
yerine tafl›nan bu hastane,
modüler yap›s› sayesinde 30
hasta ve yaral› yata¤› kapasi-
tesi olmakla beraber, gerek-
ti¤inde 60, deprem gibi afet
durumlar›nda ise 200 yatak
kapasitesine ulaflabiliyor.
10 adet konteyner ve 10 adet
çad›rdan oluflan ana tedavi
k›sm›nda ise ayn› anda 4 bü-
yük ameliyat yap›labilirken 6
yo¤un bak›m hastas› da suni
solunum cihaz›na ba¤l› ola-
rak izlenebiliyor. Bütün üni-
teleri, yedek çad›rlar› ve
araçlar›yla birlikte kurabil-
mek için 3500 m2lik bir alana
ihtiyaç duyan Seyyar Cerrahi
Hastane ise, bir kolorduya
sa¤l›k deste¤i hizmeti verebi-
lecek nitelikte gelifltirildi.
TSK Sa¤l›k Komutanl›¤›na
ba¤l› S›hhi Alay bünyesinde
görev yapacak olan ve toplam
38 konteyner ve 42 çad›rdan
oluflan her iki hastaneden
Seyyar Cerrahi Hastane Acil
Bölümü 2 saat içinde, bütün
üniteleri ile de 3 saat içinde
kurulabiliyor. Mobil ‹lk Yar-

d›m ‹stasyonu Acil Bölümü
ise 1 saat 15 dakikada kuru-
labilirken bütün üniteleriyle 2
saat içinde göreve haz›r hale
getirilebiliyor. Her iki istasyo-
nun bütün üniteleri ve araçla-
r›yla beraber kurulumu için
ise 7000 m2lik bir alan gere-
kiyor. Sefer durumunda her
iki hastanede 31’i tabip 39 su-
bay, 49 astsubay, 24 sivil me-
mur, 111 erbafl ve er olmak
üzere toplam 223 personelin
görev yapmas› öngörülüyor.
Yemek, ›s›tma, so¤utma, ba-
r›nma, banyo ve çamafl›r y›-
kama gibi fiziki ihtiyaçlar› da
kendi olanaklar›yla karfl›la-
yabilen hastane, -32oC /
+49oC derece s›cakl›k aral›-
¤›nda hizmet verebiliyor.
Deprem gibi afet durumlar›n-
da yedek jeneratör ve su ar›t-
ma sisteminin devreye gir-
mesiyle çevre ayd›nlatmas›
da yap›labilen Seyyar Cerrahi
Hastane ve Mobil ‹lk Yard›m
‹stasyonu, 25.000 kifliye içe-
cek su da sa¤layabiliyor.
SSM ve Gama Holding ifl bir-
li¤i ile hayat bulan ve Türkiye
için birçok ilki bar›nd›rd›¤›
belirtilen bu projenin, sahip
oldu¤u üstün teknoloji ve
h›zl› müdahale kabiliyeti ile
ola¤anüstü hal durumlar›n-
da hastalara ve yaral›lara
umut ›fl›¤› olmas›n› diliyoruz.

ÖZEL HABER
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DARPA’n›n, ben-
zeri bir siste-
min kazand›ra-

bilece¤i avantajlar
üzerinde düflün-

meye bafllamas›-
n›n ard›ndan,
askeri amaçla
kullan›m için

mekanik d›fl
iskelet ge-

lifltirilmesine
yönelik 2000 y›-

l›ndaki talebi-
nin ise baflta

ABD olmak üze-
re, dünyadaki çal›flmalar›

da h›zland›rd›¤›n› gö-
rüyoruz. Evrenin As-

kerleri, Iron Man

gibi filmlerde de çok uç nok-
talara tafl›nm›fl olan robot-
insan temas›n›n gerçeklefl-
mesine do¤ru teknoloji ba-
samaklar›n›n yavafl yavafl ç›-
k›lmakta oldu¤una dair ge-
liflmeler ise son günlerde
daha fazla duyulur oldu.
DARPA’n›n, askeri amaçl›
kullan›m için gelifltirilmesi
istedi¤i mekanik d›fl iskelet
konusuna el atmas›yla, o dö-
nemde benzer sistemler
üzerinde çal›flan firmalardan
biri olan Sarcos ve Berkeley
Üniversitesi’nin projeleri ön
plana ç›km›flt›. Özellikle Sar-
cos’un XOS 1 projesini be¤e-
nen Amerikan Savunma Ba-
kanl›¤›, XOS 1 prototipinin

TEKNOLOJ‹ HABER
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Önceleri, Jules Verne ve Huxley gibi dâhilerin sat›rlar›ndan
al›nan ilhamlar, ard›ndan sinema sektöründe yaflanan
geliflmeler, bilim kurgunun art›k kurgu olman›n ötesine
geçip gerçe¤e dönüflmesinde itici güç olmaya devam ediyor.
Amerikan Savunma Bakanl›¤›na ba¤l› ‹leri Araflt›rma Projeleri
Ajans› (Defense Advanced Research Projects Agency /
DARPA) yetkilileri de, Ridley Scott’un 1979 yap›m› “Alien”
filminde, Sigourney Weaver’›n kulland›¤› mekanik d›fl iskelet
(exoskeleton) sisteminden etkilendi¤ini gizlemiyor.
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com

Demir Adamlar 
Art›k Aram›zda

Lockheed Martin ortakl›¤›nda
gelifltirme çal›flmalar› devam eden
HULC sistemi, elektronik donan›m›
sayesinde kullan›c›s›yla uyum içinde
hareket edebiliyor.

BLEEX
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daha da gelifltirilmesi için
firmaya maddi destek sa¤la-
n›rken, ödenek ayr›lan çal›fl-
malardan bir di¤eri de Ber-
keley Üniversitesi’nin BLEEX
projesi oldu.
Asl›nda 2000 y›l›ndaki bu ör-
neklerden y›llar önce de me-
kanik d›fl iskelet üzerine ça-
l›flmalar ABD’de sürdürülü-
yordu. 1960’larda, General
Electric ve Amerikan Ordu-
sunun ortak olarak gelifltir-
di¤i ilk mekanik d›fl iskelet
örne¤i olan Hardiman, daha
çok a¤›r yüklerin kald›r›lma-
s›na yönelik olarak tasarla-
n›rken, ba¤›ms›z bir araflt›r-
ma projesi çerçevesinde de,
daha h›zl› yürümeyi hedefle-
yen ve SpringWalker olarak
adland›r›lan bir tasar›m ge-
lifltirilmiflti. Her ne kadar
bahsi geçen bu öncü tasa-
r›mlar çok fazla tutulmad›y-
sa da, kendilerinden sonra
gelen çal›flmalar için esin
kayna¤› olduklar›n› söyle-
mek yanl›fl olmayacakt›r.

Yar›fl H›zlan›yor
2005 y›l›na gelinmesiyle bir-
likteyse, dünyada mekanik
d›fl iskelet çal›flmalar›nda
yavafl ama kayda de¤er ge-
liflmeler gözlenmeye bafl-
land›. Berkeley Üniversitesi,
yürüttü¤ü projeyi ticari alan-
da sürdürecek olan Berkeley
ExoWorks’ü kurdu. Sürege-
len BLEEX projesinin ard›n-
dan, çat›s› alt›nda önce Exo-
Hiker ard›ndan ExoClimber
sistemlerini gelifltiren Ber-
keley ExoWorks, 2007 y›l›nda
Berkeley Bionics ad›n› ald›.
Bu geliflmeler yaflan›rken,
di¤er cephede bulunan Sar-
cos’dan da yeni haberler gel-
meye bafllad›. ABD’nin sa-
vunma sektöründeki devle-
rinden birisi olan Raytheon,
Sarcos’un XOS 1 projesinde-
ki çal›flmalar›n›n gelecek va-
at etti¤ini düflünmüfl olacak
ki, 2007 y›l›nda, firmay›, bas›-
na aç›klanmayan bir bedelle
sat›n ald›.
Dünyan›n öbür ucunda ben-
zer çal›flmalar› sürdüren Ja-
pon Cyberdyne firmas›n›n ta-

sarlad›¤› HAL’›n, 2008 y›l›nda
seri üretime geçti¤i haberle-
rinin geldi¤i s›rada, Berkeley
Bionics de üçüncü nesil me-
kanik d›fl iskeleti olan
HULC’u gelifltirdi¤ini aç›kla-
d›. 2009 y›l›nda ise devreye
bir di¤er Amerikan savunma
devi olan Lockheed Martin
girerek, Berkeley Bionics ile
mekanik d›fl iskelet teknolo-
jilerindeki çal›flmalar› sür-
dürmek için bir ortakl›k kur-
du. Hâlihaz›rda sürdürül-
mekte olan HULC sistemi
projesi, art›k Lockheed Mar-
tin ortakl›¤›nda devam eder-
ken, Amerikan Kara Kuvvet-
lerinin de HULC’u test etmek
için geçti¤imiz yaz talepte
bulundu¤u biliniyor.
Berkeley Bionics’in ExoHiker
ve ExoClimber’›n ard›ndan
üçüncü nesil mekanik d›fl is-
kelet sistemi olan HULC,
standart bir askerin tafl›d›¤›
a¤›r askeri yükün tüm a¤›rl›-
¤›n›, güçlendirilmifl titanyum
bacaklar› sayesinde do¤ru-
dan yere aktarabildi¤i gibi,
hareket kabiliyetini de k›s›t-
lam›yor. HULC, yaklafl›k 90
kg’l›k a¤›rl›¤›n uzun süre ta-
fl›nmas›na olanak verirken,
engebeli arazilerde yürüyüfl
ve t›rmanma esnas›nda kul-
lan›c›s›n›n dayan›kl›l›¤›n› da
art›r›yor. Önceki her iki nesil
sistemin sundu¤u özelikleri
de tafl›yan HULC, normal bir
yürüyüfl h›z›nda yap›lan t›r-

man›fllar s›ras›nda, kullan›-
c›n›n oksijen tüketimini yüz-
de 15 düflürerek, özellikle
uzun süreli görevlerde yafla-
nan y›pranmay› da azalt›yor.
Hidrolik güçle çal›flan meka-
nik d›fl iskelet, herhangi bir
kumanda kolu ya da benzeri
kontrol mekanizmas›na ihti-
yaç duymadan, mekanizma
üzerinde bulunan mikro-bil-
gisayar sayesinde kullan›c›-
s›yla uyum içinde hareket
edebiliyor.
Sarcos cephesine bakt›¤›-
m›zda ise, Amerikan Kara
Kuvvetleri için gelifltirdi¤i

XOS 1’i, ön görüldü¤ü flekil-
de 2008 y›l›nda tamamlayan
ve art›k Raytheon Sarcos
ad›n› alan flirket, ilk prototi-
pin daha gelifltirilmifl versi-
yonu için çal›flmalar›n› da
Raytheon çat›s› alt›nda sür-
dürmeye devam etti. 
Raytheon Sarcos’un gelifl-
tirdi¤i ikinci prototip olan
XOS 2’nin yap›m› da 2010’da
tamamland›. Robotik bir sis-
tem olan ikinci nesil 
XOS 2’nin, bilim kurgu film-
lerini aratmayan becerileri
ise, geçti¤imiz Eylül ay› so-
nunda gözler önüne serildi.
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Raytheon 
Bir Ad›m Önde
Bir önceki versiyon olan 
XOS 1, yaklafl›k olarak 68 kg
a¤›rl›¤a sahipti ve 90 kg civa-
r› yükün kald›r›labilmesine
imkan veriyordu. Yeni versi-
yon olan XOS 2’nin ise, XOS
1’e göre daha çevik, daha ha-
fif ve daha kuvvetli oldu¤u
belirtilirken, enerji ihtiyac›n›n
da yüzde 50 azalt›ld›¤› vurgu-
lan›yor. XOS 2 de, yaklafl›k 90
kg yük kald›rabiliyor. Ancak
bu miktar, DARPA’n›n ulafl›l-
mas›n› istedi¤i 180 kg a¤›rl›-
¤›n yar›s›na denk geliyor. Bu
nedenle hafiflik ve çeviklik
aç›s›ndan sa¤lanan ilerleme
kabul edilmekle birlikte, kal-
d›r›labilen a¤›rl›k aç›s›ndan
DARPA’n›n beklentisi henüz
karfl›lanmam›fl durumda.
Muhtemelen, XOS 2’nin de
becerilerinin gelifltirilmesi ve
DARPA’n›n beklentilerine
ulafl›lmas› için çal›flmalar h›z
kesmeden sürdürülecek.
DARPA, standart bir askerin,
daha fazla atefl gücüne sahip
olmas›n›n yan›nda, daha güç-
lü bir korumaya sahip olarak,
a¤›r mühimmat ve erzaklar›
da uzun süre kolayca tafl›ya-
bilmesini ve böylece özellikle
arazide askeri üstünlü¤ü ko-
layca sa¤layabilmesini he-
defliyor. DARPA, kara kuv-

vetlerinin yan›nda, deniz kuv-
vetleri ve özel kuvvetlerdeki
personele de benzer yetilerin
kazand›r›lmas›n› bekliyor.
Yaklafl›k 5 y›l içinde Ameri-
kan Ordusunda kullan›ma gi-
rece¤i öngörülen XOS 2, Iron
Man (Demir Adam)’› ça¤r›flt›-
ran tasar›m›yla, kullan›c›s›-
na, a¤›r iflleri kolayca yapa-
bilmesi için güç ve dayan›kl›-
l›k sa¤larken, t›rmanma gibi
daha fazla çeviklik gerektiren
durumlar için de hareket ka-
biliyetini k›s›tlam›yor. Çok sa-
y›da sensörün yan› s›ra kon-
trol ve eriflim düzeneklerin-
den oluflan ve vücudun üzeri-
ne, eklemlerin hareketlerini
k›s›tlamayacak flekilde adeta
bir kostüm gibi kolayca giyi-
lebilen XOS 2’nin, özellikle

füze ve bomba gibi a¤›r mü-
himmatlar›n yüklenmesi ya
da cephane, g›da ve su gibi
yüklerin tafl›nmas›n› gerekti-
ren ifllerde, gerek cephede
gerekse cephe gerisinde gö-
rev yapan askerlerin iflini ko-
laylaflt›rmas› bekleniyor.
Yorgunluk ve sakatlanmala-
r›n da önüne geçerek, ifllerin
daha k›sa sürede tamamlan-
mas›n› sa¤lamas› beklenen
XOS 2 sayesinde, 3 askerin
üstesinden gelebilece¤i bu
tür ifllerin tek kifli taraf›ndan
yap›labilece¤inin alt› çiziliyor.
Bu sayede, askeri personelin
daha önemli görevlere yön-
lendirebilmesini sa¤layacak
bu avantaj, belki de XOS 2’nin
sunabilece¤i en önemli fay-
dalardan birisi olacak.

TEKNOLOJ‹ HABER
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HAL
Japonya’n›n Tsukuba 
Üniversitesi’nce desteklenen
Cyberdyne flirketinin
gelifltirdi¤i HAL, bio-sibernik
kontrol sistemiyle hareket
edebildi¤i gibi, otonom 
olarak da kontrol 
edilebiliyor. Beynin, vücudun
di¤er uzuvlar›n› hareket
ettirmek için yollad›¤› 
sinyallerin çok zay›f da olsa,
deri üzerinde zay›f ak›mlar
oluflturmas›ndan yola
ç›k›larak, deri üzerine
tak›lm›fl sensörleriyle 
bu zay›f sinyalleri 
yakalayabilmek üzere 
tasarlanm›fl olan HAL, ayr›ca
belirli hareketlerin kay›tl›
oldu¤u veri taban›n› da 
kullanarak, güç üniteleri
sayesinde eklemlerin 
istenilen hareketleri 
yapmas›n› sa¤l›yor. 
Bu yönüyle HAL, engellilerin
günlük aktivitelerini 
yapmalar›nda da kolayl›k
sa¤l›yor. Özellikle t›bbi
amaçl› olarak, rehabilitasyon
ve fiziksel egzersize destek
olmas› için tasarlanan HAL,
afet ve kazalarda kurtarma
deste¤inin yan›nda 
fabrikalardaki çok a¤›r bir
tak›m ifllerin yap›lmas›n›
kolaylaflt›rmak amac›yla da
kullan›labiliyor. HAL, 
Star Wars filmindeki klon
askerlerine benzeyen ilgi
çekici tasar›m›yla, e¤lence
sektörünün de dikkatini
çekmifl durumda.
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Y üksek irtifada uçan
bombard›man ve ke-
flif uçaklar›ndan kay-

naklanan tehdide karfl› ge-
lifltirilen kara konufllu uzun
menzilli hava savunma füze
sistemlerinin ilk örnekleri,
So¤uk Savafl’›n giderek flid-
detlendi¤i 1950’li y›llarda
hizmete girdi. Gösterdikleri
baflar›l› performans ile kul-
lan›m alanlar› giderek yay-
g›nlaflan bu sistemler, So-
¤uk Savafl döneminden gü-
nümüze kadar geliflimlerini
sürdürdü.

Yar›fl› ABD Bafllatt›
‹kinci Dünya Savafl› sonra-
s›nda Sovyetler Birli¤i ile
büyük bir silahlanma yar›fl›-
na giren ABD, 1958 y›l›nda
hizmete ald›¤› MIM-14 Nike
Hercules ile kara konufllu
uzun menzilli hava savunma
füze sistemleri konusunda
somut ad›m atan ilk ülke ol-
du. Nike-Ajax orta menzilli
hava savunma füze sistemi
projesinde elde edilen dene-
yimler ›fl›¤›nda gelifltirilen
Nike Hercules, yerden radar
güdümlüydü. Yaklafl›k 500

kg’l›k parça tesirli yüksek
infilakl› harp bafll›¤› tafl›yan
Nike Hercules, çoklu hedef-
lere karfl› nükleer savafl
bafll›¤›yla da donat›labiliyor-
du. Azami etkili menzili 155
km olan Nike Hercules, yak-
lafl›k 30 km irtifadaki hedef-
leri vurabilmekteydi. Sabit
lançerlerden atefllenen Nike
Hercules, Amerikan Ordusu
d›fl›nda, aralar›nda Türki-
ye’nin de yer ald›¤› çok say›-
da müttefik ülkenin envan-
terine girdi. Yap›lan moder-
nizasyon çal›flmalar›yla,
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Farkl› menzil ve irtifa özelliklerine 

sahip hava savunma füzeleri ile 

uçaksavar toplar›n›n birlikte kullan›m›na

dayanan kademeli bir hava savunma

flemsiyesinin oluflturulmas› söz konusu

oldu¤unda, akla ilk gelen çözümlerden

birisi de kara konufllu uzun menzilli 

hava savunma füze sistemleridir. 

Son y›llarda hayata geçirdi¤i projeler 

ile hava savunma imkân ve kabiliyetlerini

gelifltirmek için önemli ad›mlar atan

Türkiye, yak›n bir gelecekte yeni nesil 

kara konufllu uzun menzilli hava savunma

füze sistemlerini de hizmete almay› 

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

Kara Konufllu
Uzun Menzilli 

Hava Savunma 
Füze Sistemleri 

ve Türkiye

MIM-14 
Nike 

Hercules
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uzun y›llar boyunca 
NATO’nun hava savunma
flemsiyesinin önemli bir
aya¤›n› oluflturan Nike Her-
cules, bugün Türkiye ve Ko-
re Cumhuriyeti d›fl›nda, yeri-
ni daha modern sistemlere
b›rakm›flt›r. Nike Hercules’i
muadillerinden ay›ran en
dikkat çekici özelli¤i, harp
bafll›¤›n›n büyüklü¤ü ve ba-
listik uçufl kabiliyeti saye-
sinde karadan karaya da
kullan›labilmesidir. Ancak
aç›k kaynaklarda bugüne
kadar bu flekilde kullan›ld›-
¤›na iliflkin bir bilgi bulun-
mamaktad›r.
Nükleer bombalar tafl›yan
Sovyet bombard›man uçak-
lar›n›n menzili içerisinde yer
alan ‹ngiltere, kara konufllu
uzun menzilli hava savunma
füze sistemlerinin gelifltiril-
mesi konusunda somut
ad›mlar atan bir di¤er ülkey-
di. 1958 y›l›nda 40 km men-
zilli Bristol Bloodhound 
Mk 1’i hizmete alan ‹ngilte-
re, söz konusu sistemleri
a¤›rl›kl› olarak V serisi bom-
bard›man uçaklar›n›n üsle-
rini korumak üzere konufl-
land›rd›. ‹lerleyen dönem-
lerde Bloodhound Mk 1 hava
savunma füzelerinin itki sis-
teminde iyilefltirmeler ya-
pan ‹ngiltere, 1964 y›l›na ge-
lindi¤inde ise daha geliflmifl
bir çözümü hizmete ald›:
Bristol Bloodhound Mk 2.
Sabit lançerlerden ateflle-
nen Bloodhound Mk 2, yar›
aktif radar güdüm sistemine
sahipti. Azami etkili menzili
80 km olan ve 20 km irtifa-
daki hedefleri vurabilen 
Bloodhound Mk 2, özellikle
ses üstü h›zlarda uçan bom-
bard›man uçaklar›na karfl›
gelifltirilmiflti. Günümüzde
aktif kullan›mda olmayan
Bristol Bloodhound serisi
sistemler; ‹ngiltere d›fl›nda;
Avustralya, ‹sveç, ‹sviçre ve
Singapur taraf›ndan da hiz-
mete al›nd›. Üretici firma
Bristol (bugün BAE Systems),
bir dönem artt›r›lm›fl menzili
ve nükleer savafl bafll›¤› tak›-
labilme özelli¤iyle dikkat çe-
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Kara konufllu uzun menzilli hava 
savunma füze sistemleri pazar›n›n 

en yeni oyuncular›ndan birisi, EUROSAM
konsorsiyumu taraf›ndan gelifltirilen 

ve Ekim ay› bafl›nda Frans›z 
Hava Kuvvetlerinde operasyonel 

kullan›ma giren SAMP/T’dir. 
360 derecelik koruma kabiliyeti

sa¤layan SAMP/T, 120 km menzile 
sahip ASTER 30 füzeleriyle 

donat›lm›flt›r.
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ken Bloodhound Mk 3 (RO
166), mobil yap›daki Blood-
hound Mk 4 ve ihracat pazar-
lar›na yönelik Bloodhound 21
versiyonlar›n›n gelifltirmesi
konusunda da çal›flmalar
yapt›. Ancak söz konusu pro-
jeler hiçbir zaman yürürlü¤e
girmedi.
Kara konufllu uzun menzilli
hava savunma füze sistemle-
ri konusunda çal›flmalar yü-
rüten bir di¤er ülke ise, Sov-
yetler Birli¤i (bugün Rusya)
idi. ABD’nin yüksek irtifalar-
da uçan bombard›man ve ke-
flif uçaklar›n›n ülkenin kuze-
yindeki boflluklar› kullanarak
iç bölgelere nüfuz etmesini
engellemek için orta menzil-
li S-75 Dvina (NATO kod ad›:
SA-2 Guideline) ve S-125
Pechora (NATO kod ad›: SA-3
Goa) hava savunma füze sis-
temlerini envantere alan
Sovyet Ordusu, takvimler
1964 y›l›n› gösterdi¤inde yeni
bir çözümü muharebe saha-
s›na sürdü: S-200 Angara
(NATO kod ad›: SA-5 
Gammon). Sovyetler Birli-
¤i’nin ilk kara konufllu uzun
menzilli hava savunma füze
sistemi olan S-200 Angara,
yar› aktif radar güdümlüydü.
Sabit tasar›m›yla dikkat çe-
ken S-200 Angara, boyutlar›
itibariyle adeta bir uça¤› an-
d›ran 5V21 füzeleriyle dona-
t›lm›flt›. Azami etkili menzili
160 km olan ve 20 km irtifa-
daki hedefleri vurabilen bu
füzeler, 217 kg’l›k parça te-
sirli yüksek infilakl› harp
bafll›¤› tafl›maktayd›. Sovyet-

ler Birli¤i d›fl›nda çok say›da
ülkenin silahl› kuvvetleri ta-
raf›ndan da kullan›ma al›nan
S-200 Angara, hizmete girdi-
¤i dönemden itibaren sürekli
olarak modernize edildi. 250
km menzilli S-200 Vega mo-
delinin hizmete girmesiyle
bafllayan modernizasyon ça-
l›flmalar›n›n sonuncusu S-
200 Dubna oldu. 400 km
menzile sahip olan ve 40 km
irtifadaki hedefleri vurabilen
S-200 Dubna, çoklu hedefle-
re karfl› komut infilakl› nük-
leer savafl bafll›¤›yla da do-
nat›ld›. Günümüzde ciddi bir
tehdit oluflturmamakla bir-
likte, S-200 Angara temelli
ve türevi sistemler, hala bir-
çok ülkenin envanterinde yer
almaya devam etmektedir.

Hedef Yelpazesi 
Geniflliyor
1950-1960’l› y›llarda tasarla-
nan birinci nesil kara konufl-
lu uzun menzilli hava savun-
ma füze sistemlerinin hedef
yelpazesinin bafl›nda, yüksek
irtifada uçan bombard›man
ve keflif uçaklar› bulunuyor-
du. Balistik ve taktik balistik
füzelere karfl› k›s›tl› etkiye
sahip olan bu sistemlerin,
kullan›m alanlar› giderek
geniflleyen seyir füzelerini
imha etme flans› ise hemen
hemen hiç yoktu. 1980’li y›l-
lar›n bafllar›nda hizmete gir-
meye bafllayan çözümler ise
söz konusu eksiklikler dik-
kate al›narak gelifltirilecekti.
Yüksek irtifa kabiliyetine ila-
ve olarak alçak irtifada da

görev yapabilecek flekilde
tasarlanan bu sistemler,
uçaklar d›fl›nda; balistik ve
taktik balistik füzeler ile se-
yir füzelerine karfl› da kulla-
n›labilecekti.
Bu kapsamda, gelifltirilen
çözümlerden biri, 1980 y›l›n-
da Sovyet Ordusunda hizme-
te giren S-300PMU (NATO
kod ad›: SA-10 Grumble)’dir.
S-200 Angara ve türevi sis-
temlerin yerini almak üzere
gelifltirilen S-300PMU, 6x6
KrAZ-260V taktik tekerlekli
arac› üzerine flekillendiril-
mifl mobil bir tasar›ma sa-
hiptir. Dikey f›rlatma özelli-
¤iyle dikkat çeken ve yar› ak-
tif radar güdümlü olan 
S-300PMU, çok say›da hede-
fe ayn› anda angaje olabil-
mektedir. 100 kg’l›k parça
tesirli yüksek infilakl› harp
bafll›¤› tafl›yan S-300PMU, 90
km etkili menzile sahip olup,
25 m ila 30 km irtifa aral›¤›n-
daki hedefleri vurabilmekte-
dir. Hizmete girdi¤i dönem-
den itibaren sürekli olarak
gelifltirilen ve Sovyetler Bir-
li¤i d›fl›nda, aralar›nda kom-
flular›m›z›n da yer ald›¤› çok
say›da ülkenin silahl› kuv-
vetlerinin envanterinde gi-
ren S-300PMU’nun en son
versiyonu, S-300PMU2 Favorit
(NATO kod ad›: SA-20B 
Gargoyle B) olarak adland›-
r›lmaktad›r. Dünyan›n en ge-
liflmifl uzun menzilli hava sa-
vunma füze sistemleri ara-
s›nda yer alan ve serinin ön-
ceki versiyonlar› gibi yerden
radar güdümlü olan 

S-300PMU2 Favorit, 145
kg’l›k parça tesirli yüksek in-
filakl› harp bafll›¤› tafl›yan
48N6E2 füzeleriyle donat›l-
m›flt›r. 10 m ile 27 km irtifa
aral›¤›ndaki hedeflere karfl›
kullan›labilen ve azami 200
km etkili menzili olan bu fü-
zelerin, ilk at›flta vurufl ihti-
malinin uçaklar için yüzde 80-
93, seyir füzeleri içinse yüzde
80-98 oldu¤u iddia edilmek-
tedir. Hat›rlanaca¤› üzere, S-
300’ler 1997 y›l›nda Güney
K›br›s’›n al›m karar›yla bir dö-
nem Türk kamuoyunun gün-
demine de girmiflti. K›sa bir
süre içerisinde krize dönüflen
süreç, Türkiye’nin diplomatik
bask›lar› sonucu, söz konusu
sistemlerin Yunanistan’›n Gi-
rit Adas›’na konuflland›r›lma-
s›yla son bulmufltu.
Öte yandan Rusya, 1990’l› y›l-
lar›n bafllar›nda S-300’leri
temel alarak daha geliflmifl
bir çözüm tasarlama konu-
sunda çal›flmalara da baflla-
m›flt›r. Rus Hava Kuvvetleri
taraf›ndan 1999 y›l›nda res-
men aç›klanan proje, S-400
Triumph (NATO kod ad›: 
SA-21 Growler) olarak ad-
land›r›lmaktad›r. Aç›k kay-
naklarda do¤rulu¤u kesin-
leflmifl ayr›nt›l› bilgi olma-
makla birlikte, aktif radar
güdümlü olan S-400 
Triumph’un harekât ihtiyaç-
lar›na ba¤l› olarak farkl› fü-
zeleri ateflleyebilece¤i ve
bunlar içerisinde 400 km
menzilli 40N6 füzelerinin ol-
du¤u da belirtilmektedir.
Bütçe k›s›nt›lar› nedeniyle
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Rusya Federasyonu’nun kara konufllu uzun menzilli hava savunma füze sistemleri pazar›ndaki iddial› oyuncular›: S-300PMU (solda) ve S-400 Triumph (sa¤da)
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gelifltirme çal›flmalar› yavafl
ilerleyen ve Rus Ordusuna
teslimatlar› yap›lmakla bir-
likte, operasyonel durumu
hakk›nda çeliflkili bilgiler bu-
lunan S-400 Triumph’lar ko-
nusunda, Çin ile Rusya’n›n ifl
birli¤i yapt›¤› da ifade edil-
mektedir.

HE‹K Avc›s›
Uzun y›llar boyunca yüksek
irtifa hava savunmas›n›
MIM-14 Nike Hercules se-
risi sistemlerle gerçeklefl-
tiren Amerikan Ordusu,
1984 y›l›nda MIM-104A Pat-
riot olarak adland›r›lan yeni
bir çözümü muharebe sa-
has›na sürmüfltür. Selefi
Nike Hercules’ten farkl›
olarak mobil tasar›m›yla
dikkat çeken Patriot, yar›
aktif radar güdümlüdür. 90
kg’l›k parça tesirli yüksek
infilakl› harp bafll›¤› tafl›yan
Patriot, azami 70+ km men-
zile sahip olup, 24 km irtifa-

daki hedefleri vurabilmek-
tedir. Amerikan Ordusu,
1980’li y›llar›n sonlar›ndan
itibaren hayata geçirdi¤i bir
dizi modernizasyon progra-
m›yla, Patriot’lar›n etkinlik-
lerini artt›rmaya çal›flm›flt›r. 
Patriot Advanced Capability
(PAC) olarak adland›r›lan
çal›flmalar›n sonucu hizme-
te giren konfigürasyonlar s›-
ras›yla; PAC-1, PAC-2, 
PAC-2/GEM, PAC-2/GEM-T,
PAC-2/GEM-C ve PAC-3’dür.
PAC-1 konfigürasyonu ön-
celikle uçaklara karfl› gelifl-
tirilmiflken, PAC-2 uçaklar›n
yan›nda, s›n›rl› seviyede tak-
tik balistik füzelere karfl› da
kullan›labilmektedir. 1995
y›l›nda hizmete giren
PAC/GEM, Birinci Körfez Sa-
vafl› s›ras›nda PAC-2 konfi-
gürasyonunun SCUD serisi
taktik balistik füzeler karfl›-

s›nda görülen eksiklerini gi-
derme aray›fl›n›n sonucu ge-
lifltirilmifltir. PAC-2’nin mo-
difiye edilmifl versiyonu olan
PAC-2/GEM-T balistik füze-
lere karfl›, PAC-2/GEM’in
modifiye edilmifl versiyonu
olan PAC-2/GEM-C ise seyir
füzeleri gibi alçak irtifada
uçan hedeflere karfl› kulla-
n›lmak üzere tasarlanm›flt›r.

Serinin son üyesi olan 
PAC-3 ise, k›sa ve orta men-
zilli balistik füzelere karfl›
özel olarak gelifltirilmifl bir
hava savunma füze sistemi-
dir. Önceki konfigürasyon-
lardan farkl› olarak aktif ra-
dar güdümlü olan ve 73 kg’l›k
parça tesirli yüksek infilakl›
harp bafll›¤› tafl›yan PAC 3,
azami 20 km etkili menzile
sahip olup, 50 m ila 15 km ir-
tifa aral›¤›ndaki hedefleri vu-
rabilmektedir. Patriot serisi
uzun menzilli hava savunma
füze sistemleri, ABD d›fl›nda,
aralar›nda komflumuz Yuna-
nistan’›n da oldu¤u çok say›-
da ülkenin silahl› kuvvetleri-
nin envanterine girmifltir.
Amerikan Ordusu, Patriot’la-
r› hâlihaz›rda gelifltirme ça-
l›flmalar› devam eden 
MEADS sistemi ile de¤ifltir-
meyi planlamaktad›r.
Kara konufllu uzun menzilli
hava savunma füze sistemle-
ri konusunda çal›flmalar yü-
rüten bir baflka ülke ise
Çin’dir. Envanterinde Rus ya-
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Birinci Körfez Savafl› s›ras›nda
Patriot’lar taraf›ndan etkisiz hale 

getirilen SCUD serisi taktik balistik füze

Hâlihaz›rda gelifltirme çal›flmalar›
devam eden MEADS
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p›m› S-300PMU serisi füzeler
olan Çin Ordusu, 1990’l› y›lla-
r›n sonunda HQ-9 olarak ad-
land›r›lan milli bir çözümü
hizmete alm›flt›r. 180 kg’l›k
parça tesirli yüksek infilakl›
harp bafll›¤› tafl›yan ve azami
125 km etkili menzile sahip
olan HQ-9, 25 m ila 27 km ir-
tifa aral›¤›ndaki hedefleri vu-
rabilmektedir. ‹hracat versi-
yonu FD-2000 olarak adlan-
d›r›lan HQ-9’un etkinli¤ini
artt›rmak için çal›flmalar yü-
rüten Çin Ordusu, 2001 y›l›n-
da daha geliflmifl bir versiyon
olan HQ-9A’y› envanterine
alm›flt›r. Hâlihaz›rda HQ-9B
üzerinde çal›flmalara devam
eden Çin Ordusu, ayr›ca 
HQ-9’un radyo dalgalar› ya-
yan platformlara karfl› etkili
versiyonu olarak gösterilen

FT-2000’i de hizmete sok-
mufltur. Pasif radar taray›c›
güdümlü olan FT-2000, elek-
tronik harp ve Havadan Er-
ken ‹hbar ve Kontrol (HE‹K)
gibi radyo dalgalar› yayan
uçaklara karfl› özel olarak
gelifltirilmifltir.

Avrupa Semalar›n›n
Yeni Bekçisi
Kara konufllu uzun menzilli
hava savunma füze sistemle-
ri pazar›na giren son oyuncu
ise SAMP/T’t›r. Fransa ile
‹talya’n›n ifl birli¤iyle gelifltiri-
len sistem, kendi s›n›f›nda
dünyan›n en geliflmifl çözüm-
lerinden birisi olarak kabul
edilmektedir. Aktif radar gü-
dümlü olan ve dikey f›rlatma
özelli¤ine sahip olan SAMP/T,
360 derecelik koruma kabili-

yeti sa¤lamaktad›r. Ayn› anda
100 hedefi takip edebilen ve
16’s› ile angajmana girebilen
SAMP/T, ASTER 30 füzeleriy-
le donat›lm›flt›r. Hedefini
yönlendirilmifl parça tesirli
yüksek infilakl› harp bafll›¤›
ya da do¤rudan vurarak (hit-
to-kill) imha eden bu füzeler,

azami 120 km menzile sahip
olup, 50 m ila 20 km irtifa
aral›¤›ndaki hedeflere karfl›
kullan›labilmektedir. Hâliha-
z›rda teslimatlar› devam
eden SAMP/T’nin, 2010 y›l›
içerisinde operasyonel olma-
s› beklenmektedir. MBDA
Fransa, MBDA ‹talya ve 
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Amerikan askerleri taraf›ndan 
dolumu gerçeklefltirilen Patriot lançeri

Çin’in milli imkânlarla gelifltirdi¤i HQ-9 çözümü

SAMP/T sisteminden 
test amaçl› olarak
atefllenen ASTER 30 
füzesi
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Thales firmalar›ndan oluflan
EUROSAM konsorsiyumu,
600 km menzilli balistik füze-
leri önleyebilme kabiliyeti bu-
lunan SAMP/T’nin füze sa-
vunma kabiliyetini gelifltirme
çal›flmalar›na devam etmek-
tedir. 2014-2015 y›llar›nda
hizmete girmesi öngörülen
Block 1+ konfigürasyonunun
1000 km menzilli balistik fü-
zeleri önleyebilece¤i belirtil-
mektedir. 2020 y›l›nda hizme-
te girmesi öngörülen Block 2
konfigürasyonun ise 3000 km
menzilli balistik füzeleri at-
mosfer d›fl›nda önleyebilece-
¤i ifade edilmektedir.

Bölge Hava 
Savunmas› 
Onlardan Soruluyor
So¤uk Savafl’›n bafllang›ç dö-
nemlerinden günümüze ka-
dar geliflimini sürdüren kara
konufllu uzun menzilli hava
savunma füze sistemleri, bu-
gün çok say›da ülkenin silahl›
kuvvetlerinin envanterinde
yer almaktad›r. Resmi s›n›rlar
olmamakla birlikte, en genel
kabul gören s›n›fland›rmaya
göre, 75+ km menzile sahip
olan bu sistemler, a¤›rl›kl›
olarak cephe hatt›nda bulu-
nan birliklere ve stratejik he-
deflere gerçeklefltirilecek ha-
va ve füze taarruzlar›na karfl›
bölge hava savunmas› ama-
c›yla hizmete al›nmaktad›r.
Genellikle yar› aktif radar ya
da aktif radar güdümlü füze-
lerle donat›lan modern uzun
menzilli hava savunma füze
sistemleri; aralar›nda savafl
uçaklar›, helikopterler, in-
sans›z hava arac› (‹HA)’lar,
menzil d›fl› (stand-off) hava-
dan yere mühimmatlar, seyir
füzeleri, taktik balistik füze-
ler ve balistik füzelerin de
bulundu¤u genifl bir yelpaze-
de yer alan hedeflere karfl›
kullan›labilmektedir. Ekseri-
yetle tabur / filo ve bataryalar
fleklinde organize olan bu
sistemler, gece ve gündüz
tüm hava flartlar›nda kesinti-
siz görev yapabilmektedir.
Çoklu hedef angajman› ger-
çeklefltirebilen ve a¤ mer-

kezli harp konsepti kapsa-
m›nda di¤er hava savunma
sistemleriyle efl güdüm içeri-
sinde görev yapabilen mo-
dern uzun menzilli hava sa-
vunma füze sistemleri ala-
n›nda son zamanlarda dikkat
çeken en önemli geliflme,
360 derecelik koruma kabili-
yeti sa¤layan, dikine f›rlatma
sistemine sahip modellerin
ön plana ç›kmas›d›r. Bu alan-
daki bir di¤er dikkat çekici
geliflme ise, füze savunma
kabiliyetinin artt›r›lmas›na
yönelik olarak mevcut sis-
temlerin modifiye edilmesi ya
da yeni nesil sistemlerin, da-
ha gelifltirme aflamas›nday-
ken bu kabiliyete sahip ola-
cak flekilde tasarlanmas›d›r.

Türkiye 
Seçim Aflamas›nda
NATO’nun önde gelen ordu-
lar›ndan biri olan Türk Silah-
l› Kuvvetleri (TSK)’n›n envan-
terinde yer alan hâlihaz›rdaki
yegâne kara konufllu uzun
menzilli hava savunma füze
sistemi MIM-14B Nike Her-
cules’tir. 1959-1964 y›llar›
aras›nda ABD’den tedarik
edilen bu sistemler, stratejik
de¤ere haiz bo¤azlar bölge-
sini korumak için 15’inci Fü-

ze Üs Komutanl›¤›na ba¤l›
olarak ‹stanbul ve çevresine
konuflland›r›lm›flt›r. Tekno-
lojik aç›dan geri kald›¤› için
günümüzde ciddi bir tehdit
yaratmaktan uzak olan ve
birçok ülkede yerlerini daha
modern sistemlere b›rakan
Nike Hercules’ler, TSK tara-
f›ndan da peyderpey hizmet
d›fl›na ç›kar›lmaktad›r.
Son zamanlarda hayata ge-
çirdi¤i projeler ile hava sa-
vunma imkân ve kabiliyetle-
rini gelifltirme yönünde
önemli ad›mlar atan TSK, 
Nike Hercules’lerin görev d›-
fl›na ç›kmas›yla do¤acak
bofllu¤u doldurmak için ça-
l›flmalar yapmaya bafllam›fl-
t›r. 30 Haziran 2006 tarihinde
gerçeklefltirilen Savunma
Sanayii ‹cra Komitesi
(SS‹K)’te “Uzun Menzilli Böl-
ge Hava ve Füze Savunma
Sistemi Projesi”ni bafllatan
Türkiye, her birinde 4 adet
lançer bulunacak toplam 12
adet at›fl ünitesinin yurt d›-
fl›ndan tedarikine karar ver-
mifltir. Ana yüklenici firma-
dan, sözleflme bedelinin en
az yüzde 50’si oran›nda offset
taahhüdü vermesinin isten-
di¤i projede, Türk Savunma
Sanayisi’nin imkânlar›ndan

azami ölçüde faydalan›lmas›
öngörülmektedir. Yak›n bir
gelecekte sonuçlanmas›
beklenen “Uzun Menzilli Böl-
ge Hava ve Füze Savunma
Sistemi Projesi”nde, ABD;
Patriot PAC-2/GEM-T ve Pat-
riot PAC 3, Çin; FD-2000,
Fransa / ‹talya; ASTER 30
SAMP/T Block 1 ve Rusya; 
S-300PMU2 Favorit ve S-400
Triumph çözümleriyle yar›fl-
maktad›r.

Not: Bu makalede sadece
hava ve füze savunma
amaçl› kara konufllu uzun
menzilli hava savunma füze
sistemlerini incelemifl olup,
salt füze savunma amaçl›
gelifltirilen çözümleri ileriki
say›lar›m›zda ele alaca¤›z.
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‹lk kez 1984 y›l›nda hizmete giren MIM-104 Patriot,
o dönemden günümüze kadar Amerikan Ordusunun
yer ald›¤› birçok s›cak çat›flmada aktif görev yapt›.
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Kennedy, “So¤uk Sa-

vafl”›n en sert y›lla-

r›n›, Sovyetler ile

dehflet dengesini, hatta

insanl›¤› bir anda toplu

yok olufla sürükleyebile-

cek 1962 Küba “nükleer”

Krizi’ni yaflam›flt›. Clinton,

1993’te Beyaz Saray’a

yerleflti¤inde So¤uk Sa-

vafl biteli henüz iki y›l ol-

mufltu ve insanl›k, nas›l

bir ortak gelecek kurabi-

lece¤ini bilmiyordu!..

ABD’nin son 60 y›l›nda iki

kez üst üste seçilme ba-

flar›s› gösteren tek De-

mokrat baflkan olarak

1993-2001 y›llar›n› ola¤a-

nüstü yönetti ve insanl›k,

Sovyet ‹mparatorlu¤u’nun

y›k›ld›¤›, yeni iliflkiler a¤›-

n›n geliflti¤i o dönemi ka-

zas›z-belas›z atlatt›.

Anlatt›klar›ndan, “ulusal

ekonomiyi ulusal güvenli-

¤in ana unsuru” olarak

gördü¤ünü anl›yoruz.

Baflkan oldu¤u gün, izle-

necek yeni politikalar› be-

lirlemek üzere Ulusal Gü-

venlik Konseyi ile “ekono-

mi kurmaylar›n›” bir ara-

ya getirip, d›fl politikaya

da bu aç›dan yön verme-

sinden belli bu…

Zaten, o toplant›larda,

Türkiye’nin, 21’inci yüzy›-

la yön verecek 10 devlet

listesinde yer almas› da

gerçekleflmifl! Bu neden-

le, “Türkiye’nin baflar›s›,

dünyan›n baflar›s›d›r”

cümlesini bilerek ve bi-

limsel bir zeminde kulla-

n›yor.

Bill Clinton’a göre, Türki-

ye bugün üç noktada do¤-

ru ifl yap›yor:

1. Ulusal ekonomiyi 

güçlü k›larak 

Türkiye’nin dünyadaki

gücünü istikrara 

kavuflturuyor.

2. ‹zledi¤i ba¤›ms›z 

d›fl politikayla özellikle

Avrupa Birli¤i’ne, 

Bat›’n›n Türkiye gibi 

bir ülkeye s›rt›n› 

dönmesi halinde 

neler olabilece¤ini 

gösteriyor.

3. “Mustafa Kemal’in

1920’li y›llarda zor 

tahammül edebilece¤i”

(kendi tarifi) nitelikte

muhafazakâr bir siyasi

kadro ile Sümela 

Manast›r›’n› ayine 

açarak dünyaya 

‹slamiyet’in derleyip

toparlay›c› yüzünü

gösteriyor.

Bu nedenle, Türkiye’yi ge-

rek ayaküstü sohbette,

gerek konferans›nda, “in-

sanl›¤› birbirine ba¤laya-

cak bir m›knat›s” olarak

tarif etmesi çok önemli.

Türkiye’nin “eksen de¤ifl-

tirmedi¤ini”, çok kritik bir

zamanlamayla do¤u-bat›

ekseninde köprüler kur-

du¤unu söylemesi dikkat

çekici… Bu sözleri söyle-

yen insan› “eski” Ameri-

kan baflkan› olarak görüp

geçebilirsiniz ama ayn›

zamanda bugünün Ameri-

kan D›fliflleri Bakan› Hil-

lary Rodham Clinton’un

efli olmas› anlaml›d›r.

Türkiye’nin “öncü” kuruluflu Bilgi 

Üniversitesi’nin ülkeye anlaml› hediyesi

Santral‹stanbul’u ABD’nin 42’nci Baflkan›

William Jefferson “Bill” Clinton ile 

turlamak keyifli bir duygu kuflkusuz. 

Bir suikaste kurban giden “efsanevi”

Demokrat baflkan J. F. Kennedy’den 

sonra, “insanl›k tarihinin en kritik” 

y›llar›nda hizmet vermifl bir 

devlet adam› Bill Clinton.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Clinton’dan Stratejik
Türkiye De¤erlendirmesi
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‹srail’de ifl bafl›nda bulunan
afl›r› milliyetçi hükümetin

izledi¤i siyaset rotas›,
ABD’de yeni bir tart›flman›n
ç›kmas›na neden oldu: ABD,
‹srail gibi bir devleti, en ya-
k›n dostlar›n› kaybetme pa-
has›na daha ne kadar des-
tekleyebilir? Tart›flmay› ilk
bafllatan isim, Yahudi as›ll›
felsefeci Noam Chomsky ol-
du. Chomsky’nin ‹srail kar-
fl›t› ç›k›fllar›n› “bir felsefeci
olarak zaten öteden beri Fi-
listinlilerin yan›nda yer al›-
yor” diyerek gö¤üslemeye
çal›flan Tel Aviv, bir baflka
Yahudi as›ll› ayd›n Jeffrey
Blankfort’un ç›k›fl› karfl›s›n-
da ne yapaca¤›n› flafl›rm›fl
durumda.
Amerikan düflünce yaflam›-
n›n liberal kanad›ndan olan
Blankfort’a göre, ABD’nin ‹s-
rail’i kay›ts›z-flarts›z destek-
lemesi, ülkenin ulusal ç›kar-
lar›na a¤›r bir darbe indiriyor.
Blankfort, ‹srail’in Orta Do-
¤u’da ad›n›n kar›flt›¤› suçla-
r›n mutlaka aç›klanmas› ge-
rekti¤ini savunan isimlerin
de bafl›nda geliyor.
Bu arada, ‹srail Lobisi ve
Amerikan D›fl Politikas› kita-
b›n›n yazarlar›ndan John J.
Mearsheimer’in son aç›kla-

ABD’nin
Tart›fl›lan
Müttefiki:
‹srail



Almanya Cumhurbafl-
kan› Christian Wulff'un

Rusya ziyareti, iki ülke
aras›ndaki ekonomik ilifl-
kilerin önemini daha da
belirginlefltirdi. Mosko-
va, Avrupa güvenlik yap›-
s› içerisinde daha fazla
yer almak istedi¤ini bil-
dirdi.
Almanya Cumhurbaflkan›
Christian Wulff, Cumhur-
baflkan› olarak Rusya’ya
ilk ziyaretini gerçeklefltir-
di. Wulff, Moskova’da
Rusya Devlet Baflkan› Di-
mitri Medvedev ile bir
araya geldi. ‹ki lider, ko-
nuflmalar›nda, Almanya
ve Rusya aras›ndaki mü-
kemmel iliflkilere övgüde
bulundu. Medvedev, gö-
rüflmede ekonomik iliflki-
leri ve yeni teknolojileri
ön plana ç›kar›rken, Wulff
hukuk devleti diyalogu ve
halk dostu bir idare için ifl
birli¤inin derinlefltirilme-
si konular›na vurgu yapt›.
Wulff'u daha fazla mem-
nun eden konu ise cum-
hurbaflkan›n›n “ruhsal
yak›nl›k” diye tabir etti¤i,

Almanlar ve Ruslar ara-
s›ndaki yak›nlaflma oldu.
‹ki lider aras›ndaki ko-
nuflmalarda, konu sürekli
iyi ekonomik iliflkilere
geldi. Rusya Devlet Bafl-
kan› Dimitri Medvedev,
“Almanya bizim Avru-
pa’daki en önemli partne-
rimizdir” ifadesini kullan-
d›. Medvedev, “Rus eko-
nomisini sadece ham-
madde üzerine de¤il, tam
aksine yüksek teknoloji
üzerine infla ederek, eko-
nomimizin yap›s›n› de¤ifl-
tirme fikrini izliyoruz. Ya-
ni Rus ekonomisini çeflit-
lendirmek istiyoruz. Bu
noktada Almanya’ya bir
partner olarak güveniyo-
ruz" dedi. Rusya Devlet
Baflkan›, geçen y›l yafla-
nan ekonomik çöküflün
ard›ndan, iki ülke aras›n-
daki ticari iliflkilerin tek-
rar kriz öncesi seviyeye
ulaflt›¤›na da vurgu yapt›.
Medvedev, Wulff ile gö-
rüflmesinde, Rusya’n›n
Avrupa güvenlik yap›s›na
kat›l›m›n›n yetersiz oldu-
¤u görüflünü de dile ge-

tirdi. NATO üyesi olmayan
AB üyesi, Avrupa Güven-
lik ve ‹flbirli¤i Teflkilat›
üyesi ülkeler ve Avrupa
ülkeleri bulundu¤unu
kaydeden Rusya Devlet
Baflkan›, bunu "parçalan-
m›fl bir yap›lanma" olarak
adland›rd›. Medvedev,
“Bana “Zaman›m›z›n en
zor güvenlik sorunlar›n›
çözebilece¤imiz merkezi
bir yer var m›?” sorusu
soruldu¤unda, yan›t›m
“Hay›r, yok” oluyor. Bu
nedenle Avrupa güvenlik
yap›s› konusundaki diya-
logu sürdürmeliyiz” flek-
linde konufltu. Medvedev,
Rusya’n›n Avrupa güven-
lik yap›s› konusunda bir-
likte çal›flmak istedi¤ini
de belirtti.
Moskova’n›n NATO ile de
bu konuda görüflmelere
haz›r oldu¤unu kaydeden
Medvedev, AB’ye tek a¤›z-
dan konuflma ça¤r›s› yap-
t›. Almanya Cumhurbafl-
kan› da NATO’ya, Rus-
ya’n›n güvenlik endifleleri-
ni ciddiye almas› ça¤r›s›n-
da bulundu.
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malar›nda dile getirdi¤i gö-
rüfl dikkat çekici: “Art›k bu
ülkede pek çok insan, ‹sra-
il’in, ABD’nin omzuna kon-
mufl bir albatros kuflu oldu-
¤unu biliyor. Bununla birlik-
te, bu ülkeyle yaflamakta ol-
du¤umuz yak›n müttefiklik
iliflkisinin Amerikan ulusal
ç›karlar›na vurdu¤u darbele-
rin mutlaka ayd›nlar ve ka-
muoyu yarat›c›lar› taraf›ndan
çok net bir flekilde anlat›lma-
s› gerekiyor.”
Ulusal Ç›karlar Konseyi Bafl-
kan› eski CIA yöneticilerin-
den Philip Giraldi ise, özellik-
le Amerikan Kongresi’ndeki
Yahudi lobisinin gücünün si-
yaset mekanizmalar›n›n en
afla¤›dan yukar›ya do¤ru ye-
niden yap›land›r›lmas›yla
mümkün oldu¤unu savunu-
yor. “Amerikan halk›n›n ar-
t›k, ‹srail’in yapt›klar›ndan
ABD’nin küresel zeminde
büyük zararlar gördü¤ünü
çok iyi anlamas› gerekir” di-
yen Giraldi’ye göre bunun
için çok ciddi bir mücadele
sürecinin de göze al›nmas›
kaç›n›lmaz.
Siyonizm: Yahudiler’in Ger-
çek düflman› kitab›n›n yazar›,
‹ngiliz ITV televizyonu eski
Orta Do¤u muhabiri Alan
Hart ise, Amerikal›lar›n, ha-
kim medya arac›l›¤›yla ‹srail
konusunda beyinlerinin y›-
kand›¤›na inan›yor. Bütün bu
tart›flmalar, ‹srail’in sadece
Avrupa’da de¤il, Amerika’da
da zor günler yaflayaca¤›n›
ortaya koyuyor.
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Avrupa’da Alman-Rus ‹ttifak›
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Öncelikle, yaflan›lanlar,
dünyan›n geliflmekte

olan demokrasileri aç›s›n-
dan alarm niteli¤inde:
ABD’nin darbe destekleme
mevsimi bafllad›!.. Hem de
Beyaz Saray’daki Demok-
rat Obama döneminde…
Asl›nda bu konudaki ilk
iflaret, 2004 y›l›nda, Hai-
ti’nin demokratik seçimle
ifl bafl›na gelmifl ilk devlet
adam› ve bir numaral› de-
mokrasi savunucusu Jean-
Bertrand Aristide’nin Ame-
rikan destekli bir darbeyle
y›k›lmas›ndan sonra al›n-
m›flt›. Bu olay, günümüzde
ülkesini halk›n deste¤iyle
yönetmeyi baflaran Vene-
zuela lideri Hugo Chavez’e
karfl› gerçeklefltirilen 2
günlük darbe girifliminden
sonra önemli bir geliflmey-
di. Chavez darbe giriflimin-
den kurtuldu ama Aristide
çareyi Afrika’ya kadar kaç-
makta buldu. Fakat Latin
Amerika’n›n yeniden dar-
beler ça¤›na geçti¤ini gös-
teren geliflme, 2009 y›l›nda
Honduras Cumhurbaflkan›
Manuel Zelaya’n›n bir as-
keri darbeyle devrilmesi
oldu. Zelaya’n›n Washing-
ton’a göre suçu çok fazlay-
d›: Hugo Chavez ve Kü-
ba’dan Raul Castro’nun ya-
k›n arkadafl›yd›. K›sa ad›

ALBA olarak bilinen, Ame-
rika ‹çin Bolivarc› ‹ttifak’›n
üyesiydi. Bu ittifak,
ABD’nin bölgesel hega-
monyas›na karfl› olan, 8
“sol kanat devlet” taraf›n-
dan kurulmufltu. Zelaya,
CIA’n›n organize etti¤i bir
istikrars›zl›k dönemi son-
ras›nda gelen askeri mü-
dahaleyle koltu¤undan
olurken, Washington, bölge
ülkelerine de çok ciddi bir
uyar› gönderiyordu.
Ekvador lideri Rafael Cor-
rea da, Hondurasl› Zela-
ya’n›n yolundayd›. Was-
hington’u k›zd›r›yordu!..
Önce, ülkedeki petrol flir-
ketlerinden bafllayarak
enerji millilefltirmesine
bafllad›. Devam›nda, Man-
ta’daki askeri üsten Ameri-
kan askerlerini ç›kard›.
Amerikan kontrolündeki
Kolombiya Ordusunun,
FARC gerilla grubuyla mü-
cadele ad› alt›nda ülkesinin
s›n›rlar›n› ihlal etmesine
karfl› da savafl durumuna
geçti. Suyu kaynam›flt›.
“Gerçek” araflt›rmac› ga-
zetecilerden Wayne Mad-
sen’in ortaya ç›kard›¤› bel-
ge ve bilgilere göre, CIA, bu
kez, bölgede yerleflik bir

baflka istihbarat örgütü
MOSSAD ile ifl birli¤i içinde
Correa’y› hava kuvvetleri
deste¤inde bir polis ayak-
lanmas›yla devirmeye
kalkm›flt›! Pentagon ve CIA,
özellikle yabanc› petrol flir-
ketlerinin bir numaral›
sözcüsü konumundaki mu-
halif lider Lucio Gutierrez
ve muhalefet gruplar›na
para pompal›yordu. Para-
n›n Amerikan National
Edowment for Democracy
kuruluflu üzerinden baz› si-
vil toplum kurulufllar›na
aktar›ld›¤› da biliniyordu.
ABD ve ‹srail’e göre, Cor-
rea, ülkesini Venezuela ve
Nikaragua gibi ‹ran’la itti-
faka yönelten bir suçluydu.
Ama gazeteci Madsen,
Correa için sonun bafllan-
g›c›n›n, temmuz ay›nda,
Amerikan Devletleri Örgü-
tü (OAS) toplant›s›na, ‹sra-
il’in Mavi Marmara katliam›
nedeniyle k›nanmas›n› ön-
gören bir karar tasar›s›
sunmas› ve buna 10 ülke-
nin kat›l›m›n› sa¤lamas›yla
do¤du¤unu savunuyor. ‹s-
rail, bu geliflme sonras›n-
da, CIA ile ifl birli¤i çal›fl-
malar›n› h›zland›rd› ve po-
lis teflkilat›n› ayaklanmaya

sürükledi. Ekvador, Latin
Amerika’n›n en güçlü Arap
göçmen nüfusuna sahip bir
ülke. Bu nedenle, ‹srail giz-
li istihbarat servisi MOS-
SAD’›n bir numaral› çal›fl-
ma alanlar›ndan birini
oluflturuyor. Ekvador ‹nsan
Haklar› Konseyi Baflkan›
Alexis Ponce’nin 2005 ta-
rihli raporunda flu cümle-
ler var: “MOSSAD, 1986-
1994 y›llar› aras›nda, Ekva-
dor polisini en üstün iflken-
ce teknikleri konusunda
e¤itmifltir. Diktatörlük dö-
neminde, ‹srail ajanlar›,
Ekvador polisine iflkence
e¤itimini yeni teknikler ge-
lifltirerek vermifltir. Ekva-
dor polisi ile MOSSAD ara-
s›nda kurulu bu sistem, gü-
nümüzde de devam etmek-
tedir.”
Bitmedi. CIA-MOSSAD
planl› darbe giriflimine Ek-
vador silahl› kuvvetleri un-
surlar›ndan sadece hava
kuvvetlerinin kat›lm›fl ol-
mas› da önemli. Çünkü Ek-
vador Hava Kuvvetleri, ‹s-
rail’den ald›¤› 26 adet Kfir
savafl uça¤›na sahip! Ekva-
dor Hava Kuvvetlerinin e¤i-
timini de ‹srailli uzmanlar
veriyor.
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S›rbistan’›n özerk bölgelerinden Sancak’›n baflken-
ti Novi Pazar’da yükselen gerginlik, Balkanlar aç›-

s›ndan yeni bir alarm noktas› oluflturdu. Bölgenin
baflkenti Novi Pazar’da yaflayan Boflnaklar›n, Türk
basketbol milli tak›m›n›n S›rbistan’› son dakika sko-
ruyla yenmesinden sonra ellerinde Türk bayraklar›yla
sokak gösterileri yapmalar› Belgrad’› sarst›.
Pasaportunu tafl›d›klar› ülkenin, S›rbistan’›n yenilgisini
kutlayan ve “Sancak Türkiye’dir” sloganlar› atan Bofl-
naklar, böylece S›rbistan yönetimine de önemli bir mesaj
göndermifl oldular. Sancak, bilindi¤i gibi, bölgedeki Osman-
l› yönetiminden miras kalan bir bölge. Yugoslavya dönemin-
de bir bütün olan Sancak, son olarak Karada¤-S›rbistan Fe-
derasyonu’nun sonlanmas›yla ikiye bölündü ve Karada¤ ile
S›rbistan aras›nda paylafl›lm›fl oldu. Bununla birlikte bölge-
de yaflayan Boflnaklar, kültürel-tarihi ve siyasi birliktelikle-
rini sürdürüyorlar.
S›rp afl›r› milliyetçi çetesi Çetniklerin, Belgrad’da 1993-96
y›llar› aras›nda ifl bafl›nda olan Slobodan Milofleviç’ten ald›k-
lar› destekle, yaklafl›k 300 bin Bosnal› Müslüman Boflnak›
öldürdükleri dönemde Sancak, nispeten sakin kalm›fl, fakat
Boflnaklar üzerinde büyük bask›lar oluflmufltu. Yeni dönem-
de Avrupa Birli¤i ile yak›n ifl birli¤ini hedef alan S›rbistan yö-
netimi, Sancak’taki özgürlükleri artt›rd›, özellikle bölgenin
iki önemli siyasi ismi, Rasim Llajic ile Süleyman Uglanin’i

hükümete bakan olarak alarak, s›-
n›rlar› içindeki Boflnaklara önemli
bir mesaj iletmifl oldu.
Bölgedeki tansiyonu art›ran gelifl-
me ise geçti¤imiz yaz aylar›nda ya-
p›lan Sancak Müftülü¤ü seçimini
Belgrad’dan çok Saraybosna’ya ya-
k›nl›¤› ile tan›nan Muammer Zukor-

liç’in kazanmas› oldu. Zukorliç, bu
baflar›y› Uglanin ve Llajic’e ra¤men

elde etti ve bölgedeki Müslümanlardan
sa¤lad›¤› destekle, bu kez, 35 kiflilik böl-

gesel yönetim konseyinin baflkanl›¤›na yü-
rüme karar› ald›.

Kaynaklar, Sancak’›n Bosna Hersek tarz› kanl› bir he-
saplaflmaya girmesini istemeyen Belgrad’›n, dengeleri kol-
layan politikac›lar ile Bosna yanl›s› yeni müftü aras›nda cid-
di bir gerginli¤e yöneldi¤ini belirtiyorlar.
Ülkenin bir baflka sorunlu bölgesi Voyvodina’n›n baflkenti
Novi Sad’da çal›flmalar›n› sürdüren Bölgesel Sorunlar Mer-
kezi Baflkan› Aleksander Popov’a göre, sorun merkezi otori-
tenin yanl›fl ad›mlar›ndan kaynaklan›yor. Popov de¤erlen-
dirmesinde, “2005’te Voyvodina’da da ciddi etnik gerginlik
bafl gösterdi. Bir yanda Macar as›ll› bir lider di¤er yanda hal-
k›n taleplerini tam olarak anlayamayan bir Belgrad vard›.
Fakat daha sonra devlet iflini do¤ru düzgün yapmaya baflla-
y›nca sorun da ortadan kalkm›fl oldu.” dedi.

Sancak’ta Gerginlik

Bat› ile sürdürdü¤ü nük-

leer pazarl›kta henüz

net bir ilerleme sa¤laya-

mayan ‹ran, tarihin en

önemli siber savafllar›ndan

birine sahne oldu. Stuxnet

virüsünün, ülkenin do¤ru-

dan nükleer santral alt ya-

p›s›n› hedef almas›, Tah-

ran’da alarm›n yükselme-

sine, özellikle Amerikan ve

‹srail yönetimlerinin suç-

lanmas›na yol açt›.

Stuxnet, tipik bir siber sa-

vafl ürünü bir bilgisayar vi-

rüsü. ‹nternet üzerinden

yol al›yor, hedefinin sanayi

alt yap›s›na yerleflerek, za-

man içinde sanayinin kilit-

lenmesini ve üretimin dur-

mas›n› sa¤l›yor. Stuxnet vi-

rüsünün kayna¤› bilinme-

yen bir merkezden ‹ran’a

sald›rd›¤› yönündeki ha-

berler karfl›s›nda bir süre

sessiz kalan ‹ran, Buflehr

Nükleer Santrali’nin bu

sald›r›n›n bir numaral› he-

defi haline gelmesinden

sonra yap›lan aç›klamalar

ile gerçe¤i kabul etti. ‹ran

‹stihbarat Bakan› Haydar

Moslehi, “‹ran sanayi alt

yap›s›, özellikle de nükleer

santralleri ‹nternet üzerin-

den gelen çok güçlü bir bil-

gisayar virüsünün sald›r›s›-

na u¤ram›flt›r. Bugüne ka-

dar bu türde çok fazla sald›-

r›yla karfl›laflm›fl bir ülke

olarak, bunu da atlatacak

güce sahibiz. Baz› ülkelerin

istihbarat örgütlerinin bize

karfl› düzenli olarak sald›r›

düzenledi¤ini çok iyi biliyo-

ruz.” fleklinde konufltu.

Tahran, ilk aç›klamalar›nda,

do¤al olarak, Amerikan CIA

ve ‹srail MOSSAD istihbarat

örgütlerini suçlad›. Fakat

daha sonra al›nan haberler,

soruflturman›n, özellikle ül-

kedeki Rus nükleer santral

teknisyenleri üzerinde yo-

¤unlaflt›¤›n› gösterdi. ‹ran

istihbarat›, Stuxnet’in nük-

leer santrallerin bilgisayar

sistemine ‹nternet üzerin-

den de¤il, bu sisteme yak›n

baz› unsurlar taraf›ndan

özel olarak s›zd›r›lm›fl ola-

bilece¤ini tespit etti. ‹ran,

günümüzde sadece Rusya

ile nükleer alanda ifl birli¤i

yap›yor ve yüzlerce Rus tek-

nisyen halen bu ülkede gö-

revli olarak yafl›yor.

Siber Savafl›n Yeni Cephesi: ‹ran
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Türkiye’nin Kafkasya’da
yaflan›lan ulusal ger-

ginlikleri ateflleyen taraf
olmad›¤›n› gösteren ad›m-
lar, baz› unsurlar taraf›n-
dan Türkiye-Azerbaycan
aras›ndaki derin stratejik
iliflkilerin bozulmas› için
kullan›l›r hale geldi.
Türkiye’nin, geçti¤imiz y›l,
Ermenistan ile yaflad›¤›
kademeli yak›nlaflma son-
ras›nda, Ankara ile Bakü
aras›nda çok k›sa süreli
bir gerginlik yaflanm›flt›.
Bu süreçte Azerbaycan
yönetimi, Bakü’deki Türk
flehitli¤i yan›ndaki camiyi
tadilat dolay›s›yla kapat-
m›fl, bir süre sonra da fle-
hitlikteki Türk bayraklar›-
n› indirmiflti. Caminin ka-
pat›lmas› iki baflkent ara-
s›nda ciddi bir so¤ukluk
yarat›rken, Türk Silahl›
Kuvvetleri, Bakü’deki as-
keri ataflelik arac›l›¤›yla
yapt›¤› müdahale sonu-
cunda, flehitlikteki Türk
bayraklar›n›n yeniden dal-
galanmas›n› sa¤lam›flt›.

Bu süreçte, daha sonra
Türkiye-Ermenistan iliflki-
lerinde kayda de¤er bir
geliflme yaflanmad› ve
Türkiye-Azerbaycan stra-
tejik ittifak› da at›lan
ad›mlar, karfl›l›kl› olarak
yap›lan ziyaretler ile yeni-
den güçlendirildi.
Bununla birlikte, Ankara-
Bakü hatt›n›n güçlü yap›-
s›ndan rahats›z olan baz›
güçlerin çal›flmalar›n›
sürdürdü¤ü de belirtili-
yor. Özellikle, bir bölge
ülkesi olarak ‹ran’›n, Tür-
kiye-Azerbaycan “kardefl-
li¤i” karfl›s›nda çok ciddi
formüller arad›¤›, bu ara-
da fiii dayan›flmas›n› za-
man zaman devreye sok-
maya çal›flt›¤› da kaydedi-
liyor.
Ankara-Bakü aras›na “ni-
fak sokmaya” dönük son
ad›mlardan biri de Azer-
baycan muhalefetinin
önemli yay›n organlar›n-
dan Azadl›k’tan geldi. Ga-
zete, “üst makamlar›n”,
Azerbaycan’da, Türk bay-

raklar›n›n, özellikle de ka-
mu araçlar›na ve parklara
as›lmas›n› yasaklad›¤›n›
ileri sürdü. Gazete, bu ta-
limat›n da Azerbaycan
Cumhurbaflkanl›¤›ndan
verildi¤i bilgisine ulafl›ld›-
¤›n› bildirdi. Gazetenin ha-
berine göre, talimat do¤-
rultusunda yaln›zca Türk
bayra¤› de¤il "Bir millet,
iki devlet" yaz›l› sloganla-
r›n da kald›r›lmas› emre-
dildi. Gazete, tafl›tlardaki
Türk bayraklar›n›n yasak-
lanmas› yönündeki tali-
mat›n ilk önce Ulaflt›rma
Bakan› taraf›ndan verildi¤i
yorumu yap›ld›¤›n›, ancak
genelgenin "baflka yerle-
ri" de kapsamas›n›n dik-
kat çekti¤ini belirtti.
Türk D›fliflleri Bakanl›¤›-
n›n Azeri medyas›nda ç›-
kan bu haber üzerine,
Azerbaycan D›flifllerinden
konuya iliflkin bilgi istedi¤i
ö¤renildi. Türkiye'nin Ba-
kü Büyükelçilik yetkilileri
ise iddialar› Azeri yetkili-
lerle görüfltüklerini belir-

terek, haberin do¤ru ol-
mad›¤›n› ifade ettiler. Yet-
kililer, Türkiye'yi temsil
eden hiçbir kurum, kuru-
lufl ve Türk fiehitli¤i'nde
bulunan Türk bayraklar›-
n›n da yasaklanmad›¤›n›
belirttiler.
Polonya D›fliflleri Bakan›
Radoslaw Sikorski ile An-
kara'da gerçeklefltirdi¤i
görüflmenin ard›ndan dü-
zenlenen ortak bas›n top-
lant›s›nda konuflan Davu-
to¤lu da kendilerine Azer-
baycan'daki Türk bayrak-
lar›n›n indirildi¤i fleklinde
bir bilgi ulaflmad›¤›n› be-
lirtti. Davuto¤lu, “Bu tür
haberlerle dost ve kardefl
ülke Azerbaycan ile Türki-
ye aras›nda kimse her-
hangi bir s›k›nt› varm›fl
hissi uyand›rmamal›d›r.
Bizim için Azerbaycan ve
Türkiye bayraklar› ayn› öl-
çüde sayg› duyulan bay-
raklard›r. Bu konuda hiç-
bir kriz yok, yeni bir kriz
ortaya konmamas› laz›m”
diye konufltu.
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