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

Ekim ay› sonunda, Fransa’n›n baflkenti Paris’te 22’ncisi gerçeklefltirilen, dünyan›n önde gelen
denizcilik ve savunma fuarlar›ndan Euronaval, savunma sanayimiz aç›s›ndan, ilginç ve üzerinde
düflünülmesi gereken bir tablo karfl›m›za ç›kard›. Gate Elektronik, MilSOFT ve Yonca-Onuk
Tersanesi olmak üzere, Türkiye’nin, Euronaval gibi önemli bir etkinlikte sadece 3 firmam›zla
temsil edilmifl olmas›, son dönemdeki, deniz sistemlerine iliflkin çeflitli ürünlerle karfl›m›za
ç›kan savunma sanayimizde ve özellikle de askeri gemi infla sanayimizde yaflanan 
geliflmelerle ters düfltü…
Son y›llardaki gelene¤i bozmayan Yonca-Onuk Tersanesi, yine, platform üreticisi olarak fuarda
yer alan tek Türk firmas›yd›…
Fark›ndas›n›z…
Her kat›ld›¤›m›z fuardan sonra haz›rlad›¤›m›z özel dosyalar›m›zda, savunma sanayimize 
övgüler ya¤d›rd›k, bazen de abart›p göklere ç›kard›k… Hep iyi polisi oynad›k… 
Ama bu sefer, duruflumuzu biraz de¤ifltirip, kötü polisi oynayaca¤›z…
Acaba her f›rsatta ihracata büyük önem verdiklerini söyleyen denizcilik sektöründeki di¤er
büyük firmalar›m›z›n, özellikle de Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›m›z›n platform ihtiyaçlar› için
yar›flan tersanelerimizin bir bildi¤i mi var, kat›lan 3 firmam›z›n bilmedi¤i?
Euronaval gibi dünya çap›nda önem verilen bir fuara kat›lmayarak:
� Yoksa hala -Ermenistan ve Türkiye aras›nda son dönemde yaflananlar› göz ard› 

ederek- Ermenistan ile ilgili hadiselerden dolay› Fransa’y› m› protesto ediyorlard›?
� Yoksa ürünlerine (!) ya da kendilerine mi güvenmiyorlard›?
� Yoksa SSM’nin savunma sanayimizle ilgili tafl›d›¤› gelecek kayg›lar›n› onlar 

tafl›m›yorlar m›yd›?
� Yoksa bir 5 y›l sonra savunma sanayimizde denizin bitebilece¤ine dair SSM’nin 

uyar›lar›na kulak as›lm›yor muydu?
Sorular›n say›s›n› artt›rmak mümkün…
S›rayla Euronaval’a kat›lan ve rotalar›n› ihracata çeviren 3 firmam›z›n fuarda neler 
yapt›¤›na da k›saca de¤inerek devam edelim…
Gate Elektronik, kendi tasarlay›p üretti¤i insans›z su alt› araçlar›yla büyük ilgi gördü ve 
her fleyin ötesinde, Avrupa’n›n benzer ürünleri olan büyük firmalar›na bu konuda rakip 
olabileceklerini göstermenin hakl› gurunu yaflad›. Gate Elektronik stand›nda sergiledi¤i; otonom
su alt› arac›, uzaktan kumandal› su alt› arac› ve tek kullan›ml›k mobil may›n imha flarj› ile ilgili
olarak, çok say›da firman›n yan› s›ra Pakistan ve M›s›r ile de önemli görüflmeler yapt›.
MilSOFT ise fuarda, her türlü deniz platformuna uygulanabilecek flekilde ölçeklendirilebilir /
aç›k mimariye sahip olan ve Sahil Güvenlik Komutanl›¤›m›z›n arama kurtarma gemileri
için de seçilmifl olan savafl yönetim sistemi GEMKOMS‹S, Çoklu Taktik Veri Link ‹fllemcisi,
Görüntü ‹flleme Çözümleri ve Elektronik Harp E¤itim Sistemleri ile yer ald›.
Ve tabi ki, Euronaval’da Türk bayra¤›n› ilk kez ve ço¤u kez de tek bafl›na dalgaland›ran 
Yonca-Onuk Tersanesi, sürekli gelifltirdi¤i MRTP ailesinin en son temsilcileriyle haz›r k›ta 
fuardayd›.
Euronaval ve Yonca-Onuk Tersanesi’ni birlikte an›nca biraz gerilere gidelim dedik 
ve geçmiflte neler yazm›fl›z aç›p bakt›k…
2004: “…bu önemli fuarda, üç taraf› denizlerle çevrili ülkemizin bayra¤›n› dalgaland›ran 
tek firman›n Yonca-Onuk olmas›, denizcilik sektörüne ne denli az önem verdi¤imizin de 
çok aç›k bir ifadesidir.”
2006: “Mesaj›n›z› iletmek istiyorsan›z orada olman›z flart. Bu gâvura k›z›p oruç bozmaya 
benziyor” demifl, fuara yine tek bafl›na kat›lan Yonca-Onuk Tersanesi’nin Yönetim Kurulu 
Baflkan Yard›mc›s› Dr. Ekber Onuk.
2008: “Dünyada askeri denizcili¤in en önemli etkinli¤i olan Euronaval’da Türkiye iki önemli 
temsilciyle yer ald›. Gelifltirdi¤i özgün yaz›l›m ve simülasyon çözümleri ile çok say›da baflar›l›
projenin alt›na imza atan HAVELSAN ve s›n›f›n›n en süratli su üstü platformlar›n› üreterek 
ihracat baflar›lar› ile ülkemizin ad›n› yurt d›fl›nda da duyuran Yonca-Onuk Tersanesi, gördükleri
yo¤un ilgi ile Türkiye’nin ad›n› Euronaval’a yazd›rd›lar.”
Uzun laf›n k›sas›, ard› ard›na ihracat cephesinden haberlerini sizlerle paylaflt›¤›m›z Yonca-Onuk
Tersanesi’nin, ihracat baflar›lar›n›n ard›ndaki s›rlar›ndan biri de böylelikle çözülmüfl oluyor…
Kas›m ay› bafl›nda kuruluflunun 25. y›l›n› kutlayan Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›m›z›n 
bu kapsamdaki faaliyetlerini ve sektörden di¤er geliflmeleri sizlerle paylaflaca¤›m›z, 
2010 y›l›n›n 12. ve son say›s›yla Aral›k ay›nda yeniden birlikte olmak üzere…

Savunma Sanayimize Euronaval’dan Bak›fl

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yay›n Yönetmeni
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Günümüz özel sektör
medya kurulufllar›
aç›s›ndan denklem,

serbest piyasa ekonomisinin
prensipleri do¤rultusunda
sürmektedir. Mümkün
oldu¤unca çok izleyiciye
ulaflmak, bunun sonucunda
mümkün oldu¤unca çok
reklam ve sponsorluk geliri
elde etmek ve y›l sonu
bilançolar›nda pay 
sahiplerine mümkün 
oldu¤u kadar yüksek kar
pay› da¤›tmak.
Sak›n yanl›fl anlamay›n. 
Ben, bu sistemi, normal,
kabul edilebilir, hatta
sürdürülebilir bir kalk›nma
ve yeni yat›r›mlar modeli
aç›s›ndan önemli buluyorum.
Liberal demokrasilerde,
devlet kontrolünden ç›km›fl,
özel giriflim eliyle ve
ba¤›ms›z yay›nc›lar›n 
kontrolünde sürdürülen
yay›nc›l›k, bu tür bir yap›ya
sahiptir ve bu yap›y› 
asla bir zafiyet olarak
de¤erlendiremeyiz. Aksine,
sistemin bu flekilde ifllemesi,
önümüze derinlemesine
tart›fl›lmas› gereken baz›
sosyal, ekonomik ve 
siyasal sorunlar tafl›sa da
önemlidir.
Ama bu gerçek, teröristin,
bu sistemden 
yararlanmayaca¤› anlam›na
gelmemektedir. Bu nedenle,
11 Eylül terör sald›r›lar›ndan
sonra, Usame bin Ladin 
tarz› teröristler ile dünyan›n

yeni bir döneme girdi¤ini, 
bu dönemde terörün nükleer
aray›fla da yönelerek, 
dünyada sadece mümkün
oldu¤u kadar fazla insan
öldürmek isteyece¤ini ve
tan›nma gibi hedefleri de
önemsemeyece¤ini ileri
süren New York Times
yazar› Thomas Friedman 
gibi düflünmüyorum.
Terörizmin bugün de 
hedefleri bulunmaktad›r 
ve bu hedeflerine ulaflmak
için, küresel kimlik
kazanm›fl televizyon 
kanallar›yla ‹nternet’i 
kullanmakta kararl›l›k 
gösterdi¤i aç›kt›r.

Nedir Bu Hedefler?
Birincisi, tan›nma ve korku
dalgas› yaratmak. Bunun için
kullan›labilecek ana zemin
medyad›r. Tipik örne¤i 
11 Eylül sald›r›s›d›r. 
El-Kaide’nin söz konusu
sald›r›s›na kadar, özellikle
Amerikan bas›n› aç›s›ndan,

dünyan›n uzak bölgelerinde
geliflen anti-amerikan
duygular çok önemli de¤ildi.
Fakat yaflan›lan eylemden
sonra, Amerikan medyas› ve
haliyle Amerikan kamuoyu,
dünyan›n belirli
co¤rafyalar›nda bu ülkeye
karfl› geliflen duygular›n,
düflüncelerin araflt›r›lmas›na
yöneldi.
Asl›nda, El-Kaide’nin, 
özellikle ‹kiz Kuleler’i 
çökerterek yapt›¤›yla, 
1972 Münih Olimpiyatlar›’n›
basarak ‹srailli sporcular›
öldüren Filistinli teröristlerin
yapt›klar› aras›nda çok ciddi
bir fark yoktu. Her iki grup
da, ifllerini do¤ru yerde
yapma bilincini
göstermifllerdi. ‹kiz
Kuleler’in çarpan uçaklar 
ile yanmas› veya bütün
dünyan›n kameralar›n›n bir
arada oldu¤u bir olimpiyatta
masum sporcular›n
katledilmesi… Benzer
sonuçlar do¤urmufltur.

Terörist aç›s›ndan ikinci
aflama, kabullenilmedir. 
Yani yapt›¤›yla, sadece
düflman›n› hedef 
almamakta, küresel medya
kurulufllar›ndan bafllayarak,
hükümetlere kadar uzanan
bir zincirde tan›nman›n çok
ötesinde, kabullenilme ve
üzerinde düflünülme 
sürecini bafllatmaktad›r.
Burada da televizyon 
kanallar› ve ‹nternet, terör
örgütünün düflüncelerinin
yay›lmas›, bu düflüncelerin
kamuoyunda ciddiye
al›nmas› ve üzerinde giderek
artan bir merakla araflt›rma
yap›lmas› konusunda çok
önemli bir zemin olarak
kendilerini göstermektedir.
Art›k, söz konusu terör
örgütü hakk›nda
uzmanlaflm›fl gazetecilerin
günü bafllam›flt›r. Terör 
liderleriyle, ayaklar›na kadar
gidilerek yap›lan özel
görüflmeler, onlar›n
söylediklerinden gelece¤e
dönük stratejiler yaratmak
gibi davran›fl biçimleri, 
yine medya içinde 
flekillenmektedir.
Terör grubu, bu ilk iki
aflamayla birlikte, kendisi
için çok de¤erli üçüncü
hedefe yönelmektedir.
Sempati ve sevgi çemberi
yaratmak! Bir terör
örgütünün hedef ald›¤› ulus,
devlet veya gruplar›n 
sempatisini kazanmas› tabii
ki beklenemez. Ama medya

Terörist çok genifl bir kamuoyunda tan›nmak 
istemektedir. Bunun için gizli bir müttefiki 

vard›r: Medyan›n ac›, gözyafllar› ve kan üzerine 
flekillenmifl trajedilerin sergilenmesinden 

sa¤lad›¤› yüksek reyting kazanc›...
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Terörün 
Yeni Arenas›:

Medya
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üzerinden sergilenen güçlü
görüntü, kendisinden çok
daha güçlü bir kuruma -bu,
El-Kaide benzeri örgütler
aç›s›ndan ABD veya genel
anlamda Bat›, PKK gibi
örgütler aç›s›ndan ise
Türkiye gibi güçlü devletler
olabilir- karfl› direnifl, bir
baflka yerde sempatizanlar›n
toplaflmas›na neden 
olmaktad›r. Sald›r›ya
u¤rayan taraf›n yay›n 
organlar›, özellikle televizyon
kanallar›, terörizme karfl›
sesini ne kadar yükseltirse
yükseltsin, bu, söz konusu
örgütün, u¤runa mücadele
etti¤ini savundu¤u gruplar
içindeki gücünün artmas›na
neden olacakt›r.
2003 y›l›nda yap›lan 
uluslararas› bir araflt›rmada,
Usame bin Ladin’i dünyan›n
önde gelen siyasi 
karakterlerinden biri olarak
gören Türklerin oran› sadece
yüzde 7’de kalm›flken, bu
oran›n Ürdün’de yüzde 60
veya Pakistan’da yüzde 55’e
ç›kmas› ilginçtir. Türkler,
kendilerini Orta Do¤u’da ve
Asya’da yaflan›lan
çat›flmalardan uzakta
tutarken, çat›flma 
bölgelerine çok yak›n 
ülkelerde ortaya ç›kan tablo,
asl›nda terörizmin ana 
hedeflerine nas›l ulaflt›¤›n›
göstermesi aç›s›ndan 
önemlidir.
Ve dördüncü hedef…
Terörist, bütün bu 

aflamalardan geçtikten
sonra, yasall›k arzu 
etmektedir. Bunun 
siyasetteki karfl›l›¤› 
muhatapl›kt›r… Terör 
ortaya bir sorun ç›karm›flt›r,
bu sorunun tan›nmas›n›
sa¤lam›flt›r, sempatizanlar›
vard›r ve nihayetinde 
sorunun çözümü için 
muhataplar›yla pazarl›k
masas›na oturma gayreti
içindedir. Burada da
mesajlar› tafl›yan ana 
unsur medyad›r. Mesela,
Madrid’i Nisan 2004’te 
kana bulayan ve bütün 
Bat› Avrupa kentlerinde 
flok dalgas› yaratan 
bombalama eylemlerinden
sonra, Avrupal›lar, Usame
bin Ladin’in konuflmas›n›,
kendi televizyon
kanallar›ndan dinlemifllerdir.
Bin Ladin konuflmas›nda,
Bat› dünyas›na üç ayl›k 
bir ateflkes önerdi¤ini, bu
süre içinde Irak ve
Afganistan’daki yabanc›
güçler çekilmezse, 
eylemlerine kald›klar› 
yerden devam edeceklerini
ifade etmifltir.
Medyan›n tafl›d›¤› bu mesaj
sonras›nda, öncelikle 
televizyon ekranlar›nda
öneriyle ilgili tart›flma 
programlar› yap›lmaya
bafllanm›fl, Avrupa’n›n önde
gelen bütün devlet adamlar›,
kendilerine uzat›lan 
mikrofonlara, henüz birkaç
saat önce ifllerine gitmekte

olan masum insanlar› 
öldürmüfl bir terör liderinin
önerileri üzerine yorum 
yapmak zorunda
kalm›fllard›r. Terör 
liderinin bu önerisi tabii ki
reddedilmifltir ama 
Avrupa bir süre televizyon
ekranlar›ndan bir teröristin
muhatapl›¤›n› yaflam›flt›r.
Benzer durum, örne¤in,
günümüz Türkiye’sinde de
yaflanmaktad›r. Türk Silahl›
Kuvvetleri baflta, güvenlik
güçlerinin bilinçli mücadelesi
karfl›s›nda silahla bir yere
varamayaca¤›n› anlam›fl olan
PKK terör örgütü, Türk
medyas›n› kullanarak
muhatapl›k aray›fl› içine
yönelmifltir.
Irak’taki Kandil da¤›nda
yap›lan bas›n toplant›lar›, 
tek tarafl› ilan edildi¤i 
belirtilen ateflkes 
aç›klamalar›yla 
süslenmektedir. Ortaya
ç›kan tablo, art›k her biri
orta yafl döneminin ötesine
geçmekte olan PKK terör
örgütü yöneticilerinin,
da¤lardaki yaflamlar›ndan
kente inebilmek için bir
pazarl›k kap›s›n› açt›klar›n›
ve Türkiye Cumhuriyeti
taraf›ndan resmen 
muhatap al›nmak istediklerini
ortaya koymaktad›r.
Bu görüntüyü bize tafl›yan
televizyon kanallar›d›r.
Kamuoyunda enine boyuna
tart›fl›lmas›n› sa¤layan da
ayn› kanallarda ekrana 
gelen akademisyen veya
gazetecilerdir.
Televizyon kanallar›-‹nternet
-cep telefonlar› çizgisinde
geliflen yeni bir medya
ortam›yla yafl›yoruz. Bu
ortam›n, geleneksel medya
sisteminden hayli farkl›
oldu¤unu da biliyoruz.
Bir gün, bir terör örgütünün
‹nternet üzerinden
yay›nlad›¤› hem de kafa
kesmeli bir infaz 
görüntüsünün, henüz 
ilkokul ça¤›ndaki
çocu¤umuzun cep 
telefonunun ekran›na
yans›yabilece¤i son derece

kritik bir dünya bu…
Terör örgütleri, ‹nternet’i;
Propaganda,
Terör eylemini 
planlamada iletiflim,
Eylem ve propaganda için
gerekli de¤erli bilginin
toplanmas›,
Sempatizanlar›n militana
dönüflmesinde sanal s›n›f,
Yeni sempatizanlar›n 
örgüte kat›lmas› ve
Örgütün mali gelirlerinin
art›r›lmas›nda 
kullanmaktad›rlar.
Bütün bunlar›n ötesinde,
terörist, ‹nternet üzerinden
aktard›¤› propaganda filmleri
veya di¤er aksiyon yüklü
görüntülerle küresel boyutta
yay›n yapan televizyon 
kanallar›na girifl 
yapabilmektedir.
‹flte, böyle bir dünyada
yafl›yoruz.
Pekiyi, böyle bir dünyada
yaflad›¤›m›z için ne
yapaca¤›z?
Medyaya sansür mü
getirece¤iz? Yay›n
kurulufllar›n› bask› alt›na m›
alaca¤›z veya ‹nternet’in
ortadan kalkmas› için mi
çaba gösterece¤iz?
Tabii ki hay›r!

Burada 
Neye ‹htiyac›m›z Var?
Demokrasiler, nas›l güçlü
istihbarat örgütlerine, polis
teflkilatlar›na ve askeri
yap›lanmalara ihtiyaç 
duyuyorlarsa, güçlü medya
kurumlar›na da ihtiyaç 
duymaktad›rlar.
Buradaki güç kavram›ndan
maksad›m, bu kurumlar›n
y›ll›k bütçe sonuçlar› veya 
ne kadar insana ulaflt›klar›
de¤ildir.
Demokrasiler, çok iyi
yetiflmifl, geliflen olaylar
karfl›s›nda dengeleri 
koruyarak ne yapaca¤› 
bilen editörlere ihtiyaç 
duymaktad›rlar.
Medya’n›n, terör ça¤›ndaki
“meslek içi e¤itimi”nin
önemli bölümünü, art›k 
bir kavram olarak terör
almak zorunda.

© TÜB‹TAK B‹LGEM
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‹lki 9 Nisan’da Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an’›n

da kat›ld›¤› bir törenle suya
indirilen ve özel sektör
taraf›ndan infla edilen 
ilk muharip gemi olma
özelli¤ini tafl›yan Yeni Tip
Karakol Botu (YTKB)’nin
seyir testleri Ekim ay› 

ortalar›nda bafllad›.
Programa uygun olarak
ilerleyen ve yaklafl›k 2 ay
sürmesi planlanan, e¤itim
faaliyetleri ile fiili at›fllar›
da kapsayan liman ve 
seyir testlerinin 
tamamlanmas›n›n
ard›ndan, P-1200 borda
numaral› ilk botun, Aral›k
ay›nda Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›na geçici 
tesliminin yap›lmas› 
hedefleniyor.
Toplam 16 botun tedarik

edilece¤i projenin 
ana yüklenicisi olan
DEARSAN tersanesi 
yetkililerinden ald›¤›m›z
bilgilere göre, TUZLA ad›
verildi¤ini ö¤rendi¤imiz 
ilk YTKB’nin, herhangi bir
problemin yaflanmad›¤›
seyir testleri, oldukça
baflar›l› ilerliyor. 
fiimdiye kadar bir harp
gemisinin ana özelliklerini
oluflturan sürat, manevra,
tespit imkânlar› ve 
fiili at›fllar›n icras›na 

yönelik faaliyetlerin
gerçeklefltirildi¤i testlerin
bir sonraki safhas›nda 
ise Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›na geçici 
teslimat› yap›lacak.
DEARSAN, herhangi bir
gecikme yaflanmas›n›n
beklenmedi¤i programda,
P-1201 borda numaral›
ikinci botu Temmuz ay›nda,
P-1202 borda numaral›
üçüncü botu ise Kas›m ay›
ortalar›nda denize 
indirmiflti.

‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin, Elektrik Elektronik

Mühendisleri Enstitüsü (Institute of Electrical and

Electronical Engineers / IEEE) ile ortaklafla 

düzenledi¤i ve önümüzdeki y›l 

13-15 Nisan tarihleri aras›nda ‹stanbul’da

yap›lmas› planlanan uluslararas› 

mekatronik konferans› ICM

(International Conference on

Mechatronics) 2011 için haz›rl›klara

baflland›. Çeflitli endüstri 

temsilcilerinin ve akademisyenlerin, 

bu alandaki bilgi birikimlerini 

birbirleriyle paylaflmas›n›n 

hedeflendi¤i ICM 2011’de, pek çok 

disiplinin bir araya geldi¤i mekantronik

alan›yla ilgili irdelenecek konu bafll›klar›

ise modelleme ve tasar›m, geliflmifl 

hareket kontrolü, yetenek kontrolü, 

sistem entegrasyonu, alg›lay›c› (sensör)’ler, 

eriflim düzenekleri, a¤ ba¤lant›lar›, robotik, 

mobil platformlar ve insans›z araç sistemleri olacak.

Efl baflkanl›¤›n› ABD’den Seta Bogosyan ve 

Japonya’dan Kouhei Ohnishi’nin yapaca¤› ve Hava Harp

Okulu’nun da organizasyon komitesinde yer ald›¤›

konferansa; ABD, Almanya, Avustralya, Fransa,

‹ngiltere, ‹spanya, ‹talya, Japonya, Kanada, Kore

Cumhuriyeti, Portekiz, Slovenya, Tayvan, Tunus 

ve ülkemizden, konunun uzman› araflt›rmac› ve

akademisyenler kat›lacak.

ICM 2011 kapsam›nda ayr›ca, 

“‹nsans›z Sistemler ve Otonom 

Kontrol / Unmanned Systems 

and Autonomous Control” bafll›¤›

alt›nda özel bir oturumun da

yap›lmas› planlan›yor. 

Türk Savunma Sanayisi’nin 

gücünü, tüm dünyaya akademik

anlamda da gösterilebilmesini

sa¤lamak amac›yla düzenlenen 

ve oldukça ilgi çekmesi beklenen 

bu özel oturuma, baflta ASELSAN 

ve TUSAfi olmak üzere pek çok 

yerli firmam›z›n kat›lmas› bekleniyor. 

Konferans kapsam›nda ayr›ca, ANKA, ÇALDIRAN, 

K‹RP‹ ve PER‹ gibi projelerdeki Ar-Ge 

çal›flmalar›n›n da sunulaca¤› etkinliklerin 

yap›lmas› planlan›yor. 

Konuyla ilgili daha detayl› bilgi için

www.icm2011.itu.edu.tr adresi ziyaret 

edilebilir.

TUZLA’n›n
Seyir Testleri 
Baflar›yla
Sürdürülüyor

Mekatronik Uzmanlar› ICM 2011’de Buluflacak
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Sikorsky, son dönemde pazardan
yo¤un talep alan ve hâlihaz›rda

260 adet sat›lan çift motorlu 
Eclipse 500 uça¤›n›n üreticisi
Eclipse Aerospace’e yat›r›m yapma
karar› ald›. 20 Ekim’de Sikorsky
yönetiminden gelen aç›klamada, 
bu kararla, sadece çok baflar›l›
bulunan bir ürüne yat›r›m
yap›lmad›¤›, ayn› zamanda
Sikorsky’nin sabit kanatl› 
platformlara yönelik sat›fl sonras›
hizmet ve ürün destek yeteneklerini
daha da ilerleri götürdükleri 
belirtiliyor. Eclipse Aerospace 
cephesinden yap›lan aç›klamada
ise Sikorsky ortakl›¤›n›n 
sunabilece¤i imkânlara de¤inilirken,
Sikorsky’nin küresel servis, 
destek ve tedarikçi zincirinden fay-
dalan›larak, uça¤›n müflteri
taban›n›n gelifltirilebilece¤i 
vurgulan›yor.
Eclipse Aerospace’in kurucu 
ortaklar›ndan olan EA Havac›l›k
Yönetim Kurulu Baflkan› Ekim

Alptekin ise bu stratejik ortakl›¤›n
sadece havac›l›k sektörü için de¤il
Türk-Amerikan ifl birli¤inin
ekonomik aya¤› için de model
say›labilecek ölçekte bir geliflme
oldu¤unun alt›n› çiziyor. Alptekin,
Sikorsky ve Eclipse Aerospace
aras›nda al›nan bu karar›n,
Türkiye’nin kendi bölgesinde 
her geçen gün büyüyen ekonomik
etkisinin, havac›l›k sektöründe de
katlanarak artaca¤›n›n göstergesi
oldu¤una dikkat çekiyor.
Yaklafl›k bir y›ld›r oldukça karl› bir
dönem geçiren Eclipse Aerospace,
bu süreç içerisinde uça¤›n›n 
özellikleri ve operasyonel 
kabiliyetlerini de gelifltirmeye
devam etti. Dünyan›n her yerindeki
kullan›c›lara, kullan›m› kolay, 
az yak›t tüketen özel bir jetin 
avantajlar›n› sunan çift motorlu
Eclipse 500, geçti¤imiz günlerde
geride b›rakt›¤›m›z Airex 2010 sivil
havac›l›k fuar›nda da en çok dikkat
çeken özel jetlerden biri olmufltu.

Sikorsky ve Eclipse Aerospace’den
Stratejik Ortakl›k Karar›
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Hem ticari hem de askeri alana yönelik kullan›c›
ihtiyaçlar›na uygun ve özel çözümleriyle öne ç›kan

Otokar cephesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor.
Geride b›rakt›¤›m›z birkaç ayl›k süreç zarf›ndan yaflanan
geliflmelerden ilki ve belki de en önemlisi, Türkiye'nin ilk
özgün ana muharebe tank›n›n tasarland›¤› ALTAY 
projesinin 3 ana aflamas›ndan ilki olan Kavramsal
Tasar›m Aflamas›’n›n geride b›rak›lmas› oldu. Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin onay›yla tamamlanan
Kavramsal Tasar›m Aflamas›’n›n ard›ndan, seçilen 
alt sistemlerin tanka entegrasyonu ve arayüz tasar›m
çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilece¤i ve 30,5 ay sürmesi
öngörülen Detayl› Tasar›m Aflamas›’na geçildi¤i 
belirtiliyor. Detayl› tasar›m faaliyetleri kapsam›nda, 
kullan›lacak alt sistemlerin seçimlerinin büyük ölçüde
tamamland›¤› ve alt yüklenicilere verilen siparifllere
iliflkin süreçlerin de sürdü¤ünü aç›klayan Otokar, güç
paketi tedariki konusunda da MTU ve RENK firmalar›yla
15 Ekim’de birer sözleflme imzalad›.

ARMA S›n›f› Geçti
Otokar’›n bir di¤er projesi olan
ARMA 6x6 tekerlekli z›rhl› arac›
da geliflmelerden nasibini ald›
ve geçti¤imiz günlerde, NATO
standartlar›na uygun olarak 
gerçeklefltirilen may›n ve 
patlay›c› testlerini baflar› ile
tamamlad›. Arac›n may›n ve
patlay›c› tehdidine karfl› 
koruma konseptinin 
do¤rulanmas› amac›yla
Türkiye’de yap›lan ve arac›n
alt›nda çok say›da patlaman›n 
gerçeklefltirildi¤i testlerde,
teknolojik aç›dan 

Türkiye’de tek oldu¤u belirtilen ve Otokar taraf›ndan
tasarlanan özel bir patlama test mankeni kullan›ld›.
Testler esnas›nda, arac›n içindeki, yine Otokar taraf›ndan,
patlama etkilerini azaltacak flekilde tasarlanm›fl özel
koltuklara oturtulan test mankeninin üzerindeki 
sensörlerden elde edilen veriler ›fl›¤›nda, alt bacak 
bölgesi, omurilik, boyun ve iç organlarda, patlamalar 
sonras›nda oluflabilecek hasarlar incelendi. Elde edilen
sonuçlar›n, arac›n patlay›c› kaynakl› tehditlere karfl› 
yüksek düzeyde koruma sa¤layabilece¤ini kan›tlad›¤›
belirtiliyor. Otokar, Türkiye’nin, z›rhl› olarak üretilmifl
gövdeye sahip ilk ve tek otobüsü oldu¤unu belirtti¤i,
Sultan gizli z›rhl› otobüsünün de üretimine bafllad›. 2010
y›l› içerisinde ilk parti teslimat› yap›lacak z›rhl› otobüs,
d›flar›dan standart bir araç görüntüsü sergilese de 
hem hafif piyade tüfeklerine hem de patlay›c›lara karfl›
koruma sa¤layabilecek. Otokar’›n küçük otobüsü Sultan
üzerinden z›rhl› bir araç olarak yeniden tasarlanan 
otobüs, askeri standartlardaki z›rh korumas› sayesinde,
kullan›c›s›na, tehdit alt›ndaki bölgelerde güvenli bir 
seyahat imkân› sa¤layacak.

Yeni Siparifl ve Modernizasyon da Var
Y›l sonuna yaklafl›l›rken, faaliyetlerine h›z kesmeden
devam eden Otokar, ard› ard›na yeni anlaflmalara da 
imza at›yor. Firma, özellikle Birleflmifl Milletler (BM) 
operasyonlar›ndaki performans›yla göz dolduran COBRA
araçlar› için, ismi aç›klanmayan bir Uzak Do¤u ülkesinden
yeni bir siparifl ald›. Üretilecek araçlar, yine bu ülkenin
görev ald›¤› BM operasyonlar›nda kullan›lacak.
Otokar’›n imzalad›¤› yeni anlaflmalardan bir di¤eri de,
ülkemizde kullan›lmakta olan Akrep z›rhl›lar›n›n görev
kabiliyetlerinin ve ekonomik ömrünün artt›r›lmas›na
yönelik olarak modernize edilmelerini kaps›yor.
Çal›flmalar neticesinde araçlar›n motor, flanz›man ve
transfer kutusu yenilenece¤i gibi z›rhta meydana gelen
tahribatlar da onar›lacak ve kamera sistemi gibi çeflitli 
iç ve d›fl donam› da iyilefltirilecek.
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Otokar’›n H›z›na Yetiflilmiyor
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Savunma sanayimizin

geliflmesine büyük

katk› sa¤layan sektörel

çal›fltaylara bir yenisi

daha ekleniyor:

“Türkiye'de Uçufl E¤itim

Simülatörü Sektörünün

Mevcut Durumu ve

Hedefleri”. Hem askeri

hem de sivil uçufl e¤itim

simülatörlerine yönelik

çal›fltay kapsam›nda,

ihtiyaç ve tedarik 

makamlar›n›n görüfl ve

önerileri çerçevesinde,

sektörde yer alan yerli

savunma firmalar›n›n yan›

s›ra üniversite ve

araflt›rma kurumlar›yla

birlikte, bu alandaki 

sektörel hedeflerin 

belirlenmesi ve uygun

hareket tarz›n›n

tart›fl›lmas› planlan›yor.

Çal›fltay›n, ülkemizin bu

alandaki orta ve uzun

dönemdeki ihtiyaçlar›n›n

yurt içinden karfl›lanma

oran›n›n artt›r›lmas› ve

ayn› zamanda sektörün

d›fla aç›l›m›n›n sa¤lanmas›

hedefleri do¤rultusunda,

yerli sanayinin geliflim ve

yat›r›m alanlar›n›n 

belirlenmesine ek olarak,

üniversite ve araflt›rma

kurumlar›n›n sektörle 

ifl birli¤inin artt›r›lmas›na

da katk› sa¤lamas› 

bekleniyor. Türk Silahl›

Kuvvetleri ile birlikte bu

alanda bilgi birikimi 

ve teknolojik altyap›ya

sahip savunma firmalar›,

üniversiteler ve araflt›rma

kurulufllar›n›n kat›lmas›

beklenen ve Savunma

Sanayii Müsteflarl›¤›

(SSM) koordinasyonunda

icra edilecek çal›fltay, 

26 Kas›m’da SSM’de

yap›lacak.

Uçufl E¤itim Simülatörü Sektörü SSM’de Masaya Yat›r›lacak

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) himayesinde
yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsam›nda

Ankara’n›n Akyurt ilçesine ba¤l› Cücük Köyü Cücük
‹lkö¤retim Okulu’nun onar›m ve donat›m›, ASELSAN’›n da
katk›lar›yla tamamland›. 15 Ekim’de Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar ve projede görev alan tüm 
SSM çal›flanlar› ile ASELSAN Genel Müdürü Cengiz
Ergeneman ve yine projede görev alan ASELSAN

çal›flanlar›n›n kat›l›m› ile aç›l›fl› yap›lan Cücük ‹lkö¤retim
Okulu binas›, hemen hemen her yeri Temmuz ve 
A¤ustos aylar› içerisinde yenilenerek, 2010-2011 
E¤itim-Ö¤retim y›l›na haz›rland›. 20 Eylülde 2 ö¤retmen
ve 22 ö¤renci ile yeni e¤itim ö¤retim y›l›na bafllayan 
okulun, ça¤›m›z flartlar›na uygun donat›m› da SSM
taraf›ndan karfl›land›. Düzenlenen tören esnas›nda k›sa
bir konuflma yapan Savunma Sanayii Müsteflar› Murad
Bayar, savunma sanayimizin büyük oranda Ankara’da
hizmet verdi¤ini, ayn› flekilde Silahl› Kuvvetlerimizin

büyük ço¤unlu¤unun da Ankara’da 
teflkilatland›¤›n›, bu paralelde yaflad›klar›
flehre de bir faydalar›n›n olmas› gerekti¤ini
söyleyerek, onar›m› yap›lan Cücük
‹lkö¤retim Okulu’nun bu kapsamda yap›lan
çal›flmalar›n çok mütevaz› bir sonucu
oldu¤unu belirtti. Mütevaz› bir bütçeyle
ö¤renciler için çok önemli bir ad›m
at›ld›¤›n› sözlerine ekleyen Bayar, burada
e¤itimlerini tamamlayan çocuklar›m›z›n
ileride savunma sanayisinde kendilerine 
bir gelecek bulmalar›n› temenni ederek,
katk›s› bulanan herkese teflekkür etti.

SSM E¤itime de El Att›
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Savunma alan›nda mühendislik ve dan›flmanl›k hizmeti
vermek üzere kurulan Savunma Teknolojileri Mühendislik

ve Ticaret A.fi. (STM), ABD’nin baflkenti Washington’daki yeni
ofisini, DE‹K / Türk-Amerikan ‹fl Konseyi (TA‹K) ve American
Turkish Council (ATC)’nin düzenlemifl oldu¤u 29. Ortak Y›ll›k
Konferans öncesinde açt›. ABD ile ortak gelifltirilecek 
savunma projeleri konusunda Savunma Bakanl›¤› ve ABD
Savunma Sanayisi ile koordinasyonu sa¤lamak üzere 
kurulan ofisin aç›l›fl›, Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül,
Genelkurmay Genel Plan  Prensipler Baflkan› Korgeneral M.
Emin Alpman, Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar,
Emekli Büyükelçi James H. Holmes ve her iki ülkenin savunma
sanayilerinden üst düzey temsilcilerin kat›l›m›yla yap›ld›.
Öncelikli olarak Türkiye’nin yürütmekte oldu¤u savunma
projelerinde, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) ve Türk
Silahl› Kuvvetlerinin, ABD kamu kurumlar› ve savunma
flirketleri ile koordinasyonunu sa¤lamak amac›yla kurulan
STM ABD Ofisi, ayr›ca savunma sanayimiz taraf›ndan

üretilmekte olan özgün ürünlerin ABD pazar›na sunulmas› ve
her iki ülke savunma flirketleri aras›nda koordinasyon ve ifl
birli¤inin art›r›lmas› amaçlar›na da hizmet edecek.
STM taraf›ndan, ofisin koordinasyonu sa¤lamak üzere
görevlendirilen Korgeneral (E) Lee McFann, ‹zmir’deki NATO
Güney Avrupa Müttefik Hava Unsurlar› Komutanl›¤›’nda da 
3 y›l görev yapm›flt›. Bafllang›ç aflamas›nda sadece mevcut
projeler kapsam›nda ifl birli¤i olanaklar›n› gelifltirmek üzere
görevlendirilen McFann, aç›l›fl töreni sonras›nda, Türk ve
ABD savunma sanayileri aras›nda yap›labilecek potansiyel 
ifl birliktelikleri konusunda, kat›l›mc›lar› bilgilendiren bir
konuflma da yapt›.17 Ekim, Pazar günü yap›lan aç›l›fl
töreninde, aç›l›fl kurdelesini kesen ve yeni ofisin kurulufl
amaçlar›yla ilgili yetkililerden detayl› bilgi alan Milli Savunma
Bakan› Gönül, her iki ülke aras›ndaki savunma sanayisi
alan›nda ifl birli¤ini güçlendirmeye yönelik çal›flmalar›ndan
ötürü STM’yi tebrik etti.

STM’nin ABD Ofisi 
Milli Savunma Bakan›’n›n
Kat›l›m›yla Aç›ld›

Savunma sektöründe 

ileri teknoloji gerektiren

birçok önemli projede

görev alan Savunma

Teknolojileri Müh. ve 

Tic. A.fi. (STM), proje 

yönetimi, sistem

mühendisli¤i ve yaz›l›m

mühendisli¤i kapsam›nda

elde etti¤i deneyimleri, 

art›k kamu kurumlar›n›n da

dünya standartlar›nda

operasyonel yetkinli¤e

kavuflmas› için kullan›yor.

Bunun en güzel 

örneklerinden birisi de

STM’nin, 13 A¤ustos 2008

tarihinde PTT ile imzalad›¤›

sözleflmeyle bafllayan ve 

14 Temmuz 2010’da

tamamlanan “Pazar

Araflt›rmas› ve Analizi” 

projesi oldu. PTT’nin

de¤iflen ve geliflen pazar

flartlar›na uyum

sa¤layarak, rekabet

ortam›nda en etkin 

hizmetleri sunabilmesi ve

2010-2023 y›llar› aras›nda

uygulayaca¤› stratejilerin

ve eylem plan›n›n 

belirlenmesi amac›yla

yürütülen bu projenin

tan›t›m toplant›s› ise

PTT’nin 170’inci y›l

dönümünü kutlad›¤› etkin-

liklerle efl zamanl› olarak,

22 Ekim’de, Ankara Rixos

Otel’de gerçeklefltirildi.

PTT’nin 2010-2023 

dönemi stratejilerinin 

belirlenmesinin 

hedeflendi¤i Pazar

Araflt›rmas› ve Analizi 

projesi kapsam›nda STM’de

görevli uzmanlar, PTT’nin

daha etkin ve gelece¤e

dönük bir kuruma

dönüflümünü sa¤lamak

üzere, mevcut durum 

analizlerini tamamlayarak,

belirlenen hedeflere

ulafl›labilmesi için 

uygulamaya konulmas›

gereken proje bafll›klar›n›

belirledi. 2 y›l süren bu

projenin ve çal›flmalar›n

sonucu olarak da “PTT

Strateji Belgesi 2010-2023”

ve “PTT Eylem Plan› 

2010-2023”ün yan› s›ra 

PTT taraf›ndan belirlenen

16 projeye iliflkin detayl›

fizibilite raporlar›

haz›rland›.

STM Kamuya da Destek Veriyor

Ulusal ihtiyaçlar paralelinde yerli insans›z
hava arac› (‹HA)’lara güç sa¤layacak motorlar

üzerinde çal›flmalar›n› sürdüren TUSAfi Motor Sanayii
A.fi. (TEI), ilk özgün çal›flmas› olan TEI-TP-1X’den elde
etti¤i deneyimler ›fl›¤›nda birer birer yeni çal›flmalar
bafllat›yor. AIREX fuar› esnas›nda TUSAfi’›n ANKA ‹HA’s› için
alternatif bir motor gelifltirme çal›flmalar›na bafllad›klar› 
bilgisini edindi¤imiz TEI’nin yeni gözdeleri ise TP-38 ve 
TJ-55. TEI, 30 hp gücündeki TEI-TP-1X turboprop motorunun
daha geliflmifl bir versiyonu olan ve geçti¤imiz Ocak ay›nda
bafllat›lan proje kapsam›nda gelifltirilen 38 hp gücündeki

TP-38 turboprop motoruyla ilgili olarak yürüttü¤ü

çal›flmalarda, Ön Tasar›m Gözden Geçirme ve
Kritik Tasar›m Gözden Geçirme safhalar›n› geride

b›rakm›fl durumda. Proje çerçevesinde, TEI-TP-1X
motorunun, tüm motor bileflenleri ve sistemlerinin

daha da gelifltirilmesi, yak›t tüketimi ve maliyetinin
azalt›lmas› ve verimlili¤inin artt›r›lmas› hedefleniyor.
Performans artt›r›m›na yönelik bu çal›flmalara paralel olarak,
özgün bir motor kontrol sistemi ve kompresör rig testi
tasar›mlar› da sürdürülüyor. Motorun, ilk performans 
testlerinin ise bu y›l›n sonlar›na do¤ru yap›lmas› planlan›yor.
TEI’nin bir di¤er projesi olan TJ-55 turbojet motor projesi
kapsam›nda ise yüksek h›zl› hedef ‹HA’larda kullan›lmas›
öngörülen yeni bir motor gelifltiriliyor. TEI’nin iki farkl› 
prototip üzerinde sürdürdü¤ü gelifltirme çal›flmalar› da h›z
kesmeden devam ediyor.

TEI Yerli ‹HA 
Motorunda Kararl›
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M ›s›r Hava Kuvvetlerinin taktik ve lojistik nakliye 

kabiliyetlerinin artt›r›lmas› ihtiyac›na yönelik olarak, 

3 adet C295 tedarikini içeren bir anlaflma, M›s›r Hava

Kuvvetleri ve Airbus Military aras›nda imzaland›. 

‹lk teslimat›n ise 2011 y›l›nda yap›lmas› bekleniyor. Ekim ay›

sonunda duyurulan anlaflmayla, M›s›r Hava Kuvvetleri de

Airbus Military’nin müflterileri aras›na girmifl oldu. M›s›r

Hava Kuvvetlerinin bu karar›nda, C295’lerin bak›m kolayl›¤›

ve özellikle çöl koflullar›ndaki operasyonel kabiliyetlerinin

etkili oldu¤u belirtiliyor. Bugüne kadar 13 ayr› ülke

taraf›ndan siparifl edilen toplam 85 adet C295’ün 64’ü, 

halen 11 ülkede görev yap›yor.

C295’in Yeni Müflterisi M›s›r Hava Kuvvetleri Oldu

Euronaval’dan ilklere dair haberler gelmeye devam ediyor.
Fuar esnas›nda bir aç›klama yapan Airborne

International firmas›, Hollanda Donanmas›n›n envanterindeki
Alkmaar s›n›f› may›n avlama gemileri için tasarlad›¤› 
kompozit ana pervanenin geçti¤imiz Eylül ay› içinde teslim
edildi¤ini duyurdu. Aç›klamada, bu boyuttaki bir geminin,
kompozit malzeme kullan›larak üretilen bir pervane ile
yüzdürülecek olmas›n›n dünyada bir ilk oldu¤unun da
alt› çiziliyor. Pervanenin testlerinin bu y›l›n sonunda
bafllamas› ve önümüzdeki y›l boyunca da sürmesi 
planlan›yor. Büyük deniz araçlar›n›n, a¤›rl›kl› olarak
bronz alafl›mlardan üretilen dev pervaneleri, zamanla
afl›narak, istenmeyen sars›nt›, gürültü ve türbülanslar›n
oluflmas›na, dolay›s›yla geminin akustik izinin artmas›na
neden olabiliyor. Böyle bir durum da, tespit edip etkisiz hale
getirmekle görevli oldu¤u, özellikle akustik may›nlar› 
tetiklememek için sessiz olmas› gereken may›n avlama
gemileri için büyük sorun yaratabiliyor. Ayr›ca pervanelerde

oluflan afl›nma önlenemedi¤inde, oldukça maliyetli olan 
pervane bak›m›n›n daha s›k yap›lmas› gerekiyor. 
Bu ifllem süresince geminin görev d›fl› kalmas› da ayr›
bir sorun yarat›yor. Airborne International, tüm bu

problemleri ortadan kald›rmak için çözümü, pervaneyi, her
derde deva kompozit malzeme kullanarak tasarlamakta
bulmufl. Afl›nmaya karfl› son derece dayan›kl› fiber takviyeli
plastik kompozit malzemeden üretilen pervane, kullan›ld›¤›
geminin; manyetik, elektriksel ve akustik izini düflürdü¤ü gibi
yak›t tasarrufu da sa¤layacak. Kompozit pervanelerin, üretim
maliyetinin düflük oldu¤u da belirtiliyor.

Hollanda’n›n 
May›n Avlama Gemilerine
Kompozit Pervaneler

Havac›l›k devimiz Türk
Havac›l›k ve Uzay

Sanayii A.fi. (TUSAfi)’›n 
ana yüklenicili¤inde
yürütülen, T-38 Uçaklar›
Aviyonik Modernizasyonu
(ARI) Projesi kapsam›nda, 
ilk prototip T-38 uça¤›, 
ilk uçuflunu baflar›yla 
gerçeklefltirdi.
Modernizasyon çal›flmalar›
kapsam›nda, ilk prototip
uça¤›n, TUSAfi ve Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›m›z
personelinin yo¤un, koordineli
ve özverili çal›flmalar›yla
gerçeklefltirilen tasar›m,
üretim, montaj 

faaliyetlerinin ve hangarda
yap›lmas› gereken tasar›m
do¤rulama ve sistem
testlerinin baflar›yla 
tamamlanmas›n›n ard›ndan,
3 Kas›m’da gerçeklefltirilen
bu ilk uçuflla birlikte, 
projede önemli bir dönüm
noktas› daha geride
b›rak›lm›fl oldu.
Motor çal›flt›rmak için, 
27 A¤ustos günü hangardan

takat alan›na çekilen 
prototip uça¤›n, motor
çal›flt›rma ifllemleri ile
hangar d›fl›nda yap›lmas›
gereken testlerin tamam›na
yak›n bölümü, 4 Eylül
itibariyle tamamlanm›flt›.
Uçufl testlerine bafllanma
karar› ise ilk uçuflun 1 gün
öncesinde, 2 Kas›m’da
yap›lan Uçufl Test Haz›rl›k

Gözden Geçirme

Toplant›s›’nda al›nm›flt›.
Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM) ve
TUSAfi aras›nda 
13 Temmuz 2007 y›l›nda
yap›lan sözleflme ile
bafllat›lan proje, Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›m›z›n
envanterinde bulunan 
55 adet T-38 tekâmül 
e¤itim uça¤›n›n aviyonik
modernizasyonunu kaps›yor.

‹lk ARI
Gökyüzüne
Kanat Açt›
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AeroVironment’in Global

Observer insans›z hava

arac› (‹HA)’s›n›n kullan›ld›¤›

ve çok yüksek irtifalarda

görev yapabilme

kabiliyetine sahip bir

‹HA’n›n gelifltirilmesinin

hedeflendi¤i “Müflterek

Kabiliyet Teknoloji

Gösterim” (Joint Capability

Technology Demonstration /

JCTD) program›

kapsam›nda, uçufl test-

lerinin ilk safhas› baflar›yla

tamamland›. Amerikan Hava

Kuvvetlerinin Kaliforniya’da

bulunan Edwards hava

üssünde geçti¤imiz A¤ustos

ve Eylül aylar›nda yap›lan bu

safhadaki uçufllarda, üretilen

ilk ‹HA olan Global Observer

Aircraft 1001’in, özellikle

alçak irtifa uçufllar›n›n

gerçeklefltirildi¤i belirtiliyor.

AeroVironment taraf›ndan

25 Ekim günü yap›lan

aç›klamada, Global

Observer’›n, hem pilot 

kontrolünde hem de 

otonom olarak uçabilme

kabiliyetlerinin yan› s›ra

seyrüsefer ve itki sistemleri

ile yap›sal performans 

özellikleri de de¤erlendirildi.

‹HA’n›n, de¤iflken rüzgar 

ve türbülans koflullar›ndaki

kararl›l›¤›n›n da test edildi¤i

uçufllarda, Global

Observer’›n sergiledi¤i 

performans›n beklentileri

karfl›lad›¤›n›n da alt› 

çiziliyor.

Global Observer’›n halen

sürdürülen yer testlerinde

ise stratosferde uçabilmesini

sa¤layacak gücü elde

edece¤i ve hidrojenin yak›t

olarak kullan›laca¤› 

jeneratörünün ve s›v› 

hidrojeni tafl›yacak yak›t

tanklar›n›n performans

de¤erlendirilmesi yap›l›yor.

Bugüne kadar 

gerçeklefltirilmifl olan 

yer testlerinde, Global

Observer’›n hidrojen

jeneratörünün, toplamda

1500 saatten uzun bir 

süre sorunsuz çal›flt›¤› 

belirtiliyor. 

Çeflitli irtifalarda uçuflu

temsil eden s›cakl›k,

yo¤unluk ve bas›nç

koflullar›nda 

gerçeklefltirilen yer 

testlerinde, jeneratörün 

7 gün süreyle kesintisiz

flekilde güç sa¤layabildi¤i

de gözlemlendi. Kanat 

yükleme testlerinden de

baflar›yla geçen ‹HA, 

böylelikle çok yüksek 

irtifalarda yap›lacak uçufl

testleri öncesi önemli bir

aflamay› daha geride

b›rakm›fl oldu. Her fley 

yolunda gitti¤i takdirde

Global Observer, 

meteorolojik olaylar›n

yaflanmad›¤› stratosferde,

yaklafl›k 1 hafta süreyle

kesintisiz uçabilecek ve

tafl›yaca¤› faydal› yükler

sayesinde, yaklafl›k 

1000 km’lik çapa sahip 

bir alanda, iletiflim rölesi

olarak kullan›labilmenin

yan› s›ra istihbarat, 

keflif ve gözetleme gibi

askeri görevler ile çeflitli

sivil amaçl› görevleri de icra

edebilecek.

Global Observer, Stratosfere
Bir Ad›m Daha Yaklaflt›
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ATLAS ELEKTRONIK,
SeaOtter MkII insans›z

deniz arac› (‹DA) ve
Vision600 yapay aç›kl›kl›
sonar› (Synthetic Aperture
Sonar / SAS)’›n görev ald›¤›
bir dizi teknoloji gösterimini
baflar›yla tamamlad›. Ekim
ay› sonunda, ‹ngiltere’de
yap›lan gösterimlerde,
Vision600 yapay aç›kl›kl›
sonar› ile teçhiz edilmifl olan
SeaOtter MkII, 10 saatin

üzerinde bir süre boyunca
Portland liman›n› tarayarak,
su alt›n›n krokisini ç›kartt›.
ABD, Nijerya ve Singapur
gibi ülkelerden gelen 
potansiyel müflterilerin yan›
s›ra ‹ngiliz Savunma
Bakanl›¤›, ‹ngiliz Donanmas›
ve ‹ngiliz Polisi’nin de haz›r
bulundu¤u gösterimde,
SeaOtter MkII ile su
yüzeyinde gerçeklefltirilen
görevlerde, haz›rlanm›fl

sahte bir may›n tarlas› ve
liman zemininde
kal›nt›lar›n›n bulundu¤u 
bilinen çeflitli gemi 
enkazlar› da baflar›yla tespit
edildi. ATLAS ELEKTRONIK
ekiplerince sonar 
teknolojileri üzerinde
sürdürülmekte olan
çal›flmalar›n neticesinde
gelifltirilen ve SeaOtter
MkII’ye entegre edilen
Vision600 yapay aç›kl›kl›

sonar›n›n, taranan 
200 metre geniflli¤indeki
fleridin alt›n› 1 inç 
(2,5 cm)’lik çözünürlükte 
görüntülemesi ise 
gösterimde haz›r bulunan
kat›l›mc›lardan övgü ald›.
Vision600, SeaOtter MkII’de
bulunan MARPOS 
konumland›rma sisteminin
yan› s›ra ‹DA’da bulunan
di¤er sensörlerle de 
uyumlu çal›fl›yor.

Hâlihaz›rda çeflitli z›rhl› araçlar›, Afganistan’daki 
koalisyon güçlerince kullan›lmakta olan Krauss-Maffei

Wegmann (KMW), bu bölgedeki birliklerin ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaya devam ediyor. KMW, flimdi de, Afganistan’da
kuvvetleri bulunan Kanada ve Norveç’e yönelik teslimatlar
için kollar› s›vad›. Kanada için modernize edilmifl Leopard
A4M CAN’›n ilkinin teslimat›n› Ekim bafl› gerçeklefltiren
KMW, Almanya’da gerçeklefltirilen ilk teslimat›n ard›ndan,
kalan tanklar›n do¤rudan Afganistan’a gönderilece¤ini 
belirtiyor. Kanada ve KMW aras›nda 2009 y›l›nda yap›lan
anlaflma kapsam›nda, toplamda 20 adet Leopard A4M
CAN’›n teslimat›n›n yap›lmas› planlan›rken, ilk araçlar›n
modernizasyon ve teslimat sürecinin bir y›ldan daha k›sa
zamanda tamamlanm›fl olmas› da dikkat çekici.
Kanada’n›n da Afganistan’da halen kullanmakta oldu¤u
Leopard 2A6M platformundan elde edilen tecrübeler

›fl›¤›nda modernize edildi¤i belirtilen Leopard A4M CAN’da,
özellikle Afganistan arazi yap›s›na ve iklimine uyumluluk 
ön planda tutulmufl. Meskûn mahal koflullar›n›n da dikkate
al›nd›¤› modernizasyon çal›flmalar› sonras›nda tanklar,
may›nlar› temizlemek için silindir, kaz›c› kollar ve dozer
b›çaklar› gibi parçalar da ilave edilebilir hale geldi.
Afganistan’da görev yapan birliklerine yönelik, özellikle 
bu y›l itibariyle artan sald›r›lardan bunalan Norveç de, çareyi
KMW’den 20 adet DINGO 2 a¤›r z›rhl› tekerlekli araç siparifli
vermekte buldu. Kas›m ay› sonuna do¤ru ilk 10 arac›n 

teslimat›n›n yap›lmas› planlan›rken, kalan teslimatlar,
önümüzdeki y›l fiubat ay›nda yap›lacak. Siparifli
geniflletme seçene¤ini de bar›nd›ran anlaflma
kapsam›nda KMW, araç mürettebat›n›n e¤itimini de

üstlenirken, Afganistan’da görev yapan Norveç
birliklerine, operasyon alan›nda bak›m ve onar›m
deste¤i de sunacak. Halen Almanya, Avusturya,
Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Lüksemburg 
ordular›n›n envanterinde bulunan DINGO 2,
Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Lübnan ve

Çad’da görev yapan NATO ve BM kuvvetlerince de
kullan›l›yor. Bugün de Afganistan’da hünerlerini 
sergilemeye devam eden DINGO 2, özellikle zor
co¤rafya ve iklim koflullar›nda gösterdi¤i performans›,
manevra kabiliyeti ve havadan nakledilebilir olufluyla da
kendisine seçkin bir yer edinmifl durumda.

SeaOtter MkII Dipte Görülmedik Yer B›rakmad›

Afganistan’daki Z›rhl›lar
KMW’den Soruluyor
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Hindistan’›n 2007 y›l›nda
bafllatt›¤› MMRCA (Medium 

Multi-Role Combat Aircraft / Orta
S›n›f Çok Rollü Savafl Uça¤›)
ihalesinde sona yaklafl›l›rken,
Eurofighter cephesinden,
Eurofighter program›

kapsam›nda, Hindistan ile olan
stratejik ortakl›¤› derinlefltirmek

istedikleri aç›klamas›n›n yap›ld›¤› bir
Hindistan ziyareti geldi. Bu üst düzey

ziyaretle Eurofighter Konsorsiyumu, 
rakiplerinden bir ad›m öteye geçerek, flimdiye kadar 707 adet
Eurofighter Typhoon’un tedarikine yönelik kontratlar›na,
Hindistan’› da eklemekte kararl› oldu¤unu gösterdi. MMRCA
ihalesinde, Eurofighter Typhoon’un yan› s›ra ABD’den
Lockheed Martin’in F-16 Super Viper’›, Boeing’in F/A-18
Super Hornet’i; Rusya’dan United Aircraft Corporation’›n 
MiG-35’i, Fransa’dan Dassault Aviation’›n Rafale’› ve ‹sveç’ten
Saab’›n Gripen’i, 126 adet yeni savafl uça¤› tedarikini içeren
dev Hindistan pastas› için yar›fl›yor. Ziyarete iliflkin
Eurofighter taraf›ndan 25 Ekim günü yap›lan aç›klamada,
Eurofighter Konsorsiyumu’nun ve konsorsiyum orta¤› 
flirketlerin CEO’lar›n›n yan› s›ra üst düzey yöneticilerin de

Hindistan’›n baflkenti Yeni Delhi’ye giderek, sürdürülmekte
olan Eurofighter program›nda Hindistan’›n eflit bir endüstriyel
ortakl›k önerisinde bulundu¤u belirtiliyor. Aç›klamada ayr›ca,
Hindistan’›n savunma ve havac›l›k endüstrilerinin Eurofighter
Typhoon’un ortak üretim ve Ar-Ge sürecine etkin bir flekilde
kat›lmas›n›n arzuland›¤›n›n alt› çizilirken, Hindistan ve 
AB aras›ndaki politik iliflkilerin oldu¤u kadar, endüstriyel ve
teknolojik iliflkilerin de daha üst seviyeye tafl›nmas›nda
Eurofighter program›n›n önemli bir etkisinin olaca¤› 
vurgulan›yor. Geçti¤imiz Temmuz ay›nda AB’nin d›fl politikada
ortak hareket etmesini hedefleyen Avrupa D›fl Eylem
Hizmetleri (European External Action Service / EEAS)’in
teflkilat yap›s›n›n onaylanmas›yla, Hindistan-AB stratejik
ortakl›¤› resmi bir nitelik kazanm›fl ve Hindistan’a üst düzey
ziyaretler yap›lmaya bafllanm›flt›. 
Özellikle terörle mücadele konusunun ön plana ç›kt›¤› 
stratejik ortakl›¤a ek olarak AB’nin Afganistan, Pakistan ve
Endonezya gibi bölgelerde nüfuzunu artt›rma hedefinin de
bulundu¤u görülüyor. Bu ad›mlar›yla AB’nin, özellikle ABD ve
Rusya’n›n Hindistan ile ba¤lar›n› güçlendirme çabalar›na “ben
de var›m” diye karfl›l›k vermeye çal›flt›¤› söylenebilir. MMRCA
ihalesinde verilecek karar›n önemli bir politik yönünün de
olmas›, Hindistan’›n bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde
vermesi beklenen karar›n› daha da önemli k›l›yor.

Eurofighter, Hindistan - AB
Stratejik Ortakl›¤›nda

Köprü Olacak m›?
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MBDA, SCALP seyir
füzesinin su alt› ve su

üstü deniz platformlar›ndan
da atefllenebilecek versiyonu
olan SCALP Naval’›n 
testlerine devam ediyor.
SCALP Naval’›n denizalt›lardan
atefllenmesine yönelik
olarak, 2011 y›l›nda
yap›lmas› planlanan ilk
ateflleme denemesine
haz›rl›k niteli¤indeki
çal›flmalar kapsam›nda,
önce su alt›nda sabit olarak,
ard›ndan denizalt›ndan
atefllenme koflullar›
oluflturularak gerçeklefltirilen
testler, geçti¤imiz Eylül ay›
içinde tamamland›. Norveç
fiyordlar›n›n derinlerinde
yap›lan ve SCALP Naval’›n
arka bölümünün bir 
modelinin kullan›ld›¤›
testlerde, ateflleme
esnas›nda oluflan bas›nç
profilinin füzenin çeflitli 
birimleri üzerinde etkileri ve
su geçirmezli¤i ölçülürken,
elde edilen sonuçlar›n
oldukça olumlu oldu¤u
belirtiliyor. 

MBDA, geçti¤imiz May›s ay›
sonunda da, ilk kez Sylver
A70 dikey lançerinden
atefllenen SCALP Naval’›n,
f›rlat›lma safhas› ve seyir
safhas›ndaki davran›fllar›n›
incelemiflti. Hem yüzey
gemilerinde hem de
denizalt›lardan atefllenmek
üzere iki ayr› versiyonda
tasarlanan SCALP Naval’›n,
2013 y›l›na do¤ru FREMM
f›rkateynlerinde ve 2017
y›l›na do¤ru da Barracuda
nükleer denizalt›lar›nda 
kullan›ma girmesi
planlan›yor.

Hücumbot ve 
Nakliye Gemilerine de
MBDA Korumas›
SCALP Naval üzerinde
sürdürdü¤ü çal›flmalar›n
yan› s›ra bir yandan da deniz
kuvvetlerine yönelik hava
savunma sistemi SIMBAD-
RC’nin test sürecine
haz›rlanan MBDA, Euronaval
2010’da yeni gelifltirdi¤i
savafl sistemi CWSP
(Compact Warfare System
Package)’› sergileme

f›rsat›n› buldu. Her iki 
sistemin de ortak özelli¤i,
hücumbot ve nakliye 
gemilerinde kullan›labilecek
olmas›.
Günümüz deniz 
kuvvetlerinin yeni operasyon
koflullar› ve karfl› karfl›ya
kald›¤› asimetrik tehditlere
yönelik olarak gelifltirdi¤i
hava savunma sistemi 
SIMBAD-RC’nin, tasar›m
sürecini donduran ve bu
paralelde geçti¤imiz yaz
üretilen ilk prototipinin
karada gerçeklefltirilecek 
ilk ateflleme testlerini bu
y›l›n sonuna do¤ru yapmay›
hedefleyen MBDA, 2011 y›l›
içerisinde ise gemiden
ateflleme de dahil, 
program›n di¤er testlerini
gerçeklefltirmeyi
planlan›yor. Bir ya da iki
adet çiftli MISTRAL çok k›sa
menzilli hava savunma füze
lançerinden oluflan 

SIMBAD-RC silah 
sisteminin, güdümlü 
mermiler ve savafl uçaklar›
gibi hava hedeflerinin yan›
s›ra süratli hücumbotlar gibi
yüzey hedeflerine karfl› da
etkili olmas› bekleniyor.
MBDA, özellikle k›y›
sular›nda görev yapacak
platformlara yönelik olarak
gelifltirdi¤i CWSP savafl 
sisteminin, iki farkl› 
versiyonu üzerinde de
çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Hücumbotlar için gelifltirilen
versiyonuna CWSP-PB
(Patrol Boat / Hücumbot) ad›
verilen sistemin, lojistik
gemiler için gelifltirilen 
versiyonunun ad› ise 
CWSP-SD (Self Defence / Öz
Savunma). CWSP-SD’nin 4
adede kadar SIMBAD-RC
tareti ile teçhiz edilebilece¤i,
CWSP-PB’nin ise 
SIMBAD-RC taretine ek
olarak, 2 adede kadar, her
biri 2 adet Marte Mk2/N 
orta menzilli güdümlü 
mermisi tafl›yan lançer ile
teçhiz edilebilece¤i belirtiliyor.

SCALP Naval Dipten
Atefllenmeye Haz›rlan›yor
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M›s›r’a gelinceye kadar
geçen sürece bakt›-
¤›m›zda; ilk olarak

1995 y›l›nda Vietnam’a veri-
len Kaan s›n›f› ONUK
MRTP16 teklifi ile somutla-
flan çal›flmalar›n, Oman Sul-
tanl›¤›’n›n 30 m bot ihtiyac›,
‹sveç hükümeti taraf›ndan o
devirdeki s›n›rlamalara tak›-
lan Türk Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›n›n may›n avlama
gemisi ihalesi, ‹sveç Sahil
Güvenlik Teflkilat›n›n ihalesi
ve ABD Sahil Güvenlik Teflki-
lat›n›n FRC-B projesi ile de-
vam etti¤ini görüyoruz. ‹ler-
leyen süreçte HDW çat›s› al-
t›na giren Kockums ekibinin,
bu grubun dünya çap›nda çok
etkili Marine Force Interna-
tional (MFI) pazarlama flirke-
ti yönetiminde söz sahibi ol-
mas›yla, bu güçlü organizas-
yonun kabiliyetlerinden de
yaralan›lmaya baflland›.
MFI’n›n, 2008 y›l›nda baflla-
yan lobi faaliyetleri ve Türki-
ye ile M›s›r aras›nda çok
olumlu düzeye gelen iliflkile-
rinin bir sonucu olarak M›s›r
Deniz Kuvvetleri ile yak›n te-
mas kuran Yonca-Onuk Ter-

sanesi, yüksek süratli ONUK
MRTP platformlar›n›n M›-
s›r’da tan›t›m›yla ilgili çal›fl-
malar›n› yo¤unlaflt›rd›.
Bu çal›flmalar kapsam›nda,
M›s›r Deniz Kuvvetleri komu-
ta kat› ve yetkilileriyle hare-
kât ihtiyaçlar› ve teknik bek-
lentilerin masaya yat›r›ld›¤›
seri toplant›lar yapan Yonca-
Onuk Tersanesi; 2009 y›l›
Aral›k ay›nda ülkemize ge-
len, M›s›r Arap Cumhuriyeti
Savunma Bakan› ve Genel-
kurmay Baflkan› Mareflal
Hüseyin Tantavi’ye, nihai ka-
rar› verebilmesi için Kaan s›-

n›f› ONUK MRTP33 ve
MRTP20 botlar›n› gösterdi.
ONUK MRTP’lerin bu göste-
ride sergiledi¤i baflar›, bahsi
geçen bu iki platformu kap-
sayan projenin bafllang›c›na
giden yolda, Mareflal Hüseyin
Tantavi’nin onay›n›n al›nma-
s›nda da etkili oldu.

Devletin Deste¤i
Önemli
Bu noktada, sözü, Yonca-
Onuk Tersanesi Yönetim Ku-
rulu Baflkan Yard›mc›s› Dr.
Ekber Onuk’a b›rakal›m.
“Burada, özellikle bu seviye-

de ola¤anüstü bir takdime
imkân sa¤layan Milli Savun-
ma Bakan›m›z Vecdi Gönül’e,
Savunma Sanayii Müsteflarl›-
¤›m›za ve Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›m›z ile Sahil Gü-
venlik Komutanl›¤›m›za, sa-
vunma sanayimize verdikleri
önem ve destek için teflekkü-
rü unutmamak gerekli” di-
yen Dr. Onuk, baflar›n›n top-
yekûn bir çaban›n ürünü ol-
du¤unun alt›n› çiziyor… Her-
kesin bildi¤i gibi, dünya üze-
rinde, 2 tonluk bir silah ve
personel yükünü, üstün de-
nizcilik yetenekleri sayesin-

MSI Dergisi - Kas›m 2010 www.milscint.com

Yonca-Onuk Tersanesi ile ‹sveç’in önde gelen tersanelerinden
Kockums / Karlskronavarvet aras›nda 1990 y›l›ndan beri
süregelen teknik ifl birli¤i, her iki taraf›n özverili ve ciddi
gayretlerine ra¤men, ço¤u zaman devletler aras› siyasi
kararlara tak›lm›fl ve ticari bir baflar›ya dönüflememiflti.
Ancak her fleye ra¤men taraflar, önlerine gelen f›rsatlardan
birbirlerini titizce haberdar etmifl ve birçok projeye ortak 
teklif vermiflti. Yaklafl›k 20 y›ld›r devam eden bu yak›n ifl
birli¤i süreci, nihayet meyvelerini M›s›r’da verdi…
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Yonca-Onuk Bayra¤› 
fiimdi de M›s›r’da

Dalgalan›yor
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de, h›rpalamadan 60 knot sü-
rate ulaflt›rabilecek, ONUK
MRTP20 d›fl›nda baflka bir
platform olmad›¤› gerçe¤i ve
bu gerçe¤in Mareflal Hüseyin
Tantavi gibi, en üst seviyede
yer alan bir karar vericiye ya-
p›lan takdimde gösterilmesi,
bu karara tesir eden en
önemli etkenlerin bafl›nda
geliyor.
Bu aflamalar›n geride b›ra-
k›lmas›yla birlikte, maliyet /
etkinlik oran› konusunda

dünyadaki rakiplerini rahat-
l›kla geride b›rakabilen
ONUK MRTP platformlar›n›n,
M›s›r Arap Cumhuriyeti De-
niz Kuvvetleri için üretimi ve
teslimine yönelik en etkili
modeli oluflturmak ve projeyi
resmen bafllatacak anlafl-
man›n imzalanmas› safhas›-
na gelinmifl oldu. M›s›r Arap
Cumhuriyeti tedarik makam›
ile geçti¤imiz Temmuz ay›n-
da yap›lan anlaflmaya göre,
botlar›n bir k›sm›n›n Yonca-

Onuk Tersanesi’nde üretile-
rek teslimat›n h›zland›r›lma-
s› ve bu arada da botlarda
görev yapacak M›s›rl› perso-
nelin e¤itimlerinin tamam-
lanmas› karara ba¤land›.
‹mzalanan anlaflman›n ilk
etab›, 3’ü Türkiye’de, 3’ü de
M›s›r’da üretilecek 6 adet
ONUK MRTP20’yi kaps›yor.
Türkiye bölümünün 20 ayda,
M›s›r bölümünün ise 30 ayda
tamamlanmas› öngörülüyor.
M›s›r’daki üretim, paket 

halinde bu ülke yetkililerine
teslim edilecek malzeme 
/ teçhizat setleriyle yap›la-
cak. Üretimler ise M›s›r 
Arap Cumhuriyeti’ne ait 
Alexandria Shipyard’da ger-
çeklefltirilecek.
Bu proje kapsam›nda, 
Yonca-Onuk Tersanesi ve 
Kockums üretim uzmanlar›
taraf›ndan haz›rlanan ortak
üretim tesisinin de inflaat›
bafllamak üzere.
“Bizim ve Kockums’un tüm
tecrübe ve bilgisine dayana-
rak planlanan ideal çözüm-
leri oluflturdu¤umuz bu ye-
ni tesisi k›skanmamak
mümkün de¤il” diyor Dr.
Onuk, “Tesellimiz burada
da ONUK MRTP’lerin üreti-
lecek olmas›”.

Devam› Gelecek…
Proje, yine M›s›r ile yar› 
yar›ya paylafl›lacak ONUK
MRTP20’lerin üretimi ve yine
yar›s›n›n tamam› Türkiye’de,
di¤er yar›s›n›n da Türkiye’de
üretilen kompozit yap›n›n
Alexandria Shipyard’da dona-
t›laca¤› ONUK MRTP33’lerle
devam edecek.

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Kas›m 2010

Türkiye, Gürcistan’a teslim edilen ONUK MRTP’lerle, 
kendi tasar›m› ve üretimi bir savafl platformuna, kendi tasar›m›

ve üretimi silah ve sistemleri koyarak satabilen dünyadaki
birkaç ülkeden birisi olmay› baflard›.
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Art›k Yonca-Onuk Tersane-
si’nin üretti¤i ONUK MRTP’le-
rin ASELSAN silah sistemleri
entegre edilerek sat›ld›¤›n› be-
lirtmeye bile gerek yok: 
ONUK MRTP20’ler ASELSAN’›n
STAMP GAU19 sistemi, ONUK
MRTP33’ler ise ASELSAN’›n
25 mm’lik STOP sistemi ile
teçhiz edilecek. Dr. Onuk’un
her f›rsatta alt›n› çizdi¤i üzere,
Türkiye, Gürcistan’a teslim
edilen ONUK MRTP’lerle kendi
tasar›m› ve üretimi bir savafl
platformuna, kendi tasar›m› ve
üretimi silah ve sistemleri ko-
yarak satabilen dünyadaki bir-
kaç ülkeden birisi haline geldi
ve ald›¤›m›z bilgilere göre bu
tak›ma KaTron, MilSOFT, 
ROKETSAN ve di¤erlerinin ka-
t›lmas› da an meselesi…

ASELSAN 
Yine Devrede
Bu proje kapsam›nda üreti-
lecek ONUK MRTP20’ler, te-
mel olarak Gürcistan’a tes-
lim edilen botun konfigüras-

yonunda olacak ve Sahil Gü-
venlik Komutanl›¤›m›z›n ihti-
yac› için, geçti¤imiz Eylül
ay›nda imzalanan proje kap-
sam›nda üretilecek “Kaan
19” s›n›f› ONUK MRTP20 bot-
lar›yla bire bir ayn› olacak. 2
adet 1620 BG’lik MTU
12V2000M84 dizel motorlar›-
n›n gücü, Arneson ASD14
sevk sistemi ve Rolla perva-
ne üzeriden iletilecek ve botu
55 knot’›n üzerinde sürate
ulaflt›racak.
MTU’nun M84 serisi, yerine
geçti¤i M92 serisine göre çok
ciddi geliflmeler tafl›yor. Sa-
hil Güvenlik Komutanl›¤›m›-
z›n TCSG19 borda numaral›
ONUK MRTP20 botunda uzun
süre test edilip gelifltirilen
yeni nesil Rolla pervanelerle
de, bu botlar›n üstün bir per-
formans ve güvenilirlik sa¤-
layaca¤›na kesin gözüyle ba-
kabiliriz.
Bu arada Yonca-Onuk Tersa-
nesi, Sahil Güvenlik Komu-
tanl›¤›m›z için üretilecek Ka-

an 19 s›n›f› ONUK MRTP20’le-
ri ASELSAN’›n STAMP siste-
mi için fitted-for-but-not-
with statüsünde, yani STAMP
montaj›na haz›r olarak tes-
lim etmeyi planl›yor. Dr.
Onuk, her konuda yanlar›nda
bulduklar› Sahil Güvenlik Ko-
mutanl›¤›na böyle küçük bir
jest yapman›n az bile oldu¤u-
nu söylüyor. Gelecekte, bize
verilen bu bilgilerin ötesinde
baz› geliflmelerle karfl›lafl-
sak da art›k Yonca-Onuk Ter-
sanesi cephesinden gelecek
sürprizlere al›flt›¤›m›z için
flafl›raca¤›m›z› sanm›yoruz.

Bunu da 
Baflaraca¤›z
Yonca-Onuk Tersanesi’nin,
Malezya ve Birleflik Arap
Emirlikleri’nden sonra, M›-
s›r’da da bir üretim üssü aç-
mas›, do¤rusu çok gözü pek
bir karar gibi görünüyor. An-
cak, özellikle Birleflik Arap

Emirlikleri projesi kapsa-
m›nda edinilen beceriler, ar-
t›k ONUK MRTP’leri “raftan
al›n›p teslim edilebilir” hale
getirmifl gibi. “Bafllar›nda
Mehmet Ali Güler Amiral (E)
varsa küçük ama çok dina-
mik, bilgili, donan›ml› bir ta-
k›mla bunun yap›labilece¤i
kan›s›nday›z” diyor Dr. Onuk
ve flöyle devam ediyor, “Za-
ten bugüne kadar hep umul-
mad›k fleyleri baflard›k, her-
halde bunu da baflaraca¤›z.”
Bildi¤imiz kadar›yla, Yonca-
Onuk Tersanesi, gelece¤in
güdümlü mermi tafl›yabilen
platformu ONUK MRTP41 ta-
sar›m› üzerinde de epeyce
yol ald›. Tersanenin mühen-
dislik bölümünde, tepeden
t›rna¤a silahl› bir MRTP41
maketi flimdiden yerini alm›fl
durumda ve gençler “Kopya
etme, daha iyisini yap (don’t
copy, do it better)” prensibi
do¤rultusunda, bir korveti alt
edebilecek ONUK MRTP41’i
tasarl›yorlar.

MSI Dergisi - Kas›m 2010 www.milscint.com

M›s›r’›n ONUK MRTP20’leri, temel olarak Gürcistan’a teslim edilen 
botun konfigürasyonunda olacak.

Yonca-Onuk Tersanesi’nin ihracat tecrübeleri, art›k ONUK MRTP’leri 
“raftan al›n›p teslim edilebilir” hale getirmifl görünüyor.
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Otokar’›n May›n 
ve Pusu Tehdidine 

Çözümü: KAYA
Günümüzün de¤iflen savafl koflullar›na ba¤l› olarak 

silahl› kuvvetler, may›n ve el yap›m› patlay›c›lar›n

(Improvised Explosive Device / IED) yo¤un olarak 

kullan›ld›¤›, asimetrik tehditlere maruz kalmaktad›r. 

Irak Savafl› s›ras›nda, en baflta ABD olmak üzere, 

NATO güçlerine ba¤l› silahl› kuvvetler, bu asimetrik

tehditler sonucunda çok fazla kay›plar vermifllerdir. 

Bu kay›plar›n önüne geçmek ve personeli koruma seviyesi

yüksek, daha güvenli araçlar içinde tafl›mak amac›yla,

2000’li y›llar›n bafl›nda, May›na ve Pusuya Karfl› Korumal› 

(Mine Resistant Ambush Protected / MRAP) 

Araç konsepti ortaya ç›km›flt›r.
Bülent ÇATAK* / bcatak@otokar.com.tr

*Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.fi. Tekerlekli Z›rhl› Araçlar Gelifltirme Müdürü

Irak co¤rafyas›nda kullan›-
ma uygun, çok fazla hare-
ket kabiliyeti (mobility) ge-

rektirmeyen, sertleflmifl düz
toprak yolda ve asfaltta so-
runsuz kullan›lan, may›n
tehdidine karfl› yüksek koru-
ma sa¤layan, azami yüklü
a¤›rl›¤› 14 ton ve üzerinde
olan bu araçlardan, 2008 y›l›
sonuna kadar ABD Ordusu
farkl› kategorilerde 10.000
adetten fazla al›m yapm›flt›r.
Afganistan operasyonlar› s›-
ras›nda da ABD ve NATO
güçleri, benzer flekilde ma-
y›n ve el yap›m› patlay›c›lar›n
kullan›ld›¤› asi-
metrik tehditlere
maruz kalm›fl-
lard›r. Bu tehdit-
lerden korun-
mak amac›yla da
Irak’ta kullan›lan
MRAP araçlar Af-



ganistan’a sevk edilmifl ve
operasyonlarda görevlendi-
rilmifltir.
Ancak Afganistan’›n da¤l›k
co¤rafyas›nda, arazi koflulla-
r›nda ve bozuk yollarda kul-
lan›m ihtiyac›, mevcut rijit
süspansiyonlar› ve düflük
hareket kabiliyetleri ile
MRAP araçlar›n baflar›s›z ol-
mas›na neden olmufltur.
MRAP araçlar›n arazi per-
formans›n› gelifltirmek ama-
c›yla, ABD Ordusu envante-
rinde bulunan araçlar›n bir
k›sm›na, TAK-4 Ba¤›ms›z
Süspansiyon Kiti tak›larak,
hareket kabiliyeti sorunu
afl›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

MRAP Konsepti 
Yeniden 
Tan›mlan›yor
Di¤er taraftan, MRAP araçla-
r›n fazla a¤›r olmas›ndan do-
lay›; yumuflak zeminlerde,
tafl›ma kapasitesi düflük
köprülerden geçifllerde ve

dik rampa t›rman›fllar›nda
sürekli sorunlar meydana
gelmifltir. Bu yüzden, 2008
y›l› ortalar›nda MRAP kon-
septi yeniden tan›mlanm›fl ve
her türlü arazi koflullar›nda
kullan›labilecek, yüksek ha-
reket kabiliyetine sahip, aza-

mi yüklü a¤›rl›¤› en fazla 10-
12 ton olan, may›na ve el ya-
p›m› patlay›c›lara karfl› yük-
sek koruma sa¤layan 
Hafifletilmifl May›na ve Pusu-
ya Karfl› Korumal› Araç 
(Lightweight MRAP) konsepti
gündeme gelmifltir.

2009 y›l›nda, öncelikle Af-
ganistan operasyonlar›nda
kullan›lmak üzere, hafifletil-
mifl MRAP konseptine uygun
olarak tasarlanan Osh-
kosh’un M-ATV  (MRAP-All
Terrain Vehicle) araçlar› ABD
Ordusu envanterine dahil
edilmifltir.
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KAYA Araç Konsepti
Günümüzde h›zla artmakta
olan may›n ve el yap›m› pat-
lay›c› tehditleri, Otokar tara-
f›ndan çok önceden görül-
müfl ve Otokar, 2000’li y›llar-
da, monokok gövde yap›s› ve
V-taban formu ile kendi s›n›-
f›n›n en baflar›l› araçlar›ndan
birisi olan COBRA z›rhl› ara-
c›n› tasarlam›flt›r. COBRA
arac›, gerek ülkemizde ge-
rekse dünyan›n farkl› co¤raf-
yalar›nda birçok defa may›n
ve el yap›m› patlay›c› tehdit-
lerine maruz kalm›fl ve için-
deki personeli baflar›yla ko-
rumufltur.
Otokar, gerek COBRA arac›-
n›n gelifltirme testleri s›ra-
s›nda gerekse araçlar›n sa-
hada operasyonel kullan›m›
s›ras›nda may›n ve el yap›m›
patlay›c› tehditlerine karfl›
çok fazla bilgi birikimi elde
etmifltir. Giderek geliflen asi-
metrik tehditler kapsam›nda,
günümüzde çok daha fazla

miktarda patlay›c› içeren,
tahrip etkisi yüksek may›n ve
el yap›m› patlay›c›lar›n kulla-
n›lmas›, yeni araç konsepti
ihtiyac›n› gündeme getirmifl-
tir. Geliflen ihtiyaçlar do¤rul-
tusunda, daha fazla personel
tafl›yabilecek, arazi kabiliyeti
yüksek, may›n ve el yap›m›
patlay›c› tehditlerine karfl›
çok daha fazla koruma sa¤-
layacak “KAYA” arac› bu kon-
sept üzerine gelifltirilmifltir.
Konsept olarak, günümüzde
may›n korumal› araçlardan
beklenilen azami tafl›ma ka-
pasitesi, may›n ve el yap›m›
patlay›c› tehditlerine karfl›
dayan›kl›l›k ve üstün arazi
performans›n› bir arada opti-
mum olarak sa¤layan KAYA
arac›n›n konsept tasar›m
aflamas›nda referans al›nan
temel kriterler flunlard›r:
� Yüksek tahrip gücüne 

haiz may›n ve el yap›m›
patlay›c› tehditlerine karfl›
koruma,

� Kinetik enerjili 
mühimmatlara karfl› 
yüksek koruma,

� Arazi koflullar›nda 
üstün hareket kabiliyeti,

� Kendini ispatlam›fl 
alt sistem parçalar›n›n
seçimi,

� Azami yüklü araç 
a¤›rl›¤›n›n 12 tondan fazla
olmamas›,

� Personel tafl›ma 
kapasitesinin en az 12 kifli
olmas›,

� Sat›fl sonras› destek ve
yayg›n servis a¤› (Türkiye
ve yurt d›fl›),

� Fikri ve s›nai mülkiyet
haklar› Otokar’a ait 
özgün tasar›m,

� Konvoy koruma 
konseptinde, hem yük
hem personel tafl›maya
yönelik modüler yap›.

KAYA may›na karfl› korumal›
araç konseptinde,
alt sistem olarak

Daimler firmas› taraf›ndan
üretilen Unimog U5000 yürür
flasi grubu, en uygun çözüm
olarak seçilmifltir. Bu tercih-
te, U5000 flasi komponentle-
rinin, gerek Türk Silahl› Kuv-
vetleri envanterinde gerekse
dünyan›n birçok bölgesinde
aktif olarak kullan›lmas›,
arazi performans›ndan dola-
y› birçok ordu taraf›ndan ter-
cih edilmesi, yayg›n lojistik
deste¤e sahip olmas› ve ken-
dini ispatlam›fl sorunsuz bir
ürün olmas› etkili olmufltur.

KAYA Proje 
Aflamalar›
Yukar›da tan›mlad›¤›m›z
araç konsepti belirlendik-
ten sonra, bilgisayar des-
tekli tasar›m (Computer 
Aided Design / CAD) teknik-
leri kullan›larak, sanal or-
tamda KAYA araç modeli
gelifltirilmifltir. Araç perfor-

mans› ve koruma seviyesi-
ne iliflkin teknik
gereksinimler; ge-
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KAYA araç dinami¤i analizleri ve simülasyonlar›

KAYA 
arazi 

testlerinde



lifltirme döneminde, tasar›-
m›n her aflamas›nda bilgi-
sayar destekli mühendislik
(Computer Aided Enginee-
ring / CAE) araçlar› kullan›-
larak do¤rulanm›flt›r. Bu
kapsamda, arac›n yap›sal
tasar›m analizleri, tafl›t di-
nami¤i simülasyonlar›,
ak›flkanlar analizi, ›s›tma ve
so¤utma sistemi, titreflim
ve emniyet de¤erlerine ilifl-
kin hesaplamalar sanal or-
tamda gerçeklefltirilmifltir.
Bununla birlikte, arac›n
may›n ve el yap›m› patlay›c›
tehditlerine karfl› koruma

seviyesi; NATO STANAG
4569 ve ilgili test standart-
lar›nda belirtilen kriterler
referans al›narak sanal or-
tamda analiz edilmifl, simü-
lasyon teknikleri uygulana-
rak tasar›m optimizasyonu
yap›lm›flt›r.
KAYA arac›n›n tasar›m kon-
septi sanal ortamda ta-
mamland›ktan sonra, ger-
çek koflullarda arac›n per-
formans›n› görmek ve göv-
de dayan›m›n› test etmek
amac›yla, 2007 y›l›nda ilk
yürür prototip üretilmifltir.
Prototip araç, farkl› arazi

koflullar›nda ve yol profille-
rinde koflturularak test ve-
rileri toplanm›fl ve konsept
aflamas›nda öngörülen da-
yan›kl›l›k kriterlerinin üze-
rinde sonuçlar elde edil-
mifltir. 
KAYA arac›n›n may›n ve el
yap›m› patlay›c› tehditlerine
karfl› koruma seviyesini
do¤rulamak için, bu dö-
nemde, ilk önce 2008 y›l›
Nisan ay›nda ve daha sonra
2009 y›l› bafl›nda olmak
üzere, 2 defa may›n patlat-
ma testleri gerçeklefltiril-
mifltir. Bu testler s›ras›nda,

arac›n gövde alt›nda, ön te-
ker alt›nda ve arka teker al-
t›nda, farkl› miktarda TNT
patlay›c›lar kullan›larak de-
¤iflik koflullar test edilmifl
ve analiz ve simülasyonlar-
da elde edilen sonuçlar
do¤rulanm›flt›r. Patlatma
testleri s›ras›nda, araç içe-
risinde bulunan personele
gelen; ivme, bas›nç ve kuv-
vet gibi etkilerin de¤erleri-
ne iliflkin veriler, 32 kanal
100 kHz örnekleme frekan-
s›na sahip 3. nesil hibrit bir
manken kullan›larak gerçek
zamanl› olarak toplanm›fl ve
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KAYA arac›n›n may›n ve balistik testleri

KAYA arac›n›n dayan›kl›l›k testleri, farkl› iklim ve arazi koflullar›nda yap›ld›.



arac›n, ilgili referanslarda
belirtilen yaralanma kriter-
lerine uygunlu¤u do¤rulan-
m›flt›r. 
KAYA arac›n›n gövde yap›s›,
kinetik enerjili mühimmat-
lara karfl› da araç persone-
lini azami ölçüde korumak-
tad›r. Gövde yap›s›n› olufltu-
ran HRC z›rh plakalar› ve
z›rh camlar›, Otokar’›n Ada-
pazar›’ndaki tesislerinde
2008 y›l›nda kurulan Balis-
tik Laboratuvar›’nda, NATO
STANAG 4569 standart ge-
reksinimlerine göre test
edilmifltir. Görev tan›m›na

uygun olarak, farkl› seviye-
lerde koruma konseptleri-
nin araca uygulanma olana-
¤› da vard›r.
KAYA arac›n›n otomotiv
testleri, performans testleri
ve dayan›kl›l›k testleri, 
Daimler firmas› ile birlikte,
uluslararas› standartlara ve
askeri gereksinimlere göre
2009 y›l›nda tamamlanm›fl-
t›r. Farkl› arazi koflullar›n-
da, sinüs dalgal› engebeli
yollarda, stabilize ve asfalt
yol flartlar›nda gerçekleflti-
rilen bu dayan›kl›l›k testle-
rini baflar›yla tamamlayan
KAYA arac›, 2009 sonbahar›
itibariyle seri üretime haz›r
hale gelmifltir.
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ÖLÇÜLER

Uzunluk

Genifllik

Yükseklik

Aks Mesafesi

Kar›n Alt› Yükseklik

KAPAS‹TELER

Muharebe Yüklü A¤›rl›k

Personel Tafl›ma Kapasitesi

MOTOR

Motor Tan›m›

Motor Tipi

Güç

Tork

fiANZIMAN – TRANSFER KUTUSU

fianz›man Tan›m›

fianz›man Tipi

Vites Düzeni

AKSLAR

Ön Aks Tan›m›

Ön Aks Kapasitesi

Arka Aks Tan›m›

Arka Aks Kapasitesi

Diferansiyel Kilidi

FREN S‹STEM‹
Servis Freni

Park Freni + 4 tekerlek

Motor Freni

LAST‹KLER

Lastik Tipi

Jant

PERFORMANS

Azami H›z

Azami T›rmanma

Azami Yan E¤im

Dik Engel Geçifl

Su Geçifl

Menzil

Standart Donan›m

Opsiyonel Donan›m

KAYA Teknik Özellikler

6510 mm

2480 mm

2915 mm

3850 mm

480 mm

12.500 kg

10 + 2

OM 924 LA

4 silindir, Turbo Int, 4800 cc

218 hp @ 2200 rpm

810 Nm @ 1200-1600 rpm

UG-100

Tiptronik 

8 ileri – 6 Geri

BM 737.220 - Portal Aks

5500 kg

BM 747.220 - Portal Aks

7100 kg

Her iki aksta standart

Hidropnömatik çift devreli disk fren - 

4 kanall› ABS (Ayr›labilir)

Yay kumandal› arka tekerleklere tesirli 

+ Hidropnömatik takviye

2 aflamal› direksiyondan kumandal› pnömatik

takviyeli egzoz klapesi

365/80 R 20 XZL

11.0 X 20 SDC

96 km/sa

Yüzde 60

Yüzde 30

480 mm

1200 mm

800 km

CTIS, Run Flat, H›z S›n›rlay›c›, H›z Sabitleyici,

Karartma Lambalar›, Klima, ‹lave Is›t›c›, 

Hava Kurutucu, Çeki Demiri, Çeki Kancas›,

Elektrik Kumandal› Aynalar, Anten Dipli¤i

Vinç, Otomatik Yang›n Söndürme Sistemi, 

NBC Ünitesi

KAYA’n›n gövde-flasi ba¤lant› konsepti

KAYA arac› flasisinin burulmas›



KAYA Arac›n›n
Özellikleri
KAYA arac›, Unimog U5000
kamyonun arazi flartlar›nda
sahip oldu¤u taktik özellik-
ler korunarak, personel ta-
fl›ma bölgesinde balistik ve
may›n tehdidine karfl› z›rh
korumal› gövde tasarlana-
rak oluflturulmufltur.
U5000 flasisinde, akslar da-
hil tüm flasi parçalar›, flasi
gövdesine mekanik ba¤lan-
t› elemanlar› ile ba¤lan-
maktad›r. Merdiven formlu
flasi, burulabilir bir yap›ya
sahiptir. Z›rhl› gövdenin fla-
si ba¤lant›s›nda da özel üç
nokta esasl› ba¤lant› tekni¤i
kullan›lm›fl ve flasiye ba¤la-
nan her gövde eleman›n›n,
bir eflkenar üçgen olufltura-
cak flekilde, üç veya üçün
katlar› olarak ba¤lanmas›
yöntemi uygulanm›flt›r. Bu
ba¤lant› sistemi sayesinde
de flasi arazide burulurken,
gövde kendi formunu koru-
yabilmektedir.
fiasinin esnek yap›s›, gövde
ve flasi ba¤lant› noktalar›-
n›n özel tasar›m› ve araçta
kullan›lan flaft torsiyon bo-
rular›, ön ve arka aks›n bir-
birlerine göre ± 30° burul-
mas›n› mümkün k›lmakta-
d›r. Bu özellik, rijit aksl› ol-
mas›na ra¤men, arac›n,
arazide, ba¤›ms›z aksl› bir
araç ile ayn› performans›
göstermesine olanak ver-
mektedir.

KAYA arac›nda; may›n ve el
yap›m› patlay›c› tehditlerine
karfl› yüksek koruma, arazi
flartlar›nda üstün manevra
kabiliyeti ve 12 kiflilik tafl›-

ma kapasitesi imkân› bir
arada sunulmaktad›r.
Arac›n dizel motoru, 218 hp
güç sa¤larken, tiptronik
flanz›man› ile otomatik ve

manuel kullan›m seçenek-
leri vard›r. Araç dolu depo
ile 800 km menzile ulafla-
bilmektedir. 480 mm dik
engel ve 1200 mm su geçifl
özellikleriyle araç, arazide
üstün bir performans gös-
termektedir.
Arac›n kolay tahliyesini
sa¤lamak amac›yla, müret-
tebat kabininde, arka kap›-
ya ek olarak 3 adet tarassut
kapa¤›; floför kabininde de
2 kap›ya ek olarak 1 adet
tarassut kapa¤› tavana yer-
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lefltirilmifltir. Ayr›ca floför
ve mürettebat kabinleri
aras›nda sesli ve görsel ile-
tiflime olanak veren, inter-
kom sistemi ve cam bölme
mevcuttur.

Otokar, KAYA arac› için, fik-
ri mülkiyet haklar› kendisi-
ne ait, may›na dayan›kl›
koltuk da gelifltirmifl ve
bunlar›n tasar›m do¤rula-
malar›n›, teorik analizler-

den sonra gerçek patlatma
testleriyle de yapm›flt›r.
KAYA için gelifltirilen koltuk
tasar›mlar›, Otokar’›n di¤er
yeni tasar›m araçlar›nda da
kullan›lmaktad›r.
KAYA arac›n›n gövdesi, fla-
sinin burulma özelli¤i dik-
kate al›narak 2 ayr› modül
olarak tasarlanm›flt›r. Ara-
c›n sürücü bölümü ve per-
sonel bölümü ayr› birer mo-
dül olarak, 3 noktadan es-
nek ba¤lant› elemanlar› ile
flasinin burulmas›na olanak
verecek flekilde ba¤lanm›fl-
t›r. Bu modüler yap›, sadece
arac›n arka kabininin de¤ifl-
tirilmesiyle, türev araçlar›n
yap›labilirli¤ini de kolaylafl-
t›rmaktad›r.
KAYA arac›n›n bu konsepti,
dünyada giderek ihtiyac› ar-
tan araç türevleri göz önüne

al›narak haz›rlanm›flt›r.
KAYA araç konsepti üzerine
gelifltirilen ilk türev araç,
Z›rhl› Yük Tafl›y›c› Kamyon
olmufltur. Z›rhl› Yük Tafl›y›c›
Kamyon’un sürücü bölümü,
may›n ve balistik tehditlere
karfl› korumal› ayr› bir mo-
dül olarak arac›n önünde-
dir. Arac›n 4,5 ton yük tafl›-
ma kapasitesine sahip ar-
kadaki korumas›z kargo
modülü, 3 noktadan flasiye
ba¤lant›l›d›r. Bu konseptte,
konvoydaki tüm personeli
kinetik enerjili mühimmat
ve patlay›c›lara karfl› koru-
yabilmek amac›yla, Perso-
nel Tafl›y›c› KAYA ile Yük Ta-
fl›y›c› KAYA arac› da iki fark-
l› tip, ancak modüler yap› ile
üretime haz›r hale getiril-
mifltir.

KAYA’n›n Gelece¤i
Tasar›m› biten ve tasar›m
do¤rulamas› yap›lan KAYA
arac›n›n pazarlama faali-
yetleri, ihracata yönelik
olarak, özellikle bulundu-
¤umuz bölge olan, Orta Do-
¤u ve Asya ile Avrupa’da
devam etmektedir. 
KAYA, sahip oldu¤u üstün
özelliklerden dolay›, ulus-
lararas› pazarda birçok po-
tansiyel kullan›c›n›n ve si-
lahl› kuvvetlerin ilgisini
çekmektedir.
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KAYA’n›n iç yerleflimi

KAYA arac› için gelifltirilen may›na
dayan›kl› koltuklar ve  mürettebat 
kabini tarassut kapaklar›





Naile ASLAN: Öncelikle F135 

program›ndaki geliflmelerle ilgili 

bilgi almak istiyoruz. Projedeki son 

durum ve test süreçleri ile ilgili neler

söyleyebilirsiniz?

David GALUSKA: Sizlerin de bildi¤i üze-
re hâlihaz›rda F-35 Lightning II’ye güç
veren tek motor olan F135, hem yer
testlerinde hem de uçufl testlerinde son
derece baflar›l› bir performans sergili-
yor. Bugüne kadar gerçeklefltirilen
460’›n üzerindeki uçufl testinde F-35’le-
re güç veren ve art›k baflar›s› kan›tlan-
m›fl F135 motorunun göreve haz›rl›k
oran› yüzde 98’in üzerinde. F135 sadece
uçufl testlerinde bu kadar baflar›l› de-
mek de yanl›fl olur; ayn› zamanda 15.000
saati aflan yer testlerinde de mükem-
mel bir performans sergiliyor.

Naile ASLAN: Peki program›n 

bir sonraki kritik aflamas› ne olacak? 

David GALUSKA: Konvansiyonel kalk›fl
ve inifl (Conventional Take-off and
Landing / CTOL) konfigürasyonundaki
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Pratt & Whitney
Türkiye’deki Yerini 

Sa¤lamlaflt›r›yor
Alp Havac›l›k ve THY Teknik’ten sonra, flimdi de 

Kale Grubu ile Kale Pratt & Whitney Uçak Motorlar›

Sanayi A.fi. ortakl›¤›n›n alt›na imzas›n› atarak, 

ülkemizdeki varl›¤›n› daha da güçlendiren 

Pratt & Whitney, Türkiye’nin F-35’leri için seçece¤i

motora iliflkin karar sürecinde elini biraz daha

kuvvetlendirdi. Her ne kadar Pratt & Whitney 

yetkilileri, at›lan bu ad›mlar›n Türkiye’nin motor 

seçiminden ba¤›ms›z oldu¤unu her f›rsatta 

vurgulasa da, geliflmeler, F135’in flans›n› giderek

artt›r›yor. F135’e ve Kale Pratt & Whitney Uçak

Motorlar› Sanayi A.fi.’nin Türkiye’deki faaliyetlerine

iliflkin sorular›m›z›, bir United Technologies

Corporation (UTC) flirketi olan Pratt & Whitney’in

K›demli Baflkan Yard›mc›s› David Galuska yan›tlad›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com



F135 motoru, fiubat ay›nda hizmete gi-
rifl (Initial Service Release / ISR) serti-
fikas›n› alacak. Bu da seri üretime
bafllayabilece¤imiz anlam›na geliyor.
Bu arada CTOL motorlar›m›z›n ilk 10
tanesinin üretimi tamamland› ve tes-
lim edildi. Bu motorlardan önce de
uçufl testlerinde kullan›lan 18 adet
motorun teslimat›n› gerçeklefltirmifl-
tik. Üretim süreci de çok baflar›l› bir
flekilde devam ediyor. Bir sonraki kilo-
metre tafl› ise 2010 y›l› bitmeden k›sa
mesafeden kalk›fl ve dikey inifl (Short
Take-Off and Vertical Landing /
STOVL) versiyonunun ISR sertifikasyo-
nunu tamamlamak olacak. Hâlihaz›r-
da üretim çal›flmalar› bafllayan STOVL
motorlar›n›n da ilkini çok yak›nda tes-
lim etmeyi planl›yoruz.

Naile ASLAN: Pratt & Whitney, 

Türkiye’nin tedarik etmeyi planlad›¤› 

F-35’lerin motor seçiminin F135’ten 

yana olmas› için, Türkiye’de, bugüne 

kadar hiç olmad›¤› kadar proaktif 

davran›yor. Alp Havac›l›k ve 

THY Teknik ile ifl birliklerinden 

sonra, flimdi de Kale Grubu ile 

bir flirket kurdunuz. Bizi bekleyen 

baflka sürprizler var m›?

David GALUSKA: Pratt & Whitney ola-
rak, yürüttü¤ümüz projelerde birlikte
çal›flabilece¤imiz iyi tedarikçiler bula-
bilmek için sürekli küresel pazarlar›
gözden geçiriyoruz. Bu paralelde Tür-
kiye de her zaman ilgi alan›m›z içeri-
sindeydi. Geldi¤imiz nokta da bunun bir
göstergesi olsa gerek. Bundan sonras›
için de flunu söyleyebiliriz: Türkiye’de,
belirli bir ürün için iyi bir tedarikçi ile
bir araya gelme f›rsat› bulursak, her iki
taraf için de karfl›l›kl› fayda esas›na da-
yal› bir ifl birli¤i yap›l›p yap›lamayaca¤›-
n› araflt›r›r›z.

Hedefler
Büyük
Naile ASLAN: Peki 

Kale Grubu ile yapt›¤›n›z 

bu ifl birli¤inin ve yat›r›mlar›n rotas› 

ne olacak?

David GALUSKA: Geçti¤imiz ay düzen-
lenen bas›n toplant›s› ile duyurdu¤u-
muz bu flirketin ana hedefi, üretile-
bilmesi için yüksek teknoloji gerekti-
ren motor parçalar›n›n üretilece¤i bir
fabrika, bir merkez kurmak. Yap›lan
yat›r›m›n odak noktas› ise, bildi¤iniz
üzere F-35’lere güç verecek F135
motorlar›n›n yüksek s›cakl›k alt›nda
çal›flan art yanma (after burner) bö-
lümündeki s›cak k›s›m parçalar›n›n
üretimi olacak. F135 ile bir bafllang›ç
yapaca¤›z, akabinde F100’lerin dona-
n›mlar› ile büyüyece¤iz. Pratt & 
Whitney’in ticari ürün yelpazesinde
hâlihaz›rda yer alan ve ileride yer
alacak yüksek teknolojili gelecek ne-
sil motorlar›n da bu ifl birli¤ini daha
ileri seviyelere tafl›yaca¤›na ve büyü-
tece¤ine inan›yoruz.

Naile ASLAN: Yani, bu yeni ortakl›k 

sadece askeri motorlar de¤il, ayn›

zamanda ticari motorlar için de parça 

üretimi yapmay› planl›yor…

David GALUSKA: Öncelikle askeri mo-
torlar için üretim yap›lacak. Ama tabi ki
ticari uygulamalar› da dahil ederek bü-
yümek niyetindeyiz.
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Naile ASLAN: Peki bu flirket sadece 

parça üretimi mi yapacak? ‹fl birli¤ini, 

gelece¤e dönük olarak tasar›m ya da 

bak›m, onar›m ve yenileme alanlar›nda

geniflletme plan›n›z var m›?

David GALUSKA: Her ne kadar bizim
öncelikli hedefimiz parça üretimine
odaklanarak F135 motorlar›n›n üre-
tim sürecine, süreci h›zland›racak fle-
kilde destek vermek olsa da, ileride
detay mühendislik tasar›mlar› yap-
may› da düflünüyoruz. Çünkü Kale
Grubu, Pratt & Whitney’e ve F135 mo-
toru müflterilerine fayda sa¤layabile-
cek mühendislik kabiliyetlerine sahip
oldu¤unu gösterdi. Bu kabiliyetler,
muhtemelen gelecekteki projelerde
de kullan›lacakt›r.

Naile ASLAN: Kale ile olan ortakl›¤›n›z

kapsam›nda kurulacak olan yeni tesiste

sadece CTOL versiyondaki F135’ler için

mi parça üretimi yap›lacak, yoksa 

bu üretim süreci STOVL versiyonun 

parçalar›n› da kapsayacak m›?

David GALUSKA: Bu ortakl›k kapsam›n-
da, her iki konfigürasyondaki F135’ler
için de parça üretimi yap›lacak. Pratt &

Whitney’in, hem F135 hem de alternatif
motor olan F136’da kullan›lacak ortak
bir lüle (nozul) üretti¤ini göz önünde bu-
lunduracak olursak, ortakl›¤›m›z›n uça-
cak her F-35 uça¤› için parça üretece¤i-
ni de söyleyebiliriz.

Naile ASLAN: Yeni fabrikan›n ne zaman

aç›laca¤› ve buradan ilk teslimatlar›n 

ne zaman yap›laca¤› belli mi?

David GALUSKA: Yeni fabrikan›n Aral›k
2011’de operasyonel hale gelmesini
bekliyoruz. Akabinde ilk parça teslimat-
lar›n› da 2012 y›l›n›n Ocak veya fiubat ay-
lar›nda yapabilmeyi arzu ediyoruz.

Naile ASLAN: Bundan sonraki sürece 

iliflkin planlama hakk›nda bilgi 

verir misiniz?

David GALUSKA: Önümüzdeki 14-15 ay-
l›k süreç için üretime Kale Havac›l›k’›n
tesislerinde bafllayaca¤›z. Bu arada ‹z-
mir’de de yeni flirketin fabrikas›n›n infla
çal›flmalar› bafllayacak. Daha sonra ‹z-
mir’de infla edilecek bu yeni fabrika, Ka-
le Pratt & Whitney Uçak Motorlar› Sana-
yi A.fi.’nin merkezi olacak ve üretim ta-
mamen buraya kayd›r›lacak.

Naile ASLAN: Neden ‹stanbul veya 

Eskiflehir de¤il de ‹zmir’i seçtiniz? 

David GALUSKA: Bunu san›r›m orta¤›m
Okyay’a sormal›s›n›z. Biz yer seçimini
tamamen ona b›rakt›k. Sonuçta Türki-
ye’yi daha iyi tan›yor, ifl yapmak için uy-
gun yeri ve bunu kolaylaflt›racak kaliteli
ifl gücünün nerede oldu¤unu daha iyi bi-
liyor. Yap›lan araflt›rmalar sonucunda
‹zmir’in do¤ru adres oldu¤una karar
verdiler ve biz de tavsiyelerine uyduk.

Kale ve Alp Havac›l›k 
Aras›nda Rekabet 
Söz Konusu De¤il
Naile ASLAN: Bu ortakl›k için 

neden Kale’yi seçtiniz? F135 program›

kapsam›nda Alp Havac›l›k ile de 

çal›flmalar›n›z oldu¤unu biliyoruz. 

Burada bir rekabet durumu söz konusu

olacak m›?

David GALUSKA: Yaklafl›k 10 y›ld›r Yö-
netim Kurulu Üyesi oldu¤um Alp Ha-
vac›l›k’› çok iyi biliyorum. Ancak bura-
da, farkl› parça ve imalat süreçlerin-
den bahsediyoruz. Alp Havac›l›k ile
uçufl emniyetini birinci dereceden ilgi-
lendiren, yanma odas›n›n önündeki
yüksek bas›nç kompresörünün dönen
parçalar›n›n, özellikle de yekpare fan
rotoru (Integrally Bladed Rotor /
IBR)’lerin üretimini kapsayacak flekil-
de bir ifl birli¤imiz var. Bu asl›nda son
derece yüksek teknoloji gerektiren bir
üretim süreci. Kale ile ise motorun
yanma odas›n›n ard›ndaki s›cak bö-
lümde yer alan, yine yüksek teknoloji
gerektiren parça üretimi ve montaj
gruplar› üzerinde çal›flaca¤›z. Yani,
Alp Havac›l›k ile 5 eksenli talafll› ima-
lat yap›yoruz. Kale ile de k›smen 5 ek-
senli talafll› imalat yapacak olsak da
daha çok titanyum levhalar›n s›cak fle-
killendirilmesi, özel kaynak ve kapla-
ma ifllemleri gibi dönen parçalarda
kullan›lmayan ifllem ve teknolojiler
üzerinde çal›flaca¤›z. K›sacas›, Savun-
ma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin de
bizden istedi¤i üzere, Alp Havac›l›k ve
Kale Grubu ile yapt›¤›m›z ifl birlikleri
aras›nda hiç bir rekabet durumu söz
konusu de¤il; tamamen farkl› süreçle-
re, farkl› teknolojilere ve motorun
farkl› bölümlerine odaklanm›fl du-
rumdalar. Asl›nda niyetimiz, her iki
firman›n da kabiliyetlerini kullanarak
ve gelifltirerek, Türkiye’yi F135 tedarik
zincirinin verimli bir halkas› yapmak.

Naile ASLAN: Peki bu ortakl›¤›n 

ifl hacmi için ne öngörüyorsunuz?
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Göreve haz›rl›k oran› yüzde 98’in üzerinde olan F135 motoru, 
460’›n üzerindeki uçufl testini ve 15.000 saati aflan yer testlerini geride b›rakt›.



David GALUSKA: Sadece F135 için yap›-
lacak üretim kaynakl› ifl hacminin ilk y›l
için 50 milyon dolar civar›nda olmas›n›
bekliyoruz. F100’ün ifl yükü ve di¤er ticari
faaliyetler de eklendi¤inde, çok daha yük-
sek bir ifl hacmine ulaflmam›z söz konu-
su. Burada bir s›çrama bekliyoruz… 3 y›l
içerisinde, yeni fabrikan›n tamamen ope-
rasyonel hale gelmesiyle de birlikte, üre-
time daha fazla h›z verece¤iz ve ifl hacmi-
miz çok h›zl› büyüyecek.

Hedefler Türkiye’nin 
Karar›na Ba¤l› De¤il
Naile ASLAN: Bas›n toplant›s› esnas›nda

Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar,

ifl hacminin y›ll›k 300 milyon dolara kadar

yükselebilece¤ini söylemiflti. Peki, 

Türkiye, F-35’leri için F135 motorunu

seçmezse, bu flartlar alt›nda sizin 

öngördü¤ünüz ifl hacmi ne olacak?

David GALUSKA: fiu anki tahminimiz
y›ll›k 100 milyon dolar civar›nda ve bu
miktar, F135’in seçimiyle kesinlikle ilifl-
kili de¤il. Türkiye F135’i seçti¤i takdirde
ise bafllang›çtaki öngörülerin ötesinde
ilave f›rsatlar da ç›kacakt›r.

Naile ASLAN: Pratt & Whitney ve 

Kale Grubu ortakl›¤›, Türk Savunma 

Sanayisi’ne ne gibi kabiliyetler 

kazand›racak?

David GALUSKA: Çok karmafl›k bir ifl-
lem olan titanyum s›cak flekillendirme,
dünyada çok iyi anlafl›labilmifl de¤il. Mo-
tor içerisindeki bütün titanyum parçala-
r› ilgilendiren ve son derece önemli bir
teknolojik kabiliyet olan titanyum s›cak
flekillendirme, bu ortakl›¤›n, dolay›s›yla
da Türkiye’nin kazanaca¤› kritik kabili-
yetlerden ilki olacak. ‹kinci kritik kabili-
yet ise motorun montaj ifllemleri esna-
s›nda yo¤un olarak kullan›lan elektron
›fl›ma kayna¤› (electron beam welding)
ve lazer kayna¤›. Bu kritik kabiliyetlere
ek olarak da özel ifllem kabiliyetleri, test
ve muayene metotlar›n›n da bir arada
kullan›ld›¤› bir merkez düflünün…

KOB‹’lere de ‹fl Var
Naile ASLAN: Peki KOB‹ 

ölçe¤indeki firmalarla ifl birli¤i 

yapmay› düflünüyor musunuz? 

Bir ifl paylafl›m› olabilecek mi?

David GALUSKA: Hedefimiz, SSM’ye
de verdi¤imiz taahhüt paralelinde, bu
yeni ortakl›¤› destekleyecek alt yük-
lenicilerin de dahil oldu¤u bir tedarik
zinciri oluflturmak...

Naile ASLAN: Türkiye’nin 

karar› F135’ten yana olmazsa

Kale Grubu ile ortakl›¤›n›z›n 

gelecek planlar› ne?

David GALUSKA: Bizim aç›m›zdan hiç-
bir fley de¤iflmeyecek. Bu konuyla il-
gili SSM ile de görüflmelerimiz oldu.
Karar ne olursa olsun, F135 motor
parçalar›n›n Türkiye’den sat›n al›n-
mas›na hiç bir engel söz konusu de-
¤il. Türkiye JSF projesinin orta¤› bir
ülke ve sizin aç›n›zdan program›n ge-
rektirdi¤i tek fley, tedarik kararlar›n-
da etkili olacak en iyi teklifi vermek.
Tedarik süreçlerinin en iyi teklif esa-
s›na göre gerçeklefltiriliyor olmas›,
Türkiye’den tedarik etmeyi düflündü-
¤ümüz ifl paketlerinin de esas›n›
oluflturuyor. Bu yüzden Kale Grubu
ile ortakl›k sürecini konuflurken, Tür-
kiye’den motor seçimiyle ilgili her-
hangi bir talebimiz ya da beklentimiz
olmad›. F135 üzerinden geliflen bu
çal›flmada, Türk Havac›l›k Endüstri-
si’nin geliflimi aç›s›ndan da iyi bir ifl
yapt›¤›m›za inan›yorum.
Bu arada bir noktaya daha dikkat çek-
mek istiyorum. Türkiye’deki çabalar›-
m›z ve bu ortakl›¤a gelen süreçteki
aray›fl›m›z, motor seçimi süreci aç›s›n-
dan de¤erlendirilirse, bunun alternatif
motorla rekabetimiz aç›s›ndan da adil
oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü alter-
natif motoru gelifltiren firman›n hâliha-
z›rda Türkiye’de bir ortakl›¤› var ve bi-
zim yapt›¤›m›z da asl›nda bundan fark-
l› bir fley de¤il.

Naile ASLAN: JSF’nin di¤er ortak 

ülkelerinde benzer tesisler kurma 

yönünde planlar›n›z var m›?

David GALUSKA: fiu an için, F135 prog-
ram› çerçevesinde Kale örne¤inde oldu-
¤u gibi ortak bir flirket kurdu¤umuz ve-
ya yine bir UCT firmas› olan Sikorsky’nin
de ortak oldu¤u Alp Havac›l›k örne¤in-
deki gibi birlikte çal›flt›¤›m›z tek ülke
Türkiye.

Baz› Kararlar 
Hükümetlere Ba¤l›
Naile ASLAN: Türk Hava Kuvvetlerinin

120 adede kadar JSF al›m› söz konusu.

Türkiye motor al›m›na iliflkin de niyet 

bildirdi ve 2011 y›l›nda da son karar›n 

verilmesi bekleniyor. Siz de 14-15 aya 

kadar yeni tesisin operasyonel hale 

gelece¤ini söylediniz. Bu durum, karar›n

bu süreç içerisinde al›naca¤›n› gösteriyor.

Bu paralelde, seçilmeniz halinde, 

F135 motorlar›n›n nihai montaj hatt›n›n

Türkiye’de kurulmas› söz konusu mu?
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Konvansiyonel kalk›fl ve inifl konfigürasyonundaki F135 motoru, 
fiubat ay›nda hizmete girifl (Initial Service Release / ISR) sertifikas›n› alacak.



David GALUSKA: Bu tamamen JSF
Proje Ofisi’ne ve Türk hükümetine ba¤-
l› bir karar. ABD’deki JSF Proje Ofisi ile
8 ortak ülke aras›nda, nihai montaj hat-
t› ve test istasyonunun hangi ülkede
kurulaca¤› henüz karara ba¤lanmad›.
F135’lerin nihai montaj hatlar›ndan bi-
rinin Türkiye’de kurulmas› için ilgi ve
iste¤inin flüphesiz fark›nday›z. Ancak
nihai karar Türkiye ve ABD hükümetle-
ri aras›nda verilecek. En iyi plan›n yap›-
labilmesi ve uygulanabilmesi için yetki-
li kurumlarla hala görüflmelerimiz de
devam ediyor.

Naile ASLAN: Geçti¤imiz aylarda 

JSF Proje Ofisi taraf›ndan Türkiye’de 

lojistik destek ve alt yap› çal›flmalar› 

ile ilgili bir fizibilite raporu haz›rlamak

üzere görevlendirildiniz. Acaba bu 

rapor tamamland› m›?

David GALUSKA: Geçti¤imiz Haziran
ay›nda bu çal›flma ile ilgili taslak ça-
l›flmay› JSF Proje Ofisi’ne sunduk. Bu
konuyla ilgili y›l sonuna kadar yetki-
lendirilmeyi bekliyoruz. Akabinde
önümüzdeki y›l›n bafllar›nda da rapo-

ru haz›rlamay› düflünüyoruz. K›sacas›
bu görevin tamamlanmas› için JSF
Proje Ofisi ile sözleflme yapmay› bek-
liyoruz. Y›l sonuna kadar bu sözlefl-
meyi yaparsak, 2011’in Nisan ya da
May›s ay›nda biz de çal›flmay› tamam-
lam›fl oluruz. Sonuç olarak da May›s-
Haziran gibi de proje önerimiz haz›r
olur. Bu çal›flma, ayr›ca, sadece üre-
tim kabiliyetlerini kapsam›yor ayn› za-
manda bak›m, onar›m ve yenileme fa-
aliyetlerini de kaps›yor.

Naile ASLAN: ‹srail de F-35 alaca¤›na 

dair karar›n› aç›klad›. Dolay›s›yla nihai

montaj hatt›n›n ve lojistik destek 

merkezinin ülkelerinde kurulmas› için 

talepleri olabilir. Bu Türkiye’deki 

süreçleri nas›l etkiler? 

David GALUSKA: ‹srail, F-35 progra-
m›nda, ortak ülkeler d›fl›nda resmi te-
darik karar›n› aç›klayan ilk yabanc› ülke.
Tedarik süreci FMS (Foreign Military
Sales / D›fl Askeri Sat›fl) kanal›yla yürü-
tülece¤i için buradaki süreçler ve kulla-
n›c› talepleri, ortak ülkelerden daha
farkl› bir ifllem görecek. Fakat buradaki
nihai kararlar da yine JSF Proje Ofisi ta-
raf›ndan verilecek.

Naile ASLAN: Bizim sorular›m›z 

flimdilik bu kadar… Eklemek istedi¤iniz

baflka bir fley var m›?

David GALUSKA: Kale Grubu ve Pratt &
Whitney’in yan› s›ra Türk Havac›l›¤› aç›-
s›ndan da son derece önemli olan bu
geliflmeye dair sorular›n›z için teflekkür
ederim. Son olarak, SSM ile yapt›¤›m›z
tüm görüflmelerde de mutab›k kald›¤›-
m›z üzere, F135’in Türk F-35’leri için
seçilmesi halinde, Türk Havac›l›k Sana-
yisi’nin tüm kabiliyetlerinden en üst se-
viyede faydalan›laca¤›n›n ve süreçlerin
herhangi bir mükerrer yat›r›ma sebep
olmadan yürütülece¤inin alt›n› çizmek
istiyorum.
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David Galuska ile söyleflimiz s›ras›nda, Pratt & Whitney’in 
‹fl Gelifltirmeden Sorumlu Direktör Yard›mc›s› Keith Taylor da bize efllik etti.





Lütfi K›rdar Kongre ve
Sergi Saray›’nda 4-5
Ekim tarihlerinde In-

terpromedya taraf›ndan
düzenlenen Biliflim Zirve-
si’10 kapsam›nda, MSI 
Dergisi olarak bas›n spon-
sorlu¤unu üstlendi¤imiz
“savunma” temal› bir kon-
ferans da gerçeklefltirildi. 
5 Ekim’de düzenlenen “Sa-
vunmada Biliflim” konfe-
rans›nda siber güvenlik, a¤
destekli kabiliyet ve yaz›l›m
teknolojilerine gerek sivil
gerekse askeri alanlarda
verilmesi gereken önem
vurgulan›rken, ulusal sa-
vunma sektörümüzün sür-
dürülebilirli¤ine dair çö-
zümler ve bu sektörümü-
zün kabiliyetlerinin kamu
ve özel sektöre de uyarlan-
mas› konusu tart›fl›ld›. Sa-
vunma sektörümüzün önde
gelen kurum ve kuruluflla-
r›ndan temsilcilerin kat›l›-
m›yla icra edilen konfe-
ransta, ülkemizin siber gü-
venlik alan›nda yapt›¤› ça-
l›flmalar, savunma sanayi-
mizin ürünlerinin sivil sek-
törler ve kamuda kullan›m›
ve bölge ülkeleriyle tekno-
loji paylafl›m› gibi konular›n
öne ç›kt›¤› görüldü.

Aç›l›fl konuflmalar› için kür-
süye ç›kan, Savunma Sana-
yii ‹malatç›lar Derne¤i 
(SaSaD) Genel Sekreter
Yard›mc›s› Tu¤g. (E) Y›lmaz
Küçükseyhan, SaSaD’›n gö-
revlerine de de¤indi¤i ko-
nuflmas›nda, camiadaki fir-
ma ve kurulufllarla birlikte
yap›lan etkinliklerle, Savun-
ma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM)’nin yürüttü¤ü çal›fl-
malara katk›da bulunma
amac›n› tafl›d›klar›n›n alt›n›
çizerken, derne¤in icraatlar›
hakk›nda k›saca bilgi verdi.
SaSaD olarak, Milli Savun-
ma Bakanl›¤› Ar-Ge ve Tek-
noloji Dairesi ile birlikte ça-
l›flt›klar› teknoloji panelleri-
nin yap›ld›¤›n›, bunun yan› s›-
ra bünyelerinde, hem ulusla-
raras› ve hem de yerli savun-
ma sanayisiyle ilgili gruplar›-
n›n bulundu¤unu vurgulayan
Tu¤g. (E) Küçükseyhan, der-
ne¤e üye firmalar›n temsilci-
lerinin de bu çal›flmalara ka-
t›ld›klar›n› ekledi. Alt yükleni-
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A¤ destekli kabiliyet ve otonom 
sistemlere yönelik yaz›l›m teknolojileri
alan›ndaki büyük yar›fl, tüm dünyada
giderek artan bir flekilde sürüyor.
Bununla birlikte, ülkelerin a¤
altyap›lar›na sanal ortamda yap›lan
gerçek sald›r›lar›n da giderek daha
büyük tehdit oluflturmaya bafllamas›,
siber güvenli¤i de bir yat›r›m alan›
olarak giderek daha fazla öne
ç›kar›yor. Ülkemizde de siber güvenlik
politikalar› ve bu alana yap›lan
yat›r›mlar her geçen gün daha çok
önem kazan›rken, siber güvenlik ve
yaz›l›m teknolojilerinin fiziksel 
savunma ve fiziksel güvenlik sistemleri
içerisinde oldukça önemli bir 
yer edinmeye bafllad›¤› da görülüyor.
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com

Biliflim Zirvesi’nde 
Söz Savunman›n!
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SaSaD Genel Sekreter Yard›mc›s› Tu¤g. (E) Y›lmaz Küçükseyhan



cilerin savunma sanayisiyle
tan›flt›r›lmas› ve sektöre da-
hil edilmesine yönelik olarak
da SaSaD’›n çal›flmalar›n›n
sürdü¤ünü söyledi.

Bilgi Selinde 
Kaybolmamak 
Gerekiyor
Konferansta söz alan Sa-
vunma Sanayii Müsteflar›-
m›z Murad Bayar da yapt›¤›
konuflmada, öncelikle, “Bi-
liflimin savunmadaki uygu-
lamalar›ndan ne bekleyece-
¤iz?” sorusuna yan›t olarak
üç noktan›n öne ç›kt›¤›n›
vurgulad›. Bu üç noktay›,
verilerin toplanmas›; topla-
nan verilerin de¤erlendiril-
mesi, da¤›t›m› ve kaydedil-
mesi; son olarak da verile-
rin güvenli bir flekilde sak-
lanmas› ve paylafl›lmas›
olarak tan›mlayan Bayar,
son dönemde veri toplama
kapasitesinin oldukça artt›-
¤›na dikkat çekerek, di¤er
alanlarda gerekli ad›mlar›n
at›lmamas› halinde büyük
sorunlar yaflanabilece¤ine
iflaret etti. Üzerlerindeki
sensörlerle çok yo¤un veri
toplayabilen platformlar
haline gelen gözlem uydu-
lar› ve ‹HA’larla yo¤un bir

veri toplama yap›labildi¤ini
ifade eden Bayar, bu alan-
daki projelerinin de art›k
kullan›m safhas›na girdi¤ini
ve yak›n bir zamanda, TSK
envanterinde yaklafl›k 1000

tane ‹HA olaca¤›na dikkat
çekti. Bayar, sürdürülmek-
te olan uydu projesine de
de¤inerek, 2013’te f›rlat›l-
mas› planlanan 2 uydunun,
veri indirme h›zlar›n›n ve
görüntüleme kabiliyetleri-
nin çok yüksek olaca¤›n›
belirtirken, “Tüm bunlar,
bilgi seline neden olacak.
Milyarlarca dolarl›k yat›r›-
m›n sonucunda ulaflt›¤›m›z
bir bilgi kayna¤› bu. Ancak,
bu bilgiyi analiz edecek sis-
temi oluflturamazsak, tüm
bu bilgilerin hiçbir faydas›
olamaz. Bu bilginin analiz
edilmesi ve k›ymetli verile-
re dönüfltürülüp kullan›la-
ca¤› yerlere iletilmesi de
bafll› bafl›na bir sorun” diye-
rek, a¤ destekli yetenek
kavram›n›n önemine de¤in-
di. Bu noktada özellikle uy-
dulara de¤inen Bayar, uy-
dular›n kullan›m ömürleri-
nin 5 ila 7 y›l civar›nda oldu-
¤u gerçe¤inden hareketle,
f›rlat›ld›klar› ilk günden iti-
baren etkin kullan›lmalar›
gerekti¤inin alt›n› çizdi ve

bunun için de iletiflim ve da-
¤›t›m alt yap›s›n›n sa¤lam
kurulmas›n›n önemine vur-
gu yapt›. A¤ destekli yete-
nek konusunda, sahil gü-
venlik ve s›n›r güvenli¤i
alanlar›nda çal›flmalar›n
sürdürülmekte oldu¤unu
söyleyen Bayar, bu nokta-
dan sonra, verilerin depo-
lanmas› ve aktar›m›nda si-
ber güvenlik konusunun
önem kazand›¤›n› belirtti.
Siber savafl ve siber tehdit
konular›na de¤inirken,
ABD’nin de siber savafl ko-
mutanl›¤› kurarak, bu ko-
nuyu ne kadar ciddiye ald›-
¤›n› gösterdi¤ini ifade eden
Bayar, Türkiye’de de bu ko-
nuda çal›flmalar›n h›zla
sürdürüldü¤ünü ekledi.

Türk Sanayisi 
Derine ‹nebilmeli
Bayar’›n konuflmas›nda de-
¤indi¤i bir di¤er nokta ise,
Türkiye’nin, teknoloji gelifl-
tirme konusunda d›fla ba-
¤›ml›l›¤›n›n bir an evvel afl›l-
mas›yd›. Bu konuyla ilgili ola-
rak, “Bir sanayi kurarken
‘madene kadar derine’ in-
mek gerekiyor. Türk Savun-
ma Sanayisi, sistem entegra-
törlü¤ü ve sistem mühendis-
li¤ini belli bir noktaya kadar
baflar›yla yap›labiliyor ancak,
pek çok kaynak yurt d›fl›ndan
gelmekte” diyen Bayar, uzun
vadede bu durumun sorun
oluflturabilece¤inin ve bu ko-
nuda bir strateji gelifltirilme-
si gerekti¤inin alt›n› çizdi.
Biliflim alan›nda Türkiye’deki
sivil kaynaklardan faydala-
n›ld›¤›n› belirten Bayar, sivil
alanda da teknoloji vurgusu-
nun öne ç›kmas›n›n gerekti-
¤ine dikkat çekerken, “Tele-
kom gibi sektörlerin, sat›fltan
öteye götürülmesi ve Ar-Ge
faaliyetlerinin artt›r›lmas›
gerekiyor. De¤iflik sektörler-
deki alt yap›lar›, biz savunma
sanayisinde kullanabiliyoruz.
‹ç pazar› etkin bir flekilde
kullanarak burada bir tekno-
loji yaratabiliriz ki bunun po-
tansiyeli de ülkemizde mev-
cut” dedi.
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Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar



Sürdürülebilirlik
Sa¤lanmal›
Konferans›n, belki de en çok
dikkat çeken bölümü, “Sa-
vunma Çözümlerinin Kamu
ve Özel Sektöre Uyarlanma-
s›” konulu panel oldu. Dergi-
mizin Genel Yay›n Yönetmeni
Ümit Bayraktar’›n baflkanl›-
¤›n› yapt›¤› panelde, 
ASELSAN Strateji Yönetim
Direktörü Baki fiensoy, 
HAVELSAN Hava Komuta
Kontrol ve Yönetim Bilgi Sis-
temleri Grup Baflkan› Cahit
Çelik, CNK Havac›l›k Genel
Müdürü Melih Han Bilgin,
KaTron Genel Müdürü Tar-
can Kiper ve SSM Sanayii Ka-
t›l›m› ve Offset fiube Müdürü
Dinçer Bat›rbek yer ald›.
Panelde, öncelikle, savunma
çözümlerinin özel sektörü
kapsayacak flekilde geliflti-
rilmesi konusundaki düflün-
celer ortaya konurken, 
ASELSAN temsilcisi fiensoy,
dünyan›n önde gelen tekno-
loji üreticisi firmalar›n yüzde
90’›n›n savunma sanayisine
hizmet etti¤ini, ancak bu fir-
malar›n, teknoloji ve bilgi bi-
rikimlerini paylaflarak, sivil
sektörlere de aç›lan bir yüze
sahip olduklar›n› vurgulad›.
Panelde KOB‹ temsilcisi ola-
rak yer alan Bilgin’in, tekno-
lojinin, mutlaka sivil kulla-

n›mlara aç›k olmas›n›n ge-
rekti¤i ve sivil alanda da çar-
pan etkisi yaratmas›n›n öne-
minin alt›n› çizdi¤i panelde,
konuflmac›lar, bu yaklafl›mla
ilgili ülkemizdeki kamu ve
özel sektörün eksikliklerini
de tart›flt›. Panelde, kamu ve
özel sektörde, proje yönetim
mant›¤›, disiplinli ekip olufl-
turma ve sistem mühendisli-
¤i taraflar›n›n yeterince etkin
olmad›¤› ve bu tür faaliyetle-
rin kiflilere ba¤l› olarak sür-
dürüldü¤ü elefltirilirken, bi-
liflim projesi anlay›fl›n›n da
sadece sat›fl odakl› oldu¤u
vurguland›.
Konuflmac›lar, savunma
sanayisine ifl yapan flirket-
lerin, bu alanlardaki proje-
lerin kapsam› gere¤i, çok
disiplinli süreçlerden geçti-
¤i ve bu flekilde ifl ve ürün
gelifltirme alan›nda disiplin
kazanmas›n›n dahi olumlu
bir katk› oldu¤unu belirtir-
ken, bu durumun yayg›nlafl-
t›r›lmas›yla, belirli bir bilin-
cin yerlefltirilebilece¤ine
dair, konuflmac›lar›n iyim-
ser bir yaklafl›m içinde ol-
duklar› görüldü.
Bayraktar’›n, savunma sek-
töründeki projelerin, nere-
deyse büyük ço¤unlu¤unda
gecikmeler yafland›¤›n› ve
baflka alanlara aç›lma du-

rumunda, özellikle savun-
ma projelerinin bundan ne
flekilde etkilenece¤i sorusu
karfl›s›nda ise gecikmelerin
çok farkl› dinamiklerden
kaynakland›¤› ve sanayinin
sivile yönelik aktar›m›n›n,
savunmaya yönelik projele-
ri aksataca¤›n›n düflünül-
medi¤i konusunda kat›l›m-
c›lar›n hem fikir olduklar›
görüldü. Yaflanan gecikme-
lerin en aza indirilebilmesi
durumunda ise kamu ve
özel sektöre aç›lman›n da-
ha güvenle gerçeklefltirile-
bilece¤i eklendi.
Panelde, SSM’yi temsil
eden Bat›rbek, savunma
sanayimizde bir sürdürüle-
bilirlik riski bulundu¤unu
belirterek, yürütülmekte
olan projelerin yavafl yavafl
tamamlanmas›yla bu soru-
nun daha net ortaya ç›kaca-
¤›n› ve iç pazar›n daralma
tehlikesiyle karfl› karfl›ya
oldu¤unu önemle vurgula-
d›. “SSM olarak savunma
sanayimizin bugün geldi¤i
nokta de¤il, bundan sonras›
ve gelece¤inin de ne olaca¤›
konusu bizim sorumlulu¤u-
muzda. Savunma sanayimi-
zin süreklili¤ini sa¤lamakla
yükümlüyüz” diyen Bat›r-
bek, bu nedenle, ulusal sa-
vunma sanayimizin sürdü-

rülebilirli¤ini sa¤lamak için,
savunma projelerinin yan›
s›ra baz› yan desteklerle,
savunma sanayimizin dahil
olabilece¤i faaliyetleri ince-
lediklerini belirtti. Savunma
sektöründeki iç pazar›n da-
ralmas› durumunda, savun-
ma sanayimizin yetenekle-
rinin, di¤er kamu al›mlar›n-
da kullan›ma aç›lmas›n›n
çözüm alternatiflerinden
biri oldu¤unu ifade eden
Bat›rbek, “Kamu al›mlar›na
yönelme bizim için do¤al bir
çözüm olarak görülüyor ve
bu bir f›rsattan çok, bana
göre, bir zorunluluk haline
gelmeye bafllayacak” dedi.
Savunma sanayimizin kamu
ve özel sektöre ne gibi ürün-
ler ve çözümler sundu¤u
konusundaysa, konuflmac›-
lar; haberleflmeyle birlikte
ele al›nabilecek olan 112
Acil gibi uygulamalar, ko-
muta kontrol konular›nda
tecrübelerinin aktar›labile-
ce¤i trafik ve hava kontrol
sistemleri, aviyonik sistem-
ler, rayl› ulafl›m, e¤itim ve
simülasyon alanlar›n›n yan›
s›ra çevre ve orman bakan-
l›klar›nda da çeflitli ihtiyaç-
lar› fazlas›yla giderebilecek
imkana sahip olundu¤unu
vurgulad›. Paneldeki bir di-
¤er KOB‹ temsilcisi olan 
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Dergimizin Genel Yay›n Yönetmeni Ümit Bayraktar’›n baflkanl›¤›n› yapt›¤› “Savunma Çözümlerinin Kamu ve Özel Sektöre Uyarlanmas›” konulu panelde, 
ASELSAN Strateji Yönetim Direktörü Baki fiensoy, HAVELSAN Hava Komuta Kontrol ve Yönetim Bilgi Sistemleri Grup Baflkan› Cahit Çelik, CNK Havac›l›k Genel Müdürü Melih Han
Bilgin, KaTron Genel Müdürü Tarcan Kiper ve SSM Sanayii Kat›l›m› ve Offset fiube Müdürü Dinçer Bat›rbek yer ald›.





Kiper, bunlara ek olarak,
savunma sanayimizin, kamu
ve özel sektöre, ürün ve çö-
züm d›fl›nda bir de insan
kayna¤› kazand›rd›¤›n›n alt›-
n› çizerken, bunun da di¤er
sektörlerin geliflmesi aç›-
s›ndan çok önemli oldu¤una
dikkat çekti.
Panelde ayr›ca, savunma
çözümlerinin kamuya uyar-
lanmas›n›n ne derece
mümkün oldu¤unun yan› s›-
ra bu konuda yaflanan en-
geller, bu engellerin afl›l-
mas›yla ilgili neler yap›ld›¤›
ve offsetin buradaki rolü de
tart›fl›ld›. Bu konulara yöne-
lik olarak, özellikle KOB‹’le-
rin, projelerini ve beklenti-
lerini, uygun bir biçimde,
uygun zamanda, uygun kifli
ve makamlara anlatma ko-
nusunda yetersiz kald›klar›
elefltirilirken, mevcut f›r-
satlar›n neler oldu¤unu al-
g›lama ve anlaman›n yan›
s›ra bu f›rsatlara yönelik
olarak harekete geçmenin
de önemli oldu¤u vurgulan-
d›. Konuyla ilgili olarak fien-
soy, sivil alanlarda, ülkemi-
zin hangi ihtiyaçlar›n›n sa-
vunma sanayisi taraf›ndan
karfl›lanabilece¤inin belir-
lenmesi, bunun için de ge-
rekli ifl birliklerinin kurula-
rak, yurt içindeki yetenekle-
rin bütünlefltirilip, gelifltiril-

mesinin faydal› olaca¤›n›
ifade etti. Kiper ise savun-
ma sanayisindeki yerli te-
darik bilincinin, kamu ve
özel sektörde olmamas›n›n
sorun yaratt›¤›n› belirtir-
ken, konuflmac›lar, yerli
üretiminin teflvik edilmesi
için SSM’nin deste¤inin ge-
rekti¤i konusunda ise hem-
fikirdi. Panelde, teknolojik
al›mlar›n hep ithalata yöne-
lik olmas› al›flkanl›¤›n›n
afl›lmas› gerekti¤ine dikkat
çekilirken, Bilgin, özellikle
imalat sektöründe rekabe-
timizin sadece düflük
emekle olamayaca¤›n›, ç›-
k›fl noktam›z›n ileri teknolo-
ji oldu¤unu vurgulad›.
Offset konusunda ise Bilgin,
imza gücü elimizdeyken
offsetin zorlay›c› bir güç
olarak ortaya kondu¤unda,
sadece savunma sektörü
al›mlar› için de¤il, tüm Türk
endüstrisi için çok büyük
f›rsatlar›n oluflaca¤›na dik-
kat çekerken, Kiper de sa-
vunma hariç kamunun ge-
nelinde, offset konusunda
bir bilincin henüz yerleflme-
mifl oluflunu elefltirdi ve bu
konuda SSM’nin yönlendiri-
ci olmas›n› istedi.
Üretici firmalar›n SSM’den
beklentilerinin de s›raland›-
¤› panelde, fiensoy, Ar-
Ge’ye ve ihracata yönelik

deste¤in hem büyük firma-
lar hem de küçük firmalar
nezdinde sürdürülmesi ge-
rekti¤ini vurgularken, Bil-
gin ise offset yükümlülü¤ü
olan firmalar›n, SSM’nin de
yönlendirmesiyle, özellikle
KOB‹’leri de kapsayan özel
çözümler gelifltirebilecek-
lerini belirtti.

AB Uyum Süreci de
Dikkate Al›nmal›
Son sözü alan Bat›rbek, ulus-
lararas› ticareti düzenleyen
baz› mevzuatlardan kaynak-
lanacak engellerden bahse-
derek, özellikle AB mevzuat›
ve AB uyum sürecinin önem-
le ele al›nmas› gerekti¤ine
dikkat çekti. “AB üyesi olma-
m›z durumuna, offset ve yerli
ürünün kullan›lmas› uygula-
malar›n›n s›n›rland›r›lmas›na
yönelik yasaklarla ba¤lant›l›
olarak, firmalar›m›z›n bu ko-
nuda rekabetçi olabilmesi zor
görünüyor. AB kanununda,
ulusal güvenli¤i, yani savun-
ma sanayisini ilgilendiren
al›mlar d›fl›nda, offset benze-
ri koruyucu faaliyetler getiri-
lemez deniyor. Bizim de ken-
di yasalar›m›z› haz›rlay›p, AB
ile uygun ve kendi yerli sana-
yimizi koruyacak flekilde ne
tür önlemler alabilece¤imize
dair çal›flmalar yapmam›z
önemli. AB kamu al›mlar›yla

ilgili s›n›rlamalar olsa da baz›
alanlarda istisnalar var ve bu
çok iyi de¤erlendirilmeli” di-
yen Bat›rbek, telekomüni-
kasyon, ulaflt›rma, enerji, su
kaynaklar›n›n kullan›lmas›,
posta hizmetleri gibi alanlar-
da baz› istisnai düzenlemele-
rin bulundu¤unu ve bu alan-
larda yap›labilecekler için
flimdiden haz›rl›klara bafllan-
mas› gerekti¤ini vurgulad›.
Panelin ard›ndan izleyiciler
aras›nda bulunan Tu¤g. (E)
Y›lmaz Küçükseyhan söz ala-
rak, “Teknoloji paylafl›m›nda,
teknoloji aktar›m›na müsaa-
de edilebilecek konular›n ne-
ler oldu¤unun çok iyi belir-
lenmesi laz›m” diyerek, tüm
teknolojinin kamu ve özel
sektöre aç›lmas›n›n müm-
kün olmad›¤›n› ifade etti ve
sorunun baflka bir yönüne de
de¤inmifl oldu.
Konferansta yap›lan ve ol-
dukça verimli geçen tart›fl-
malar›n, önümüzdeki gün-
lerde farkl› platformlarda
da sürmesi bekleniyor. 
SaSaD taraf›ndan Aral›k ay›
içerisinde düzenlenmesi
planlanan ve savunma çö-
zümlerimizin kamu ve özel
sektöre uyarlanmas› konu-
sunun ele al›naca¤› bir son-
raki konferansta da, konu,
her yönüyle irdelenmeye
devam edecek.
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SSM MEBS Daire Baflkan› Mete Arslan’›n baflkanl›¤›n› yapt›¤› “A¤ Destekli Yetenek; Kritik Tesis ve Altyap›lar›n Güvenli¤i” konulu panelde, Kuest Genel Müdürü Ahmet Do¤an;
HAVELSAN Bar›fl Kartal› Özel Proje Müdürü Buyurman Baykal; AnelTech Ar-Ge Yöneticisi Hakan Ça¤lar; STM Savunma Projeleri Direktörü Murat ‹kinci; ASELSAN Sahil ve S›n›r
Güvenlik Sistemleri Program Müdürü Sami Duman ve TÜB‹TAK Bafluzman ve Araflt›rmac›s› Tahsin Türköz bir araya geldi. Panelde, yo¤un veri ak›fl› içerisinde gerekli verilere
yönelik olarak ay›klama yap›lmas›n›n yan› s›ra verilerin aktar›m›n›n ve depolanmas›n›n güvenli bir biçimde sa¤lanmas›n› üstlenecek alt yap›n›n oluflturulmas›n›n önemi irdelendi.





Gürcistan topraklar›
üzerinde gerçekleflen
savaflta, Rusya, özel-

likle Gürcistan’›n etkili ha-
va savunmas›n›n ana unsu-
runu oluflturan hareketli
hava savunma sistemleri-
nin yerlerinin tespiti ve et-
kisiz hale getirilmesinde
büyük sorun yaflam›flt›. Rus
Hava Kuvvetleri de, harekâ-
t›n ilk 24 saati, kendisine
göre oldukça zay›f hasm›-
n›n bu etkili hava savunma-
s› karfl›s›nda, hafife al›na-
mayacak kay›plar vermiflti.
‹HA’lar›n bu harekâtta Rus
kuvvetlerince verimli ola-
rak kullan›lamam›fl olmas›
da harekât›n ard›ndan elefl-
tirilen noktalardan birini
oluflturmufltu. Her ne ka-
dar Kafkasya’da yaflanan
savaflta, Ruslar›n Sovyet
döneminde gelifltirmifl ol-
duklar› piston motorlu
PCHELA-1T ve turbojet
motorlu REIS-D ‹HA’lar›
kullan›lmaya çal›fl›lm›fl ol-
sa da, bu ‹HA’lar 1970’lerde
tasarland›klar› için, günü-
müz muharebe sahas›n›n
ihtiyaçlar›na cevap verme-

nin bir hayli gerisinde kala-
rak varl›k gösterememifl-
lerdi.
Özellikle 2008 Gürcistan
Savafl›’n›n ard›ndan h›z ve-
rilen askeri modernizasyon
sürecinde de Rus Ordusu-
nun ihtiyaçlar›n›n neler ol-
du¤u saptan›rken, harekât
ortam›nda keflif yetenekle-
rini gelifltirmek için de yak-
lafl›k 100 adet taktik sevi-
yede oldu¤unu tahmin etti-
¤imiz ‹HA ve en az 10 adet
yer kontrol istasyonuna ih-
tiyaç duyuldu¤unun alt› çi-
zilmiflti.
Kafkaslarda yaflanan bu
savafl›n›n ard›ndan bir pa-
radigma kaymas› yaflayan
Rusya’n›n, Sovyet dönemi-
nin çöküfle geçti¤i 1980’ler-
den itibaren ihmal etti¤i
‹HA programlar›na bir dö-
nüfl yaflamas› flafl›rt›c› ol-
mazken, 2008’den itibaren
Ruslar›n öz kaynaklarla ve
tamamen Rus üretimi olan
yeni bir taktik ‹HA gelifltir-
meye yönelik sürdürdü¤ü
çal›flmalar›n ise hayal k›-
r›kl›klar›yla geçti¤ini aç›k
kaynaklardan ö¤reniyoruz.

Rus ‹HA’s›na Do¤ru
Rusya aç›s›ndan zaruri bir
ihtiyaç oldu¤u iyice anlafl›l-
m›fl olan, Rus üretimi yeni
bir ‹HA’n›n gecikmesi, Rus-
lar›, bu alan›n ileri gelen
üretici ülkelerinden olan ‹s-
rail ile çeflitli anlaflmalar
yapmaya yöneltirken, niha-
yet, bu y›l Eylül ay›, Rus ‹HA
programlar› cephesinden
Ruslar›n yüzünü güldürecek
haberler gelmeye bafllam›fl
görünüyor.
Rusya’n›n önde gelen haber
ajanslar›ndan RIA Novosti’de
yer alan haberlere göre, Rus-
lar, yerli ‹HA’lar›n üretimi
için, yaklafl›k olarak 172 mil-
yon dolar yat›r›m yapm›fl, an-
cak gelifltirilen ‹HA’lar›n ön-
ceki testlerinde baflar›l› so-
nuçlar elde edilememiflti. Ey-
lül sonu ise, yeni gelifltirilen
taktik ‹HA’n›n uçufl testlerin-
de göz doldurmas›n›n ard›n-
dan, Rus cephesindeki seyir
yeniden de¤iflti. D›fla ba¤›ml›

olmay› eski doktrinlerince de
benimsemeyen Ruslar, ev
yap›m› ‹HA’lara sahip olabil-
menin ve bunu d›fl pazarlara
açman›n hayallerini kurmaya
bafllam›fl görünüyor.
RIA Novosti’nin 20 Eylül günü
yay›nlad›¤› haberde, baflar›y-
la tamamlanan uçufl testinin
hemen ard›ndan, Rus Savun-
ma Bakanl›¤›nca yap›lan
aç›klamayla, yeni ‹HA’n›n,
özellikle ‹srail ve Fransa’daki
yabanc› flirketlerle ortak ola-
rak üretilmesinin planland›¤›
vurgulanm›flt›. Ancak, Rusla-
r›n Suriye’ye, Yakhont (P-800
Oniks / NATO kod ad› 
SS-N-26) güdümlü mermileri
sat›fl karar› karfl›s›nda, ‹sra-
il’in Rusya ile olan askeri ifl
birli¤ine yönelik anlaflmalar›-
n› feshedebilece¤ine dair
aç›klamalar›n bas›nda dolafl-
maya bafllamas› üzerine,
Rusya’n›n ‹srail’e ihtiyaç duy-
madan ‹HA üretebilece¤ine
dair tart›flmalar da bafllam›fl-
t›. ‹HA’n›n üreticisi Vega fir-
mas›n›n genel müdürünün,
yaklafl›k 2-3 y›l içinde ‹srail
deste¤i olmadan Rusya’n›n
‹HA pazar›nda hat›r› say›l›r bir
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Gürcistan ile 2008’de yaflanan savaflta, özellikle
yerleri tespit edilemeyen hareketli Gürcü hava
savunma sistemleri, bu sistemler taraf›ndan
h›rpalanan Rus Hava Kuvvetlerinin bafl›na 

büyük dertler açm›flt›. Bu geliflmeler, Rus Ordusunun, insans›z hava arac›
(‹HA)’lara yönelik çal›flmalar›n› h›zland›rmas›na yol açt›.
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com

Tipchak ‹HA Sistemi

Zala  421-16

Bird Eye 400

Rusya, ‹HA
Gereksiniminde
D›fla Ba¤›ml›l›ktan
Kurtulmaya
Çal›fl›yor



yere gelece¤ine dair inanc›n›n
ifade edildi¤i aç›klamay› da,
RIA Novosti’nin, ‹srail’in olas›
son kararlar›na yönelik ha-
berlerin hemen ard›ndan ya-
y›nlad›¤›n› gördük.
Ancak, Rus yap›m› ‹HA prog-
ram›ndan istenilen sonuçla-
ra ulafl›lmas›n›n gecikmesi
nedeniyle, bu ihtiyac›n ‹sra-
il’den yap›lacak al›mlarla gi-
derilmesine öncelik vermek-
te oldu¤u bilinen Rus Savun-
ma Bakanl›¤›’n›n karar›, fla-
fl›rt›c› olmayan bir flekilde,
‹srail’in ‹HA konusundaki
deste¤i bir ç›rp›da kenara at-
mamak fleklinde oldu. ‹srail
ile Rusya aras›nda ‹HA’lar›n
üretimi ve teknik bilgi aktar›-
m›n› kapsayan 400 milyon
dolarl›k anlaflma, Ekim ay›-
n›n ortas›nda imzaland›.
Rusya’n›n Suriye’ye Yakhont
güdümlü mermileri sat›fl›na
dair Ekim ay› sonuna kadar
resmi a¤›zlar kapal› kal›rken,
‹srail ile anlaflman›n imza-
lanmas›n›n ard›ndan, Rus
savunma sistemlerinin ihra-
cat›ndan sorumlu Rosoboro-
nexport firmas›ndan, Yak-
hont sat›fl›na dair hiçbir an-
laflman›n bulunmad›¤› yö-
nünde bir aç›klaman›n gel-
mesi de oldukça anlaml›.

Rusya ve ‹srail 
Aras›ndaki Mevcut
Durum
Rusya ve ‹srail aras›nda, ‹HA
sistemleriyle ilgili olarak, ilki
2009 Nisan ay›nda imzalanan
iki anlaflma bulunuyor. Bu ilk
anlaflma kapsam›nda, ‹srail
yap›m› 2 adet Bird Eye 400
mini ‹HA’s›, 8 adet I View
MK150 taktik ‹HA’s› ve 2 adet
de Searcher Mk II taktik
‹HA’s› Rusya’ya teslim edil-

miflti. 36 adet ‹HA’n›n teslimi-
nin ise bu y›l›n sonunda yap›l-
mas› bekleniyor.
Rus Oboronprom ve ‹srailli
IAI firmalar›n›n imzalad›¤›,
‹HA’lar›n ortak üretimi ve tek-
nik bilgi aktar›m›n› kapsayan
ve 2011’de uygulamaya bafl-
layacak olan ikinci anlaflmay-
la da ilk olarak Searcher ve
Bird Eye (I-Bird) ‹HA’lar›n›n
nihai montajlar›n›n Rusya’da
yap›lmas› planlan›yor. Rusya
cephesinde ise bu anlaflmay-
la, 3 y›l içinde, Rusya’n›n ta-
mamen öz kaynaklarla üre-
tim yetene¤ini elde edip, ge-
rek kendi kuvvetleri gerekse
d›fl müflterilerine üretim ya-
pabilecek kabiliyete gelmesi-
ni hedeflendi¤i belirtiliyor.

Rusya’n›n So¤uk
Savafl Sonras›
‹HA Çal›flmalar›
So¤uk Savafl dönemindeki
savunma doktrinine uygun
olarak nükleer silahlara yö-
nelik yap›lanmas› ve bunlar›n
yüksek maliyetleri, özellikle
1970’lerin ard›ndan nükleer
silahlar harici teknolojilerin
ihmal edilmesine neden
olurken, Rusya, So¤uk Sa-
vafl’›n hemen ard›ndan, sos-
yal ve ekonomik sars›nt›lar›-
n›n yan› s›ra güvenlik aç›s›n-

dan da büyük bir zafiyet içeri-
sine girdi. Rusya, maruz kal-
d›¤› bu yeni ortam do¤rultu-
sunda, tehdit alg›s›n› Atlantik
ötesinden kendi yak›n çevre-
sine çevirmek zorunda kald›.
Kendisini, genifl çapl› küresel
savafllardan ziyade, düflük
ölçekli bölgesel çat›flmalarla
mücadele içerisinde bulan
Rusya, savunmas› için ihtiyaç
duydu¤u sistemlere yönelik
olarak k›s›tl› da olsa çal›fl-
malar bafllatt›. Her ne kadar
2008 Gürcistan Savafl› bir dö-
nüm noktas› olarak karfl›m›-
za ç›ksa da, SSCB’nin da¤›l-
ma sonras› mevcut koflullar
içerisinde, Rusya’n›n, özel-
likle yak›n çevresindeki so-
runlu bölgelerde keflif ve gö-
zetleme yapma ihtiyac›na yö-
nelik olarak ‹HA’lara duydu-
¤u gereksinimi karfl›lamak
için sürdürdü¤ü çeflitli çal›fl-
malara da k›saca de¤inmek-
te fayda var.
Lutch Design Bureau taraf›n-
dan tasarlanan Tipchak sis-
teminin, 2008 Gürcistan Sa-
vafl›’nda da kullan›lm›fl oldu-
¤u, ancak kullan›lan di¤er
Rus ‹HA’lar› gibi, Tipchak’›n
da yetersiz kald›¤› biliniyor.
Savafl›n ard›ndan eski 
Tipchak sistemi üzerinden
yeni nesil bir sistem geliflti-

rilmesi için çal›flmalar baflla-
t›lm›flt›. Aç›k kaynaklardan
elde etti¤imiz bilgilere göre,
Rusya’n›n önde gelen keflif
ve gözetleme sistemleri üre-
ticisi Vega’n›n gelifltirdi¤i ye-
ni Tipchak sistemi, 6 adede
kadar ‹HA’n›n kontrolüne im-
kân veren bir yer kontrol üni-
tesine sahip. Vega’n›n yeni
nesil Tipchak taktik ‹HA sis-
temi üzerinde çal›flmalar›n›
sürdürdü¤ü biliniyor.
Rusya’da hâlihaz›rda mikro
ve mini ‹HA’lar, flimdilik k›s›tl›
da olsa üretilmekte. Mikro ve
mini ‹HA’lar konusunda, Zala
Aero, Rusya’n›n en baflar›l›
üreticilerinden biri olarak
gösteriliyor. Zala Aero’nun,
s›n›f›nda ilk kez bir Rus firma-
s› taraf›ndan yap›lm›fl olma
özelli¤ini tafl›yan ZALA 421-16
mini ‹HA’s›, Ekim 2009’da
uçufl belgesini alm›flt›. ZALA
421-08 mikro ‹HA’s› ise Zala
Aero’nun kullan›mda olan bir
di¤er arac›.
‹HA’lar üzerinde çal›flan bir di-
¤er isim de Rusya’n›n havac›-
l›k endüstrisinde faaliyet gös-
teren önemli firmalar›ndan
Yakovlev. Yakovlev, So¤uk Sa-
vafl dönemi gelifltirdi¤i 
PCHELA-1T’den sonra, yeni
projeleri olan Expert ve Albat-
ros adlar› verilen iki ayr› ‹HA
üzerinde çal›flmalar›n› sürdü-
rüyor. 2000 y›l›nda kurulmufl
olan Rus savunma firmas›
Kronshtadt’›n da, askeri amaç-
l› kullan›m için, çeflitli seviye-
lerde ‹HA’lar gelifltirdi¤i bilini-
yor. Dozor ad›n› verdi¤i ‹HA’lar-
la tan›nan Kronshtadt’›n en son
gelifltirdi¤i ‹HA’s› Dozor
600’ün, 2010 y›l› içerisinde
uçufl testlerine bafllanaca¤› da
MAKS 2009 havac›l›k fuar›nda
duyurulmufltu.
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konferansta, Türkiye’deki
askeri ve sivil havac›l›k sek-
törü, havac›l›k-savunma-
offset kümelenmelerinin fa-
aliyet ve politikalar›, tedarik
zinciri yönetimi, havac›l›k
endüstrisinde yenilikçilik ve
uzay teknolojileri, e¤itim,
sertifikasyon ve malzeme
gibi konular tart›fl›ld›. Kon-
ferans süresince kat›l›mc›-
lar, sektördeki deneyimleri-
ni birbirleriyle paylaflma im-
kân›n› elde ederken, sektör-
de sürdürülebilirli¤in nas›l
sa¤lanaca¤›, baflar› için iz-
lenmesi gereken yeni stra-
tejilerin yan› s›ra yeni imkân
ve pazar olanaklar› da yüz
yüze tart›fl›ld›.
ESBAfi Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Kaya Tuncer’in, kendi-
sine has e¤lenceli üslubuyla
aç›l›fl konuflmas›n› yapt›¤›
konferans›n ilk gününe gös-
terilen yo¤un ilgi, konferans
salonunun kalabal›k izleyici
kitlesi karfl›s›nda yetersiz
kalmas›na da yol açt›.
Tuncer’in, SSM, yerli üretici-
ler ve küresel üreticileri bir
araya getiren bu toplant›
arac›l›¤›yla, var olan ifl bir-
liklerinin gelifltirilmesi ko-
nusunda önemli bir f›rsat›n
yarat›ld›¤›na dikkat çekti¤i
aç›l›fl konuflmas›n›n ard›n-
dan, kürsüye, Türk Silahl›
Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakf› (TSKGV) Mali ‹fller ve
‹fltirakler Baflkan› Tu¤gene-
ral (E) Cemal Alagöz ç›kt›.
Alagöz, TSK’n›n muharebe
kabiliyetlerini artt›rmak ve
Türk Savunma Sanayisi’ne
destek verme misyonu tafl›-
yan TSKGV olarak, özellikle
TSK ve Türk Savunma Sana-
yisi’nin d›fla ba¤›ml› olma-
dan teknoloji gelifltirebile-
cek duruma ulaflmas›n› he-
defledi¤ini belirtti.
Aç›l›flta konuflma yapan bir
di¤er isim olan SSM Müste-
flar Yard›mc›s› ‹smail To-
humcu ise, “Ülkemizdeki sa-
vunma sektörü son y›llarda
büyük bir at›l›m göstermifltir.

Sektör, bugün, TSK’n›n sis-
tem gereksinimlerinin yüzde
45,7’sini karfl›layabilecek du-
rumda oldu¤u gibi, pek çok
Türk üretici firma da ulusla-
raras› programlarda yer al-
maktad›r” dedi¤i konuflma-
s›nda, ülkemizdeki savunma
sektörünün yapt›¤› bu at›l›m-
da, TSK’n›n deste¤inin ve
SSM’nin baflar›l› endüstriyel
politikalar›n›n pay›n›n büyük
oldu¤unun da alt›n› çizdi.
SSM’nin, ülkemizdeki offset
faaliyetlerini, en bafl›ndan
beri çok dikkatli ve özenli bir
flekilde yürüterek, sektörde
yeni imkânlar yaratmay› ken-
disine ilke edindi¤ine de de-
¤inen Tohumcu, teknolojik
ilerlemenin desteklenerek,
savunma ihracat›n›n art›r›l-
mas› ve böylece ulusal eko-
nominin süreklili¤ini sa¤la-
may› hedeflemekte oldukla-
r›n› da ekledi. Tohumcu ayr›-
ca, küçük iflletmelere ve yan
sanayi olarak faaliyet göste-
ren firmalara, konvansiyonel
ya da uluslararas› program-
larda kendilerini stratejik or-
tak olabilme seviyesine ç›-
kartmalar› için destek ver-
mekte olduklar›n› belirtir-
ken, ‹zmir’de, havac›l›k sek-
töründeki offset faaliyetleriy-
le ilgili olarak tart›flma f›rsa-
t›n›n elde edilmifl olmas›n-
dan duydu¤u memnuniyeti
de dile getirdi.
Aç›l›fl konuflmalar›nda yerini
alan ‹zmir Vali Yard›mc›s› Fa-
tih Ahmet Kurt da Türkiye ve
‹zmir’in havac›l›k sektörüne
yapabilece¤i katk›lara vurgu
yaparak, konferans›n özellik-
le Türkiye’deki offset faali-
yetleri ve havac›l›k kümelen-
meleri konusunda fayda sa¤-
lamas›n› temenni etti¤ini be-
lirtti. Kurt, geçmifl y›llardan
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‹zmir, Havac›l›k
Sektöründeki 
A¤›rl›¤›n› Artt›r›yor

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM),
Ege Serbest Bölge Kurucu ve ‹flleticisi
A.fi. (ESBAfi) ve Havac›l›k ve Uzay
Kümelenmesi Derne¤i ifl birli¤i ile bu y›l
ikincisi düzenlenen ‹zmir Küresel
Havac›l›k, Uzay ve Offset Konferans›,
yerli ve yabanc› havac›l›k devlerinin 
temsilcileri, ö¤retim görevlileri,
bürokratlar ve ifl adamlar›n›n
kat›l›m›yla, 6-8 Ekim tarihleri aras›nda
icra edildi. ‹zmir Kalk›nma Ajans› ve
ESBAfi’›n ana sponsorlu¤unda, 
ESBAfi Teknoloji Merkezi Konferans
Salonu’nda gerçeklefltirilen konferans›n
bronz sponsorlar› ise Boeing, Lockheed
Martin, HAVELSAN ve ‹zmir Ticaret
Odas› oldu. Özellikle yurt d›fl›ndan gelen
kat›l›mc›lar›n bu y›l çok daha fazla ve üst
düzey oluflu, konferans›n “küresel”
s›fat›n› destekler nitelikteydi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com

ESBAfi Yönetim Kurulu 
Baflkan› Kaya Tuncer
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yaklafl›k 5 milyar dolarl›k off-
set birikiminin oldu¤unu ve
offset taahhütlerine yenileri-
nin eklenmesinin beklendi¤i-
ne dikkat çekerek, Türki-
ye’de yap›lacak üretimle kar-
fl›lanmas› planlanan offset
taahhütleri için konferansta
yap›lacak görüflmelerin ol-
dukça önemli katk›lar sa¤la-
yabilece¤ini düflündü¤ünü
ekledi. Kurt, ayr›ca, konfe-
ransa kat›lan Almanya’n›n
önde gelen havac›l›k küme-
lenmelerinin tecrübelerin-
den yararlan›lmas›n›n öne-
minin de alt›n› çizdi.

Konferans›n 
Merkezinde 
“Offset” Vard›
Offset konusunun baflrolü
oynad›¤› görülen konferans-
ta, ilk gün yap›lan oturumla-
r›n da temas› Türkiye’deki
offset faaliyetleriydi. SSM
Sanayi Kat›l›m› ve Offset fiu-
be Müdürü Dinçer Bat›rbek,
moderatörlü¤ünü yapt›¤› iki
ayr› oturum öncesi, SSM’nin
havac›l›k endüstrisindeki gi-
riflimleri ve offset politikala-
r›n› dinleyicilere aktaran bir
konuflma yapt›. Bat›rbek,
SSM’nin öncelikli hedefleri-
nin, Türk endüstrisinin kabi-
liyetlerini artt›rmak ve Türk
Savunma Sanayisi ürünleri-
nin d›fl ülkelere ihrac›n›n
teflvik edilip gelifltirilmesini
sa¤lamak oldu¤unu belirtir-
ken, bunun yan› s›ra sanayi-

cilerimizle yabanc› ortaklar
aras›nda uzun vadeli ifl bir-
likleri oluflturulmas›n›n he-
deflendi¤ini de vurgulad›.
Offset yükümlülü¤ü olan ya-
banc› firmalarla, yerli firma-
lar›n deneyimlerini paylafl-
t›klar› oturumlarda, Türki-
ye’deki endüstriyel altyap›-
n›n son durumu ve gelecek
dönemlerde Türkiye’deki
endüstriyel giriflimlerin po-
tansiyeli tart›fl›ld›. ‹lk otu-
rumda, Türkiye’de offset yü-
kümlülü¤ü olan firmalar›n
görüfllerine de¤inilirken,
Alenia Aeronautica, Boeing,
EADS ve Lockheed Mar-
tin’den yöneticilerin kat›l›-
m›yla gerçeklefltirilen su-
numlarda, firmalar, öncelik-
le Türkiye’de sürmekte olan
faaliyetlerine de¤indi. Otu-
rumda, SSM’nin destekleri-
ne duyulan memnuniyet dile
getirilirken, offsetin bir yü-
kümlülük olarak de¤il de f›r-
sat olarak görüldü¤ü vurgu-
land›. Offsetin, gerek yü-
kümlülere gerekse yerel
üretici ortaklara karfl›l›kl›
kazan›m sa¤lad›¤› ve uzun
dönemli kazançlar üzerine
yo¤unlafl›lmas› gerekti¤i be-
lirtildi. Bunun da sadece
üretim de¤il, teknik bilgi ak-
tar›m›, e¤itim ve teknik des-
tek gibi noktalar›n öneminin
kavranmas›yla olabilece¤i-
nin alt› çizildi. Sonuç olarak
Türkiye’de offset yükümlü-
lü¤ü olan firmalar, offsetin

ortakl›kla efl anlaml› oldu¤u
ve baflar›l› bir offset faaliyeti
için ortakl›klar›n da baflar›l›
bir flekilde sürdürülmesi ge-
rekti¤i üzerinde dururken,
geçmifl y›llarda, offset uygu-
lamalar›yla ilgili olumsuz
baz› düflüncelerinin de afl›l-
m›fl oldu¤u görüldü.
‹kinci oturum, Alp Havac›l›k,
Kale Havac›l›k, ROKETSAN,
TUSAfi gibi yerli firmalar›-
m›z›n temsilcilerinin kat›l›-
m›yla gerçeklefltirildi. Bu
oturumda, yükümlüler için
offsetin pek çok f›rsat› da
beraberinde getirdi¤ini bil-
meleri gerekti¤inin alt› çizi-
lirken, offset faaliyetleri sa-
yesinde yeni pazarlara aç›l-
ma imkân›n›n da sa¤lanaca-
¤› vurguland›. Elde edilen
tecrübelerden, offsetin ar-
d›nda da giderek canlanan

bir hayat›n oldu¤u belirtilir-
ken, bugün gelinen noktada,
offset yükümlülü¤ü olma-
dan da ortakl›klar›n geliflti-
rilmesinin sevindirici oldu-
¤una de¤inildi. Oturumda,
SSM’nin offset stratejileri
için de çeflitli öneriler getiri-
lirken, gelecekteki offset
projeleri konusunda
SSM’nin daha seçici davra-
narak, özellikle Türkiye’nin
teknolojik bak›mdan ihtiyac›
oldu¤u alanlara yo¤unlafl-
mas›n›n hayati oldu¤u vur-
guland›. Ayr›ca, offset faali-
yetleri içinde bulunan firma-
lara e¤itim verilmesinin
sa¤layabilece¤i faydalara
de¤inilirken, bu e¤itimin,
SSM bünyesinde kurulabile-
cek bir “savunma akademi-
si” ile sa¤lanabilece¤ine da-
ir öneriler de getirildi.

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Kas›m 2010

SSM Müsteflar Yard›mc›s› 
‹smail Tohumcu 

SSM Sanayi Kat›l›m› ve Offset fiube Müdürü Dinçer
Bat›rbek, moderatörlü¤ünü yapt›¤› iki ayr› oturum 

öncesi, SSM’nin havac›l›k endüstrisindeki giriflimleri
ve offset politikalar›n› dinleyicilere aktaran 

bir konuflma yapt›.
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Offset ‹kinci Gün de
Gündemdeydi
Milli Savunma Bakan›m›z
Vecdi Gönül Savunma ve Sa-
nayii Müsteflar›m›z Murad
Bayar’›n da kat›l›mlar›yla da-
ha da hareketlenen konfe-
rans›n ikinci günü, offset ko-
nusu yine gündemdeki yerini
korurken, Türkiye’deki aske-
ri ve sivil havac›l›k sektörü,
havac›l›k kümelenmeleri, te-
darik zinciri yönetimi, uzay
teknolojileri, e¤itim, sertifi-
kasyon gibi alanlarda otu-
rumlar gerçeklefltirildi.
Bayar, özellikle yabanc› fir-
malar›n offsete s›cak bak-
mad›klar› ve serbest ticareti
bozan bir husus olarak gör-
dükleri ve offset faaliyetleri-
nin gerçeklefltirilmesinde
güçlük çekildi¤i yönünde
elefltirilerin yap›ld›¤› 2006 y›-
l›ndaki offsete yönelik bir
konferans› hat›rlatarak bafl-
lad›¤› konuflmas›nda, bugün
gelinen noktan›n çok farkl›
oldu¤unun alt›n› çizdi. Bayar,
yabanc› ortaklar›n, önceki
y›llarda, Türkiye’de uluslara-
ras› standartlarda kalifiye
sanayi tesislerinin olmamas›
ve standartlar› yükseltecek
bir rekabetçi yap›n›n bulun-
mamas› nedeniyle, offset fa-
aliyetlerinde birlikte çal›fla-
bilecekleri yerel ortaklar›

bulmakta güçlük çektiklerini
ifade ettiklerini dile belirtir-
ken, bugün, özellikle havac›-
l›k alan›nda çal›flan, onlarca
nitelikli flirketimizin bulun-
du¤unu ifade etti. Bayar, ül-
kemizdeki offset faaliyetleri-
nin, uluslararas› ortaklarla,
Türk flirketlerinin birbirleriy-
le tan›flmas›n› ve aralar›nda-
ki ifl birli¤ini gelifltirmelerini
sa¤lamak aç›s›ndan büyük
bir f›rsat olarak nitelendirir-
ken, konferans›n ilk günü ya-
p›lan konuflmalar›n da bu
anlay›fl› yans›tt›¤›n› ve offse-

tin öneminin anlafl›lmaya
baflland›¤›n› söyledi.
Ülkemizde, son y›llarda off-
set mekanizmas›n›n daha iyi
ifllemeye bafllad›¤›n› belirten
Bayar, bu baflar›da, büyük bir
iradeyle konunun arkas›nda
duran Milli Savunma Bakan›-
m›z Vecdi Gönül’ün önemli
bir etkisinin oldu¤unu vurgu-
lad›. Bayar, son y›llarda sa-
vunma sanayimizde görülen
büyük geliflmenin de offset
mekanizmas›n›n sa¤l›kl› bir
flekilde yürütülmesini güç-
lendirdi¤ini de ekledi.

Bayar, havac›l›k kümelen-
melerine de de¤indi¤i konufl-
mas›nda, son dönemde
önemle üzerinde durdu¤u
Meksika örne¤ini bir kez da-
ha vererek, bu ülkede 600 ci-
var›nda havac›l›k sektörüne
yönelik flirketin bulundu¤unu
ve 10 y›l gibi k›sa bir süre
içinde, Meksika’n›n havac›l›k
sanayisinde 5 milyar dolar ci-
var›nda bir ciroya ulaflt›¤›n›n
alt›n› çizdi. Ülkemizde de
farkl› flehirlerde, farkl› mer-
kezlerde çeflitli kümelenme-
lerin oluflturulmas›yla, hava-
c›l›k sanayimizdeki flirketle-
rin say›s›n›n daha da art›r›la-
bilece¤ini vurgularken, bu
farkl›laflman›n birbirleriyle
rekabet de¤il, çeflitlilik yarat-
mas› bak›m›ndan ele al›nma-
s› gerekti¤ine dikkat çekti.
Bayar’›n ard›ndan kürsüye
ç›kan Milli Savunma Bakan›-
m›z Vecdi Gönül ise öncelik-
le, teknolojik aç›dan savun-
ma sanayimizin büyük bir
at›l›m içinde olmas›ndan
duydu¤u memnuniyeti dile
getirirken, bu çal›flmalar›n
müesseseleflmesi gerekti¤i-
ne dikkat çekti. Gönül, mües-
seseleflme yolunda, ‹z-
mir’deki bu konferans ben-
zeri toplant›lar›n, savunma
sanayimizin benimsenmesi
ve bu alanda ihtiyaç duyulan
teknolojiye daha genifl 
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Boeing Türkiye Baflkan› Greg Pepin, Türk Havac›l›¤›’n›n
geliflimine katk›lar›ndan dolay› “2010 Seçkin Kifli Ödülü” 
ile onurland›r›ld›. Pepin’e ödülünü, Milli Savunma Bakan› 
Vecdi Gönül verdi.

ESBAfi Yönetim Kurulu Baflkan› Kaya Tuncer ve
Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar
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kesimlerin de katk› yapmas›-
n›n sa¤lanmas› aç›s›ndan
büyük önem tafl›d›¤›n› vurgu-
larken, offset konusuna da
de¤indi. Gönül, offset faali-
yetlerinin sadece savunma
sanayisinde de¤il tüm alan-
larda olmas› gerekti¤ine dik-
kat çekerken, ABD ve Avru-
pa’daki geliflmifl sanayilerin
temelinde de bu anlay›fl›n ol-
du¤unu belirtti. Yurt d›fl›nda,
tamamlanm›fl, yerli katk›n›n
bulunmad›¤› hiçbir araç ya
da sistemin bir ülke taraf›n-
dan al›n›p kullan›lmamas›
konusunda bir hassasiyet ol-
du¤unu vurgulayan Gönül,
ülkemizin de bu konuda ku-
rumlar ve bireyler olarak bi-
linçlendirilmesi ve ülkenin
ç›karlar›na sahip ç›k›lmas›-
n›n afl›lanmas› gerekti¤ini
ifade etti.

Nuri Demira¤ da
Unutulmad›
“Yaflam, yaratmak için bir f›r-
satt›r” felsefesiyle tan›mla-
yabilece¤imiz Nuri Demi-
ra¤’›n, Türk havac›l›k endüs-
trisindeki vizyonu, torunu
olan Prof. Dr. Banu Onaral
taraf›ndan, konferanstaki ka-
t›l›mc›lara, OST‹M’in haz›rla-
d›¤› k›sa bir belgesel eflli¤in-
de aktar›ld›. ABD’de Drexel
Üniversitesi Biomedikal Mü-
hendisli¤i Bölüm Baflkan›

olan Prof. Dr. Onaral, dedesi-
nin, yeni kurulmufl cumhuri-
yeti güçlendirme arzusuyla
hareket eden politikac›, aka-
demisyen ve sanayicilerden
oluflan ekibin, giriflimci bir
üyesi oldu¤unu vurgularken,
Nuri Demira¤’›n hayat›ndan
kesitlerin anlat›ld›¤› bir de
sunum yapt›.
Türkiye’nin ilk uçak fabrika-
s›n› kuran Nuri Demira¤, Av-
rupa ve ABD’nin üretti¤i
uçaklar›n al›nmas› yerine,
yepyeni bir ulusal uça¤›n ge-
lifltirilmesi düflüncesiyle ha-
reket ederek, Türkiye’nin ilk
seri üretim uça¤› olan Nu.D
36’y› k›sa zamanda üretmiflti.
Nu.D 36’n›n ard›ndan, her ne
kadar seri üretime geçme-
mifl olsa da, bar›nd›rd›¤› pek
çok yenilikle, dünya arflivleri-
ne girmifl bulunan Nu.D 38’in
gelifltirildi¤ini belirten Prof.
Dr. Onaral, iki motorlu 6 kifli-
lik yolcu uça¤› olan Nu.D
38’in, bir bombard›man uça-
¤›na dönüfltürülebilecek fle-
kilde tasarland›¤›n›n alt›n›
çizdi. Yekpare kanatlara sa-
hip uça¤›n, Türk mühendis-
lerinin getirdi¤i tüm bu yeni-
liklerle birlikte, kendisini
dünyada ispat etmifl oldu¤u-
nu vurgulad›.
Prof. Dr. Onaral, dedesinin
projelerinin ço¤unun tasar-
land›¤› dönemde ka¤›t üze-

rinde kalsa da bugün birer
birer hayata geçirildi¤ini
vurgularken, 1953’te, Teknik
ve Etik üniversitesini kurma
planlar›n›n da bunlardan bi-
risi oldu¤unu belirtti. “Bu-
gün de, tamamen sanayi 
Ar-Ge’siyle bütünleflmifl gi-
riflimci üniversitelerin ku-
rulmas›na yönelik olarak,
dünya çap›nda giriflimler sü-
rüyor” diyen Prof. Dr. Ona-
ral, Türkiye’de de bu yönde
bir üniversitenin kurulmas›-
na yönelik ihtiyac› dile getir-
di. Prof. Dr. Onaral, “Türki-
ye’yi çok daha ilerilere tafl›-
mak için, ifladamlar› ve yat›-
r›mc›larla birlikte çal›fl›la-
rak, üstün yetenekli ve giri-
flimci gençlerin e¤itilmesi
gerekiyor. “Gök ‹noversite-
si” olarak adland›rabilece¤i-
miz bu tür e¤itim kurumla-
r›nda, sanayi Ar-Ge’siyle bü-
tünleflmifl bir ileri e¤itimle,
gençlerimizi havac›l›¤a ha-
z›rlamam›z ve havac›l›¤›n
sadece ulafl›m k›sm›nda de-
¤il, sanayi k›sm›nda da at›-
l›mlar yapabilmemiz müm-
kün olacakt›r” diyen Prof.
Dr. Onaral, Nuri Demira¤’›n
vizyonunu havac›l›k birikimi-
mizle çarparak, bu çarpan-
larla bir yol haritas› çizdi¤i-
miz takdirde, Türkiye’nin
havac›l›k konusunda ça¤›
sadece yakalamakla kalma-

y›p, çok daha ötesine geç-
meyi baflarabilece¤ine inan-
d›¤›n› da sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Onaral yapt›¤› ko-
nuflma s›ras›nda, izleyiciler
aras›nda bulunan, ‹TÜ Uçak
Mühendisli¤i Bölümü ö¤ren-
cisi Gözde Kara’y› da, gele-
cek vadeden gençli¤in bir
temsilcisi olarak takdim
ederek, yeni “Sabiha Gök-
çen”lerin bugün de yetiflti¤i-
ni ifade etti.

Havac›l›kta
Geliflmek ‹çin 
Birlikte Hareket
Edilmeli
‹kinci günün ilk oturumu,
Türkiye’deki askeri ve sivil
havac›l›k sektörleri üzeriney-
di. Türk Havac›l›k ve Uzay Sa-
nayii A.fi. (TUSAfi) Genel Mü-
dürü Muharrem Dörtkafl-
l›’n›n moderatörlü¤ünü yap-
t›¤› oturumda, THY Teknik
Mühendislik Baflkan› Dr. Ke-
mal Y›ll›kç›, TEI Genel Müdü-
rü Ak›n Duman, Alp Havac›l›k
Yönetim Kurulu Üyesi Mus-
tafa Kemal Erçelik, Kale Ha-
vac›l›k Genel Müdürü ‹lhan
Özayd›n, Sikorsky Aircraft
Baflkan Yard›mc›s› M. Step-
hen Estill ve Office of 
Defense Cooperation (ODC)
Türkiye Baflkan› Tümgeneral
Stanley E. Clarke konuflmac›
olarak yer ald›.

MSI Dergisi - Kas›m 2010 www.milscint.com

TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll›’n›n moderatörlü¤ünü yapt›¤› oturumda, THY Teknik Mühendislik Baflkan› Dr. Kemal Y›ll›kç›, TEI Genel Müdürü Ak›n Duman, 
Alp Havac›l›k Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Erçelik, Kale Havac›l›k Genel Müdürü ‹lhan Özayd›n, Sikorsky Aircraft Baflkan Yard›mc›s› M. Stephen Estill ve Office of Defense
Cooperation (ODC) Türkiye Baflkan› Tümgeneral Stanley E. Clarke konuflmac› olarak yer ald›.
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THY Teknik, oturumda, ba-
k›m, onar›m ve yenileme (BOY
/ MRO) pazar›n›n geniflledi¤i-
ne de¤inirken, TUSAfi, sivil
sektörle koordineli olunmas›-
n›n ve Ar-Ge çal›flmalar›na
daha fazla katk› yap›lmas› ge-
rekti¤ini vurgulad›. Teknoloji
geliflimi için genç mühendis-
lerin de teflvik edilip sektöre
kazand›r›lmas›n›n önünün
aç›k tutulmas›n›n önemine
dikkat çekildi¤i oturumda,
Türkiye’nin ucuz iflçilik ülkesi
olmamas› gerekti¤i, yüksek
kalitede rekabet edilebilir fi-
yatlarla, zaman›nda teslimat
üzerine yo¤unlafl›lmas›n›n
önemine dikkat çekilirken,
offset ve offset d›fl› ortakl›kla-
r›n, teknoloji aktar›m›n› h›z-
land›rd›¤› belirtildi. Günü-
müzde uluslararas› güvenli-
¤in giderek artan önemi kar-
fl›s›nda, uluslararas› ortakl›k-
lar›n da bu konuda büyük kat-
k›s›n›n oldu¤u vurgulan›rken,
ABD ile tedarik sistemi, lisans
al›m› gibi uygulamalarla ilgili
olarak bürokratik düzenle-
melerle, ifllemlerin daha ko-
laylaflt›r›lmas›n›n mümkün
olabilece¤inin de alt› çizildi.
Konferans, yerli ve yabanc›
havac›l›k kümelenmeleri ve
enstitülerinin kat›ld›¤› panelin
yan› s›ra simülasyon, tedarik
zinciri yönetimi, e¤itim ve mal-
zeme konular›nda yap›lan otu-
rumlarla devam etti. Konfe-
rans boyunca, kat›l›mc›lar›n
oldukça memnun kald›¤› göz-
lemlenirken, bir sonraki kon-
ferans›n, beklentileri karfl›la-
ma yolunda daha da ileri gide-
ce¤ini flimdiden söyleyebiliriz.
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Fokker Elmo
Türkiye 
2 Yafl›nda
Kablo sistemleri üretim tesisinin
aç›l›fl›n›, ‹zmir’de 2008 y›l›nda
ilki düzenlenen konferans
esnas›nda gerçeklefltiren Fokker
Elmo Türkiye, kuruluflunun 2’nci
y›l›n› da 2’nci ‹zmir Küresel
Havac›l›k ve Offset Konferans›
esnas›nda Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, ‹zmir Valisi Mustafa
Cahit K›raç ve Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar’›n
kat›l›m›yla 7 Ekim’de kutlad›.
Fokker Elmo’nun Baflkan› Jan
Lagasse’nin, Türk Havac›l›k ve Savunma Sanayisi’nin bir parças› olarak müflterilerine artan bir destek
sa¤lamay› hedeflediklerini ve bu yaklafl›m sayesinde de tüm hissedarlar› için “kazan kazan” durumunun
oluflturulaca¤›na olan inançlar›n› vurgulad›¤› konuflmas›n›n ard›ndan kürsüye Milli Savunma Bakan›m›z
Vecdi Gönül ç›kt›. K›sa bir konuflma yapan Gönül, firman›n 2’nci yafl›n› kutlarken, Fokker Elmo
Türkiye’nin kurulufl aflamas›ndayken verdi¤i taahhütleri yerine getirdiklerini gözlemledi¤ini, dolay›s›yla
yapt›klar› yat›r›mlar için kendilerini tebrik etti¤ini söyledi. ‹zmir Ege Serbest Bölgesi’nde uçak ve uçak
motorlar› kablolama sistemleri üretimini yapan ve Agusta Westland, Airbus Military, Boeing, Lockheed
Martin, Pratt & Whitney ve Sikorsky gibi dünya devleri ile çal›flan Fokker Elmo Türkiye, önümüzdeki
birkaç y›l içerisinde yat›r›mlar›n› artt›rarak 500 kifliye kadar istihdam›n› artt›rmay› hedefliyor.

‹zmir E¤itime de Yat›r›m Yap›yor
Konferans esnas›nda icra edilen bir di¤er etkinlik de Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Uçak
Teknolojisi Program› Ahmet Ero¤lu E¤itim Tesisi’nin 7 Ekim’de gerçeklefltirilen aç›l›fl töreniydi. Ege
Üniversitesi ve Gaziemir Belediyesi’nin ifl birli¤i ile yap›m› tamamlanan e¤itim tesisinin aç›l›fl töreni,
gerek halk gerekse savunma sanayimizin temsilcileri taraf›ndan büyük bir ilgi ile takip edildi. 
Ege Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Havac›l›k ve Uzay Kümelenmesi Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Semih
Günefl’in ilk aç›l›fl konuflmas›n› yapt›¤› törende, kürsüye ç›kan di¤er isimler de Ero¤lu Ailesi ad›na fiükrü
Ero¤lu, Gaziemir Belediye Baflkan› Halil ‹brahim fienol, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cande¤er
Y›lmaz, Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar, ‹zmir Valisi Cahit K›raç ve Milli Savunma 
Bakan› Vecdi Gönül’dü.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cande¤er Y›lmaz, büyük bir be¤eniyle dinlenen konuflmas›nda, meslek
yüksek okulunun stratejisinin belirlenmesinde akademisyenler, havac›l›k sektöründe faaliyet gösteren
firma yetkilileri ve Ege Serbest Bölgesi’nde konumlanm›fl firmalarla görüfltüklerini, bu paralelde aç›l›fl›
yap›lan bu yüksek okulun ara eleman yetifltirmesine karar verdiklerini belirtti. Akabinde Ege Üniversitesi,
Gaziemir Belediyesi ile Sivil Havac›l›k Kümelenmesi Derne¤i aras›nda Ocak 2010’da imzalanan bir 
protokol ile yola ç›kt›klar›n› söyleyen Prof. Dr. Y›lmaz, yeni e¤itim-ö¤retim y›l›na e¤itim binas›n›n
hizmete sokulabilece¤ine inanarak Yüksek Ö¤retim Kurumu’ndan gerekli izinleri alarak 10 ay gibi k›sa
bir sürede hedeflerini gerçeklefltirdiklerini vurgulad›. Prof. Dr. Y›lmaz’dan sonra kürsüye ç›kan 
Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar ise Ege
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cande¤er Y›lmaz’a,
Havac›l›k Mühendisli¤i alan›nda da ciddi insan
kayna¤› eksikli¤i oldu¤unu söyledi ve bunu 
gidermek için elimizden geleni yapal›m diyerek bir
ça¤r›da da bulundu.
Aç›l›fl konuflmalar›n›n tamamlanmas›yla birlikte 
okulun inflas›nda ve laboratuvarlar›n›n kurulmas›nda
katk›da bulunan kifli ve kurumlara plaket takdim 
edildi. Daha sonra okul binas› gezilerek, ODTÜ
Mühendislik Fakültesi Havac›l›k ve Uzay Mühendisli¤i
Bölümü Ö¤retim Görevlisi Bülent Y›lmazer taraf›ndan
verilen “Havac›l›k Tarihi” konu bafll›kl› ilk dersin
yap›lmas›yla tören sona erdi.
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Aç›l›fl Konuflmalar›nda
HAVELSAN Ön Planda
Seminerin bugünkü seviyeye
gelmesinde hiç flüphesiz bü-
yük eme¤i olan Savunma Sa-
nayii Müsteflar› Murad Bayar,
aç›l›fl konuflmas›nda yine çok
önemli mesajlar verdi. Ba-
yar,  öncelikle savunma sa-
nayimizde d›fla ba¤›ml›l›¤›n
azalt›lmas› konusunda at›lan
ad›mlar› anlatt› ve bunu ya-
parken de s›k s›k M‹LGEM
projesine at›fta bulundu.
Konuflmas›nda, proje seviye-
sindeki ayr›nt›lar için bir son-
raki konuflmac› olan Serdar
Demirel’i adres gösteren Ba-
yar’›n, yine de HAVELSAN’›n
“A¤ Destekli Komuta Kon-
trol” üzerindeki çal›flmala-
r›ndan bahsetmesi, SSM’nin
konuya verdi¤i önemi göster-
mesi aç›s›ndan dikkat çekici
bulundu. Bu konuflman›n,
denizalt›lar için savafl yöne-
tim sistemleri üretme konu-
sunda iddial› olan ve semi-
nerde bu konuda tan›t›m ya-
pan HAVELSAN aç›s›ndan bir
di¤er önemli mesaj› ise, Ba-
yar’›n art›k bir milli denizalt›
için dü¤meye basman›n za-
man› geldi¤ine iflaret etmesi
oldu.
SSM Deniz Araçlar› Daire
Baflkan› Serdar Demirel ise
her zamanki doyurucu, bilgi-
lendirici ve sektöre yol gös-
terici konuflmalar›ndan birini
yapt›. Müsteflarl›¤›n ilgi ala-
n›ndaki projeler konusunda
ayr›nt›l› bilgiler veren Demi-
rel, sektörün mevcut duru-
munu rakamlar›n deste¤inde
ortaya koydu ve genellikle
olumlu bir tablo çizdi.
Bu seminerde daha öncekiler-
den farkl› olarak HAVELSAN’›n
mesajlar›, hem Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Hayrettin Uzun
hem de Genel Müdürü Dr.
Faruk Yarman taraf›ndan en
yüksek seviyede kat›l›mc›la-
ra aktar›ld›. HAVELSAN Yö-
netim Kurulu Baflkan› Hay-
rettin Uzun, yaflanan ekono-

mik krize ra¤men deniz sek-
töründe canl›l›¤›n devam et-
ti¤ini ve ulu önder Atatürk’ün
denizcilik konusundaki ö¤üt-
leri paralelinde, bugün, Tür-
kiye’de çok güzel ifllerin ya-
p›ld›¤›n› vurgulad›. 
HAVELSAN’›n sektördeki son
dönem faaliyetlerini de özet-
leyen konuflmas›nda Uzun,
Deniz Kuvvetlerimizin art›k
aç›k denizlere ç›kt›¤›n› ve bu-
na paralel olarak da yerli sa-
vunma sanayimizin, bahriye-
mizi bu uzak denizlerde des-
tekleyebilecek seviyeye gel-

di¤ini ifade etti. HAVELSAN
Yönetim Kurulu Baflkan› ola-
rak Hayrettin Uzun’un, sa-
vunma sanayisinde yerli kat-
k› oran› konusunda çok
olumlu geliflmelerin yaflan-
d›¤›na, ancak bunun yeterli
olmad›¤›na ve seminerde bu
konuda gelinen noktadan ha-
reketle bir sonraki hedefin
hep birlikte belirlenebilece-
¤ine dikkat çekerek semine-
rin bu aç›dan önemine iflaret
etmesi ilgiyle karfl›land›.
Uzun’un konuflmas› süresin-
ce, deniz platformlar›nda

sistem entegratörlü¤ü konu-
sunda kendini kan›tlam›fl ve
baflar›l› projelere imza atm›fl
bulunan HAVELSAN’›n bu ro-
lünü s›k s›k vurgulamas› ay-
r›ca dikkat çekici bulundu.
HAVELSAN Genel Müdürü
Dr. Faruk Yarman, akade-
misyen kimli¤inin ön plana
ç›kt›¤› konuflmas›nda, önce
savafl yönetim sistemi, en-
tegre savafl sistemi, sistem
entegrasyonu gibi kavram-
lar› aç›klad›ktan sonra, bu
kavramlar›n s›kça kullan›l-
d›¤› deniz platformlar›nda 
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Savunma sanayimizin deniz sektöründe ifl yapan platform 
ve sistem üreticileri ile müflterilerini buluflturan 
Deniz Sistemleri Semineri’nin 3’üncüsü, 10-11 Ekim 2010
tarihlerinde Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin
himayesinde ve HAVELSAN ile RMK Marine’nin ana 
sponsorlu¤unda Ankara ODTÜ’de gerçeklefltirildi. 
HAVELSAN, seminer süresince yapt›¤› dört adet etkileyici
sunum, tan›tt›¤› özgün ürünler ve kat›l›mc›lar›n gösterdi¤i
yüksek ilgi seviyesi ile seminere damgas›n› vurdu. 
Bu yaz›m›zda, seminerin, HAVELSAN aç›s›ndan bir
de¤erlendirmesini yapt›k.

HAVELSAN Fark Yaratt›

Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar seminer aç›fl konuflmas›nda önemli mesajlar verdi.

Nejat GÖKBAKAR* / ngokbakar@havelsan.com.tr
*‹fl Gelifltirme Müdürü, HAVELSAN Deniz Savafl Sistemleri Grup Baflkanl›¤›

Orhan BABAO⁄LU**/ obabaoglu@havelsan.com.tr
**Teknik Uzman, HAVELSAN Deniz Savafl Sistemleri Grup Baflkanl›¤›
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HAVELSAN’›n yer ald›¤› pro-
jelere k›saca de¤indi. Dr.
Yarman, HAVELSAN’›n deniz
projelerine yönelik hedefleri-
ni de ana sistem entegratörü
olmak, özgün sistemler üret-
mek ve yurt d›fl› pazarlara
aç›lmak olarak özetledi.
Dr. Yarman, mevcut ve po-
tansiyel projeler ve Ar-Ge ça-
l›flmalar› olarak grupland›r-
d›¤› HAVELSAN faaliyetleri
kapsam›nda, bir süre önce
‹stanbul Pendik’te hizmete
aç›lan Savafl Yönetim Sistemi
Teknolojileri Araflt›rma Mer-
kezi’ni gündeme getirdi. Bu
merkezin, mevcut projelerin
yan› s›ra teknolojik geliflme-
de bir sonraki ad›m olarak,
TF-2000 gibi yeni projeler
için öngörülen a¤ destekli
sistemler konusunda arafl-

t›rma ve gelifltirme yapaca¤›-
n› ifade etti. Dr. Yarman, 
HAVELSAN’›n bu konudaki
vizyonunu da Deniz Kuvvetle-
ri Komutanl›¤› ile sinerji ya-
ratmak, dünyadaki geliflme-
lerden yararlanmak ve ya-
flanm›fl tecrübelerden ders
almak fleklinde aç›klad›.

HAVELSAN Sunumlar›
Seminerin ana sponsoru ola-
rak HAVELSAN bu y›l;
� A¤ Destekli Sistemler
� Denizalt› Entegre Savafl

Sistemleri
� Sahil Gözetleme 

Sistemleri
� Gemi Bilgi Da¤›t›m 

Sistemleri
gibi do¤rudan Ar-Ge ve üre-
tim yapt›¤› konularda sunum
vermeyi tercih etti.

A¤ Destekli Sistemler
Yüzer platformlarda a¤ des-
tekli sistemlerin kullan›m›na
yönelik olarak Ar-Ge çal›flma-
lar› yapan ilk savunma fiirketi
olan HAVELSAN'›n bu konu-
daki faaliyetleri ile A¤ destek-
li Yetenek Yaklafl›mlar› ve ge-
milerde kullan›mlar› olas›
“A¤ Destekli Komuta Kontrol
Yaklafl›mlar›”, HAVELSAN
Savafl Yönetim Sistemleri So-
rumlusu Dr. Erhan Sar›do¤an
taraf›ndan tan›t›ld›. Dr. Sar›-
do¤an'›n sunumu, SSM'nin
üst düzey yetkilileri de dahil
hat›r› say›l›r bir izleyici kitlesi
taraf›ndan ilgiyle izlendi. A¤
destekli yetene¤in her bir uy-
gulama alan›n›n dahi ayr› ayr›
Ar-Ge konusu olabilece¤ine
de¤inen Dr. Sar›do¤an, gele-
ce¤in savunma sistemlerinde

kullan›lacak bu konsepte 
HAVELSAN'›n büyük önem
vermekte oldu¤unu ve Savafl
Yönetim Sistemleri alan›nda-
ki çal›flmalar›n›, bu bak›fl ve
yaklafl›ma uygun olarak fle-
killendirdi¤ini belirterek, 
HAVELSAN'›n a¤ destekli sis-
temleri, yeni nesil savafl yö-
netim sistemleri için vazge-
çilmez ve teknolojinin do¤al
ak›fl mecras› içinde bir sonra-
ki durak olarak gördü¤ünü
ifade etti. Dr. Sar›do¤an, 
HAVELSAN'›n, resmi aç›l›fl› 16
Eylül 2010'da yap›lan ‹stanbul
Tersanesi Komutanl›¤› s›n›r-
lar› içerisindeki “Deniz Savafl
Yönetim Sistemi Teknolojileri
Merkezi”ni ise bu fark›ndal›-
¤›n en güzel kan›t› olan büyük
bir at›l›m olarak niteledi.

HAVELSAN Üçüncü
Boyutta: Denizalt› 
Entegre Savafl 
Sistemleri
Bugüne kadar deniz-hava ve
su üstü platformlar› için savafl
yönetim ve destek sistemleri
üreten firma, “HAVELSAN
Üçüncü Boyutta” slogan› ile
SEDA ad› verilen “Denizalt›
Komuta Kontrol Sistemi” hak-
k›nda da ilk kez bu seminerde,
bilgi verdi. Bu konudaki sunu-
mu yapan HAVELSAN Deniz
Platformlar› Yaz›l›m Sorumlu-
su Ziya Ulusoy, HAVELSAN’›n
özgün bir denizalt› komuta
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Yönetim Kurulu Bflk. Hayrettin Uzun, HAVELSAN’›n 
sistem entegratörlü¤üne vurgu yapt›.

Genel Müdür Dr. Faruk Yarman, HAVELSAN’›n hedef 
ve projelerini aç›klad›.

Dr. Erhan Sar›do¤an, HAVELSAN’›n A¤ Destekli
Sistemler üzerindeki çal›flmalar› anlatt›.
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Da¤›t›m Sistemi (GBDS), seyir testleri
süren Yeni Tip Karakol Botu projesinin

ilk platformu Tuzla’da baflar›yla 
görev yap›yor.



kontrol sistemi gelifltirmeyi ve
savunma sektörünün hizmeti-
ne sunmay› hedefledi¤ini be-
lirtti. Bir soru üzerine Ulusoy,
yeni infla edilecek denizalt›lara
da uyarlanmas› mümkün ol-
makla birlikte, SEDA sistemi-
nin daha çok mevcut denizalt›-
lar›n modernizasyonu için dü-
flünüldü¤ünü ifade etti. Ulusoy
ayr›ca, HAVELSAN’›n, oldukça
yüksek teknoloji ve uzmanl›k
gerektiren sonar ve Hedef Ha-
reket Analizi (TMA) algoritma-
lar› konusunda Ar-Ge çal›fl-
malar› yapt›¤› bilgisini de kat›-
l›mc›larla paylaflt›.
SEDA sisteminin, hem semi-
ner süresince HAVELSAN
stand›nda hem de Ulusoy’un
sunumu s›ras›nda gösterilen
ve kat›l›mc›lardan büyük ilgi
gören k›sa tan›t›m filminin ise
belki de seminerin en çok ilgi
çeken gösterimi oldu¤unu
söyleyebiliriz.

Sahil Gözetleme 
Sistemleri
Sunumunda sahil gözetleme
sistemlerinde hava platformla-
r› ile sabit platformlara 
HAVELSAN yaklafl›m›n› ele
alan HAVELSAN MELTEM Pro-
je Yöneticisi Erkut Sinan Ayla,
HAVELSAN’›n MELTEM projesi
ile elde etti¤i deneyim ve bilgi
birikiminin en etkin flekilde bu
alanda kullan›labilece¤i görü-
flünü savundu. Ayla, bu konuda
HAVELSAN’›n hedeflerini; 
� Türkiye’de Sahil 

Gözetleme Radar Sistemi
(SGRS) projesini 
gerçeklefltirmek,

� Sahil ve s›n›r gözetleme
sistemlerinde yurt d›fl› 
pazarlardan pay almak,

� Deniz karakol uça¤› 
üzerindeki deneyimini 
insans›z hava araçlar›nda da
kullanmak,

fleklinde özetledi.

Gemi Bilgi 
Da¤›t›m Sistemleri
HAVELSAN, Gemi Bilgi Da-
¤›t›m Sistemi (GBDS) ad›n›
verdi¤i ürününü, ilk kez
2009 y›l›ndaki seminerde,
henüz gelifltirme aflama-
s›nda iken tan›tm›flt›. GBDS
bu defa, sistemin gelifltiril-
mesinde en büyük paya sa-
hip olan HAVELSAN Dona-
n›m Grup Yöneticisi Hayret-
tin Karabudak taraf›ndan,
iki büyük projede kullan›la-
rak baflar›s›n› kan›tlam›fl
olman›n verdi¤i gururla an-
lat›ld›. 
Gerçekten de GBDS bugün,
ulaflt›¤› üstün performansla
ve tamamen yerli bir ürün
olarak, hem milli savunma
sanayimiz ve hem de 
HAVELSAN için bir övünç
vesilesi ve onu üreten 
HAVELSAN mühendisleri
için bir gurur kayna¤› ol-

mufl durumda. GBDS ile
HAVELSAN, bu alanda d›fla
ba¤›ml›l›¤› da tamamen or-
tadan kald›rarak, savunma
sanayimizde yeni bir ç›¤›r
açm›fl oldu.
Sunumu s›ras›nda, GBDS’nin
aç›k sistem mimarisi ile es-
nek bir yap›da üretildi¤ini ve
her tür harp gemisi için ko-
layl›kla uyarlanabilece¤ini
ifade eden Karabudak, bir
soru üzerine de GBDS’nin
çok daha basit bir modeli-
nin rahatl›kla sivil ticaret
gemileri için de üretilebile-
ce¤ini belirtti.
Sonuç olarak HAVELSAN,
biri art›k kendisini kan›tla-
m›fl GBDS, di¤eri de Ar-Ge
aflamas›ndaki denizalt› ko-
muta kontrol sistemi SEDA
olmak üzere iki özgün ürü-
nü ile bu y›l›n Deniz Sistem-
leri Semineri’ne damgas›n›
vurmufl görünüyor. 
HAVELSAN, gerek savun-
ma sanayimizin deniz sek-
töründe yapt›¤› at›l›mlar ve
baflard›¤› projeler gerekse
tamamen yerli ve özgün
ürünleri ile sektörün parla-
yan y›ld›z› olarak göz dol-
duruyor. Sürekli yeni pro-
jeler peflinde koflan 
HAVELSAN, flimdi ise rota-
s›n›, kendisini yabanc› pa-
zarlara tan›tabilece¤i bir
sonraki büyük f›rsat olan
IDEF 2011’e çevirmifl du-
rumda.
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Ziya Ulusoy, HAVELSAN’›n denizalt› savafl sistemleri
konusunda yapt›¤› çal›flmalar› anlatt›.

Erkut S. Ayla, HAVELSAN’›n SGRS projesine iliflkin 
beklentilerinden söz etti.

Hayrettin Karabudak, iki y›l sonra tekrar ve bu kez
baflar›s›n› kan›tlam›fl olan GBDS’yi gururla anlatt›.

HAVELSAN, Ar-Ge aflamas›ndaki denizalt› komuta kontrol sistemine SEDA ad›n› verdi.





A skeri helikopterlerin

d›fl›nda Türk ticari he-

likopter pazar›nda da

ciddi bir hacme sahip olan

AgustaWestland’›n yetkilile-

ri, 26 Ekim’de Ankara Shera-

ton Otel’de bas›n mensupla-

r›yla bir araya gelerek,

T129’un son durumu ve

AW149 temelli TUHP149

projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Bas›n toplant›s›n›n ana bafl-

l›¤›n› oluflturan Genel Mak-

sat Helikopteri Tedarik Pro-

jesi kapsam›nda öngörülen

ifl da¤›l›mlar›n›n yan› s›ra

1960’l› y›llardan itibaren

Türkiye ile çal›flmaya baflla-

yan firman›n, ülkemizde bu-

güne kadar neler yapt›¤›na

da de¤inildi.

AgustaWestland’›n CEO’su

Giuseppe Orsi taraf›ndan,

öncelikle ATAK Projesi kap-

sam›nda gelifltirilen T129 ile

ilgili bilgilerin arz edildi¤i

toplant›da, Kara Kuvvetleri

Komutanl›¤›na temel konfi-

gürasyonda ve erken teslim

edilecek 9 adet ilave T129’un

müjdesi de verildi.

Orsi, her ne kadar T129 ile il-

gili geliflmeleri paylaflarak

toplant›ya bafllasa da as›l
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Genel Maksat ‹çin
AgustaWestland da 
Son Kozlar›n› 
Oynuyor
Genel Maksat Helikopteri Tedarik Projesinde nihai karar aflamas›na yaklafl›ld›kça,

ihalede yar›flan firmalar›n konuyla ilgili bilgilendirme çal›flmalar› da h›zland›.

Arka arkaya düzenlenen bas›n toplant›lar›n›n son ev sahibi de projede TUHP149

çözümüyle yar›flan Finmeccanica grubu flirketlerinden AgustaWestland oldu.

Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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gündeminde Genel Maksat

Helikopter Tedarik Projesi

vard›. AgustaWestland’›n bu

ihaleyi kazanmas› halinde,

Türkiye’nin sahip olaca¤›

stratejik avantajlardan bahse-

derek konuya girifl yapan Orsi,

Türkiye’nin, TUHP149 progra-

m› sayesinde, kendi bafl›na bir

helikopter tasar›mc›s› ve üre-

ticisi olaca¤›n› söyledi.

Türkiye Yüzde 50
Ortak Olacak
Türk Havac›l›k Sanayisi’nin,

TUHP149’un ortak gelifltiril-

mesinde pay sahibi olaca¤›

kadar helikopterin olgunlafl-

t›r›lmas› aflamas›nda uçufl

testlerinden, tasar›m optimi-

zasyonuna ve TUHP149’un

farkl› versiyonlar›n›n geliflti-

rilmesine kadar birçok sü-

reçte sorumluluk alaca¤›n›

söyleyen Orsi, Türkiye’nin,

Türkiye’de üretilecek ve tek-

nik destek sa¤lanacak

TUHP149’lar›n yüzde 50 or-

ta¤› olaca¤›n› da sözlerine

ekledi. Türkiye’nin, Agusta-

Westland’›n iç pazar olarak

tan›mlad›¤› ‹talya ve ‹ngilte-

re gibi ülkeler d›fl›nda

TUHP149’un nihai montaj›n-

dan ve tüm dünyaya pazar-

lanmas›ndan sorumlu olaca-

¤›n› da belirten Orsi, bu nok-

tada ülkemizin elinin ne ka-

dar kuvvetli oldu¤unu gös-

termek için genel bir de¤er-

lendirme de yapt›.

Bugün dünya genelinde kul-

lan›mda olan 8000’den fazla

bu s›n›ftan helikopter bulun-

du¤unu ve önümüzdeki 35 y›l

içerisinde -Black Hawk’lar›n

kademeli olarak kullan›m-

dan kald›r›lmas› dâhil- bu

helikopterlerin yenilenmesi

gerekece¤ini vurgulayan Or-

si, s›n›f›n›n tek yeni nesil heli-

kopteri olan TUHP149’un,

özellikle bahsi geçen ihtiyaç-

lar›n karfl›lanmas› için aske-

ri pazara yönelik olarak ge-

lifltirildi¤inin alt›n› çizdi.

TUHP149’un seçilmesi ha-

linde, Türk endüstrisinin bu

helikopteri dünya pazarlar›-

na teklif etme, satma, üret-

me ve destekleme haklar›n›

da kazanaca¤›n› söyleyen

Orsi, Türkiye’nin ilk yüksek

teknolojili havac›l›k ürünü

olacak olan TUHP149 ile

küresel pazarlara aç›-

larak Türk Hükü-

meti taraf›ndan

belirlenen

savunma

ihracat›

hedefle-

rini de

bu sayede

rahatl›kla yerine getirebile-

ce¤ini belirtti.

Türkiye 20 Milyar
Dolar Kazanabilir
Bu noktada biraz daha de-

tayl› bilgi veren ve bahsetti¤i

dünya genelinde kullan›mda

olan 8000 helikopter üzerin-

den yapt›klar› ifl planlar›n›

paylaflan Orsi, 25-30 y›l içe-

risinde, bu s›n›ftan yaklafl›k

800 adet helikopter satmay›

hedeflediklerini belirtti.

Geçti¤imiz 5 y›l içerisinde

AgustaWestland’›n farkl› s›-

n›flarda 480 helikopter satt›-

¤› göz önünde bulundurul-

du¤unda, bu hedefin oldukça

gerçekçi oldu¤unu da vurgu-

layan Orsi, bu pazardaki ifl

planlar›n› da 780 helikopter

üzerinden yapt›klar›n› belirt-

ti. Her bir helikopterin 25

milyon dolarl›k sat›fl fiyat›

oldu¤unu varsay›p kaba bir

hesap yap›ld›¤›nda, ilk etap-

ta 20 milyar dolarl›k bir pa-

zar öngördüklerini de sözle-

rine ekleyen Orsi, bak›m ve

iflletme giderlerinin, ilk sat›n

alma maliyetleri ile birebir

ayn› olaca¤›n› düflündükle-

rinde, toplam 40 milyar do-

larl›k bir ifl hacmi yarat›labi-

lece¤ini; bu 40 milyar dola-

r›n da, Türkiye ile yüzde 50-

50 çal›flacaklar› düflünüldü-

¤ünde, en az 20 milyar dola-

r›n›n Türk sanayisinde kala-

ca¤›n›n alt›n› çizdi.

Bahsi geçen ifl hacimlerinin

TUHP149’un sadece askeri

versiyonlar› için geçerli ol-

du¤unu, Türkiye’nin talep

etmesi halinde Avrupa ve

ABD’deki sivil sertifikasyon

otoritelerine baflvurularak

TUHP149’un sivil sertifikas-

yonunun da yap›labilece¤ini

konuflmas› esnas›nda belir-

ten Orsi, böyle bir durumda

ifl hacmi ile birlikte artacak

olan “know-how” transferi

sayesinde de Türk Havac›l›k

ve Uzay Sanayii A.fi. 

(TUSAfi)’›n, gelecekte kendi

ticari helikopter programla-

r›n› çok daha rahat yönetebi-

lece¤ini söyledi.

Türk Sanayisi 
‹lave Kabiliyetler de
Kazanacak
Bas›n toplant›s›n›n ilerleyen

dakikalar›nda TUHP149’un

seçilmesi halinde Türk sana-

yisinin kazanaca¤› di¤er

avantajlara de¤inen Orsi, ilk

olarak TUHP149’un seçilme-

siyle beraber fluan baflar›l›

bir flekilde yürütülen ATAK

program› kapsam›nda Türki-

ye’nin sorumluluklar›n›n art-

t›r›larak, T129 ana diflli kutu-

lar›n›n üretiminin yerli sana-

yiye b›rak›laca¤›n› söyledi. 
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Bu sayede Türk sanayisinin
döner kanatl› araçlar›n temel
bir bilefleni olan diflli kutusu
üretiminde uzmanlaflmak
için ciddi bir f›rsat yakalaya-
ca¤›n› belirten Orsi, T129 ve
TUHP149’un benzer kokpit
ve aviyonik sistemlere sahip
olaca¤›n› ve bunlar›n tasar›m
ve üretiminin de ASELSAN
taraf›ndan gerçeklefltirile-
ce¤ini sözlerine ekledi. Bun-
lara ek olarak, AgustaWest-
land’›n, ilave 100 adet heli-
kopterin aviyonik sistem
üretimini de ASELSAN’a ve-
rerek, ASELSAN’›n TUHP149
projesindeki kat›l›m pay›n›
artt›rmay› planlad›¤›n› 
belirten Orsi, böylece 
ASELSAN’›n üretimden sa¤-
layaca¤› ekonomik avantajla-
r›n› artt›raca¤›n› ve Agusta-
Westland gibi dünyan›n lider
helikopter üreticilerinden bi-
rine ana tedarikçi olmay› ga-
rantileyece¤ini söyledi. Orsi,
tabiî ki TUSAfi cephesi için de
bir de¤erlendirme yapt›.
T129 ve TUHP149 aras›ndaki
sistem benzerliklerinin ulus-
lararas› pazarda TUSAfi’›n
ihracat faaliyetlerinde elini
oldukça güçlendirece¤ini
söyleyen Orsi, benzer kokpit
ve aviyonik sistemlere sahip
bir genel maksat helikopteri
ile bir taarruz helikopterin-
den oluflan bir paketin ne ka-

dar cazip bir teklif olaca¤›n›
vurgulad›. Orsi, konuflmas›n›,
AgustaWestland’›n Türki-
ye’ye, var olan ifl birli¤ini da-
ha da gelifltirerek, tamamen
yeni bir Türk helikopteri
üretmeyi veya yeni bir Agus-
taWestland modeli üzerinde
ifl birli¤i yapmay› teklif etti¤i-
ni söyleyerek sürdürdü.
TUSAfi’›n ana yüklenicili¤in-
de sürdürülmekte olan T129
program›n›n, ifl birli¤ine ol-
dukça aç›k bir yap›da olmas›-
n›n TUHP149 için de sa¤lam
bir temel oluflturaca¤›n› söz-
lerine ekleyen Orsi,
TUHP149’un seçilmesi halin-
de, TUSAfi ve beraberinde
ASELSAN, ROKETSAN ve TEI
gibi Türk Savunma Sanayi-
si’nin bel kemi¤ini oluflturan
ana oyuncular d›fl›nda, küçük
ve orta ölçekli yerli firmala-
r›n da alt yüklenici olarak yer
alaca¤› projedeki paylar›n›n
yüksek olaca¤›n› belirtti.
Türk firmalar›n›n TUHP149’un
tüm uçufl testlerine kat›la-
rak, helikopterlerin tasar›m
optimizasyonunda ve geliflti-
rilmesinde de çok ciddi bir
“know-how” kazanaca¤›n›
söyleyen Orsi, daha önce de
belirtti¤i gibi, Türkiye’nin bu
program sayesinde diflli ku-
tusu parçalar›n›n üretimi gibi
bir tak›m kritik teknolojiye de
sahip olaca¤›n› yineledi. Bu

kritik teknolojilerin, T129
program› kapsam›nda 
TUSAfi taraf›ndan üretilecek
olan kompozit pallere bir ek
olaca¤›n› söyleyen Orsi,
TUHP149’un da bu kompozit
pallerle tasarland›¤›n›n alt›n›
çizdi.

AgustaWestland’dan
30 Y›ll›k ‹fl Birli¤i
Taahhüdü
Orsi ayr›ca, bas›n toplant›s›n›n
bafl›ndan beri ara ara bahset-
ti¤i yerli deste¤in ise Lojistik
Destek Analizi’nin 3’üncü se-
viye bak›m faaliyetlerini kap-
sad›¤›n› belirterek, bunun da
aktar›lacak olan “know-
how”a katk›da bulunaca¤›n›
söyledi. Yine daha önce bah-
setti¤i gibi TUHP149’un Türki-
ye’ye sa¤layaca¤› ticari avan-
tajlara at›fta bulunan Orsi, Ge-
nel Maksat Helikopter Tedarik
Projesi kapsam›nda, Agusta-
Westland’›n, ülkemize, Türk
Havac›l›k ve Savunma Sanayi-
si ile yaklafl›k 30 y›ll›k bir ifl
birli¤i taahhüt etti¤ini de vur-
gulad›. Ayr›ca TUHP149 s›n›-
f›ndaki helikopterler için kü-
resel anlamda önemli bir pa-
zar oldu¤unu da sözlerine ek-
leyen Orsi, çerçeve anlaflma
kapsam›nda, Türkiye’nin bu
helikopterin tüm ihracat hak-
lar›na sahip olaca¤›n› da
belirtti.

Bas›n toplant›s›nda, TUHP149’un
Türkiye taraf›ndan seçilmesi
halinde uygulamay› öngör-
dükleri faaliyetleri genel ola-
rak anlatan Orsi, konuflmas›-
n›n sonlar›nda, bu ihalede
yar›flt›klar› rakip firmayla k›-
yasland›¤›nda sa¤lad›klar›
avantajlar› da özetledi. Özel-
likle Kara Kuvvetleri Komu-
tanl›¤›n›n ihtiyac› paralelinde
oluflturulacak T129 filolar›-
n›n yan›na ayn› aviyonik sis-
temlere sahip TUHP149 filo-
lar›n›n kurulmas›n›n gerek
ekonomik gerekse operasyo-
nel anlamda birçok avantaj
sa¤layaca¤›n› söyleyen Orsi,
ayr›ca Türkiye’nin talep et-
mesi halinde, deniz kuvvetle-
ri için gelifltirilebilecek bir
TUHP149 versiyonu için ta-
sar›m ve gelifltirme faaliyet-
lerinde Türkiye’nin tam yet-
kiye sahip olaca¤›n› söyledi.
S›n›f›ndaki di¤er helikopter-
lerle k›yasland›¤›nda, yeni bir
tasar›ma sahip olan
TUHP149’un, idame maliyet-
lerinde de çok büyük tasar-
ruf sa¤layaca¤›n›n da alt›n›
çizen Orsi, 100 helikopterden
oluflan bir filoda, her heli-
kopterin en az 30 y›l operas-
yonel görev süresi oldu¤u ve
y›ll›k ortalama 300 saat uçtu-
¤u varsay›ld›¤›nda, yaklafl›k 1
milyar dolar tasarruf edilebi-
lece¤ini söyledi.
‹lk prototipi, bundan nere-
deyse tam bir y›l önce,
13 Kas›m 2009’da uçan
AW149’un, yeni motor ve ye-
ni paller gibi unsurlara sa-
hip tam donan›ml› prototipi-
nin ilk uçuflunu 2011 bafl› gi-
bi yapaca¤› bilgisini de kat›-
l›mc›larla paylaflan Orsi, bu
ihale kapsam›nda masaya
koyduklar› teklifin, Türk Ha-
vac›l›k Sektörü’nün kazana-
ca¤› tasar›m ve üretim kabi-
liyetleri aç›s›ndan büyük
önem tafl›d›¤›n› ve AW149
temelli TUHP149’un, s›n›f›-
n›n tek yeni nesil helikopteri
olma özelli¤i ile potansiyel
helikopter pazar›nda birçok
avantaja sahip oldu¤unun
tekrar tekrar alt›n› çizerek
bas›n toplant›s›n› noktalad›.
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TSKGV Genel Müdür Yard›mc›s› Tümgeneral (E) Fikri Gö-
nültafl ve Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar’›n
çeflitli aç›klamalar yapt›¤› bas›n toplant›s›nda, yerli fir-

malar›m›z›n üst düzey yöneticilerinin yan› s›ra yabanc› firma
temsilcilerinin ve askeri ataflelerin göstermifl oldu¤u ilgi de
oldukça yüksekti. 1993’ten bu yana 2 y›lda bir düzenlenen ve
“Avrasya Buluflmas›” olarak adland›r›lan IDEF fuarlar›n›n, her
geçen sene daha baflar›l› grafikler çiziyor olmas›, flüphesiz sa-
vunma sanayimiz ve ülkemiz ad›na çok sevindirici. Bu baflar›l›
tabloyu, yapt›¤› sunum ile somutlaflt›ran Tümgeneral (E) Gö-
nültafl, öncelikle fuarlar›n yap›ld›klar› ülkeye ve flehre zengin-
lik katt›¤›n›, insanlar›n geliflmesine vesile oldu¤unu, dolay›s›y-
la da ek kazanç imkânlar› do¤urdu¤unu ve yarat›lan katma
de¤erin, tamamen ülke ekonomisine katk›da bulundu¤unu
belirterek sözlerine bafllad›.
IDEF’in amac›n›, tüm kat›l›mc›lara son teknolojik geliflmeler
hakk›nda fikir verilmesinin sa¤lanmas›, yerli ve yabanc› sa-
vunma sanayisi firmalar›n›n ayn› platformda buluflturulmas›,
sanayicilerin yeni ürünlerini sergilemelerine olanak sa¤lan-
mas› ve ülkeler aras› teknoloji transferlerine ortam yarat›l-
mas› olarak belirten Tümgeneral (E) Gönültafl, art›k bir mar-
ka olan IDEF’in bölgesinde en büyük fuar oldu¤unu; dünyada
ise ilk 5 fuar aras›nda yer ald›¤›n›n alt›n› çizdi.
Kat›l›mc› firma ve ziyaretçi say›s› bak›m›ndan geçmiflteki fuar
dönemleri ile k›yasland›¤›nda, en baflta da belirtti¤imiz gibi,
giderek yükselen bir grafik çizen IDEF’in 2009 y›l› verilerini -
2007 ile k›yaslayarak- flu flekilde aç›klad›:
� 45 ülkeden 283 yabanc› ve 180 yerli; toplam 463 firma kat›l›m›,
� 19.000 m2 olan ürün sergileme alan›n›n yüzde 16 artarak

22.000 m2’ye yükselmesi,
� Heyet gönderen ülke say›s›n›n, 49’dan, yüzde 43 artarak

70’e ulaflmas›,
� 264 olan üst düzey yabanc› delegasyon kat›l›m›n›n 

yüzde 41 artarak 372 heyet üyesine yükselmesi,
� Üst düzey delegasyon olarak da 25 bakan, 

4 genelkurmay baflkan›, 7 genelkurmay 2’nci baflkan›, 
13 bakan yard›mc›s› ve 14 müsteflar kat›l›m›.

IDEF 2009’un dikkat çeken faaliyetlerinden bir di¤erinin de fu-
ar esnas›nda yap›lan görüflmeler oldu¤unu sözlerine ekleyen
Tümgeneral (E) Gönültafl, bu kapsamda Genelkurmay Bafl-
kanl›¤›, Milli Savunma Bakanl›¤›, Kuvvet Komutanl›klar› ve Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›¤› için 16 görüflme ofisinin teflkil
edildi¤ini aç›klad›. Kat›l›mc› firmalar ve yabanc› heyetler ile bu
makamlar aras›nda toplam 1200 görüflme yap›ld›¤›n›, savun-
ma sanayisi hakk›nda 11 seminer ve konferans düzenlendi¤i-
ni ve 29 sözleflme imzaland›¤›n› da belirten Tümgeneral (E)
Gönültafl, sunumunun kalan k›sm›nda da IDEF 2011 ile ilgili
bilgiler verdi. 63.000 m2’lik bir kapal› alanda yap›lmas› planla-
nan IDEF 2011’e, 120 ülke savunma bakan› ile 12 uluslararas›
kuruluflun tedarikten sorumlu makamlar›n›n davet edilece¤i-
ni söyleyen Tümgeneral (E) Gönültafl, fuara kat›lmak için flu
ana kadar sözleflme imzalayan veya rezervasyon yapt›ran ül-
ke ve firma say›s› göz önüne al›nd›¤›nda, fuar bafllang›c›na ka-
dar kat›lacak ülke say›s›n›n 50’yi, firma say›s›n›n da 500’ü afl-
mas›n› beklediklerini belirtti.

IDEF 2011’de, Türk Hava Kuvvetleri’nin 100’üncü kurulufl y›l
dönümü vesilesiyle de etkinlikler icra edilece¤ini söyleyen
Tümgeneral (E) Gönültafl, toplant›ya kat›lan herkese, özellikle
de yabanc› misyon temsilcilerine teflekkür ederek sözü Sa-
vunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar’a b›rakt›.
Tümgeneral (E) Gönültafl’›n konuflmas›na ek olarak, IDEF’in
bu bölgedeki en güçlü fuar olarak planland›¤›n›; ‹stanbul’da
yap›lan fuar›n, özellikle son derece güçlü bir fuar oldu¤unu
gözlemlediklerini söyleyen Bayar, bunun 2011’de de tescille-
nece¤ini belirtti. Savunma flirketlerimizden, özgün ürünleri ile
genifl bir portföyle kat›lmalar›n› beklediklerini de sözlerine
ekleyen Bayar, SSM’nin 2009 y›l› içerisinde kat›l›p gözlemledi-
¤i kadar›yla, IDEF’in, yabanc› heyet anlam›nda en çok kat›l›m›n
oldu¤u fuar oldu¤unun da alt›n› çizdi.
Daha sonra gazetecilerin sorular›n› yan›tlayan Bayar ve Tüm-
general (E) Gönültafl, 2011’de IDEF’e ilk kez kat›lacak 12 ülke
oldu¤unu, 2009’da 4 milyon 500 bin dolar gelir elde edildi¤ini,
2011’de ise asgari 4 milyon 250 bin dolar gelir elde edilmesi-
nin hedeflendi¤ini de belirterek toplant›y› sonland›rd›lar.

Avrasya Buluflmas› 
IDEF ‹çin Geri Say›m Bafllad›

Milli Savunma Bakanl›¤›’n›n himaye 
ve deste¤inde, Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf› (TSKGV)’nin 
yönetim ve sorumlulu¤unda, 
TÜYAP Tüm Fuarc›l›k Yap›m A.fi.’nin
organizasyonunda, 10 - 13 May›s 
2011 tarihleri aras›nda ‹stanbul
Büyükçekmece’deki Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde bu sene 10’uncusu
icra edilecek olan IDEF’11 Uluslararas›
Savunma Sanayi Fuar›’n›n tan›t›m›na
yönelik bas›n toplant›s›, 8 Kas›m’da
Ankara Sheraton Otel’de düzenlendi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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Özellikle ses yal›t›m›n›n
iyi yap›lmad›¤› hava
araçlar›nda görev ya-

pan pilotlar ve mürettebat›n
yan› s›ra görevli yer persone-
li de motor gürültüsüne uzun
süreler boyunca maruz kala-
biliyor. Böylesi bir ortamda
iflitme duyusunun hasar gör-
mesinde, hem gürültü sevi-
yesinin yüksekli¤i hem de
gürültüye ne süreyle maruz
kal›nd›¤› önemli. Süre uza-
d›kça, hasar›n kal›c› hale gel-
mesi de ihtimal dahilinde.

Bafll›ca ‹ki 
Sorun Var
Bu noktada, motorlar›n ya-
ratt›¤› gürültü aç›s›ndan iki
önemli sorun karfl›m›za ç›k›-
yor: Öncelikle, motor gürül-
tüsü, iflitme duyusunda kal›c›
hasar yaratarak önemli bir
sa¤l›k sorunu oluflturuyor.
Bir di¤er sorun ise, gürültü-

nün yaratt›¤› tahribat›n en-
gellenmesine yönelik olarak
kullan›lan kulak t›kaçlar›n›n,
d›fl dünyadan gelen tüm ses-
leri kesti¤i için, personelin
görev performans›n› düflür-
mesi. Özellikle bir çat›flma
ortam›nda görev yapan per-
sonelin, çeflitli sesli ikazlar›
ve birbirlerini duyamamas›,
birtak›m aksakl›klara ve te-
lafisi mümkün olmayan ha-
talara yol açabiliyor.

Dünyan›n önde gelen iflitme
sistemleri gelifltiricisi 
Amplifon’un bünyesinde ge-
lifltirilen Omara iletiflim sis-
temi, iflte bu her iki soruna
da çözüm olarak öneriliyor.
Omara, çok düflük frekans

aral›klar›nda anlafl›l›r duy-
may› mümkün k›ld›¤› gibi,
sa¤l›k aç›s›ndan tehlike ya-
ratan üst frekanslarda da
koruma sa¤l›yor. Böylelikle,
hem anlafl›l›r duyma sa¤-
land›¤›ndan iletiflim kayb›

Motor Gürültüsüne Karfl› 
Etkili Bir Çözüm: Omara

Özellikle günümüz savafl uçaklar›nda ve helikopterlerde

kullan›lan motorlar›n gürültü seviyelerinin daha afla¤›ya

çekilmesi için çal›flmalar yap›lsa da, hala fazlas›yla

gürültülüler. 85 desibelin üzerindeki seslerin insan›n 

iflitme duyusuna zarar vermeye bafllad›¤› düflünüldü¤ünde,

145 desibele ulaflabilen bir jet motoru sesinin yarataca¤›

tahribat›n seviyesini tahmin etmek zor olmasa gerek.
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com

Nas›l Duyar›z?
Duyma, ses dalgalar›n›n kulak zar›ndaki hareketleri sonucunda olufl-
maktad›r. Ses dalgalar›n›n kulak zar›n› titretmesiyle bafllayan süreç, ku-
lak kemiklerinin, kulak içerisinde salyangoz ad› verilen 
organda bulunan s›v›y› hareketlendirmesiyle devam eder. Salyangozdaki
s›v›n›n hareketleriyse saç hücresi ad› verilen minik hücrelerce alg›lan›r

ve beyne iletilir. Afl›r› gürültüye maruz kalmak ise bu saç hücrelerinin
ölmesine neden olur.T
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kaynakl› sorunlar ortadan
kald›r›labiliyor hem de iflit-
me kayb› yaflanmas›n›n önü-
ne geçilebiliyor.
Kablolar, ba¤lant› elamanla-
r›, al›c› ve filtre gibi çeflitli
parçalardan oluflan Omara,
kifliye özel tasarland›¤›ndan,
kullan›c›y› rahats›z etmiyor.
Silikon tabanl› kulak kal›pla-
r› üzerine yerlefltirilen akus-
tik filtre sayesinde d›flar›dan
gelen tüm sesleri engelle-
yen Omara, üzerindeki min-
yatür hale getirilmifl al›c›lar
sayesinde de elektronik
sinyal ve dahili haberleflme
sistemi üzerinden iletilen
sesli mesajlar›n gürültü-
den ar›nd›r›lm›fl bir biçim-
de duyulmas›n› sa¤l›yor.
Omara’n›n, hava geçirgen
yap›s› sayesinde, özellikle
jet pilotlar› için önemli bir
di¤er sorun olan, ani irti-
fa de¤iflimlerinde, kula-
¤›n içi ve d›fl› aras›nda
oluflan bas›nç fark›n›n,
kulak zar› üzerinde ya-
ratabilece¤i olumsuz
etkileri de önleyebildi¤inin ve
bu özelli¤iyle benzerlerinden
ayr›ld›¤›n›n da alt› çiziliyor.
Her türlü pilot kask›yla uyum

sa¤layabilen Omara’n›n ku-
la¤a tak›lan silikon k›sm›, bir
kablo ile pilot kask›na, pilot
kask› kiti de, kask üzerinde
aç›lan delikten geçirilerek,
dahili haberleflme sistemine
ba¤lan›yor. Omara kiti, her
tür kaska monte edilebilece-

¤i gibi, al›c›dan gelen ses flid-
detinin ayarlanabilmesine de
imkân sa¤l›yor. Omara’n›n
sundu¤u imkânlara karfl›n,

beraberinde
baz› deza-
vantajlar tafl›-
d›¤› da görül-
mekte. Pilotlar›n
pek ço¤unun, hava
araçlar›ndan çeflitli
sebeplerle gelebilecek ya-

banc› sesleri duymak is-
tedikleri biliniyor. Özel-
likle, motordan ya da bir
helikopterin pallerinden
gelebilecek herhangi bir
anormal ses, mermi isa-
beti sesi, aç›k kalm›fl
cam veya kap› sesi gibi
acil müdahale gerekti-
rebilecek çeflitli sorun-
lara iflaret eden sesle-
rin duyulmas›n›n hayati
önem tafl›d›¤›n› düflü-
nen pilotlar, Omara ve
benzeri cihazlar›n kul-
lan›lmas›na pek de s›-
cak bakmayabiliyor.
Ayr›ca, kifliye özel ta-
sarlanmas› cihaz›n
maliyetini art›r›c› bir
izlenim yarat›rken,
dahili haberleflme

sistemi ba¤lant›s› için kas-
k›n delinmesi de kullan›c›
taraf›ndan istenmeyebilir.
Bu sayd›klar›m›za, yeni ne-

sil hava araçlar›n›n telsiz ve
aviyonik sistemlerinin, gü-
rültü ve parazit flikayetlerini
en az düzeye çekecek flekil-
de tasarlanmalar› da, 
Omara’n›n yayg›n kullan›-
m›na engel oluflturabilir.
2005 y›l›nda, iflitme sistem-
leri üzerine çal›flan Ampli-
fon’da görev yapan ‹sviçreli
akademisyen ve bilim
adamlar›nca üzerinde çal›-
fl›lmaya bafllanan ve iki y›ll›k
bir projenin ürünü olan
Omara, hâlihaz›rda ‹sviçre
ve Finlandiya silahl› kuvvet-
leri taraf›ndan kullan›l›yor.
2009 y›l›nda Frans›z Hava
Kuvvetlerinin akrobasi tak›-
m› EVAA’n›n da Omara ile
uçtu¤u biliniyor. Bakal›m,
Amplifon, önümüzdeki dö-
nemlerde, Omara’n›n pazar
pay›n› geniflletebilme imkâ-
n›na sahip olabilecek mi?

‹flitme Sistemlerinde 
Aktif - Pasif Uygulamalar
‹flitme sistemlerinde, yüksek sesleri azaltmak için aktif (aktif ses azaltma tekni¤i) 
ve pasif (akustik filtreleme) olmak üzere iki teknoloji kullan›l›rken, her ikisinin 
birlefltirildi¤i sistemler de mevcut. Aktif sistemde, yüksek ses düzeyi, 100-300 Hz’lik
düflük frekans aral›¤›na getirilirken, pasif sistemde, basitçe tüm sesler engelleniyor.





Kuruldu¤u 1958 y›l›ndan
günümüze, ayaklar›
yere basan pek çok

projeyi hayata geçirmifl olan
DARPA’n›n bu baflar›s›nda, fi-
kirlerini özgür b›rakan dahi
insanlar› çat›s› alt›nda topla-
may› baflarm›fl olmas›n›n ya-
n›nda, DARPA için kesenin
a¤z›n›n aç›k tutulmas›n›n da
pay› tart›fl›lmaz. DARPA’n›n
son ç›lg›nl›klar›ndan bir di¤e-
ri olan Transformer ya da di-
¤er ad›yla TX’e de toplam 55
milyon dolar bütçe ayr›ld›¤›
belirtiliyor. Proje, isminden
de anlafl›laca¤› gibi, görünür-
deki özelliklerinin yan›nda
farkl› kabiliyetler de tafl›yan
ve gerekti¤inde biçim de¤iflti-
rebilen araçlar›n konu edildi-
¤i sinema filmlerinden esin-
lenerek, böylesi bir arac›n
gelifltirilmesini hedefliyor.
En az 4 tekerlekli bir arazi
arac› olmas› planlanan TX’in,
dikey kalk›fl ve inifl yapabilme
kabiliyetine (Vertical Take-
Off and Landing / VTOL) sahip
olmas› bekleniyor. Yak›t ik-
maline ihtiyaç duymadan
yaklafl›k 500 kg’l›k faydal› yü-
kü 250 deniz mili (yaklafl›k
400 km) menzile ulaflt›rabil-
mesi ön görülen TX, standart
bir askerin, özel bir e¤itim
gerektirmeden, rahatl›kla
kullanabilece¤i flekilde ta-
sarlanacak.
4 personel ve teçhizatlar›n›
tafl›yabilecek kapasitede bir
arazi arac› olarak tasarlan-
mas› planlanan TX, uçabilme
özelli¤i sayesinde de, y›k›lm›fl
köprü, uçurum ve nehir gibi
bir kara arac›n›n aflamayaca-
¤› engelleri aflabilecek, ma-

y›n ya da çeflitli patlay›c›larla
tuzaklanm›fl arazilerin ve pu-
su kurulmas› muhtemel böl-
gelerin üzerinden uçarak
tehlikeden kaç›nabilecek.
TX’in ayr›ca, zorlu arazilerde
s›k›fl›p kalm›fl küçük birlikle-
re g›da ve cephane takviyesi
yap›lmas› gibi lojistik görev-
lerin yan› s›ra s›hhi nakliye
arac› olarak da kullan›lmas›
hedefleniyor.
Elbette, böylesi bir arac›n
beklenen kabiliyetleri göste-
rebilmesinde, öncelikli ola-
rak, sahip olaca¤› motor bü-
yük önem tafl›yor. Projenin
ilk safhas›ndaki çal›flmalar›
kapsayan, motorun kavram-
sal tasar›m› için DARPA, dün-
yan›n önde gelen itki sistemi
üreticilerinden olan Pratt &
Whitney Rocketdyne’i görev-
lendirdi. TX’in motorunun ge-
lifltirilmesine yönelik olarak 1
milyon dolarl›k bir bafllang›ç
anlaflmas› yap›lan Pratt &
Whitney Rocketdyne, moto-

run, 2015 y›l›nda haz›r olaca¤›-
n› ön görüyor. TX’te kullan›la-
cak olan motorda, yine firma-
n›n gelifltirdi¤i EnduroCORE™
motorundan esinlenilece¤i-
ni belirtiliyor. Di¤er dizel
motorlara k›yasla daha az
yak›t tüketen ve hafifli¤iyle
öne ç›kan EnduroCORE™, it-
ki sa¤laman›n yan› s›ra güç
jeneratörü olarak da kulla-
n›labiliyor.
DARPA, 3 safhadan olufltu-
¤unu belirtti¤i TX projesi kap-
sam›nda, Pratt&Whitney
Rocketdyne’in yan› s›ra, AAI
Corporation ve Lockheed
Martin’i ana sistem entegra-
törleri olarak seçerken, 
Carnegie Mellon Üniversite-
si, ThinGap ve Aurora Flight
Sciences ortakl›¤› ve Metis
Design Corp firmalar›n› da
projenin çeflitli aflamalar›nda
görevlendirdi.
Projenin, 9 milyon dolar büt-
çe ayr›lan ve 12 ay sürmesi
öngörülen ilk safhas›nda,

arac›n; itki sistemi, kanat ya-
p›s›, uçufl kontrol sistemleri,
hava / yer konfigürasyonu ve
enerji da¤›t›m sistemleri gibi
birimlerinin gelifltirilmesine
yönelik çal›flmalar›n yap›l-
mas› planlan›yor. Bu bafllan-
g›ç safhas›ndan elde edile-
cek veriler, bir sonraki afla-
man›n nas›l yürüyece¤ine
›fl›k tutacak.
Sistem entegratörleri ile bir-
likte sürdürülecek olan kritik
tasar›m sürecinin ikinci saf-
haya tafl›nmas›yla, tasar›m›
destekleyecek teknolojinin
tüm detaylar›yla olgunlaflt›-
r›lmas› hedefleniyor. Rüzgâr
tüneli testleri gibi perfor-
mans testlerinin yap›lmas›-
n›n öngörüldü¤ü ikinci safha
için ayr›lan ödenek ise 10
milyon dolar. Üretim ve mon-
taj aflamalar›n›n tamamla-
n›p, arac›n yerde ve havadaki
testlerinin yap›laca¤› üçüncü
safha için ise 35 milyon dolar
bütçe ayr›ld›¤› belirtiliyor.
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DARPA’n›n Son Ç›lg›nl›¤›:
Transformer
Ekibinin akl›na gelen uçuk fikirleri “bofl hayaller” olarak

görmeyip, elindeki tüm imkânlarla bu hayallerin nas›l

gerçe¤e dönüfltürülebilece¤inin peflinde oldu¤u görülen

Amerikan Savunma Bakanl›¤›na ba¤l› ‹leri Araflt›rma

Projeleri Ajans› (Defense Advanced Research Projects

Agency / DARPA), yine ses getiren ilginç bir projeyle 

gündemde: Transformer (TX).
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com

AVX Aircraft firmas›n›n konsept Transformer tasar›mlar›
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Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM)’nin
ev sahipli¤inde 15

Eylül’de gerçeklefltirilen
NAMSA Semineri’ne, ge-
rek askeri kanattan ge-
rekse sektör firmalar› ta-
raf›ndan gösterilen ilgi yo-
¤undu. SaSaD Genel Sek-
reter Yard›mc›s› Tu¤g. (E)
Y›lmaz Küçükseyhan tara-
f›ndan yap›lan aç›l›fl ko-
nuflmas› ile bafllayan et-
kinlikte, Milli Savunma
Bakanl›¤› (MSB) Teknik
Hizmetler Daire Baflkan›
Y. Müh. Albay Erdal Torun
da söz ald›. Konuflmas›n-
da NATO’nun tedarik ajan-
s› olan NAMSA ile iliflkile-
rimizin mevcut durumun-
dan bahseden ve Türk Sa-
vunma Sanayisi ile NAMSA
aras›ndaki ifl birli¤inin na-
s›l gelifltirilmesi gerekti¤i-
ne de¤inen Y. Müh. Albay
Torun’un ard›ndan, kürsü-
ye Savunma Sanayii Müs-
teflar Yard›mc›s› ‹smail
Tohumcu ç›kt›. Tohumcu,
konuflmas›nda, günümüz-
de Türkiye’nin art›k sade-
ce NATO’nun askeri kana-
d›nda bir güç çarpan› ola-
rak yer almad›¤›n›, yerli
sanayimizin ürünleri ile de
bu süreçlere dahil olma-
s›ndan duyulan memnuni-
yeti dile getirdi. Konuflma-
lar›n ard›ndan sunumlar›n›
yapmak üzere NAMSA
Halkla ‹liflkiler Müdürü

Marie-Claire Goller ile Te-
darikten Sorumlu Direktör
Yard›mc›s› Robert Smit
yerlerini ald›. Özel durum-
lar d›fl›nda tüm ihtiyaçlar›-
n› NATO üyesi ülkelerde
konufllu firmalardan kar-
fl›layan NATO Bak›m ve ‹k-
mal Ajans› NAMSA’n›n ta-
n›t›m›n›n yap›ld›¤› sunum-
larda, NAMSA ile ifl yapma
kurallar›na, NAMSA-Tür-
kiye iliflkilerine ve yeni
program olanaklar›na de-
¤inildi.

Meclisin Gündemi de
Oldukça Yo¤undu
30 Eylül’de TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversite-
si’nde Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar’›n
da kat›l›m›yla toplanan
TOBB Savunma Sanayii
Meclisi’nin gündeminde
ise dönem içi faaliyetler,
2009 verilerinin de¤erlen-
dirilmesi ve savunma sa-
nayisi güvenli¤i yönetmeli-
¤i ile uluslararas› pazarla-
ma ve ortak giriflimler ko-

nular› vard›. Toplant›n›n
aç›l›fl konuflmas›n› yapan
ve gündemle ilgili kat›l›m-
c›lar› bilgilendiren SaSaD
Genel Sekreter Yard›mc›s›
ve Meclis Baflkan› Tu¤g. (E)
Y›lmaz Küçükseyhan, ayr›-
ca sanayiciler taraf›ndan
kendisine iletilen bir s›k›n-
t›y› da Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar’a
arz etti: Sanayicilerin 
OYTEP (On Y›ll›k Temin /
Tedarik Program›) ile ilgili
dokümanlar›n bir k›sm›na
ulaflabildiklerini, uygula-
maya yönelik belgelere ve
özellikle daha uzun vadeli
programlar› içeren Strate-
jik Hedef Plan› (SHP)’ye ise
ulaflamad›klar›n› dile geti-
ren Tu¤g. (E) Küçüksey-
han, SSM’nin öncülü¤ünde
bu problemlere bir çözüm
bulunmas›n› istedi.
Tu¤g. (E) Küçükseyhan’dan
sonra 2009 verilerine göre
de¤erlendirme yapt›¤› su-
numunda Bayar, sözleflme
bedeli baz›nda proje mo-
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Eylül ay›n› düzenledi¤i toplant› ve seminerler ile oldukça

yo¤un geçiren Savunma Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i

(SaSaD), 15 Eylül’de NATO NAMSA Türk Savunma Sanayii

Bilgilendirme Semineri’ne ve 30 Eylül’de de Türkiye Odalar

ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Savunma Sanayii Meclis

Toplant›s›’na imza att›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

SASAD Sorunlara
Çözüm Ar›yor
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delleri da¤›l›m›, yurt içi ge-
lifltirme projelerinden ör-
nekler, Savunma Sanayii
Destekleme Fonu (SSDF)
gelir ve giderleri, SSM pro-
je hacmi, projelerde yan
sanayi / KOB‹ pay› örnekle-
ri, Ar-Ge harcamalar›, sa-
vunma ve havac›l›k ürünle-
ri ihracat› ile 2009’da ger-
çeklefltirilen offset miktar-
lar› hakk›nda bilgi verdi.
Bayar’dan sonra söz alan
MSB Teknik Hizmetler
Daire Baflkan› Y. Müh. Al-
bay Erdal Torun, savunma
sanayisi güvenli¤i denildi-
¤inde, bahsi geçen güven-
li¤in amac›n›n gizlilik de-
receli bilgi, belge ve mal-
zemeyi korumak ve bu
sektörde çal›flma ortam›n›
güvence alt›na almak ola-
rak aç›klad›. Bu güvenlik
gereklerini yerine getir-
menin, uluslararas› or-
tamda ve yurt içi ihale ve
çal›flmalarda, sektörde
kalifiye olmufl kurum ve
kurulufllara, bu ifllere hiç

becerisi olmayan 3’üncü,
4’üncü s›n›f sanayi anlay›fl›
olan firmalara karfl› büyük
bir avantaj sa¤lad›¤›n› be-
lirten Y. Müh. Albay Torun,
savunma sanayisi firmala-
r›n›n güvenlik standartla-
r›na uygun hale getirilme-
sini bu maksatla önemse-
diklerini vurgulad›.

Ortak Giriflimler de
Konufluldu
Meclis toplant›s›ndaki bir
sonraki konuflmac› Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi Ö¤retim Gö-
revlisi Doç. Dr. Dilber
Ulafl’t›. Doç. Dr. Ulafl, ayn›
zamanda Doktora tez ko-
nusu olan “Uluslararas›
Pazarlara Girifl Stratejisi
Olarak Ortak Giriflimler”
üzerine bir sunum yapt›.
Literatürdeki kavram kar-
maflalar›ndan bahseden
Doç. Dr. Ulafl, “Joint 
Venture”›n dilimize “Ortak
Giriflim” olarak geçti¤ini,
fakat stratejik ifl birlikleri

ile çok kar›flt›r›lan bir kav-
ram oldu¤una ve yabanc›
pazarlara girmek isteyen
firmalar›n flirket birleflme-
lerinden ve sat›n almalar-
dan ziyade neden ortak giri-
flim stratejisini tercih etti¤i-
ne de¤indi. Ortak giriflimle-
rin türleri, farkl›l›klar›, ge-
nel özellikleri, potansiyel
ortaklar›n nas›l seçildi¤i,
ortakl›k içinde yaflanan
problemlerin baflar›y› nas›l
etkiledi¤i, neden son bul-
du¤u gibi alt bafll›klar› ele
alan Doç. Dr. Ulafl, savun-
ma sanayimizin dünyadaki
örneklerinden bahsederek
sunumunu noktalad›.
Meclis Toplant›s›nda son
sözü ise baflar›l› bir ulus-
lararas› ortak giriflim ör-
ne¤i olan FNSS’nin Genel
Müdürü Nail Kurt ald›. 20
y›ld›r baflar›l› bir ortak gi-
riflimi sürdürdüklerini be-
lirterek konuflmas›na bafl-
layan Kurt, en az bir 20 y›l
daha bu ortakl›¤› sürdüre-
ceklerini öngördüklerini

ve genel olarak yurt d›fl›n-
da stratejik ortakl›klar›
tercih ettiklerini söyledi.
Stratejilerinin, çal›flacak-
lar› ülkenin flartlar›na, ne
istedi¤ine ba¤l› olarak ve
ortaklar›n›n durumuna gö-
re de¤ifliklik gösterebildi-
¤ini de söyleyen Kurt,
FNSS’nin stratejisini flekil-
lendirirken tercihinin ta-
mamen esneklik üzerine
kurulu oldu¤unu, ülke ve
proje flartlar›na göre yak-
lafl›mlar›n› belirlediklerini
belirtti. Bunun, genel an-
lamda ihracat baflar›n›z›
da belirleyen faktör oldu-
¤unu sözlerine ekleyen
Kurt, teknoloji transferinin
ve o ülkede ne kadar kal›c›
oldu¤unuzun önemine de-
¤inirken, kal›c›l›¤›n, alt
yüklenicilerinize de o ül-
kede ifl birli¤i f›rsatlar› ya-
ratt›¤›n› söyledi. Nail
Kurt’un konuflmas› ile son
bulan TOBB Savunma Sa-
nayii Meclisi, Aral›k ay›nda
toplanmak üzere da¤›ld›.
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Prof. Dr. Davuto¤lu, “Bili-
yorsunuz, Türkiye ola-
rak, zoru baflard›k ve

Orta Do¤u’nun kuzeyini, yani
Suriye, Lübnan ve Ürdün’ü,
serbest dolafl›m, serbest tica-
ret zemininde birlefltirdik. Bu-
rada da, Körfez ülkeleriyle
serbest ticaret anlaflmas›n›n
önünü açt›k. Ticaret ve yat›-
r›m, tar›m ve g›da güvenli¤i,
ulafl›m ve iletiflim, enerji, çev-
re, turizm, sa¤l›k, kültür ve
e¤itim alanlar›nda, 9 alanda
eylem plan› ortaya ç›kard›k.
Önümüzdeki y›l›n may›s ay›n-
da, Körfez ülkeleriyle serbest
ticaret anlaflmas›n›n imzalan-
mas›yla, Orta Do¤u’nun kuze-
yi ile Körfez’ini birlefltirmifl
olaca¤›z” diye bafll›yor söze.

Türkiye’nin BOP’u
ABD eski Baflkan› Bush kad-
rolar›n›n yaratt›¤› Büyük Orta
Do¤u Projesi (BOP), Türkiye

üzerinden çok tart›fl›ld› ya,
anlatt›klar› asl›nda Türki-
ye’nin kendine has bir BOP’u
oldu¤unu ortaya koyuyor.
ABD, bu kavram›n içine tank›-
topuyla girmiflti, Türkiye ulu-
sal ç›kar ve stratejisi do¤rul-
tusunda, Arap Birli¤i’nin bile
gerçeklefltiremedi¤ini, yani
Orta Do¤u’yu bir ortak zemin-
de buluflturmay› baflar›yor:
“Bölgeyi dörde böldük. Önce
komflular›m›z, yani, Suriye ve
Irak. Sonra da Lübnan, Ürdün
ve M›s›r. Hükümeti kuruldu-
¤unda Irak, üç Arap devletiyle
yapt›¤›m›z yap›lanmaya kat›-
lacak... M›s›r ile de benzer ça-
l›flmay› önümüzdeki y›l ta-
mamlam›fl olaca¤›z. Sonra fi-
nans zengini Körfez ülkeleri.
Devam›nda Kuzey Afrika. Lib-
ya ile zaten bafllad›k, di¤erle-
rine de uzanaca¤›z. Böylece
bütün Orta Do¤u birleflmifl
olacak.” Prof. Dr. Davuto¤-

lu’na göre, bölge ülkeleri ön-
celi¤i demiryoluna veriyor.
Türkiye, demiryolu sistemini
Akabe’ye kadar indirerek Av-
rupa-Basra Körfezi ba¤lant›-
s›n› tamamlayacak.

Yine K›skan›lacak
Ama…
Kuveyt’teki toplant›n›n so-
nunda yap›lan ortak aç›kla-
mada, Körfez ‹fl Birli¤i Konse-
yi (K‹K) üyesi Kuveyt, Bah-
reyn, Suudi Arabistan, Katar,
Birleflik Arap Emirlikleri ve
Umman’›n, Türkiye’yi, “bilge
devlet” olarak nitelemeleri
çok önemli. Bakan, “Baflka
ülkeler bölgede söz sahibi
olabilmek için çok para harc›-
yorlar, askeri enerji tüketi-
yorlar. Türkiye sadece ekono-
misini ve tarihini kullanarak
bölgeye yön veriyor. Bunun
baz› k›skançl›klara yol açmas›
do¤ald›r” diyor.

D›fliflleri Bakan› Prof. Dr. Ahmet
Davuto¤lu’nun Türkiye’yi Avrasya’n›n
merkezine koyan ve özellikle 
Orta Do¤u’da aktif politika bafllatan
stratejisinin hedefinde, Türkiye 
önderli¤inde bir bütünleflme 
program›n›n yatt›¤›, her geçen gün 
belli oluyor. Prof. Dr. Davuto¤lu ile

yapt›¤›m›z söyleflinin ana ekseni, bu nedenle Orta Do¤u oldu.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

“Türk Bayra¤› Zorbay› Rahats›z Ediyor…”
Türk Bayra¤› son dönemlerde, baz› uluslararas› medya kurulufllar› taraf›ndan ‹slami terörle 
özdefl tutulan bir yap›da sergileniyor. Bu rahats›z edici geliflmeyi, D›fliflleri Bakan› Prof. Dr. Ahmet
Davuto¤lu’na sordum. Verdi¤i yan›t, “stratejik beyin kimyas›”n›n yeni bir yans›mas› oldu:
“Bunu öfkelenerek de¤il, sindirerek karfl›lamam›z, hatta Türk Bayra¤›’n›n bir tak›m zorba lobiler
taraf›ndan bu flekilde tan›t›l›yor olmas›ndan önemli ve olumlu bir ders ç›kartmam›z gerekiyor. 
Çünkü bugün Türk Bayra¤›, sadece Türkiye’nin bayra¤› de¤ildir. Türk Bayra¤› art›k dünyan›n mazlum
insanlar›n›n bayra¤› olmufltur, mazlumu ezen bundan rahats›zd›r.”
Bu so¤ukkanl› yaklafl›m›n› flu sözlerle devam ettirdi Prof. Dr. Davuto¤lu: “Bugün dünyada nerede 
bir zorbal›k varsa, karfl›s›nda Türk Bayra¤› vard›r. Gazze’den Balkanlar’a, Orta Asya’dan Afganistan’a
kadar uzanan bir co¤rafyada, yeri geldi¤inde Türk Bayra¤› tafl›yan kitleler, o flanl› bayrakla ortak bir
ruhla dünyan›n önünde dikiliyor. Türk futbol tak›m› kazand›¤›nda o bayrakla b›rak›n Balkanlar’›,
Kafkasya’y›, Afrika’da Orta Do¤u’da insanlar o bayraklarla, t›pk› ‹stanbul’da oldu¤u gibi konvoy 

düzenleyip sevinç gösterileri yap›yorlar. Türk Bayra¤›, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin d›fl›na taflm›fl,
varl›¤›yla, bu dünyada haks›zl›¤a u¤ram›fl, mazlum insanlar›n umudu haline gelmifltir.”

“Ulusal BOP” Devrede!

Füze kalkan› sistemi,

bir Amerikan projesi

olarak dünyan›n günde-

mine geldi. ABD, Polonya

veya Çek Cumhuriyeti gi-

bi, tek bafl›na kendisine

“hay›r” diyemeyecek ül-

keler ile yürüttü¤ü ikili

temaslar sonucunda, bu

iki ülke üzerinden proje-

sini yaflama geçirme flan-

s› yakalad›.

Var›lan anlaflmalara göre

sistemin füzeleri Polonya,

radarlar› da Çek Cumhuri-

yeti’nde kurulacak. Rusya,

bu yap›lanman›n do¤rudan

kendisine dönük oldu¤unu

aç›klayarak, nükleer füze-

lerinin ilk hedefinin kalka-

n›n Polonya’daki füzeleri

oldu¤unu duyurdu. Polon-

ya, bu tehdit üzerine geri

ad›m atmaya çal›flt› ama

bu arada, eski cumhur-

baflkan›n› Rusya üzerinde-

ki flaibeli bir uçak kazas›n-

da kaybetti! Söz konusu

sistemin Orta Do¤u’ya dö-

nük yüzünde ise bir tek ül-

ke var: Türkiye. Ülkemizin

do¤u-bat› eksenindeki de-

rinli¤i, topraklar›m›za

hem radarlar›n hem de fü-

zelerin konulmas›na, böy-

lece ‹ran baflta, bölgeden

kaynaklanacak füze tehdi-

dine karfl› bir kalkan olufl-

“Füze
Kalkan›”
Tart›flmas›
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Eski baflkan Bill Clinton
döneminin kabinedeki

iki numaral› ismi, Barack
Obama’n›n da kabinesinin
kurucusu çok önemli bir
portresi John Podesta,
2003 y›l›ndan bu yana
Washington’un önde gelen
düflünce üretim merkezi
Center for American
Progress’in baflkanl›¤›n›
yap›yor. Podesta’n›n an-
latt›klar›ndan, “Türk-
Amerikan iliflkilerinde kriz
var” demek zor ama iki
müttefik aras›nda ciddi
yanl›fl anlamalar oldu¤u
aç›k bir gerçek.
Kim bu yanl›fl anlamalar›n
odak noktas›ndaki isim?
Resmen telaffuz etmedi
ama söylediklerinden an-
lad›¤›m›z, ‹srail! “‹ran,
Nükleer Silahlar›n Yay›l-

mas›n› Önleme Anlaflma-
s›’n›n bar›flç› olmayan tek
üyesidir” cümlesiyle bafl-
layan aç›klamas›n›n deva-
m›nda flunlar› söylemesi
anlaml›: “Brezilya ile Tür-
kiye’nin ‹ran’la yapt›klar›
anlaflmada, Tahran, dün-
yay› d›fllayan bir tutum iz-
ledi. Bu anlaflman›n, ulus-
lararas› kamuoyunu tat-
min etmeyece¤ini anla-
mak gerekiyor. Türki-
ye’nin, ‹ran’›, uygun zemi-
ne tafl›ma gayretlerini
memnuniyetle karfl›l›yo-
ruz. Fakat Türkiye’nin ‹ran
politikas›na dönük baz›
farkl› anlamalar›n yüksel-
di¤ini de görüyoruz. Baz›
yanl›fl anlamalar olabilir.
Türkiye, ‹ran politikas›n›
daha net anlatmal›.” Po-
desta’n›n bu sözleri üzeri-

ne, konferans sonras› yap-
t›¤›m›z sohbette, “Anka-
ra’ya dönük endiflelerin
yükselifli, biraz da Türk-‹s-
rail iliflkilerinde yaflan›lan
krizle mi ba¤lant›l›?” diye
sordum. Yan›t netti: “Tür-
kiye’nin ‹srail ile yaflad›¤›
kriz, yönetimi de¤ilse bile,
Kongre’yi çok etkiliyor.
Kongre’deki lobilerin,
medyadaki mekanizmala-
r›n bask›s› yönetimi de zo-
ra sokuyor. Bu nedenle,
Türkiye-‹srail iliflkilerinin
yeniden ›s›nmas›, hem
Türkiye’yi, hem de Beyaz
Saray’› rahatlatacak.”
Washington’da belli ki du-
rum pek hofl de¤il.
Ama di¤er yanda, güçle-
nen Türkiye olgusu da
dünya haritas›ndaki yerini
koruyor. Podesta’n›n ‹ran-

‹srail hatt›nda Tür-
kiye aç›s›ndan çiz-
di¤i bu karamsar
tablonun d›fl›nda,
T ü r k - A m e r i k a n
stratejik ittifak›n›n
güvenlik zeminin-
den ekonomik ze-
mine kaymas› için
yap›lanlar› vurgula-
mas› tabii ki dikkat
çekici. Podesta’n›n
flu sözü, asl›nda 
ülke olarak çok
önemli bir viraj›
döndü¤ümüzü de
gösteriyor: Türki-
ye’nin sergiledi¤i
ekonomik güç ve
mali disiplin, onu
pek çok Avrupa ül-
kesinden daha çok
Avrupa Birli¤i’ne la-
y›k k›l›yor…
Ortaya ç›kan tablo:
Bir tak›m lobiler
baz› bafl a¤r›lar› ya-
ratabilir ama ulusal
ekonomimizi iyi tut-
tu¤umuz ve Türki-
ye’nin, dünyaya
gerçek bir soft po-
wer oldu¤u göste-
rildi¤i sürece bir
sorun yoktur…

mas›n› sa¤l›yor. Türki-

ye’nin onay› olmadan, ‹ran

füzelerine karfl› herhangi

bir kalkan kurulmas› da

mümkün de¤il. Türkiye’nin

bu konudaki son durumu-

nu sordu¤umuz Anka-

ra’daki kayna¤›m›z bize

flunlar› aktard›:

1. Türkiye, bu sistemin bir

Amerikan projesi olarak

topraklar›na gelmesine

asla izin vermeyecek. Sis-

tem, ancak bir NATO pro-

jesi olarak ve ittifaka üye

tüm devletlerin ortak ka-

rar› çerçevesinde de¤er-

lendirilebilir.

2. Söz konusu sistemin

topraklar›m›za yerlefltiril-

mesi, bizi, beklenmedik

riskler ile karfl› karfl›ya b›-

rakacak. Bu nedenle, ris-

kin ittifak taraf›ndan or-

taklafla üstlenilmesi ve

mutlaka çok sa¤lam tek-

nik savunma güvencesi ve-

rilmesi gerekiyor.

3. Söz konusu sistemin,

NATO’nun “genel güvenlik

anlay›fl›”n›n bir ürünü ol-

du¤u, Türkiye’nin hiçbir

komflusunu hedef almad›-

¤› net olarak anlat›lmal›.

Son 6 y›ld›r politikas›n› as-

keri gerilim stratejisine

dayand›rmayan Türkiye,

Rusya ve ‹ran’› hedef alan

bir yap›lanman›n zemini

olmay› kabul etmiyor.

Çünkü Türkiye, hiçbir

komflusundan askeri teh-

dit alg›lamad›¤›n› defalar-

ca aç›klam›fl bir ülke.

4. Daha da önemlisi, bu

sistemin, “dünya bar›fl› ve

istikrar›na dönük oldu¤u-

nun” ispatlanmas›. Türki-

ye, bir savafl örgütlenme-

sine yard›mc› olabilecek

hiçbir geliflmeye ad›n› yaz-

d›rmayacak.

Türkiye ile ABD aras›ndaki

s›k› pazarl›klar, konunun

Türkiye’nin istekleri zemi-

nine kaymas›na neden ol-

du. Türkiye, bu manevras›

ile çok özel iliflkiler kur-

du¤u komflular›n› da ren-

cide etmeme flans›n› ya-

kalad›.

Siyaset De¤il, Ekonomi
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‹srail’in, bir yandan üzerindeki bask›lar› hafifletebilmek
için Filistin ile kal›c› bar›fl için görüflmeleri sürdürüyor

görünüp, di¤er yandan, Do¤u Kudüs bölgesinde yeni in-
flaat projelerine h›z vermesi, bu devleti, kuruldu¤u gün-
den bu yana yaflad›¤› en yaln›z günlere tafl›d›. ‹srail hükü-
meti, son olarak, ABD taraf›ndan gelifltirilen ve tüm dün-
ya taraf›ndan da desteklenen “iki devletli çözüm” formü-
lü çerçevesinde, Filistin topra¤› olarak de¤erlendirilen
Do¤u Kudüs’te 1000 adet Yahudi yerleflim biriminin infla
edilmesine izin verdi.
Bu karara en sert tepki, Avrupa Birli¤i D›fliflleri Komisyo-
neri Catherine Ashton’dan geldi. Söz konusu geliflmenin,
uluslararas› camia taraf›ndan desteklenen bar›fl giriflim-
lerine tam bir darbe oldu¤unu belirten Ashton, “Ulusla-
raras› anlaflmalara göre bu tür yerleflim birimleri yasa
d›fl›d›r ve iki devletli çözümün önünü t›kayan ana unsur-
lard›r. ‹srail hükümeti bu politikas›ndan derhal geri dön-
melidir” dedi.
‹srail’in alm›fl oldu¤u tek tarafl› karar, yak›n müttefiki
ABD taraf›ndan da büyük bir flaflk›nl›kla karfl›land›. Ame-
rikan D›fliflleri Bakanl›¤›’ndan yap›lan aç›klamada, “‹sra-
il yönetiminin siyasi aç›dan son derece hassas bir bölge-
de bu tür tek tarafl› kararlar almas›n› flaflk›nl›k ve endi-
fle ile karfl›l›yoruz” denildi. ABD, özellikle Do¤u Kudüs’ün

Ariel bölgesindeki yap›laflmay›, Filistin topraklar›na kar-
fl› gerçeklefltirilmifl bir tecavüz olarak de¤erlendirirken,
‹srail, bu bölgenin, daha önceden bafllat›lm›fl büyük yer-
leflim projesinin do¤al uzant›s› oldu¤unu savunuyor.

Amerikal› Yahudiler Tepkili
Netanyahu hükümetinin ald›¤› bu karara en anlaml› tep-
ki, ABD’deki güçlü Yahudi Lobisi J Street’ten geldi. Ku-
rum ad›na yap›lan aç›klamada, “ABD’nin bölgedeki soru-
na kal›c› çözüm bulmak amac›yla yo¤un mesai harcad›¤›
dönemde al›nan bu karar, tüm bar›fl umutlar›na darbe
olmufltur. Bu nedenle, ‹srail hükümeti, bölgede kal›c› çö-
züm bulunana kadar bu tür k›flk›rt›c› eylemlerden vaz-
geçmeli ve bütün yeni bina yap›m projelerini durdurma-
l›d›r” denildi.
J Street’in aç›klamas›n›n, son dönemlerde ABD’de yafla-
yan Yahudiler aras›nda artan ‹srail rahats›zl›¤›n›n tipik
bir örne¤i oldu¤u ifade ediliyor. Demokrat Yahudiler, ‹s-
rail’de ifl bafl›ndaki ›rkç› e¤ilimli hükümetin, sadece ‹sra-
il’i de¤il, ABD’yi de tehlikeli siyasi gerginliklere sürükle-
di¤ine inan›yorlar.

Irak, art›k bir dünya re-

koruna sahip. Ülkede

yap›lan seçimlerden

sonra hükümetin tam 9

ay boyunca kurulamam›fl

olmas›, bu tür bir siyasi

rekoru da beraberinde

getirdi. Irak’›n fiii as›ll›

Baflbakan› Nuri el-Mali-

ki’nin, esas olarak Sünni

ve laik kesimin ortak se-

sini oluflturan ‹yad Allawi

liderli¤indeki El-Irakiye

ile sürdürdü¤ü zorlu pa-

zarl›klar belli bir noktaya

t›rman›rken, ülke aç›s›n-

dan da yeni bir umudun

do¤mas›na neden oldu.

Irak, çok uzun bir yeni

hükümet kurulu sürecin-

de, içindeki etnik-dini ça-

t›flmalar› azaltmay›, ülke-

nin önde gelen tüm politi-

kac›lar› ülke s›n›rlar›n›n

bütünlü¤ü içinde çözüm

aramay› ve bunu bir de-

mokratik teamül yarata-

rak baflarmay› öngördü-

ler. Siyasi gözlemciler,

Irak’ta yeni hükümetin

kurulma biçiminden

çok, ülkenin ulusal

birli¤i aç›s›ndan at›lan

ad›mlar›n önemli oldu¤u-

nu savunuyorlar. Irak, bu

süreci, özellikle üç güçlü

komflusu; Türkiye, Suudi

Arabistan ve ‹ran’›n göl-

gesinde yaflad›. ‹ran, ül-

kenin güneyindeki fiiile-

rin siyasi güçlerinin art-

mas›, Suudi Arabistan da,

Sünnilerin, Irak’taki ‹ran

gücünü azaltmakta dev-

rede olmas› için çaba

harcad›lar. Irak’taki tüm

siyasi güçlere eflit mesa-

fede olan tek ülke ise

Türkiye oldu ve bu du-

rum, Ankara’y› gelece¤e

dönük stratejilerde güç-

lendirdi.

Ankara, özellikle Kürtle-

rin, Irak’›n siyasi sürecin-

den d›fllanmamas› ve

kendilerini bu ülkeye ait

unsurlar olarak görmele-

ri için elinden geleni yap-

t›. Bir Türk diplomat,

“E¤er Kürtler, Sünni-fiii

Araplar aras›nda süren

iktidar pazarl›klar›ndan

d›flland›klar›n› görürler-

se, bu kez, Irak’›n bütün-

lü¤ü aç›s›ndan ciddi risk

oluflturacak bir baflka ro-

taya girebilirler. Bu ne-

denle, Celal Talabani’nin

Ba¤dat’taki üst düzey

varl›¤›, Irak aç›s›ndan çok

ciddi bir anlam tafl›yor”

diyordu.

Nitekim taraflar aras›nda

var›lan anlaflmalar süre-

cinde, Talabani, cumhur-

baflkanl›¤› makam›n› ko-

rudu. Türkiye, Sünni

Araplar›n da sistem için-

de en yüksek düzeyde

temsilinin önemini ‹ran’a

anlatmaya çal›flt›.

‹srail Art›k 
Yaln›z Bir Devlet

Irak’ta Ulusal Birlik ‹çin Umut
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Kabul etmekte yarar
var: Takvimlerin

2009 y›l›n›n ortalar›n›
gösterdi¤i günlerde,
Barack Obama yöneti-
minin ald›¤› kararlara
karfl› bafllat›lan bar›flç›
sokak gösterilerinin,
bir gün, dünyan›n süper
gücünün siyasi yaflam›-
na bu ölçüde damgas›n›
vuraca¤›n› kimse bek-
lemiyordu. Düflünceleri
nedeniyle, Cumhuriyet-
çi Parti’ye yak›n duru-
yorlard› ama yak›n dur-

duklar› partinin kurmaylar› bile, kendilerine “Tea Party” (Çay
Partisi) ad›n› veren, merkezi yönetimi olmayan ve yerel örgüt-
lenmelere dayanan bu hareketin kendilerine de bir faydas›
olaca¤›na inanm›yorlard›.
Hareket ad›n›, Amerikan tarihi aç›s›ndan bir bafllang›ç nokta-
s›ndan al›yordu: “Tarihe Boston Çay Partisi” olarak geçen ve
Amerika’n›n ‹ngiliz sömürgesinden kurtulmas›n›n fitilini atefl-
leyen geliflme, 1773 y›l›nda Boston liman›nda olmufltu. ‹thal
ettikleri çaylar için ‹ngiliz Kraliyeti’ne daha fazla vergi vermek

istemeyen sömürge insanlar›, çaylar› denize dökmüfller, “Ne
kadar vergi o kadar demokratik temsil” slogan›yla ba¤›ms›zl›k
hareketini bafllatm›fllard›.
Bir önceki Cumhuriyetçi Baflkan George W. Bush’tan kelime-
nin tam anlam›yla ekonomik enkaz alan Obama yönetimi, ban-
kalar› kurtarmak ve çökmüfl sa¤l›k sistemini yeniden yap›lan-
d›rmak için vergilere yüklenince, sonuçlar› bugün daha net
görülen bu protestolar bafllad›. Asl›nda devlet yap›lanmas›n›n
küçülmesini, federal harcamalar›n azalmas›n› ve tabii ki ver-
gilerin de düflürülmesini hedefleyen protestolar›n, 1773 dire-
niflinden yola ç›karak Çay Partisi ad›n› almas› bir hayli mant›k-
l›yd›. Tabii, hareket sadece orada kalsayd›…
Kendisi partileflmeyen, sadece Cumhuriyetçi Parti saflar›n-
dan, kendi düflünce yap›s›na yak›n duran adaylar› destekleyen
baz› bölgelerde de ayn› partiden do¤rudan kendi temsilcileri-
ni yar›fla sokan Çay Partisi taraftarlar›, Amerikan afl›r› sa¤›n›n
tüm özelliklerini tafl›yorlar.
Yap›lan araflt›rmalara göre, yüzde 80’i, Obama’n›n Müslüman
ülkeler ile sürdürmeye çal›flt›¤› yumuflak iklimli iliflkilere kar-
fl›lar! Müslümanlara karfl› yeteri kadar taviz verildi¤ine inan›-
yorlar.
Bu hareketin içindeki insanlardan yüzde 74’ü, siyahlar ve di-
¤er göçmenler ile eflit haklarda de¤erlendirilmekten ciddi fle-
kilde rahats›zlar…
Sözcülerinin yaratt›¤› hava itibariyle “›rkç›lar”…

ABD Baflkan› Barack Oba-
ma’n›n, Kongre seçimin-

de yaflad›¤› yenilgiye ra¤-
men aksatmadan gerçek-
lefltirdi¤i son Asya gezisi,
Washington’un bu önemli
k›tada yeni güç dengelerinin
peflinde oldu¤unu gösterdi.
Obama, bu gezisinin ilk du-
ra¤› olan Hindistan’da verdi-
¤i mesajlar ile Asya’da Çin’i
dengeleyecek bir yeniden
yap›lanman›n peflinde oldu-
¤unu da ortaya koydu.
Obama’n›n ziyareti çerçeve-
sinde ABD ile Hindistan, or-
tak ticaret hacmini 10 milyar
dolar daha art›racak bir dizi
ekonomik anlaflmaya, nük-
leer enerji alan›ndaki ifl birli-
¤inin art›r›lmas›na ve özellik-
le Hintli e¤itimli nüfusun,
Amerikan biliflim endüstri-
sinde istihdam› konular›nda
önemli ad›mlar att›lar. Ama
ziyaretin en önemli noktas›,
Obama’n›n Hindistan’›, art›k,
Birleflmifl Milletler Güvenlik
Konseyi’nin veto yetkisine
sahip daimi üyesi olarak gör-

mek istediklerini ifade etme-
si oldu.
Bu aç›klama, Washington’un
Asya’da ola¤anüstü h›zla
güçlenen ve ekonomisi bü-
yüyen Çin’e karfl›, benzer bir
geliflme çizgisi yakalam›fl
olan Hindistan’› bir denge
unsuru olarak gördü¤ünü
ortaya koydu. Obama’n›n söz
konusu gezinin ikinci aya¤›n-
da, Endonezya’da çizdi¤i tab-
lo, bu tür dengeleme siyaset-

lerinin öne ç›kt›¤›n› ispatlad›.
Dünyan›n en yüksek nüfusa
sahip Müslüman ülkesi En-
donezya, son y›llarda yükse-
len demokrasisi ile de dikkat
çekiyor. Obama, demokratik
ama Müslüman gelenekleri-
ne ba¤l›, güçlü ekonomiye
sahip Endonezya’n›n, hem
ekonomik hem de askeri aç›-
dan ülkesinin ayr›lmaz bir
müttefiki oldu¤unu savundu.
Böylece, Asya’n›n bir baflka

kalabal›k ve güçlü ülkesiyle
ba¤lar› güçlendirmekte ka-
rarl› oldu¤u iflaretini verdi.
Obama’n›n Japonya ve Kore
Cumhuriyeti ziyaretleri ise
bu yeniden yap›lanma süre-
cinin devam ziyaretleri ola-
rak de¤erlendirildi. ABD,
Hindistan-Endonezya-Kore
Cumhuriyeti-Japonya hat-
t›nda Çin’i çevreleme siya-
setine a¤›rl›k vermifl görü-
nüyor.

ABD’nin Çin’i Durdurma Manevras›

“Amerikan Irkç›s›” Devrede!©
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Avrupa Birli¤i (AB) ‹çiflleri
Bakanlar›’n›n Balkanlar’›n

Müslüman nüfuslu iki ülkesi,
Arnavutluk ve Bosna Hersek için
alm›fl oldu¤u “serbest dolafl›m”
karar›, k›tan›n bir y›ld›r yaflad›¤›
büyük bir haks›zl›¤›n temizlen-
mesi, bu arada, Müslüman
kültürüne daha aç›k bir strateji
gelifltirmesi aç›s›ndan önemle
karfl›lanm›flt›.
Bilindi¤i gibi, etnik ve dini gergin-
liklere sahne olan Balkanlar’da,
AB ile tam üyelik sürecinde önem-
li ilerlemeler gösteren H›rvatistan
ve zaten AB üyesi olan Bulgaristan
ve Romanya vatandafllar›n›n
serbest dolafl›m haklar› bulunuyor.
AB geçen y›l ald›¤› bir kararla,
S›rbistan, Karada¤ ve Makedonya
vatandafllar› için de serbest dolafl›m hakk› sa¤lam›flt›.
AB’nin Müslüman a¤›rl›kl› nüfuslara sahip Arnavutluk,
Bosna Hersek ve Kosova’y› serbest dolafl›m›n d›fl›nda
b›rakmas› da Türkiye baflta pek çok ülke taraf›ndan sert bir
flekilde elefltirilmiflti.
Öne sürülen iddialar, Avrupa’n›n Balkanlar’daki Müslüman
nüfusa s›cak bakmad›¤› yönündeydi. Özellikle Bosna
Hersek’teki Boflnak nüfus, bu karar›, “Müslüman
Boflnaklar›n bir kez daha Avrupa’dan d›fllanmas›” olarak
de¤erlendirmiflti. Çünkü Bosna Hersek’te yaflayan S›rp ve
H›rvatlar›n, anavatanlar›ndan pasaport alarak Avrupa’da

serbest dolaflma olana¤› bulunuyordu. AB’nin alm›fl
oldu¤u karar, ‹ngiltere ve ‹rlanda d›fl›ndaki AB üyesi
ülkelerin s›n›rlar› içinde, Bosna ve Arnavutluk pasaportu
tafl›yanlar›n 3 ay hiçbir belge ibraz etmeden
oturabilece¤ini öngörüyor. Karar, bununla birlikte Fransa
baflta pek çok Avrupa ülkesi taraf›ndan çekince ile
karfl›land›. Avrupa ülkelerinin bu iki ülkeye dönük
endiflelerinde, demokratikleflme süreçlerinde yaflan›lan
yavafllama yat›yor. Özellikle Arnavutluk, son dönemde
demokratikleflme sürecini durdurmak ve giderek otokratik
bir yönetim kurmaya dönük ad›mlar atmakla elefltiriliyor.

Balkanlar’da
Ferahlama
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