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Nice 25 Y›llara...
Bu say›m›z›n ana gündem maddesi, geçti¤imiz Kas›m ay›nda, 25. yaﬂ gününü çeﬂitli etkinliklerle
kutlayan Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM) ve paralelinde, savunma sanayimizin o günden
bugüne kat etti¤i mesafe oldu.
Her ne kadar bu sayfalar arac›l›¤›yla, zaman zaman, SSM’nin vizyonunun, sanayimizin
vizyonunun önüne geçti¤ini söylesek de, savunma sanayimizdeki vizyon sahibi firmalar›n da bu
geliﬂmede pay sahibi oldu¤unu belirtmemiz ve onlar›n da hakk›n› teslim etmemiz gerekiyor.
Unutmayal›m ki, SSM’nin, özellikle de Murad Bayar’›n müsteﬂarl›¤› döneminde, bu kadar öne
ç›km›ﬂ olmas›nda, SSM’nin beklentilerine cevap verebilecek ve kendilerine duyulan güvene
lay›k olacak ﬂekilde kendilerini geliﬂtirmiﬂ bu firmalar›m›z›n da pay› büyük.
Aksi takdirde, baﬂar›dan bu kadar kolay söz edebiliyor da olamazd›k. Konuyla ilgili görüﬂlerini
ald›¤›m›z Savunma Sanayii Müsteﬂar›m›z Bayar’›n, “mühendisli¤e geçiﬂi h›zland›rd›k”
tespitinin ard›nda da bu gerçe¤in yatt›¤›n› söylememiz yanl›ﬂ olmayacakt›r.
Bu firmalar›m›z›n kimler oldu¤u malumunuz. Zaten, 25. y›l kutlama etkinlikleri çerçevesinde,
SSM taraf›ndan da kürsüye ç›kar›larak onurland›r›ld›lar.

Yeni Cephelerde Baﬂar› Zor Görünüyor
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Ancak madalyonun di¤er taraf›na bakt›¤›m›zda, birikmiﬂ baﬂl›ca projelerin hâlihaz›rda
sektöre aktar›lm›ﬂ olmas› ve orta ve uzun vadede proje say›s› ve büyüklerinin azalma
gösterece¤i öngörüsü nedeniyle, iﬂlerin bugünkü kadar kolay olmayaca¤› tespitine kat›lmamak
mümkün de¤il. Gelecekte yaﬂanmas› muhtemel bu s›k›nt›ya çözüm bulmak amac›yla
ﬂimdiden çal›ﬂmalara baﬂlayan SSM’nin, problemin çözümüne iliﬂkin önerilerinden biri olan;
savunma sanayimizin kabiliyetlerinden di¤er kamu tedarik süreçlerinde de yararlan›lmas›na
yönelik ad›mlar at›lmaya da baﬂlanm›ﬂ durumda.
Bu ad›mlardan biri de Aral›k ay›n›n 16’s›nda “Savunma Sanayii Birikimi Kamu Yat›r›mlar›n›n
Hizmetinde” temas› ile gerçekleﬂtirilen, “Teknoloji Paylaﬂ›m› Seminer ve Sergisi” oldu.
Bu etkinli¤e iliﬂkin detaylara gelecek say›m›zda yer verecek olsak da, bir tespitimizi ﬂimdiden
sizlerle paylaﬂmak istiyoruz. Öncesinde, baﬂta enerji ve ulaﬂ›m sektörleri olmak üzere, ilgili
di¤er bakanl›klardan çok geniﬂ bir kat›l›m›n öngörüldü¤ü etkinli¤ine kat›l›m›n, savunma
d›ﬂ›nda, beklentilerimizin çok alt›nda kald›¤›n› üzülerek gözlemledik.
Bu durum, Say›n Müsteﬂar›m›z Bayar’›n da ifade etti¤i üzere, di¤er kamu kurumlar›ndaki
haz›r al›m zincirini k›rman›n zor olaca¤›n›n, adeta somutlaﬂm›ﬂ bir ifadesiydi.
Say›n Müsteﬂar›m›z Bayar ile gerçekleﬂtirdi¤imiz söyleﬂide de de¤indi¤imiz üzere, stratejik
öneme sahip bir sektör olan savunmada haz›r al›m sürecini bir noktaya kadar k›rm›ﬂ olsak da,
aç›lacak di¤er cephelerde, SSM’nin ve savunma firmalar›m›z›n iﬂinin çok da kolay olmayaca¤›n›
görebiliyoruz.
Bu süreçte, sadece SSM’ye ve firmalar›m›za de¤il, sektör bas›n› olarak, bizlere de önemli
görevler düﬂtü¤ünün bilincinde olarak çal›ﬂmalar›m›za devam edece¤iz. Bu paralelde,
daha bilinçli bir kamuoyu yaratmak ad›na, özellikle günlük bas›nla bu konudaki
paylaﬂ›mlar›m›z› artt›rmam›z gerekti¤ine inan›yoruz.

2011 Yeni Rekorlar Getirsin
Savunma ürünlerimizin ihracat›nda söz sahibi firmalar›m›z›n ihraç ürünlerine,
temel platformlar aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, özellikle kara ve deniz platformlar›n›n baﬂ› çekti¤i,
tart›ﬂ›lmaz bir gerçek. Kara platformlar›nda; BMC, ihracat rekortmenimiz FNSS, Nurol Makina
ve Otokar; deniz platformlar›ndaysa tart›ﬂmas›z ﬂampiyonumuz Yonca-Onuk Tersanesi’nin ad›
öne ç›k›yor. Son birkaç ay içerisinde, Otokar’›n taktik tekerlekli araç ailesi ürünlerinin yan› s›ra
Yonca-Onuk Tersanesi’nin Kaan s›n›f› ONUK MRTP’lerinin d›ﬂ pazarlarda yeni al›c›lar
taraf›ndan tercih edilmesi de bu tespitimizi do¤rulayan geliﬂmeler oldu.
Bu paralelde, 2011’in, savunma ihracat›m›zda yeni rekorlar›n k›r›laca¤› ve baﬂta
ANKA ‹HA’m›z olmak üzere, özgün havac›l›k ürünlerimizin ve tabi ki askeri gemilerimizin
ihracat›nda da önemli mesafelerin kat edilece¤i bir y›l olmas›n› diliyoruz.
Yeni y›l›n ilk ay› olan Ocak’ta, yenilikler ve yeni haberlerle dolu yeni say›m›zda yeniden
birlikte olmak üzere…
Yeni y›l›n›z kutlu olsun!
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BAﬁYAZI

Yeni Ça¤›n ‹puçlar›
1989 y›l›n›n, o, yeni ça¤›n müjdecisi günlerini tabii ki
dün gibi hat›rl›yorum. O y›l›n y›lbaﬂ› döneminde,
K›br›s’taki bir dostuma Sofya’dan ulaﬂan bir tebrik kart›
üzerine çok ince uçlu bir kalemle, minicik yaz›lm›ﬂ yaz›,
her ﬂeyin baﬂlang›c›yd› asl›nda…
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
izim burada
isimlerimizi zorla
de¤iﬂtiriyorlar,
lütfen yard›m edin” diyordu
dostumun bir arkadaﬂ›n›n,
Bulgaristan’›n Müslüman
Türklerin yo¤un olarak
yaﬂad›¤› kenti K›rcaali’deki
akrabas›. Asl›nda, çok ak›ll›
bir iﬂ yapm›ﬂt›. Y›lbaﬂ›
döneminde Bulgar
postanesinin çok yo¤un
olaca¤›n› ve bütün kartlar›n
dikkatlice kontrol
edilemeyece¤ini hesap
etmiﬂti. Temelde büyük
bir riskti de üzerine
ald›¤›…
Dönemin Bulgar komünist
lideri Todor Jivkov’un
gizli polisi, o, bir posta
kart›n›n kenar›na
iliﬂtirilmiﬂ notu görebilir
ve yazan insan›n yaﬂam›
Belene’deki toplama
kamp›nda sonlanabilirdi.
Öyle olmad›. Mesaj önce
K›br›s’a, sonra da bana
ulaﬂt›. K›sa bir araﬂt›rma
sonras›nda, yak›n
tarihimize “Bulgar zulmü”
olarak geçmiﬂ olan
“Müslüman Türklerin
isimlerini Bulgarlaﬂt›rma
kampanyas›”, dönemin en
etkin gazetelerinden
Güneﬂ’in sürmanﬂetini
süslüyordu.
Bir posta kart›, bilgiyi
“s›zd›rm›ﬂt›”… Bilgi, önce
profesyonel olmayan bir
insan›n eline geçmiﬂti,
ondan da bir gazetecinin
eline… Ama bilgiyi
s›zd›ran hedefine ulaﬂm›ﬂt›.
Türkiye, soydaﬂlar›
üzerinde oynanan oyun
karﬂ›s›nda sessiz kalmad›.

“B
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Bulgaristan yönetiminden
gelen bütün yalanlamalara
karﬂ›n olay›n üzerine
gitti… Yaﬂl› komünist
lider Jivkov, o dönemde
Moskova’da oturan ve
Sovyetler Birli¤i’ni kendi
elleriyle da¤›tan dönemin
Sovyet lideri Mikhail
Gorbaçov’dan bekledi¤i
deste¤i bulamad› ve
tarihin tozlu raflar›nda
kaybolup gitti.
Oluﬂturdu¤um sürmanﬂet
ile dünyaya ulaﬂt›rd›¤›m
bilgiyi güçlendirmek için
bir baﬂka haber süreci
baﬂlatm›ﬂt›m. O dönemde,
Yugoslavya vatandaﬂlar›
Bulgaristan’a vize
almadan girebiliyor
ve ülkenin istedikleri
bölgelerine rahatl›kla
ulaﬂabiliyorlard›.
Üsküplü bir Yugoslav
gazeteciyle temas
kurdum; aslen Bulgaristan
vatandaﬂ› olan eﬂiyle
birlikte sanki geziyormuﬂ
gibi arabas›yla
Bulgaristan’da dolaﬂt›,
özellikle K›rcaali’ye gitti,
foto¤raflar çekti, ‹stanbul’a
geldi, hem bilgileri
hem de foto¤raflar› belli bir
ücret karﬂ›l›¤›nda bana
b›rak›p ülkesine döndü.
‹kinci “s›zd›rma” harekât›
da baﬂar›l› olmuﬂtu!
Böylece Türkiye ve dünya,
tahrip edilmiﬂ Müslüman
mezarl›klar›n›, isim
de¤iﬂtirme s›ras›na sokulmuﬂ
Türklerin foto¤raflar›n› ve
Türk bölgelerindeki askeri
y›¤›na¤› görmüﬂ oldu…
Bütün bunlar› neden
anlat›yorum… Gazetecilik,

esas olarak “s›zd›rma”
baﬂar›s›d›r… Bilgi s›zar
ve beraberinde de¤iﬂimi
getirir.

Yeni Dünya Düzeni
Bu tan›mlama, 1980’lerin
sonlar›ndan bu yana
kullan›l›yor. Yani, yeniden
kurumsallaﬂan dünyan›n
eskisi gibi olmayaca¤›
beklentisinin bir baﬂka
anlat›m›…
Kuﬂkusuz, yeni dünya
düzeninin oluﬂmas›nda
en önemli unsur, bilginin,
ola¤anüstü güçlenen
iletiﬂim olanaklar› ile
ak›ﬂ›n›n sa¤lanmas›…
Dünya, Saddam Hüseyin
gibi, 20’nci yüzy›l›n son
25 y›l›na damgas›n› vurmuﬂ
bir diktatörün cellâtlar›n›n
elinde idama giderkenki
halini, orada bulunan bir
kiﬂinin cep telefonuyla
çekti¤i görüntüler
sayesinde görebildi.
O ﬂah›s, cep telefonunu
kulland›, o görüntüleri
bilgisayar›na yükledi ve
devam›nda YouTube’ye
verdi.
Böylece hepimiz, bir
diktatörün idam›n›
neredeyse canl› yay›n
düzeyinde izleme f›rsat›
bulduk. T›pk›, son
cumhurbaﬂkanl›¤›
seçimi sonras›nda kanl›
olaylara sahne olan
‹ran’daki geliﬂmeler gibi…
Ülkede reform isteyen
muhalefeti destekleyen
gençlerin gösterilerinin
izlenmesini imkâns›z
hale getirmeye çal›ﬂm›ﬂt›
‹ran yönetimi. Yabanc›

haber ajanslar›, televizyon
ve gazetelerin mensuplar›
Tahran’a giremiyordu.
Olaylar› ancak, do¤rudan
siyasi otoritenin
kontrolündeki resmi
yay›n organlar›
izleyebiliyorlard›. Tahran
yönetimi böylece, dünyaya
dönük görüntü ve haber
ak›ﬂ›n› önleyebilece¤ini
düﬂünüyordu.
Olmad›. Çünkü cep
telefonlar›nda kameralar
vard› ve cep telefonlar›na
kaydedilen o kanl›
görüntüleri, ‹nternet,
dünyan›n her yerine
sadece bir saniye içinde
da¤›tabiliyordu!
Büyük savaﬂlara ve
siyasi gerginliklere
haz›rl›kl› Tahran, minik
kameralar karﬂ›s›nda
çaresiz kald› ve dünya,
bu ülkenin muhalefetinin
yaﬂamakta oldu¤u
ac› deneyimi ‹nternet
üzerinden izleme ﬂans›
yakalad›.
www.milscint.com

Asla Gizli Kalamaz
Ayn› gerçek ‹srail aç›s›ndan
da geçerli de¤il mi?
Bir sabaha karﬂ›, zaten
abluka alt›nda tuttu¤u
Gazze ﬁeridi’ne
sald›rd›¤›nda, sonucun
böyle olabilece¤ini
tahmin edebilir miydi?
Belki, bütün her ﬂey
planlanm›ﬂt› ama at›lan
bombalar sonucunda
sokaklarda yaﬂamlar›n›
yitiren kad›n ve çocuklar›n
görüntülerinin ‹nternet
üzerinden dünyaya
ulaﬂabilece¤i ve masum
insanlar›n hedef
al›nd›¤›n›n herkes
taraf›ndan anlaﬂ›labilece¤i
hesaba kat›lmam›ﬂt›.
Dünya medyas›na hâkim
olmas›yla tan›nan bir
devlet; ‹srail, tarihinde
ilk kez çaresiz kald›.
T›pk›, 2006 y›l›ndaki Beyrut
bombalamas› s›ras›nda
boynundaki emzi¤i ile ölen
o minik bebek görüntüsü
karﬂ›s›nda oldu¤u gibi,
Gazze vahﬂetini aktaran
amatör kamera görüntüleri
karﬂ›s›nda da durmak
zorundayd›.
Art›k yeni bir medya
döneminden geçti¤imizi
kabul edelim…

S›z›nt› Görüntüler
Tarih De¤iﬂtirir
Dünya, Wikileaks isimli
bir ‹nternet sitesi
üzerinden dünyaya
duyurulan ABD D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› gizli
yaz›ﬂmalar›n› tart›ﬂ›yor.
Asl›nda ne Wikileaks
ne de kurucusu
Avustralyal› aktivist
Julian Paul Assange
yabanc›m›z de¤iller…
Site, üç buçuk y›l önce
kuruldu¤u günden bu
yana, dünyaya, yeni
medya döneminin de
bütün iﬂaretlerini veriyor.
Henüz geçti¤imiz yaz,
ABD askerlerinin Ba¤dat’›n
do¤usunda operasyona
ç›kt›klar› bir Apache
helikopterinden 18 masum
www.savunmahaber.com

sivili, hem de göz
göre göre nas›l
öldürdüklerini yine bu
siteden izlemiﬂtik!
…Veya Afganistan
savaﬂ› süresince yine
sivillerin birer de¤ersiz
varl›k gibi nas›l bir
ordunun hedefi haline
geldi¤ini gösteren belge
ve görüntüleri de…
Pakistan Ordusu, daha
henüz, Kuzey Veziristan
bölgesinde sürdürülen
operasyonlar s›ras›nda
tutuklanan san›klar›n,
El-Kaide üyesi olduklar›
ﬂüphesiyle askerler
taraf›ndan bir yol
kenar›nda infaz
edilmelerinin ﬂokunu
yaﬂad›…
Sistemler, özellikle
savaﬂ hallerinde
“kurumsal medyay›”
bir ﬂekilde kontrol
alt›nda tutabilirler ama
‹nternet üzerinden
geliﬂen yeni medya
yap›lanmas›n› hiçbir
hükümetin, hiçbir
ordunun ve güvenlik
teﬂkilat›n›n kontrol alt›na
alamayaca¤› çok özel bir
dönemden geçiyoruz.
Bu nedenle, ‹nternet
ortam›na giren her
görüntünün, belki de
tarihi yeniden yazacak
boyutta bir güce sahip
oldu¤unu izleyebiliyoruz.
Sadece Assange ve
arkadaﬂlar› de¤il…
Sadece Wikileaks
de¤il…
Art›k dünya, “sivil
denetimin” ‹nternet
üzerinden yay›n yapan
özel sitelere geçti¤i bir
yap›lanmaya do¤ru
ilerliyor. Nitekim son
Wikileaks örne¤inde,
The New York Times,
The Guardian, El Pais gibi
“kurumsal medyan›n”
önde gelen kuruluﬂlar›n›n
Assange ile iﬂ birli¤i
yapmalar› ve s›zd›rma
operasyonuna editöryel
katk›da bulunmalar›
dikkat çekicidir.

Özgürlük
Çarpt›r›labilir,
Kullan›labilir mi?
Tam bu noktada,
önümüze yeni bir soru
iﬂareti ç›kmaktad›r.
Wikileaks benzeri
operasyonlar›n perde
arkas›na beklenmedik
s›zmalar olabilir mi?
Yani, dünya, ‹nternet
medyas› üzerinden
baz› çok özel bilgilere
ulaﬂt›¤›n› san›p, bunlar
üzerinde enine-boyuna
tart›ﬂmalar yarat›rken,
belli baz› güçler, bu yeni
yap›lanmay› kendi
amaçlar› do¤rultusunda
kullanabilirler mi?
Evet.
Örne¤in, Wikileaks’in
ele geçirdi¤ini ifade
etti¤i yüz binlerce
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
yaz›ﬂmas›ndan, ancak
küçük bir bölümün,
o da, “kurumsal medya”
taraf›ndan düzenlenerek
aç›klanm›ﬂ olmas›,
bu yöndeki hakl› soru
iﬂaretlerinin de
artmas›na neden oluyor.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan›
Hillary Rodham
Clinton’un, kendi
bakanl›¤›n› do¤rudan
hedef alan bu
geliﬂme karﬂ›s›nda
gösterdi¤i tek tepkide,
belgelerin, Amerikal›
diplomatlar›n görevlerini
yerine getirdiklerini,
fakat ortaya ç›kan
tablonun, bütün dünyan›n
‹ran’dan hoﬂlanmad›¤›n›
ortaya koymas› aç›s›ndan
önemli oldu¤unu
söylemesi bile anlaml›d›r.
Gerçekten de, belli bir
süzgeçten geçirilerek
aç›klanan belgeler,
sadece ‹srail’in de¤il,
tüm Arap dünyas›n›n,
ABD’den, ‹ran’› vurmas›n›
istedi¤ini göstermesi
bak›m›ndan önemlidir.
Ayn› ﬂekilde, hepimiz,
bu belgeler sayesinde
‹srail’in pek çok Arap
rejimi ile perde

arkas›nda son derece
iyi iliﬂkileri oldu¤unu da
anlam›ﬂ bulunuyoruz.
Bir de tabii, Pakistan
gibi hedefteki bir
ülkenin Afganistan
zemininde bat›
aleyhine neler
kar›ﬂt›rd›¤›n› da…
Bütün bu belgelemeler
acaba belli bir hedef
için mi yap›ld›? Büyük
olas›l›kla…

‹nternet: Yeni
Güvenlik Cephesi
Geliﬂmeler iki yönlü
olarak anlaml›d›r:
‹nternet medyas› bir
yönüyle, haber alma
özgürlü¤ünün en geniﬂ
alan›n› kapsamaktad›r ki,
bu ﬂekliyle, insanl›¤›n
özgürlük mücadelesi
aç›s›ndan ana zemini
oluﬂturmaya adayd›r.
Di¤er tarafta ise, ayn›
zemin, bir tak›m büyük
güçler taraf›ndan
olaylar›n yönlendirilmesi,
hedeflerin sapt›r›lmas›,
bir tak›m ülkelerin
veya kurumlar›n
hak etmedikleri
suçlamalar, ablukalar
ile karﬂ›laﬂmas› için
kullan›labilir.
Bu nedenle,
‹nternet, özellikle,
geliﬂmekte, yükselmekte
ve dünyadaki
yerini biraz daha
güçlendirmekte kararl›
devletler aç›s›ndan
yeni bir güvenlik sorunu
haline gelmektedir.
Oraya s›zd›r›lan
bir bilgi, bir görüntü
veya bir iddiay›
düzeltene kadar,
kendinizi büyük bir kaosun
içerisinde bulabilirsiniz…
…Veya hiç beklemedi¤iniz
bir istihbarat savaﬂ›
ile karﬂ› karﬂ›ya
kalabilirsiniz.
Yeni ça¤›n ipuçlar›nda
siyah ve beyaz noktalar
var… Ama en geniﬂ
renk belli ki griye
ayr›lm›ﬂ…
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SELSAN, Macunköy
tesislerinde bulunan
Mikrodalga Modül Üretim
Merkezi’ni 200 milyon
dolar› aﬂan bir yat›r›mla
geniﬂletiyor. ‹hracat hacmini
büyütmeyi hedefleyen
ASELSAN, mevcut tesislerine
ilave olarak kurmakta
oldu¤u Ankara Gölbaﬂ›’ndaki
Radar ve Elektronik Harp
Sistemleri Tesisi’nde de bu
modüllerin üretilece¤i ilave
temiz odalar inﬂa edecek ve
2000 metrekarenin üzerinde
bir modül üretim alan›na
sahip olacak. ASELSAN’›n
bu sayede, kendi
projelerindeki ihtiyac›
karﬂ›laman›n ötesine geçerek,
Avrupa’n›n en büyük
üç mikrodalga modül
üreticisinden biri haline
gelmesi bekleniyor.
ASELSAN yetkilileri, hem
elle hem otomatik kaynak,
ba¤lama, lehim, yal›tma
cihazlar› gibi mikrodalga
modül üretimi için
özelleﬂtirilmiﬂ çok say›da
ekipman›n bulundu¤u bu
üretim altyap›s›n›n, uzay
sistemlerinin gereklerini
karﬂ›layan “uzay kalifiye”
mikrodalga modül üretimine
olanak verdi¤ini belirtiyor.

©

ASELSAN’›n Mikrodalga Modül
Üreticili¤indeki Hedefi Büyük

A

Elektronik Harp
Sistemlerinin
Vazgeçilmez Unsuru
Yüksek teknoloji faz dizili
antenlere sahip radar
sistemlerinin ve uçak,
helikopter gibi hava
platformlar›nda kullan›lan
elektronik harp
sistemlerinin vazgeçilmez
bir unsuru olan mikrodalga
modüller, hâlihaz›rda
Türk Silahl› Kuvvetlerinin
ileri teknoloji içeren
sistemlerinde de
kullan›l›yor. Dünyan›n
say›l› firmalar›nda bulunan
özel altyap›lar sayesinde
üretilebilen ve mikrodalga
frekanslar›nda çal›ﬂan
modüller, radar ve
elektronik harp
sistemlerinin birçok
iﬂlevini, askeri sistemlerin
gerektirdi¤i hassasiyette
yerine getirirken küçük

ve hafif olmalar› sayesinde
önemli avantajlar sa¤l›yor.
Örne¤in bir radar›n sinyal
gönderme ve alma
iﬂlevlerini sa¤layan
“Göndermeç-Almaç
Modülü”, küçük bir cep
telefonu ebatlar›nda
üretilebiliyor. Sistem
tasar›m›na göre, sinyal
alma iﬂlevini üstlenen
“Almaç Modülü” veya
sinyal gönderme iﬂlevini
üstlenen “Göndermeç
Modülü” daha da küçük
olabiliyor. Bu modüllerin
belirli bir say›da bir arada
kullan›lmas›yla, hedeflenen

yüksek performans çok
küçük boyutlarda elde
edilebiliyor.
ASELSAN taraf›ndan özgün
olarak geliﬂtirilerek Türk
Silahl› Kuvvetlerine teslim
edilen radarlarda ve elektronik
harp sistemlerinde, almaç,
göndermeç ve göndermeç /
almaç modüllerinin yan›
s›ra frekans indirgeme
modülleri, frekans
yükseltme modülleri,
anahtarlama modülleri,
ay›r›c› modülleri gibi çok
farkl› iﬂlevleri yerine getiren
mikrodalga modüller
kullan›l›yor.

Schiebel’in Türkiye’deki Yeni Orta¤› ATT Savunma Oldu
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Schiebel
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f›rlatma donan›m›na ya da piste ihtiyaç
duymadan görev yapabiliyor. Boyutlar›
itibariyle, helikopter taﬂ›ma
kapasitesi olmayan gemilerde de
rahatl›kla kullan›labilen ‹HA, aç›k
denizlerdeki her türlü kaçakç›l›k ve
k›ta sahanl›¤› ihlallerinin tespiti gibi
görevlerin yan› s›ra meskûn mahaller gibi
gözetlenmesi zor ölü noktalara sahip alanlarda da
keﬂif / gözetleme yap›lmas›n› mümkün hale getirebiliyor.
Gerekti¤inde uzun süre sabit bir noktada kalarak, belirli bir
faaliyetin kesintisiz izlenebilmesini de mümkün k›lmas›,
CAMCOPTER S-100’ün önemli avantajlar› aras›nda. Gövdesi
karbon-fiber kompozit malzemeden üretilen ‹HA, 50 kg’ye
kadar faydal› yük taﬂ›yabiliyor. Çeﬂitli ülkelerin envanterine
girmeyi baﬂaran ve Brezilya, Çin, ‹ngiltere, ‹spanya, ‹talya,
Malezya ve Pakistan baﬂta olmak üzere, birçok ülkede
deneme uçuﬂlar›na tabi tutulan CAMCOPTER S-100,
yeni baﬂar›lar›n alt›na imza atmaya çok yak›n.
©

ay›n tarama ve döner kanatl› insans›z
hava araçlar› alan›nda önemli bir yere
sahip olan Schiebel’in Türkiye’deki yeni
orta¤› ATT Savunma oldu. Schiebel’in
ürünlerinden, CAMCOPTER S-100 döner
kanatl› insans›z hava arac› (‹HA)’n›n,
Türkiye temsilcili¤inin ATT Savunma
taraf›ndan üstlenilmesiyle at›lan ilk ad›m›n,
ilerleyen süreçte, CAMCOPTER S-100’ün ortak
üretimine kadar geniﬂletilebilece¤i söyleniyor. Son y›llarda,
Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n operasyonel kabiliyetlerinin
artt›r›lmas›na yönelik; havadan keﬂif, gözetleme ve takip
gibi görevlerin gerçekleﬂtirilmesinde kullan›lan sabit kanatl›
‹HA’lar a¤›rl›kl› olarak yerli üreticiler taraf›ndan karﬂ›lansa
da, CAMCOPTER S-100, sabit kanatl› ‹HA’lar›n yetersiz
kald›¤› alanlardaki boﬂlu¤u doldurmaya aday
platformlardan biri. Ortalama 6 saat havada kalabilen ve
200 km menzile sahip olan CAMCOPTER S-100, dikey
kalk›ﬂ ve iniﬂ yapabilme kabiliyeti sayesinde, harici bir
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FNSS’den
Yeni Bir ‹hracat
Rekoru Daha
ine kendisine ait ülkemizin savunma
ihracat rekorunu sürekli daha
yukar›lara taﬂ›mak için çal›ﬂmalar›n›
aral›ks›z sürdüren FNSS Savunma
Sistemleri A.ﬁ. (FNSS), Malezya ile
yak›nda imzalanmas› beklenen
PARS temelli 8x8 tekerlekli z›rhl›
muharebe arac› tedarikine yönelik dev
anlaﬂman›n öncesinde, rotas›n› biraz
daha yak›n do¤uya çevirdi. FNSS’nin
Suudi Arabistan ile geçti¤imiz
günlerde imzalad›¤› ve bu ülkenin
envanterindeki M113 z›rhl› personel
taﬂ›y›c› araçlar›n modernizasyonunu
kapsayan sözleﬂme, Türkiye’nin
savunma alan›nda bugüne kadar tek
kalemde gerçekleﬂtirdi¤i en büyük
ihracata iliﬂkin sözleﬂme olma
özelli¤ini de taﬂ›yor. Bedeli 300 milyon
dolar›n üzerinde oldu¤u belirtilen
sözleﬂme çerçevesinde yürütülecek
projenin 3 y›lda tamamlanmas› ön
görülüyor. Teknoloji transferi, e¤itim,
entegre lojistik destek ve yerel üretimi
desteklemek üzere parça imalat› için
Suudi Arabistan’da yerli tedarikçilerin
oluﬂturulmas›n› da kapsayan sözleﬂme
ile modernize edilecek yaklaﬂ›k 300
adet Suudi M113’ünde, FNSS üretimi
z›rhl› muharebe arac› (ZMA)’lar›n
güncel motor, transmisyon ve di¤er
alt sistemleri kullan›lacak. Suudi
Arabistan’›n Al Kharj üretim
tesislerinde gerçekleﬂtirilecek
modernizasyon çal›ﬂmalar› neticesinde
ayr›ca, toplam 9 de¤iﬂik tipteki Suudi
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FNSS
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www.savunmahaber.com

M113’leri; 350 hp’lik güç paketine ek
olarak geliﬂmiﬂ z›rh ve süspansiyon
sisteminin yan› s›ra NBC korumas›na da
sahip olacak. Daha önce de Malezya’ya
211 arac› kapsayan yaklaﬂ›k 300
milyon dolarl›k rekor bir sat›ﬂ
gerçekleﬂtirmiﬂ olan FNSS, Malezya
ile bu sefer toplam tutar› 500 milyon
dolar›n üzerinde ç›kmas› beklenen
12 farkl› konfigürasyondaki 257 arac›
kapsayan PARS temelli 8x8 tekerlekli
z›rhl› muharebe arac› projesinin
imzalanmas›yla da yeni ve k›r›lmas›
bugün için zor görünen bir rekora
daha imzas›n› atacak. Projeyle ilgili
Malezya cephesinde yaﬂanan
geliﬂmeler, bugün için savunma
ihracat›nda kendisiyle yar›ﬂan ve ç›tay›
daha da yukar›lara taﬂ›makta kararl›
görünürken FNSS’nin projedeki
pay›n›n daha da artabilece¤ine
iﬂaret ediyor. Bu arada Haziran ay›n›n
17’sinde ilk kez karada hareket eden
Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SYHK)
de ard› ard›na önemli s›navlar› geride
b›rak›yor. Ekim ay›nda FNSS test
havuzunda gerçekleﬂtirilen ilk yüzme
s›nav›ndan baﬂar›yla geçen prototip
araç, daha sonra da bir baraj gölünde
yap›lan yüzme testlerinden de aln›n›n
ak›yla ç›kt›. Edindi¤imiz bilgilere göre,
FNSS'nin bir di¤er özgün araç
geliﬂtirme projesi olan Amfibi Z›rhl›
Muharebe ‹stihkâm ‹ﬂ Makinesi
(AZM‹M) projesindeki çal›ﬂmalar da
planland›¤› ﬂekilde ilerliyor.
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INDO DEFENCE 2010
HAVELSAN’› A¤›rlad›
ndonezya’n›n Cakarta ﬂehrinde, 10-13 Kas›m günleri
aras›nda düzenlenen INDO DEFENCE 2010 savunma fuar›na
kat›lan HAVELSAN, fuar boyunca, deniz platformlar›na yönelik
komuta kontrol sistem çözümleri, simülasyon ve e¤itim
sistemleri ve elektronik harp test ve e¤itim sahas› (EHTES)
programlar›n› sergileme f›rsat›n› iyi de¤erlendirdi. Özellikle
EHTES ve GENES‹S, M‹LGEM ve YTKB projeleri kapsam›nda
geliﬂtirdi¤i çözümleri öne ç›karan HAVELSAN’›n stand›, fuar
süresince, bölge ülkelerinin tedarik makamlar›n›n yan› s›ra
Endonezya Savunma Bakan› ve Katar, Tayland, Filipinler,
Avustralya ve Çin delegasyonlar› taraf›ndan da ziyaret edildi.
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stanbul Denizcilik Gemi
‹nﬂa San. ve Tic. A.ﬁ.
(‹stanbul Denizcilik)
taraf›ndan, Avrupa Birli¤i
finansörlü¤ünde, Romanya
S›n›r Polisi için Tuzla’da inﬂa
edilen 5 adet SNR 17 nehir
devriye botu, göreve
baﬂlamaya haz›rlan›yor.
Bu y›l›n baﬂ›nda yap›lan
sözleﬂmeyle baﬂlanan
çal›ﬂmalar›n ard›ndan, inﬂas›
ve testleri geçti¤imiz Kas›m
ay›nda tamamlanan botlar,
Romanya ‹çiﬂleri Bakanl›¤›
S›n›r Polisi’ne teslim edildi.
Tuna Nehri’nde görev
yapacak botlar, ikisi Ukrayna
s›n›r›nda olmak üzere,
Moldova, H›rvatistan ve
Macaristan s›n›rlar›nda

‹stanbul Denizcilik

SNR 17’ler
Romanya’da
Göreve Haz›r

‹
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SNR-17 TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Tam boy: 17,26 m
Geniﬂlik: 4,55 m
Su çekimi: 1,00 m
Azami h›z: 50 km/saat
Motor:
2x700 BG dizel

devriye gezerek, özellikle
arama kurtarma, terör ve
kaçakç›l›¤› önleme, devriye ve
nehir kirlili¤i kontrolü gibi
görevleri icra edecek.
Bu botlar için ‹stanbul
Denizcilik taraf›ndan
tasarlanan özel köprü üstü
donan›mlar› aras›nda, gece
görüﬂlü termal kamera,
patlay›c› ve narkotik
detektörü ve Geiger sayac›

(radyasyon detektörü),
küresel konumlama sistemi
(GPS) ve nehir seyirleri için
özel geliﬂtirilmiﬂ bir radar da
bulunuyor. ‹stanbul
Denizcilik’in, 2008 y›l›nda
gerçekleﬂtirdi¤i ve 4 adet
botun azami süratinin 29
knot’a ç›kar›ld›¤› Sahil
Güvenlik Komutanl›¤›
SAR-35 modernizasyon
projesinden edindi¤i
tecrübelerin aktar›lmas›yla,
k›sa sürede baﬂar›yla
tamamland›¤› belirtilen proje,

Avrupa Birli¤i’ne
gerçekleﬂtirilen baﬂar›l› bir
savunma sanayisi ihracat›
olarak da öneme sahip. AB
ﬁengen Kurumu taraf›ndan
finanse edilen proje ile inﬂa
edilen botlar›n birim maliyeti
ise 1,5 milyon avro civar›nda.
Proje kapsam›nda botlar›n en
küçük ayr›nt›s›na kadar
ülkemizde üretilerek
kullan›c›ya teslim edilme
baﬂar›s›n›n gösterilmiﬂ
olmas› da dikkat çeken bir
di¤er ayr›nt›.

“myTECHNIC” ve Çinli HNA
ﬁirketler Grubu Ortakl›¤›nda
‹mzalar At›ld›
myTECHNIC
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Uçak bak›m, onar›m ve yenileme (MRO) sektörümüzün önde
gelen isimlerinden MRO Teknik Servis Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
ya da bildi¤imiz ad›yla myTECHNIC, uluslararas› taﬂ›mac›l›k,
lojistik, havac›l›k, turizm ve finans sektörlerinde dünya
liderleri aras›nda gösterilen Çinli HNA ﬁirketler Grubu ve
Bravia Capital Partners aras›nda kurulan ortakl›¤›n imzalar›,
18 Kas›m günü, ‹stanbul Hilton Oteli’nde at›ld›.
Gerek Türkiye ile Çin aras›nda kurulan iﬂ birli¤inin daha da
güçlenmesi gerekse Türkiye’nin, Avrupa, Yak›n Do¤u, Orta
Asya ve BDT’deki MRO pazarlar›na aç›lmas›nda stratejik bir
rol üstlenmesi aç›s›ndan, bu anlaﬂman›n önemli bir dönüm
noktas› olmas› bekleniyor. HNA ﬁirketler Grubu Yönetim
Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Wang Jian, Murahhas Üye Adam
Tan, Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölüm Baﬂkan› Zhang Ling,

Bravia Capital Partners CEO’su Bharat Bhise ve myTECHNIC
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Da¤lar Çizmeci ile Kurucu Ortak
Yavuz Çizmeci’nin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen imza törenine,
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› ve Sivil Havac›l›k Genel
Müdürlü¤ü yetkilileri de haz›r bulundu. Detaylar› hakk›nda
henüz bilgi verilmeyen anlaﬂmayla birlikte, yaklaﬂ›k 40 milyar
dolar varl›kl› HNA ﬂirketler grubunun ortakl›¤› ile güçlü bir
finansal yap›ya kavuﬂan myTECHNIC, sektörde öncü hale
gelmeyi hedefliyor.
www.milscint.com
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Otokar Cephesinden ‹hracat Haberleri Ard› Ard›na Geldi
›l sonuna yaklaﬂ›l›rken
faaliyetlerine h›z
kesmeden devam eden
Otokar, ihracat
anlaﬂmalar›na birbiri
ard›na imza att›. Aral›k ay›
içerisinde yap›lan son
anlaﬂmayla Otokar,
müﬂterileri aras›na dahil
etti¤i ad› aç›klanmayan
kullan›c›ya, farkl› adetlerde
silah taﬂ›y›c› tipinde COBRA
z›rhl› taktik tekerlekli
araçlar›n›n yan› s›ra z›rhl›
personel taﬂ›y›c› (ZPT),
ambulans, nakliye ve
sahra bak›m arac› tiplerinde
çeﬂitli 4x4 taktik tekerlekli
araçlar› teslim edecek.
Araçlar›n yan› s›ra yedek
parçalar ve e¤itimi de
kapsayan sipariﬂin,
önümüzdeki 6 ay içerisinde
teslim edilmesi ön
görülüyor. 14 Aral›k’ta
firma taraf›ndan yap›lan
aç›klamayla duyurulan
son anlaﬂman›n bedeli ise
yaklaﬂ›k 30 milyon dolar.
Geçti¤imiz günlerde NATO
standartlar›na uygun
olarak gerçekleﬂtirilen
may›n testlerini baﬂar› ile
tamamlayan ARMA 6x6
z›rhl› muharebe arac› için
de yine ismi aç›klanmayan
bir ülke ile yaklaﬂ›k 10,6
milyon dolarl›k bir anlaﬂma
yapan Otokar, yap›lan bu

Y
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yeni anlaﬂmalar ile
birlikte, sadece Aral›k ay›
içerisinde, toplamda
40 milyon dolar›n üzerinde
ihracat gerçekleﬂtirmiﬂ
oldu. 7 Aral›k’ta duyurulan
bu geliﬂme, Otokar’›n
taktik tekerlekli araç
ailesinin son üyesi olan
ARMA 6x6 ile hem ald›¤›
ilk sipariﬂ hem de ilk
ihracat baﬂar›s› olma
özelli¤ini taﬂ›yor. 20’ye

yak›n ülke ordusunda
hizmet veren Otokar
araçlar›n›n ARMA’ya
referans olmas›, arac›n
daha Türk Silahl›
Kuvvetlerinin envanterine
girmeden yurt d›ﬂ›ndan
sipariﬂ almas›nda etkili
olmuﬂ görünüyor.
Anlaﬂmaya göre, say›lar›
hakk›nda da aç›klama
yap›lmayan ARMA araçlar›n›
15 ayl›k dönem içerisinde

partiler halinde teslim
edecek olan Otokar, ismi
aç›klanmayan kullan›c›ya
özel ekipmanlar›n yan› s›ra
yedek parça ve e¤itim
deste¤i de sa¤layacak.
Savunma sanayimizin
dünyadaki konumunu
daha da güçlendirmeyi
hedefleyen Otokar, ihracat
baﬂar›lar›n› önümüzdeki y›l
da devam ettirecek gibi
görünüyor.
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erek ülkemizde
gerekse bölge
ülkelerinde oluﬂan askeri,
polis ve sivil helikopter
pilotu e¤itimi ihtiyac›n›n,
uluslararas› standartlarda
karﬂ›lanmas› amac›yla
kurulan Türk Havac›l›k ve
Uzay Sanayii A.ﬁ. (TUSAﬁ)
Uçuﬂ Okulu, ilk mezunlar›n›
verdi. TUSAﬁ’tan yap›lan
aç›klamada, Emniyet Genel
Müdürlü¤ü ve TUSAﬁ

G

TUSAﬁ Uçuﬂ Okulu ‹lk Mezunlar›n› Verdi
aras›nda 29 Temmuz 2010
tarihinde imzalanan “Pilot
E¤itimi Sözleﬂmesi”
çerçevesinde pilot olmaya
hak kazanan 6 pilot
aday›n›n, mezun olarak
bröve takmaya hak
kazand›¤› belirtiliyor.
TUSAﬁ tesislerinde
3 Aral›k’ta düzenlenen
mezuniyet töreninde,

Emniyet Genel Müdürü
O¤uz Ka¤an Köksal,
Emniyet Genel Müdürlü¤ü
Havac›l›k Dairesi Baﬂkan›
Hüseyin Baﬂak’›n yan› s›ra
Emniyet Genel Müdürlü¤ü
ve Çankaya ‹lçe Milli E¤itim
Müdürlü¤ü yetkilileri ile
TUSAﬁ yöneticileri de
haz›r bulundu. Çal›ﬂmalar›na
23 A¤ustos 2010 tarihinde

baﬂlayan TUSAﬁ Uçuﬂ
Okulu, deneyimli uçuﬂ
ö¤retmenleri ve sivil
havac›l›k uzman kadrosu ile
Sivil Havac›l›k Genel
Müdürlü¤ü (SHGM) ve
JAA/EASA uluslararas›
sertifikasyon otoritelerinin
standartlar›na uygun bir
e¤itim formasyonuna sahip
bulunuyor.

SAVUNMA
HABER

Almanya, Sonuncu TAURUS KEPD 350’sini de Teslim Ald›
BDA, 600’üncü ve
son TAURUS KEPD 350
seyir füzesini Almanya’n›n
savunma sistemleri
tedarikinden sorumlu
kurumu BWB’ye teslim etti.
Böylece, Alman Hava
Kuvvetlerinin, 2002 y›l›nda
yap›lan anlaﬂma ile sipariﬂ
etti¤i seyir füzelerinin
tamam›, Almanya
envantere girmiﬂ oldu.
1998 y›l›nda geliﬂtirilmeye
baﬂlanan ve 2005 y›l›ndan
itibaren operasyonel olarak
kullan›ma giren TAURUS
KEPD 350, kendisine hedefe
hassas taarruz kabiliyeti
kazand›ran; GPS destekli
ataletsel seyrüsefer

M
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sistemi, radar altimetre ve
k›z›l ötesi görüntüleme (IIR)
kabiliyetli aray›c› baﬂl›ktan
oluﬂan Tri-Tec seyrüsefer
sistemine sahip. TAURUS
KEPD 350, MEPHISTO savaﬂ
baﬂl›¤› sayesinde, yerin
alt›ndaki tahkim edilmiﬂ

NATO Siber Tehditlere Karﬂ›:
Cyber Coalition 2010
ATO’nun siber
tehditlere karﬂ›l›k
vermeye ve bu tehditler
karﬂ›s›nda üye ülkeler
aras›nda stratejik
karar alma iﬂleminin
uyum içerisinde
gerçekleﬂtirilmesini
sa¤lamaya yönelik icra
etti¤i Cyber Coalition
tatbikat›n›n üçüncüsü,
16-18 Kas›m günleri
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aras›nda gerçekleﬂtirildi. Cyber Coalition 2010’un
planlama tak›m›, tatbikat›n merkezi olan Belçika’daki
SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe)
karargâh›nda haz›r bulunurken, di¤er kat›l›mc›lar, normal
ﬂartlarda görev yapt›klar› ülkelerden tatbikata kat›ld›.
25 NATO üyesi ülkenin kat›ld›¤› tatbikatta, NATO ve NATO
üyesi ülkelere karﬂ›, farkl› noktalardan eﬂ zamanl› siber
bir taarruz düzenlenmesi, kötü niyetli yaz›l›mlarla sald›r›,
‹nternet üzerinden propaganda ve siber casusluk gibi
senaryolar üzerinde çal›ﬂ›ld›. 2008’de düzenlenen
ilk tatbikatta, sadece NATO kurucu ülkeleri olan ABD,
Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, ‹ngiltere, ‹talya,
‹zlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz yer
al›rken, daha sonra düzenlenen tatbikatlar, tüm NATO
üyelerinin kat›l›m›na aç›k hale getirilmiﬂti.

PUMA’n›n Teslimatlar›na Baﬂland›
anlaﬂman›n ilk teslimat›
olma özelli¤ine de sahip.
2009’da yap›lan yaklaﬂ›k
3,1 milyar avro de¤erindeki
anlaﬂma kapsam›nda
üretilen PUMA’lar›n
teslimat›, Alman Silahl›

Kuvvetlerinin en önemli
tedarik programlar› içinde
gösterilen anlaﬂma
kapsam›nda, önemli bir
dönüm noktas› olarak
kabul ediliyor. Son
dönemlerde muharebe

ortamlar›nda elde edinilen
tecrübelerin, PUMA’n›n
Ar-Ge sürecine de
aktar›lmas›yla, araç,
özellikle may›n, roket ve el
yap›m› patlay›c›lara karﬂ›
güçlendirilmiﬂ durumda.

KMW

rauss-Maffei Wegmann
(KMW) ve Rheinmetall,
ilk 2 adet PUMA z›rhl›
muharebe arac›n›,
Almanya’n›n savunma
sistemleri tedarikinden
sorumlu kurumu BWB’ye
teslim etti. Bir sonraki
aﬂamada BWB, teslim
ald›¤› araçlar›n aﬂ›r›
s›cak ve aﬂ›r› so¤uk
iklim koﬂullar›ndaki
performans›n›
gözlemleyebilmek için
araçlar› zorlu denemelere
tabi tutacak. 6 Aral›k’ta
yap›lan teslimat, Alman
Silahl› Kuvvetleri için
tedarik edilecek toplam
405 arac› içeren

K

A¤ustos ay›nda
tamamlanm›ﬂt›. 350
kilometrenin üzerinde bir
menzile ulaﬂabilen TAURUS
KEPD 350’nin, yak›n bir
gelecekte Eurofighter
Typhoon’a da entegre
edilmesi gündemde.

©

©

NATO

N

hedeflere karﬂ› da etkili
olabiliyor.
Alman Hava Kuvvetlerinin
Tornado IDS’lerinde
kulland›¤› TAURUS KEPD
350’yi, EF-18’leri için seçen
‹spanya Hava Kuvvetlerinin
teslimatlar› da geçti¤imiz

www.milscint.com

RÖPORTAJ

Savunma Sanayimize
25 Y›ld›r Yön Veren Uzman
Tedarik Kurumu: SSM
Daha Çok Yolumuz Var
Ümit BAYRAKTAR: Say›n Müsteﬂar›m,
bu sorumuzun cevab› belki bir kitaba bile
zor s›¤d›r›l›r ama, genel olarak SSM’nin
ve ona paralel olarak da savunma
sektörümüzün geride b›rakt›¤› 25 y›l›
özetlemenizi istesek, neler söylersiniz?
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Murad BAYAR: En zor sorudan baﬂlad›k... Ben ﬂöyle kurguluyorum: 25 y›l çok
da uzun bir süre de¤il. Bir insan›n ömrü
aç›s›ndan de¤erlendirecek olsak, 25 yaﬂ›nda birisinin, bir tak›m sorumluluklar›
daha yeni üstlenmeye baﬂlayaca¤›n›
söyleyebiliriz. Asl›nda SSM de, bir kurum olarak aﬂa¤› yukar› böyle bir durumda. Ancak biz 25 y›lda çok daha h›zl› ilerledik ve sorumluluklar›m›z›, neredeyse tama yak›n olarak üstlenebilecek
bir noktaya geldik. SSM olgunlaﬂma döneminde ve kendisine verilen görevleri
büyük oranda yapabilecek duruma geldi. 25 y›l›n SSM aç›s›ndan özeti bu.
Sektör aç›s›ndan bakt›¤›m›zda ise geliﬂmenin, hakikaten bizler için de mutluluk verici oldu¤unu söylemeliyim.
Çünkü birçok alanda, sektörümüzün,
art›k Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n
ihtiyaçlar›na cevap verebildi¤ini görüyoruz. Bu anlamda sektördeki geliﬂme
çok etkileyici. Kara araçlar›, deniz
araçlar› ve elektronik sistemlerin birço¤unda, TSK ihtiyaçlar›n›n hemen hemen tamam›n› Türkiye’den karﬂ›layabilir konuma geldik. Teknolojik aç›dan
zor bir alan olan hava araçlar›nda da iki
konuyu öne ç›kartm›ﬂt›k: bak›m ve modernizasyon ve insans›z hava araçlar›.
Buralarda da ciddi bir mesafe kat ettik. Bakt›¤›m›zda, sektörün bu 25 y›lda büyük bir aﬂama kat etti¤ini söyleyebiliriz. Bu da hakikaten SSM’nin oynad›¤› rolle olmuﬂtur diyebiliriz. Fakat
daha çok yolumuz var gidecek...
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Bu say›m›z›n onur konu¤u, geride b›rakt›¤›m›z
Kas›m ay›nda kuruluﬂunun 25. y›l›n› çeﬂitli
etkinliklerle kutlayan Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›
(SSM)’nin dümenindeki isim, dördüncü Savunma
Sanayii Müsteﬂar›m›z Murad Bayar oldu. Sektörün
her kesiminin hemfikir oldu¤u üzere, ad› art›k
savunma sanayimizle özdeﬂleﬂen Savunma Sanayii
Müsteﬂar›m›z Murad Bayar, SSM’nin ve savunma
sanayimizin 25 y›l›n›, bugün geldi¤i noktay› ve
gelecek hedeflerini MSI Dergisi okuyucular› için
de¤erlendirdi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Mühendisli¤e Geçiﬂi
H›zland›rd›k
Ümit BAYRAKTAR: SSM’nin geride
b›rakt›¤› 25 y›l›n, özellikle de sizin görev
sürenize denk gelen son birkaç y›l›nda,
sektörde en çok konuﬂulan konulardan
bir tanesi de SSM’nin vizyonunun,
sektörün vizyonunu geride b›rakt›¤› oldu.
Geçmiﬂte de SSM’de büyük iﬂler yap›ld›.
Fakat radikal diyebilece¤imiz bir tak›m

de¤iﬂikliklerin ve yeniliklerin de yine
sizin görev sürenizde gerçekleﬂti¤ini
görüyoruz. Bu noktada ﬂunu sormak
istiyoruz: Bayar, kendisinden önce
kimsenin yapmad›¤› ya da yapamad›¤›
neleri hayata geçirdi?

Murad BAYAR: Sorunun cevab›na
geçmeden önce, baz› konular›n alt›n›
çizmek istiyorum. SSM olarak oynad›¤›m›z rol çok önemli. SSM asl›nda, TSK
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ve savunma sanayisi aras›nda bir katalizör, TSK ile sanayiyi bir araya getiren
bir ara yüz. Hatta ﬂöyle de söyleyebiliriz:
Bütün bu sistemin dönmesini sa¤layan
kritik çarklar SSM’de. Bu aç›dan, sistemi çal›ﬂt›rma görevini yerine getirdi¤imizi de söylersek yanl›ﬂ olmaz. Biz g›c›rdamaya baﬂlay›nca ya da dönmeyince, bütün sistem yavaﬂl›yor ve neredeyse durma noktas›na gelebiliyor. TSK’n›n
ihtiyaçlar› karﬂ›lanmad›¤› gibi, sektörün
yetenekleri de görünmüyor. Helvan›n
kar›lmas›n› sa¤layan kurum da diyebilirsiniz SSM’ye. Geliﬂti, büyüdü ve güçlendi ama, SSM, bugün, yaklaﬂ›k 360 kiﬂilik bir kurum. Bir taraf›nda koskoca
TSK var, bir taraf›nda da yaklaﬂ›k 40.000
kiﬂilik savunma sanayimiz…
Sorunuza dönersek… SSM’nin baﬂlang›ç aﬂamas›ndan itibaren, daha çok savunma sanayimizin üretim yetene¤ini
geliﬂtirmeye odaklanm›ﬂt›k. Sonuçta
teknoloji transferi ve lisans alt›nda üretimle ç›k›lm›ﬂt› yola. Otomotivde ve
tekstil gibi di¤er sektörlerde de bu böyle baﬂlad›. Son dönemde ise savunma
sanayimizin tasar›m ve mühendislik
yetenekleri geliﬂmeye baﬂlad›. Bu noktada bizim yapt›¤›m›z, belki ülkedeki di¤er sektörlerden de daha önce, iﬂin
mühendisli¤ine geçiﬂi h›zland›rmak oldu. Gerçi ben bu geliﬂmeyi, do¤al sürecin bir sonucu olarak görüyorum.
Mühendisli¤e geçiﬂ h›zlan›nca da ürünler, bizim ürünlerimiz haline gelmeye
baﬂlad›. Örne¤in F-16 gibi bir platformu
lisans alt›nda üretme projesinin bir sonu var. Ancak bu yolda devam edip,
mühendislik tasar›m› size ait ANKA gibi bir insans›z hava arac› (‹HA)’y› ortaya
ç›kartabiliyorsan›z, bu art›k yaﬂayan bir
ürün sizin için. ‹ç ve d›ﬂ pazar›n›za satabilece¤iniz, modernize edebilece¤iniz

bir ürün ve size 30-40 y›ll›k bir kulvar
aç›lm›ﬂ demektir. Dolay›s›yla son dönemdeki en önemli baﬂar› budur.
Burada da tabi belli zorluklar ve risklerle karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz, teknoloji
transferi ile Türkiye’de üretti¤imiz ya
da do¤rudan sat›n ald›¤›m›z haz›r
ürünlerde olmayan. Bir ürünün ayn›s›ndan, mesela bir 10 tane daha üretti¤imizde, risk s›f›ra yak›n. Çünkü ürün
zaten kan›tlanm›ﬂ, daha önce üretildi¤i
için üretim süreçleri de belli. Ama ürünü kendimiz tasarlay›p üretece¤iz dedi¤imizde, program›n her safhas›nda
al›nmas› gereken büyük riskler karﬂ›m›za ç›k›yor. Yine ANKA’dan hareketle
‹HA’lardan örnek verecek olursak: Bir
‹HA sistemi deyince, önce çok iyi bir
uçan platformunuzun olmas› gerekiyor; bunun çok iyi bir oto pilotunun olmas› gerekiyor; çok iyi bir veri ba¤lant›s› olmas› gerekiyor. Bu listeyi daha
da uzatabiliriz. Listedeki her bir kalem
ayr› ayr› riskler taﬂ›yor. Ama risk al›p
baﬂar›ya ulaﬂt›¤›n›zda, getirisi de ona
göre art›yor.
Ümit BAYRAKTAR: TSK ihtiyaçlar›n›n
en az yüzde 50’sinin Türk Savunma
Sanayisi taraf›ndan karﬂ›lanmas› ve
bununla birlikte, ana yükleniciler
taraf›ndan en az yüzde 20’lik iﬂ pay›n›n
KOB‹’lere verilmesi, sürekli gündemde
tuttu¤unuz iki önemli konu. Geçti¤imiz

günlerde gerçekleﬂtirilen TOBB
Savunma Sanayi Meclisi toplant›s›nda
yapt›¤›n›z sunumda, ana yüklenici
konumundaki firmalar›m›z›n
KOB‹’lere verdi¤i iﬂ paylar›na iliﬂkin
oranlar›n çok düﬂük oldu¤u dikkatimizi
çekti. Bu paralelde yüzde 50 yerli katk›
pay› ve yüzde 20 yan sanayi pay›na
ulaﬂma hedeflerinin son durumunu
de¤erlendirir misiniz?

Murad BAYAR: KOB‹’lere ya da yan sanayiye iliﬂkin verilere çok sa¤l›kl› ulaﬂam›yoruz. Mesela ciro verileri çok
sa¤l›kl›, çünkü muhasebe rakamlar› ile
do¤ruluyoruz. Ancak yan sanayi verileri o kadar net de¤il. Çünkü ay›klamak
gerekiyor. Ana yüklenicilerimize, mesela TUSAﬁ’a, d›ﬂar›dan ald›¤›n›z ürün
ve hizmetler ne diye sordu¤umuzda, bir
rakam veriyor. Ama bu veri, yurt d›ﬂ›ndan ald›klar›n› da kaps›yor. Buradan
yurt d›ﬂ›ndan ald›klar›n› ç›kartmak gerek, çünkü bizim geliﬂtirmeyi hedefledi¤imiz yan sanayi de¤il ve o bizi ilgilendirmiyor. Ayr›ca, ASELSAN ve
HAVELSAN gibi di¤er büyük ﬂirketlerden sat›n ald›¤› iﬂler var, yan sanayi olmad›klar› için bu k›sm› da ç›kartmak gerekiyor, dolay›s›yla o da bizi ilgilendirmiyor. Ay›klad›ktan sonra geriye kalan k›s›m da bugün için epeyce düﬂük görünüyor. Ama artmas› için çal›ﬂmalar›m›z
devam ediyor.
FNSS’nin,
25 mm Keskin Niﬂanc›
Kuleli PARS 8x8
Tekerlekli Z›rhl›
Muharebe Arac›
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Geçti¤imiz günlerde
ilk ihracat baﬂar›s›n›n alt›na imza atan
ARMA 6x6 Z›rhl› Muharebe Arac›
www.savunmahaber.com
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Yak›n geçmiﬂte
prototip üretimi tamamlanan
ASELSAN’›n ASELPOD
sistemi.

Madalyonun di¤er taraf›na bakacak
olursak da yan sanayide bir hareketlenme oldu¤unu görüyoruz. Daha önce
de yeri geldikçe belirttim; OST‹M’de
bugün, ASELSAN’dan, TUSAﬁ’tan iﬂ
alan bir savunma yan sanayi kümesi
var. ﬁimdi ana yüklenicilerle yapt›¤›m›z
sözleﬂmelere yan sanayiye ve KOB‹’lere yüzde 20 iﬂ pay› verme ﬂart› koyuyoruz. ﬁuna inan›yorum: ﬂirketlerimizdeki yap›lar ve alg›lamalar de¤iﬂiyor.
ASELSAN’a ya da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na bakarsan›z, kurulduklar› y›llarda Türkiye’de bir sanayi alt
yap›s› olmad›¤›n› görürsünüz. Bu durum da onlar› her ﬂeyi kendi içlerinde
yapmaya yöneltti. Örne¤in ASELSAN
kendi kablaj›n›, kartlar›n›, kutular›n›
yap›yordu. Ama bugün, bu iﬂleri yapabilecek kalifiye bir yan sanayi var. Yavaﬂ
yavaﬂ da bu iﬂler, içerideki atölyelerden
yan sanayiye aktar›lmaya baﬂland›. Yan
sanayide yap›lan iﬂlerin kalitesi de son
zamanlarda çok geliﬂti.
Burada iki dinamik çal›ﬂ›yor. Birincisi,
savunma sanayimiz geliﬂti ve onlar› daha rahat ve maliyet etkin kullanabiliyorlar. ‹kincisi biz onlara daha yukar›larda ve daha büyük sorumluluklar
vermeye baﬂlad›k. Mesela bugün,
ASELSAN, kablaj ile u¤raﬂamaz, çünkü
biz onlara ciddi teknolojik sorumluluklar vermeye baﬂlad›k. Eskiden iﬂ yükü
daha azken her ﬂeyi yap›yordu. ﬁimdi
ise ‹HA’lar›m›za ASELFLIR’i yap, ATAK
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helikopterinin bütün aviyonik donan›m›n› yap, ASELPOD yap demeye baﬂlad›k ve mecburen yukar› ç›kacak. Bu
söyledi¤im HAVELSAN, ROKETSAN,
TUSAﬁ ve di¤erleri için de geçerli.
TUSAﬁ’a uçak modernize et dedi¤imizde, parça imalat› iﬂine sar›lamaz, mecburen d›ﬂar› sar›lacak.
Öte yandan yüzde 50 hedefimize
2010’da ulaﬂaca¤›m›z› ön görüyorum.
Gerçi y›l sonunda rakamlar netleﬂince
daha kesin konuﬂmak mümkün olacak
ama. Bak›n 2006’dan beri tutarl› bir ﬂekilde bu hedefe iliﬂkin verileri takip ediyoruz. Sektöre: “Bu sene cironuz ne?”
ve “Bu cironun içerisinde baﬂka ﬂirketlere satt›¤›n›z ya da verdi¤iniz ürün var
m›?” sorular›n› soruyoruz ve cevaplar›n› cirodan düﬂüyoruz. Daha sonra “‹hracat›n›z ne?” diye sorup ald›¤›m›z cevab› da düﬂüyoruz, çünkü bu, Türkiye’de kalan bir ﬂey de¤il. Buradan da
ﬂirketlerimizin TSK için yapt›¤› üretime
dair rakamlar› buluyoruz. Öbür taraftan da TSK’n›n modernizasyon çal›ﬂmalar›nda üstlendikleri iﬂleri de¤erlendiriyoruz. Bu ikisini topluyoruz ve
toplam›n, TSK’n›n tedarik ve modernizasyon çal›ﬂmalar› için yap›lan toplam
harcamalar›n içerisindeki yerine bakarak oran› belirliyoruz.
Ancak mesele bu say›lar de¤il. Kal›c›l›¤›
ölçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde baz›
ﬂeyler göstermelik oluyor. Stratejik
planlar üzerinde ilk çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›m›zda, yap›lan de¤erlendirmelerde
yüzde 25 gibi oranlar karﬂ›m›za ç›k›yordu. Bizi bir yerlere götürecek, ak›lda
kalacak ve benimsenecek hedefler koy-

mam›z gerekiyordu ve öyle de yapt›k.
Bu yüzde 50 öyle bir hedef. ‹kincisi ihracatta 300 milyon dolar civar›ndayd›k,
pek yap›labilir gibi görünmese de dedik
1 milyar dolar olsun. Bence bu aç›dan
da koydu¤umuz hedefler iﬂlevini gördü,
sektör taraf›ndan da benimsendi.

Hedefimizde
ABD Pazar› da Var
Ümit BAYRAKTAR: SSM’nin sektöre
gösterdi¤i yeni hedefe geçmeden önce,
STM’nin ABD’de açt›¤› ofis hakk›nda,
k›saca sizin de¤erlendirmenizi
alabilir miyiz?

Murad BAYAR: STM bize hizmet veren
bir kuruluﬂ oldu¤u için, muhakkak
SSM’ye de hizmet verecek bu ofis. SSM
olarak bu ofisten beklentilerimizin iki
boyutu var asl›nda. Birincisi bizim ABD
ile birlikte yürüttü¤ümüz projelerde,
devlet taraf›nda iliﬂkilerimize yard›mc›
olmas›, iﬂlerimizi takip edip h›zland›rmas›n› bekliyoruz. ‹kincisi ise önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacak olan mühendislik ve tasar›m kabiliyetlerimizin sonucu olarak ortaya ç›km›ﬂ ürünlerin, dünyadaki en büyük savunma pazar› olan Amerikan pazar›na
da girmesi. ﬁirketlerimiz yavaﬂ yavaﬂ
nihai ürünlere sahip olmaya baﬂlad›lar.
Bu da tasar›m ve mühendislik yol haritas›n›n sonucu olarak ortaya ç›kt›.
Bunun örne¤ini ﬂöyle verebiliriz.
ASELSAN’›n STAMP ürünü var, son derece baﬂar›l›. Buna çok benzer bir ürün
Norveçli Kongsberg firmas›n›n var.
Ürünün hikâyesini Kongsberg yetkililerinden dinledim. Bu ürünü geliﬂtirmiﬂler ve 5-10 tane Norveç Silahl› Kuvvetlerine ve Finlandiya’ya vermiﬂler.
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Ondan sonra günün birinde, ABD’ye
satmak için harekete geçmiﬂler ve baﬂar›l› olunca da ciddi bir s›çrama yapm›ﬂlar. 10 ülkeye harcayacaklar› zaman› buraya harcay›p, senede 3000 tane üretme noktas›na gelmiﬂler.
Ümit BAYRAKTAR: ABD’nin savunma
tedarikinde yerlilik oran› yüzde 97
civar›nda. Kalan yüzde 3’ten küçük
bir pay bile alabilsek, bu, savunma
sanayimizin hacmini epeyce büyütebilir.
Bu noktada, belki de geçti¤imiz günlerde
kaleme ald›¤›m›z, Yonca-Onuk
Tersanesi’nin M›s›r’a gerçekleﬂtirdi¤i
ihracat örne¤inde oldu¤u gibi farkl›
iﬂ birli¤i modelleri gündeme gelecek
diyebilir miyiz?
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Murad BAYAR: Amerikan pazar›, Türkiye’nin özellikle çal›ﬂmas› gereken
pazarlardan. Zaten Amerikan pazar›na
ciddi bir ürün satman›z için ürününüzün çok iyi olmas› ve orada üretmeniz
gerekecek. Özellikle deniz platformlar›nda yasal mecburiyetler var. Bu da
beraberinde, kaç›n›lmaz olarak farkl› iﬂ
birli¤i modelleri kurgulamay› getirecektir.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma sanayimizin
ürün ve kabiliyetlerinin di¤er kamu
kurumlar› ve özel sektör taraf›ndan da
kullan›lmas›, kabiliyetlerin o tarafa
do¤ru aktar›lmas› konusunu daha önce
de iﬂledik. Gündemdeki önemi giderek
artan bu konuyla ilgili son duruma iliﬂkin
sizden bilgi alabilir miyiz?

Murad BAYAR: Geçti¤imiz süreçte, büyük, birikmiﬂ bir proje stokunu sanayimize aktard›k. Bu dönemde yerli firmalar›m›zla, yaklaﬂ›k 20 milyar dolarl›k
kontrat imzalad›k. Ancak tabiî ki bu h›zda devam edilmesi mümkün de¤il.
Çünkü TSK’n›n, ATAK helikopteri, ana
muharebe tank›, ‹HA’lar gibi ihtiyaçlar›
projelendirildi ve sanayiye kayd›r›ld›.
Bütün bunlar geride b›rakt›¤›m›z 10 senede oldu. Ancak önümüzdeki 10 sene
bu hacim devam etmez.
O zaman ne olacak?
Sektör kapasite büyütüyor, ama bu iﬂ
hacmi devam etmeyince bu kapasite
kullan›lmazsa zorlanma baﬂlayacak. Bu
durum Avrupa’da da yo¤un bir ﬂekilde
görülüyor. Gerçi bugün sorunumuz yok,
bu gelece¤e bak›ﬂ. Sizin de sorunuzda
belirtti¤iniz gibi, bugün firmalar›m›z›n
yapacaklar›ndan fazla iﬂleri var.
Biliyorsunuz geçen sene SASAD ile
yapt›¤›m›z vizyon paylaﬂ›m› toplant›s›nda da bu paralelde sektörün gelece¤ini,
özellikle de 2015’ten sonras›n› konuﬂtuk. Orada baz› tespitlerimiz oldu ve bu
tespitler ›ﬂ›¤›nda firmalar›m›za bir tak›m ikazlar yapmaya baﬂlad›k.
Orada belirledi¤imiz üç tane alandan
biri de sizin sorunuza esas teﬂkil
eden; savunma firmalar›m›z›n, Türkiye’de teknoloji yo¤un tedarik yapan di¤er kamuya ve özel sektöre de hizmet
vermesi; savunmada geliﬂtirdikleri
yetenekleri, bu alanlarda da de¤ere
dönüﬂtürmeleri. Dolay›s›yla konu
2015’ten sonras›… Ama bu kurguyu
gerçekleﬂtirmek de birkaç senemizi
alacak.

Ümit BAYRAKTAR: Karﬂ›m›za ç›kacak
engeller de olacak…

Murad BAYAR: Mutlaka. Bizim kurulu
bir düzenimiz var. Ancak di¤er sektörlerin ço¤u, bizim, belki de 25 sene önceki durumumuzda. D›ﬂar› ba¤›ml› bir
düzen var ve bunu bozmak, de¤iﬂtirmek kolay de¤il. Oralarda ürün geliﬂtirme gibi bir anlay›ﬂ henüz yok.
Ayr›ca SSM’ye kanunla verilen, TSK’n›n
modernizasyonu ve savunma sanayisinin geliﬂtirilmesi ﬂeklinde özetleyebilece¤imiz görevler de o sektörlerle ilgili
bakanl›klarda yok. Bu iki görev bir arada oldu¤u için, biz kamu harcamas›n›
savunma firmalar›m›za transfer edebiliyoruz. Ama di¤er sektörlerde bu yok.
Mesela Enerji Bakanl›¤›nda yok. Onlar›n görevi Türkiye’ye enerji getirmek,
Türkiye’deki enerji sektörünü geliﬂtirmek de¤il. Sa¤l›k Bakanl›¤›nda da öyle.
Kanunda olmasa biz de yapamazd›k.

Türkiye’de Teknolojiyi
Sürükleyen Sektörüz
Ümit BAYRAKTAR: Baﬂbakan›m›z›n
savunma sektörüne özel bir önem
verdi¤ini görüyoruz. Bu noktadan
hareketle, geçti¤imiz günlerde Bakanlar
Kurulu’nda yapt›¤›n›z sunumu da göz
önünde bulundurursak, savunmadaki
bu bak›ﬂ aç›s›n›n di¤er sektörlere de
aktar›lmas› mümkün olamaz m›?

Murad BAYAR: Yeni yeni de olsa savunma sektörü olarak art›k anlatacak bir
hikâyemiz var. Uygulad›¤›m›z modeli di¤er kurumlar›m›za da anlatmaya baﬂlad›k. Bu süreçte Baﬂbakan›m›z da bizi
destekliyor ve önemli bir ortam sa¤lad›.
Fakat di¤er sektörlerde hizmet çok öne
ç›k›yor ve do¤rudan halka hizmet verildi¤i için dinamiklerimiz farkl›. Hizmet
etti¤imiz TSK, bugün bize belli bir müsamaha gösteriyor. Çünkü bir ürünü
Türkiye’de yapaca¤›m dedi¤imizde daha pahal› oluyor, süreçler uzuyor. Bu
durumun beraberinde getirdi¤i riskleri
TSK almay› kabul ediyor ama di¤er sektörlerde bu risklerin ne kadar al›naca¤›
ﬂu an için bir soru iﬂareti.

©

Yonca-Onuk

Yonca-Onuk Tersanesi’nin M›s›r konfigürasyonundaki Kaan s›n›f›
ONUK MRTP20’sinin temsili görseli.

D›ﬂa Ba¤›ml› Düzenleri
De¤iﬂtirmek Zor Olacak

MSI Dergisi - Aral›k 2010

www.milscint.com

RÖPORTAJ

THY Al›mlar›nda da
Offset Uygulanmal›
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Ümit BAYRAKTAR: Havac›l›k özelinde
konuyu ele alacak olursak, örne¤in
THY’nin uçak al›mlar›nda offset
uygulanmas›yla ilgili tart›ﬂ›lan bir
süreç var ortada. SSM bu iﬂe ne diyor?

Ümit BAYRAKTAR: Peki bölgesel yolcu
uça¤› çal›ﬂmalar›nda SSM’nin rolü nedir?

Murad BAYAR: Orada iﬂin en baﬂtan
do¤ru bir ﬂekilde ele al›nd›¤›n› düﬂünüyorum. SSM olarak da bölgesel yolcu

THY

ca¤›z. Buradan sonras›na art›k sektör
sektör bakmak laz›m. Savunma sektörümüzün yetenekleri ticari havac›l›¤a
nas›l katk› sa¤layabilir, kara yolu, deniz
yolu ve rayl› sistemler gibi alanlarda ne
katk› yapabiliriz bunlar› konuﬂaca¤›z.
Çok ciddi katk›lar sa¤layabilece¤imize
inan›yorum. Örne¤in sa¤l›k sektöründe
ya da enerji sektöründe bir nükleer
santral kurulurken yapabilece¤imiz
çok iﬂ var. Bir kere bütün bu sayd›¤›m
alanlarda ciddi yaz›l›m, hassas imalat
ve entegrasyon konular› var. Savunma
sektörünün yetenekleri, buralara fazlas›yla cevap verebilecek noktada. Örne¤in pilot e¤itimi sadece TSK’n›n ihtiyaç duydu¤u bir konu de¤il. Hava yolu
ﬂirketlerimiz büyüyor ve pilot ihtiyaçlar› art›yor. ﬁu anda nereden geliyor ihtiyaç duyulan bu pilotlar›n e¤itiminde
kullan›lacak simülatörler? Thales’ten.
Bunlar çok do¤rudan uygulanabilecek
konular.
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Ancak bu noktada ﬂunu da belirtmekte fayda var: Bugün savunma sektörümüz, say›sal büyüklük olarak di¤er
sektörlerin yan›nda çok küçük. Fakat
katma de¤er olarak di¤er sektörlere
yaklaﬂmaya baﬂlad›. Daha da önemlisi, Türkiye’de teknolojiyi sürükleyen
birinci sektörüz ﬂu an. Her türlü istatistikte de bu görülebiliyor. Ar-Ge harcamas›nda da böyle, araﬂt›rmac› ve
mühendis kadrolar›nda böyle. Otomotivden, tekstilden, sa¤l›ktan daha fazla
araﬂt›rmac› çal›ﬂt›r›yor savunma sektörü. Asl›nda Türkiye’de teknolojinin
geliﬂimini tetikledi savunma sektörü.
Bu çok önemli bir nokta ve önemli ç›kt›lar› olacak.
Yan sanayi de burada do¤rudan önemli. Çünkü yan sanayi, bu teknolojinin ülke sanayisine yay›lmas›n› sa¤layacak.
Yoksa bizim sektörün kabiliyetlerini,
ASELSAN ve TUSAﬁ gibi büyük ﬂirketlerin duvarlar› aras›nda hapsedersiniz.
Orada do¤ar, orada ölür. Ama mesela
OST‹M’deki firmalar›n, savunmada ö¤rendiklerini baﬂka alanlarda da uygulad›klar›n› göz ard› etmemek gerekiyor.

Murad BAYAR: Öncelikle ﬂunu belirtmeliyim: ﬁimdiye kadar, THY’nin uçak
sipariﬂlerinde offset uygulanmad›¤› ya
da istenmedi¤i için de diyebiliriz,
Boeing ya da Airbus’a aktar›lan milyarlarca dolarl›k kayna¤›n offsetinin Çin,
Polonya gibi ülkelere gitmesinin bize
fayda sa¤lamad›¤› ortada.
ﬁimdi burada ﬂuna dikkat etmek gerekiyor. Türkiye’de belli pazarlarda,
THY’ye çeﬂitli imkânlar verilmiﬂ devlet
taraf›ndan. Yani yat›r›m› onlar yap›yor,
ama imtiyaz› devlet veriyor, dolay›s›yla
bu imtiyaz bir kamu kayna¤›d›r. Devlet
harcam›ﬂ ya da imtiyaz› verdi¤imiz ﬂirket harcam›ﬂ fark etmez. Bu yüzden
burada da bu kriterlerin dikkate al›nmas› laz›m.
THY biz özel sektörüz, öyle ﬂey olmaz
diyor. Ancak uçak al›m›nda dünyada
offset uygulamayan geliﬂmiﬂ bir ülke
yok. Bunu kendi havac›l›k sanayilerinin
geliﬂmesi için bir enstrüman olarak
kullan›rlar. Bu bir devlet politikas›d›r.
Bu THY’nin politikas› olmayabilir. Ama
devlet politikas›d›r, onlar da uygulamaya mecbur olurlar. Dolay›s›yla bundan
sonra offset istenecek ve al›nacak.
Boeing ya da Airbus sivil uçak sat›ﬂlar›nda baﬂka ülkelere offset taahhüt ettikleri gibi bize de edecekler.

Ümit BAYRAKTAR: Peki, savunma
sektörümüzün kamuya sunabilece¤i
öncelikli çözümler sizce neler?
Bu noktada SSM, baz› ﬂeyleri daha da
somutlaﬂt›rmak ad›na ne gibi
çal›ﬂmalar yap›yor?

Murad BAYAR: Bu konuyla ilgili ilk ad›m› at›yoruz. SASAD’›n organize etti¤i 16
Aral›k’taki konferans›m›z›n amac› bu
olacak. Teknolojik yeteneklerimizi anlataca¤›z. Kamuyu ça¤›raca¤›z ve onlarla ortak bir paylaﬂ›m toplant›s› yapaMSI Dergisi - Aral›k 2010
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uça¤› çal›ﬂmalar›na katk› sa¤l›yoruz.
Ancak iﬂin as›l sahibi Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› oldu¤u için bizim rolümüz sadece
katk› sa¤lamak olabilir. Bu katk›y› da
ﬂöyle sa¤l›yoruz: Di¤er uçak projelerimize ve sanayimize yaklaﬂ›m›m›z, geliﬂtirme program›ndaki alternatiflerin
neler olabilece¤i gibi alanlarda tecrübelerimizi onlarla paylaﬂ›yoruz. Bu iﬂ
birli¤inden de memnunuz. ‹yi bir diyalog ortam› sa¤land›.

Havac›l›kta Yeni Hedef:
5 Milyar Dolar
Ümit BAYRAKTAR: Havac›l›k
sanayimiz için yeni bir hedef olarak
de¤erlendirebilece¤imiz, Meksika
modelinden bahsetmeye baﬂlad›¤›n›z›
görüyoruz. Ancak farkl› zamanlarda
farkl› rakamlar telaffuz ettiniz. Konuyu
aç›kl›¤a kavuﬂturur musunuz?

Ümit BAYRAKTAR: Bildi¤imiz kadar›yla,
Meksika havac›l›¤›n›n dünya pazar›nda
öne ç›kan bir ürünü de yok.

Murad BAYAR: Hiçbir ürünleri yok. Tamamen imalat üssü olarak çal›ﬂ›yorlar.
Meksika baﬂarabildiyse, Türkiye de baﬂarabilir.

Projelerdeki Gecikmelerin
Nedenleri ‹rdelenmeli
Ümit BAYRAKTAR: May›na Karﬂ›
Korumal› Taktik Tekerlekli Araç
projesinde teslimatlar›n gecikmesi
nedeniyle SSM, ana yüklenici firma olan
BMC’ye, bas›na da yans›yan bir ceza
kesti. Çok say›da di¤er projede de
gecikmeler ve dolay›s›yla cezalar
yaﬂan›yor. Bu konu hakk›nda neler
söylemek istersiniz? Gelinen noktada,
ana yüklenici seçimi kriterlerinde bir
de¤iﬂim beklemeli mi sektör?

Murad BAYAR: Projelerin büyük ço¤unlu¤unda gecikme yaﬂan›yor, do¤ru.
Bu noktada yerli ya da yabanc› firmalar
aras›nda çok büyük farklar yok. Karmaﬂ›k projelerin nerdeyse hepsinde
bunlar› yaﬂ›yoruz. Cezalar da bu noktada, amac› ﬂirketleri sözleﬂme takviminin içinde kalmaya zorlamak olan bir
enstrüman bizim için. Tabi çeﬂitli aç›lardan sorgulamas› yap›labilir. BMC
örne¤ine geri dönecek olursak, burada
da ola¤anüstü bir durum yok. Tamamen yeni bir arac›n ortaya ç›kar›ld›¤›
bir projede, bence iyi bir performans

sergiledi BMC. Ama sözleﬂmedeki takvimi çok iddial›yd›.
Tüm dünyada geçerli bir husus var: ﬁirketler, ihale aﬂamas›nda hakikaten çok
iddial› proje takvimleriyle teklifler verebiliyorlar, sonra da oradaki sözlerini
gerçekleﬂtiremeyebiliyorlar. Özellikle
yerli firmalar›m›z, tek kaynak projelerde, biz zorlad›¤›m›z için belli takvimlere
r›za gösteriyorlar ya da TSK’n›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama gayreti ile zor proje takvimlerinin alt›na imza atabiliyorlar. Ama
iﬂin farkl› boyutlar› da yok de¤il. Örne¤in
Boeing, 2003’te imzalad›¤› kontratta, bize 2007’de uçak teslim etmeyi teklif etti.
ﬁu anda ise 2011’den önce teslimat
ufukta görünmüyor. Boeing 2003’te bize
deseydi ki sizin uça¤› 2012’de verece¤iz,
o kontrat› imzalar m›yd›k? Hay›r. ‹ﬂin
gerçe¤i de bu. ﬁirketler biraz da buna
güveniyor. Müﬂterinin kabul edebilece¤i
bir takvimi kontrata koyal›m, sonras›na
bakar›z. Fakat özellikle yeni bir araç ya
da sistem geliﬂtirirken, baﬂlang›çta
riskleri tartmak da kolay bir iﬂ de¤il. Bunu herkes kabul ediyor. Bu noktada bizim üzerimize düﬂen görevler var,
TSK’da ihtiyac›n belirlenmesi aﬂamas›ndan baﬂlayarak yap›lmas› gereken
ﬂeyler var, projeleri yönetirken al›nmas›
gereken önlemler var. Fakat bu böyle
deyip geçmek, gecikmeleri görmezden
gelmek de do¤ru de¤il. Sorunlar›n üstesinden gelebilmek için bu süreçleri irdelemek gerekiyor.

Her ne kadar üzerinde konuﬂulabilecek
daha birçok konu olsa da, söyleﬂimizi
burada noktaland›r›yor, yo¤un
program› içerisinde bize vakit ay›rarak
sorular›m›z› yan›tlayan Savunma
Sanayii Müsteﬂar›m›z Murad Bayar’a
teﬂekkür ediyoruz.
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Murad BAYAR: Önce verdi¤im örneklerdeki
rakamlar›
netleﬂtirelim.
2009’da Meksika’daki havac›l›k sektörünün cirosu 5 milyar dolar oldu.
2012’de 7,5 milyar dolar, sonras›nda da
10 milyar dolarl›k bir hedefleri var. Gelece¤i bir kenara b›rak›rsak, elimizdeki
somut veri, 2009 y›l›nda yapt›klar› 5
milyar dolarl›k ciro. Biz ise havac›l›kta,
y›lda 1 milyar dolara daha ulaﬂamad›k.
Sebeplerinden biri de, az önce konuﬂtu¤umuz offset konusu.
Meksika, teknolojik aç›dan çok üstün
bir ülke de¤il. Ama 2001 ile 2009 aras›nda geçen 8 sene içerisinde 5 milyar
dolar havac›l›k cirosu yapabiliyorsa,
teknolojik altyap›s› da olan havac›l›k
sanayimiz ile çok daha k›sa sürede
böyle bir hedefe ulaﬂabilece¤imizi düﬂünüyorum. Bu noktadan hareketle,
Meksika örne¤inden 5 milyar dolar›
al›p hedef olarak koydum. Savunmay›

katm›yorum. Bölgesel yolcu uça¤› ya
da offsetlerle bu hedefe ulaﬂabiliriz.
Bunu baﬂarabilirsek, yan sanayi aç›s›ndan da önemli bir kaynak yaratm›ﬂ oluruz. Türkiye nas›l otomotiv sektöründe
bir imalat üssü olduysa, bunu, havac›l›kta da baﬂarabiliriz.

BMC’nin geliﬂtirilme
aﬂamas›nda olan Silah Taﬂ›y›c›
Araç tasar›m›
www.savunmahaber.com
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HAVELSAN, SEDA ile
Sessiz ve Derinden ‹lerliyor!
Su Alt› Teknolojilerinde
D›ﬂa Tam Ba¤›ml›l›ktan
Özgün Milli Çözümlere
HAVELSAN, Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlar›n›n milli
imkânlar ile karﬂ›lanmas›na
yönelik; GENES‹S modernizasyonu ve M‹LGEM Savaﬂ
Yönetim Sistemi gibi baﬂar›l›
projeler ile hakl› bir ﬂöhrete
ulaﬂm›ﬂ ve bu alanda pek çok
ilke
imzas›n›
atm›ﬂt›r.
HAVELSAN, yine bir ilk olarak, su alt› teknolojileri alan›nda yapt›¤› yat›r›mlar ve
yürüttü¤ü projeler ile dikkat
çekmektedir. Bu kapsamda
HAVELSAN, Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)’nin de
yönlendirme ve deste¤i ile
denizalt› modernizasyon projelerine teklif vermekte, yeni
tip denizalt› inﬂa projesinde
yabanc› ortaklar ile alt yüklenici olarak görevler almakta
ve bu alanda ihtiyaç duyulan
yüksek teknolojiye ulaﬂmak
için gayret göstermektedir.
HAVELSAN, zor ve karmaﬂ›k
su alt› ortam› koﬂullar›n›n
üstesinden gelebilmek ad›na, bir taraftan yurt d›ﬂ›ndan
teknoloji transferine yo¤unlaﬂ›rken, di¤er yandan da öz
kaynaklar› ile üç baﬂl›k alt›nda özetlenebilecek aﬂa¤›daki
Ar-Ge çal›ﬂmalar›n› gerçek24

Savunma ve biliﬂim sektöründe son y›llarda yapt›¤›
at›l›mlarla dikkat çeken Türkiye’nin yaz›l›m devi HAVELSAN,
Deniz Kuvvetlerine yönelik çal›ﬂmalar›nda, deniz-hava ve
su üstünden sonra ﬂimdi de denizalt› boyutunda özgün
çözümler sunuyor. 10-11 Ekim tarihlerinde 3’üncüsü yap›lan
Deniz Sistemleri Semineri s›ras›nda bu alandaki
çal›ﬂmalar›n› ilk kez kamuoyu ile paylaﬂan HAVELSAN’›n,
özellikle SEDA ad› verilen projesi, kat›l›mc›lar taraf›ndan
ilgi ile karﬂ›lanm›ﬂt›. Bu makale, HAVELSAN’›n su alt›
teknolojilerine yönelik çal›ﬂmalar›n›n ayd›nlat›lmas› ve
SEDA projesi hakk›nda akla gelebilecek sorular›n
cevapland›r›labilmesi amac›yla kaleme al›nm›ﬂt›r.
HAVELSAN Deniz Savaﬂ Sistemleri Grubu / info@havelsan.com.tr
leﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r;
Sonar Entegre Denizalt›
(SEDA) Komuta Kontrol
sisteminin geliﬂtirilmesi,
I Yaz›l›m Geçerleme ve
‹ﬂlevsel Test Platformu
(S‹NAR‹T) çal›ﬂmalar›,
I Denizalt› Bilgi Da¤›t›m
Sistemi (DBDS)
HAVELSAN’›n tüm bu çal›ﬂmalar›n›n öncelikli amac›, d›ﬂa ba¤›ml›l›ktan kurtulmak
için SSM liderli¤inde verilen
mücadeleye, mümkün olan
en üst seviyede kat›l›m ve
katk› sa¤lamakt›r. Nitekim
HAVELSAN, GENES‹S moI

dernizasyon projesinde gösterdi¤i üstün performans ile
bu alandaki tabular› y›km›ﬂ,
tamamen kendi mühendislerinin eme¤i ile geliﬂtirdi¤i
Gemi Veri (Bilgi) Da¤›t›m Sistemi (GVDS) ile de yerli üretim konusundaki azim ve becerisini kan›tlam›ﬂt›r.
ﬁimdi HAVELSAN, bugüne
kadar elde etti¤i baﬂar›lardan güç alarak, belki daha
riskli ve daha karmaﬂ›k, ancak kesinlikle daha zorlu
olan su alt› teknolojileri alan›nda mühendislik yeteneklerinin s›n›rlar›n› zorlamay›

planlamaktad›r. Küresel boyutta, ancak s›n›rl› say›da
üretici firman›n boy gösterdi¤i, son derece yüksek teknoloji, bilgi ve sermaye birikimi gerektiren denizalt›
platformuna özgün sistemler, henüz geliﬂmekte olan
yerli savunma sanayimiz için
bakir bir aland›r.
HAVELSAN, iﬂte bu alanda
yetenekli ve deneyimli yaz›l›m, donan›m ve sistem mühendisleri ve tamamen kendi öz kaynaklar› ile zor olan›
baﬂarmak üzere yola ç›km›ﬂ
bulunmaktad›r.
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Tüm Görseller:

©

HAVELSAN

SEDA A/K sistemine sahip denizalt›, karakol sahas›nda
periskop derinli¤inde harekât yapmaktad›r.
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Denizalt› derine inmiﬂtir. Art›k sadece pasif sensörlerinden
bilgi alabilir. Bunlardan biri de Düz Dizin Sonar› (FAS)’d›r.

Su Alt›nda Ses,
Bilgi Demektir!

SEDA Ar-Ge Projesi
Türkiye’nin, 1886 y›l›nda
ABDÜLMEC‹T ve ABDÜLHAM‹T ad› verilen iki adet denizalt› gemisi ile baﬂlayan
uzun ve köklü bir denizalt›c›l›k gelene¤ine sahip oldu¤u
ve hem So¤uk Savaﬂ döneminde ve hem de So¤uk Savaﬂ sonras›nda Akdeniz’in
en güçlü denizalt› filosunu
idame etti¤i az bilinen bir
gerçektir. Öte yandan, savunma sanayimizin di¤er
alanlar›nda oldu¤u gibi, denizalt› teknolojisinde de d›ﬂa
ba¤›ml› oldu¤umuz ve d›ﬂa
ba¤›ml›l›k devam etti¤i sürece, bu gücün çok fazla bir
ﬂey ifade etmedi¤i ise daha
geniﬂ kabul gören bir baﬂka
gerçektir. Üstelik deniz kuvvetlerimizin su üstü platformlar› için, GENES‹S ve
M‹LGEM gibi projeler ile
milli sistemlerin kullan›lmas› yönünde ciddi ad›mlar
at›l›rken, denizalt› alan›nda
henüz elle tutulur bir geliﬂme yaﬂanmam›ﬂt›r. Baﬂka
bir deyiﬂle, su alt› teknolojilerinde yerli üretim konusunda büyük bir boﬂluk bulunmaktad›r.
Savunma sanayimize yerli
sistemler kazand›rma konusunda etkileyici bir geçmiﬂe
sahip olan HAVELSAN, ﬂimdi
bu boﬂlu¤u doldurmak üzere harekete geçmiﬂtir. Denizalt› gemileri için özgün
bir su alt› Savaﬂ Yönetim
Sistemi’nin tasar›m› ve geliﬂtirilmesi amac›yla, HAVELSAN mühendislerince
yaklaﬂ›k üç y›ld›r sürdürülen çal›ﬂmalar, nihayet
meyvesini vermek üzeredir.
www.savunmahaber.com

Çal›ﬂmalar›n belli bir olgunlu¤a eriﬂmesi üzerine,
HAVELSAN, ilk kez 3’üncü
Deniz Sistemleri semineri
s›ras›nda, “HAVELSAN 3’üncü Boyutta” slogan› ile
SEDA projesini kamuoyuna
tan›tm›ﬂt›r.

SEDA’n›n Amac›:
Zoru Baﬂarmak!
SEDA projesi ile HAVELSAN;
I Su üstü ve deniz-hava
platformlar›nda oldu¤u
gibi, denizalt›lar için de
milli çözümler sa¤lamay›,
I Yeni denizalt› inﬂa ve
denizalt› modernizasyon
projelerinde görev almay›,
I Yurt d›ﬂ›na teknoloji
pazarlamay›
amaçlamaktad›r.
HAVELSAN’›n ana hedefi ise,
yeni nesil bir denizalt› komuta kontrol sistemini tamamen milli imkanlar ile geliﬂtirerek, öncelikle Türk Deniz
Kuvvetlerinin kullan›m›na
sunmakt›r.

Neden SEDA?
Türk denizalt›c›l›¤›, köklü bir
gelene¤e sahip oldu¤u gibi
ayr›ca e¤itim ve standartlar
konusunda da çok kat› ve tutucudur. Bunun do¤al bir sonucu olarak, Türkçede “ses”,
‹ngilizcede “sound” sözcü¤ü
yerine, denizalt›c›lar taraf›ndan, dilimize ilk girdi¤i haliyle
“seda” terimi kullan›l›r ve su
alt› akusti¤i derslerinde de
mesle¤e yeni at›lacak genç
denizalt›c› adaylar›na böyle
ö¤retilir. Projeye SEDA ad›n›
veren HAVELSAN mühendisleri, biraz da bundan esinlenmiﬂtir. Asl›nda bu ismin seçilmesi son derece anlaml›d›r ve proje hakk›nda birçok
ipucu taﬂ›maktad›r. Çünkü su
alt› dünyas›nda ses ve sesin
ortam ﬂartlar›na ba¤l› olarak
yay›l›m›, o sesi do¤ru algoritmalar kullanarak analiz edebilenler için çok ﬂey ifade
eder. Deyim yerindeyse; bazen zafer ile hezimet aras›ndaki ince çizgiyi belirler.

Denizalt› gemisi, gücünü ve
önemini gizlili¤inden alan bir
savaﬂ arac›d›r. Gizli kalabilmek için, su alt›nda seyrederken aktif alg›lay›c›lar›n›
(radar, aktif sonar gibi) kullanmamas› gerekir. O halde
su alt›ndaki karanl›k dünyada varl›¤›n› sürdürmesi ve
görevini yapabilmesi için gereken çevre ve istihbarat bilgilerini nas›l elde edecektir?
Çevresindeki baﬂka platformlar›n varl›¤›ndan nas›l
haberdar olacak, dost ya da
düﬂman olduklar›n› nereden
bilecek ve gerekti¤inde hangi
silah›n›, hangi hedefe, ne zaman ateﬂleyecektir? ‹ﬂte
SEDA projesi, HAVELSAN’›n
bütün bu sorular›n cevab›n›
bulmak üzere yapt›¤› çal›ﬂmalar›n bir ürünüdür.

SEDA’n›n ‹ﬂlevi: Dinle,
De¤erlendir ve Sergile!
SEDA’n›n iﬂlevi, GENES‹S’in
su üstü gemileri için yapt›¤›na paralel olarak, çeﬂitli alg›lay›c›lardan gelen hedef bilgilerini toplamak, de¤erlendirmek, ilgili konsollarda
sergilemek ve komutan karar›n› destekleyecek algoritmalar› çal›ﬂt›rmakt›r.
SEDA’n›n GENES‹S’ten en
belirgin fark› ise GENES‹S’te
çok say›da aktif alg›lay›c› ve
link kullan›m› söz konusu
iken, SEDA’n›n bilgi kaynak-
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Denizalt›n›n santral bölmesinde yer alan SEDA A/K sistemi,
sonarlardan gelen bilgileri analiz eder ve konsollar üzerinde sergiler.
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SEDA A/K sisteminin geliﬂmiﬂ yeteneklerini kullanan denizalt›, sahada tehdit olarak çift pervaneli bir muhrip (solda), bir düﬂman denizalt› (ortada) ve hedef olarak da
bir amfibi gemi (sa¤da) belirler.

lar›n›n s›n›rl› say›da pasif alg›lay›c›dan ibaret olmas›d›r.
Bu noktada, pasif imkanlarla
elde edilecek karmaﬂ›k veriyi
iﬂleyerek kullan›labilir hedef
bilgisi haline getirecek özel
algoritmalara olan ihtiyaç, ön
plana ç›kmaktad›r. Bu tür algoritmalar, sadece az say›da
yaz›l›m firmas› taraf›ndan
üretilmekte ve lisans haklar›
özenle korunmaktad›r.
SEDA projesi kapsam›nda
HAVELSAN yaz›l›m mühendisleri taraf›ndan üretilecek
özel yaz›l›mlar ile;
I Sonarlardan gelen bilgiler
analiz edilecek,
I Hedeflerin
s›n›fland›r›lmas› ve
dost düﬂman ayr›m›n›n
yap›lmas› sa¤lanacak,
I Hedef hareket analizi
(TMA) yap›lacak,
I Birden çok hedefe ait
iz bilgileri, taktik resim,
angajman durumu ve at›ﬂ
kontrol problem çözümü
gibi grafikler ilgili
konsollarda sergilenecek,
I Karar vericiye yüksek
seviyeli otomasyon imkan›
sa¤lanacakt›r.

SEDA’n›n Kullan›m
Alanlar›: Mevcudu
Yenileme, Yenisini
Yapma ve Pazarlama

I

Bir denizalt› savaﬂ yönetim
sistemi olarak SEDA’n›n, ülke savunmas›n›n hizmetine
üç aﬂamal› olarak sunulmas›
planlanmaktad›r;

mümkün olabilecektir.
Bir sonraki aﬂamada,
milli bir denizalt›
gemisinin inﬂas› gündeme
geldi¤inde, bu denizalt›n›n
milli savaﬂ yönetim
sistemi ihtiyac›,
SEDA projesinde
kazan›lan tecrübe ve
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Denizalt›, kendisine ulaﬂan hedef bilgilerini (pervane ve aktif sonar) analiz eder.
I

SEDA, öncelikle
HAVELSAN’›n su üstü
platformlar›na yönelik
olarak GENES‹S ile
kazand›¤› yetenekleri
su alt› platformlar›na
taﬂ›yacak ve böylece
mevcut denizalt›
gemilerimizin, yerli
imkanlarla modernizasyonu

I

bilgi birikimi ile
HAVELSAN taraf›ndan
rahatl›kla karﬂ›lanabilecektir.
Bu aﬂamalar neticesinde
HAVELSAN, su alt›
teknolojileri alan›nda
kendisini kan›tlam›ﬂ
olarak d›ﬂ pazarlarda
rekabet edebilir duruma
gelecektir.

SEDA’n›n
Gerçeklenmesi:
S‹NAR‹T Test Ortam›
Bir yaz›l›m›n, tasar›m›ndan
ilk sürümünün kullan›c›ya
teslimine kadar at›lmas›
gereken ad›mlar›n hiç ﬂüphesiz en önemlisi, test edilmesidir. Denizalt› Komuta
Kontrol ve Torpido At›ﬂ
Kontrol (A/K) sistemi geliﬂtirmek için çal›ﬂan bir firman›n da, do¤al olarak geliﬂtirdi¤i yaz›l›m›n gereksinimleri karﬂ›lay›p karﬂ›lamad›¤›n› kontrol etmesi gerekmektedir. Bu noktada
HAVELSAN, SEDA komuta
kontrol sistemini laboratuvar ortam›nda gerçe¤e yak›n bir ﬂekilde test edebilmek amac›yla SEDA projesine paralel olarak S‹NAR‹T
ad› verilen ayr› bir proje daha baﬂlatm›ﬂt›r. Yaz›l›m Geçerleme ve Test Platformu
olarak tan›mlanan bu proje
ile denizalt› komuta kontrol
sisteminin gerçek platform
üzerinde denenmesinden
önce test edilebilece¤i bir
ortam›n yarat›lmas› amaçlanmaktad›r.

26
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Hedef bilgileri, ilgili SEDA konsollar›nda sergilenir ve de¤erlendirilir. Solda taktik resmin sunuldu¤u, sa¤da ise hedef hareket analizinin (TMA) yap›ld›¤› ekran görülmektedir.
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Her ne kadar, “S‹NAR‹T”
projesi HAVELSAN’›n özgün
denizalt› komuta ve kontrol
sisteminin testleri maksad›yla baﬂlat›lm›ﬂ olsa da,
sistemin geliﬂim potansiyeli
bununla s›n›rl› de¤ildir. Gerekli matematiksel modellemelerinin geliﬂtirilmesiyle
“S‹NAR‹T” platformu yak›n
gelecekte;
I Farkl› fiziksel ﬂartlarda
torpido davran›ﬂlar›n›n
kontrolü,
I Akustik çevre
parametrelerine uygun
olarak torpido sonar›n›n
tespit etkinli¤inin
kontrolü,
I Torpido hedef arama,
tespit ve hücum
algoritmalar›n›n
geliﬂtirilmesi ve
I Torpido kullan›m›nda yeni
taktiklerin geliﬂtirilmesi
yeteneklerini de sa¤layabilecektir.

Bir Di¤er Özgün
HAVELSAN Ürünü:
Denizalt› Bilgi Da¤›t›m
Sistemi
Denizalt› gemisinin, harekat sahas›na güvenle ulaﬂmak ve orada görev yapmak
için bir seyir sistemine ve
bu sistemin de bilgiye (rota,
sürat, pozisyon, ak›nt›, derinlik, s›cakl›k, tuzluluk vb.)
ihtiyac› vard›r. HAVELSAN,
su üstü gemilerinin bilgi yönetim ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere ve tamamen
kendi
mühendislerinin
eme¤i ile M‹LGEM projesi
için Gemi Veri Da¤›t›m Sistemini (GVDS) ve Yeni Tip
Karakol Botlar› için de Gemi
Bilgi Da¤›t›m Sistemini
(GBDS) üretmiﬂtir. ﬁimdi
HAVELSAN, bu sistemlerden elde etti¤i teknoloji ve
deneyim birikimi ile denizalt› gemilerine özgü Denizalt› Bilgi Da¤›t›m Sistemi
(DBDS)’yi geliﬂtirmektedir.
DBDS, cayro, parakete, GPS
vb. gibi alg›lay›c›lardan ald›¤› bilgileri, hem seyir ve
hem de savaﬂ yönetim sistemlerine göndererek gewww.savunmahaber.com
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Hedefleri görsel olarak gerçeklemek için gerekirse periskop ile al›nan görüntü,
SEDA konsollar› üzerinde sergilenir.

minin ana fonksiyonlar›n›
destekler. HAVELSAN’›n
DBDS’si, güvenilirli¤i art›rmak için ayn› iﬂlevi gören iki
ayr› iﬂlemci taraf›ndan kontrol edilir. Ayr›ca DBDS, tasar›m›nda kullan›lan aç›k
sistem mimarisi ile iﬂletme,
bak›m ve güncelleme kolayl›¤› yan›nda yeni alg›lay›c› ve silahlar›n rahatl›kla
entegre edilebilmesine olanak sa¤lanm›ﬂt›r.
HAVELSAN DBDS, SEDA
komuta kontrol sisteminin
yer ald›¤› her platformda
kullan›labilece¤i gibi, ilave
olarak Yeni Tip Denizalt›
Projesi (YTDP)’de de kullan›m potansiyeline sahiptir.
Her iki ürünün de tamamen
milli imkanlar ile HAVELSAN

taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ olmas›, hem maliyeti düﬂürmekte ve hem de potansiyel
uyum sorunlar›n›, daha
baﬂtan ortadan kald›rmaktad›r.

HAVELSAN
Ne Kazand›r›yor?
SEDA, S‹NAR‹T ve DBDS’nin
baﬂar› ile milli savunma sektörümüze kazand›r›lmas› halinde;
I Türkiye ilk kez milli bir
denizalt› komuta kontrol
sistemine sahip olacakt›r.
I Denizalt›lar›m›zda bu
sistemlerin kullan›lmaya
baﬂlanmas›yla,
bak›m-idamelerindeki
yurt d›ﬂ› ba¤›ml›l›¤› asgari
düzeye inecek, yeni
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Seçilen hedefe uygun olarak gerekli bilgiler, SEDA arac›l›¤› ile torpidoya gönderilir.

alg›lay›c› ve silahlar›n
sisteme entegrasyonunun
maliyet etkin bir ﬂekilde
gerçekleﬂtirilmesi
mümkün olacakt›r.
I Savunma sanayimizde
yerli katk› pay› ve
endüstriyel kat›l›m
konusundaki SSM
hedeflerine büyük bir
destek verilmiﬂ olacakt›r.
I HAVELSAN su alt›
projelerinde deneyim
kazanacak ve ihracat
olanaklar›n› art›rma f›rsat›
yakalayacakt›r.
I Milli savunma sektöründe
bu alandaki boﬂluk
doldurulacak, tecrübe ve
bilgi birikimi artacak ve
yeni iﬂ ve yat›r›m f›rsatlar›
do¤acakt›r.
Sonuç olarak HAVELSAN,
milli savunma sanayimiz ve
Deniz Kuvvetlerimizin son
derece ihtiyaç duydu¤u su alt› teknolojileri alan›nda da
elini taﬂ›n alt›na koymaktad›r. HAVELSAN, su üstü platformlar› için geliﬂtirdi¤i özgün yeteneklerini su alt›na
da yayarak, modern deniz
savaﬂ sistemleri alan›nda rekabet gücünü artt›rmakta ve
Deniz Kuvvetlerimize yerli,
güvenilir, idame edilebilir ve
düﬂük maliyetli bir alternatif
sunmaktad›r.
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Temeli, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun yükselme devrine
kadar uzanan Türk Savunma
Sanayisi, her ne kadar 18.
yüzy›ldan itibaren Avrupa’daki teknolojik geliﬂmelerin d›ﬂ›nda kalmaya baﬂlam›ﬂ ve
Birinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda etkinli¤ini büyük ölçüde
yitirmiﬂ olsa da, Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda var olan
altyap› kullan›larak savunma
sanayisinin yeniden ivmelenmesi hedeflendi. Ulusal bir
savunma sanayisinin oluﬂturulmas› için baz› yat›r›mlar
yap›ld›, hatta baﬂta Askeri
Fabrikalar Genel Müdürlü¤ünün kuruluﬂu olmak üzere, özellikle silah-mühimmat
ve havac›l›k sektörlerinde
önemli giriﬂimlerde bulunuldu. 1950’li y›llara kadar, kendi uça¤›m›z› tasarlay›p üretmek dahil, bir çok giriﬂimde
bulunulurken, 1952 y›l›nda
Türkiye’nin NATO’ya üye olmas›yla baﬂlayan süreçte, ihtiyaç fazlas› savunma teçhizat›n›n müttefik ülkelerce hibe edilmesi, savunma sektöründe yurt içi üretimi engelleyen önemli bir etken oldu.
Her ne kadar bu süreçte
Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n ihtiyaç duydu¤u silah, araç ve gereçlerin geliﬂtirilmesi çabalar›, Milli Sa-
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SSM’nin 25 Y›ll›k
Gurur Tablosu
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM), geride b›rakt›¤›
25 y›l›, 1985’ten bu yana görev yapan 4 müsteﬂar›m›z›n
ve SSM çal›ﬂanlar›n›n bir araya geldi¤i “SSM 25 Yaﬂ›nda”
sergisi ile kutlad›. Savunma ﬂirketlerimiz taraf›ndan
hayata geçirilen ve halen yürütülmekte olan projeler ile
ilgili haz›rlanan panolar ve sergilenen maketler ile
Türk savunma ve havac›l›k tarihine ›ﬂ›k tutulan sergi
esnas›nda, Türkiye’nin önde gelen 25 savunma sanayisi
kuruluﬂu aç›klanarak, 3 farkl› kategoride baﬂar›l› bulunan
firmalara da ödülleri takdim edildi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
vunma Bakanl›¤› bünyesinde
1954 y›l›nda kurulan Ar-Ge
Daire Baﬂkanl›¤› ile birlikte
gündemde tutulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂsa da arzulanan sonuçlar
elde edilemedi.
Fakat 1960’l› y›llara gelindi¤inde, özellikle 1964’te baﬂ
gösteren K›br›s sorunu ile
birlikte, müttefik ülkelerden
al›nan savunma teçhizat›n›n,
ulusal ç›karlar›m›z do¤rultusunda kullan›lmas›na, baﬂta
ABD olmak üzere, baz› müttefik ülkelerce ç›kar›lan en-

geller, savunma ihtiyaçlar›m›z›n karﬂ›lanmas›nda, yurt
d›ﬂ›na mutlak ba¤›ml› hale
geldi¤imizi gözler önüne serdi. Bu durum, Türkiye’de modern bir savunma sanayisi
altyap›s›n›n oluﬂturulmas›na
yönelik politikalar›n geliﬂtirilmesine de temel teﬂkil etti.
‹lerleyen süreçte, 1974 K›br›s
Bar›ﬂ Harekât› sonras›nda
kurulan kara, deniz ve hava
kuvvetleri güçlendirme vak›flar› taraf›ndan yürütülen çal›ﬂmalar ile baz› temel alan-

larda ASELSAN, HAVELSAN
ve ASP‹LSAN gibi devlet sermayesine dayal› yat›r›mlar
gerçekleﬂtirilse de TSK’n›n,
geliﬂen teknolojiye paralel
olarak biriken ve giderek artan ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›, mevcut kaynaklar ve
uygulanan tedarik politikalar›yla pek de mümkün görünmüyordu.
‹ﬂte bu noktadan hareketle,
milli bir savunma sanayisi
altyap›s›n›n tesisine iliﬂkin
politikalar›n tespiti ve bu poliwww.milscint.com

tikalar›n uygulanmas› konusunda yetki ve sorumlulu¤a
sahip mekanizmalar›n oluﬂturulmas› için, 1980’li y›llarda
çal›ﬂmalara baﬂland›. Bu
amaca uygun olarak da, 1985
y›l›nda, 3238 say›l› kanun ile
“Savunma Sanayii Geliﬂtirme
ve Destekleme ‹daresi Baﬂkanl›¤›” (SaGeB) kuruldu.
Baﬂkanl›k olarak faaliyet
göstermeye baﬂlayan kurum,
1989 y›l›nda onaylanan 390
say›l› kanun hükmünde kararname ile Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM) olarak
yeniden yap›land›r›ld›.

25 Y›lda 250’den
Fazla Proje
Kanunla kendisine verilen;
ülkemizde modern bir savunma sanayisinin kurulmas› ve TSK’n›n modernizasyonunun sa¤lanmas› görevleri
do¤rultusunda SSM, özel
sektöre aç›k, özgün teknolojiler geliﬂtirebilen, ihracat
potansiyeline sahip ve Türkiye’yi sürekli al›c› durumundan kurtar›p dengeli iﬂ birli¤ini mümkün k›lan bir savunma sanayisi kurma hedefi
do¤rultusunda hareket etti.
‹lk y›llar›nda yabanc› ortakl›
ﬂirketlerin kurulmas› yoluyla
teknoloji transferine öncülük
ederek yola ç›kan SSM, ilerleyen y›llarda ise ülke sanayindeki geliﬂmelere paralel
olarak, özgün teknoloji geliﬂtirme programlar›na, giderek artan oranda a¤›rl›k vermeye baﬂlad›. ‹lk günlerde
sadece birkaç proje üstlenen
SSM’nin, 250’den fazla TSK
www.savunmahaber.com

modernizasyon ve Ar-Ge
projesinin yürütülmesi aﬂamas›na gelmesi ise h›zla
yükselen grafi¤inin en aç›k
delili. Bugün, savunma sanayimizi, dünya çap›nda üst s›ralara ç›kartan ve ana yüklenicili¤i Türk firmalar taraf›ndan üstlenilen ana muharebe tank› ALTAY, taarruz helikopteri ATAK, insans›z hava
arac› ANKA ve korvet s›n›f›ndaki savaﬂ gemisi M‹LGEM
gibi ana platform projeleri
ise 25 y›ll›k yat›r›m›n ve tecrübenin meyvelerinden sadece birkaç›.
Bugün geldi¤i noktada, savunma sanayimize yön veren
kurum olarak SSM, görev tan›m› ve kurum vizyon ve misyonu paralelinde, kapsam›
giderek geniﬂleyen çal›ﬂmalar›n›, proje bazl› kararlar yerine, stratejik yönetim esaslar›na göre ﬂekillendiriyor.
Bu kapsamda da ilk 5 y›ll›k
stratejik plan›n› 2007-2011
y›llar› için belirleyen ve kamuoyu ile paylaﬂan SSM,
2000’li y›llar›n baﬂ›nda yüzde
25’ler düzeyinde olan TSK ihtiyaçlar›n›n yurt içi karﬂ›lanma oran›n›, ilk aﬂamada yüzde 50 seviyesine ç›karmay› ve
s›n›rl› düzeyde olan savunma
sanayisi ihracat›n› da 1 milyar dolara ç›karma ﬂeklinde
aç›klad›¤› öncelikli hedeflerini -2009 y›l› sonu itibariyle
yurt içi katk› oran›n›n yüzde
46’y›, ihracat›n ise 800 milyon
dolar› aﬂt›¤› düﬂünüldü¤ünde- gerçekleﬂtirmeye çok
yak›n. Geride b›rakt›¤› 25 y›l›
kuruluﬂ ve olgunlaﬂma aﬂa-

mas› olarak de¤erlendiren
SSM’nin, önümüzdeki y›llardaki hedefi ise yetiﬂmiﬂ profesyonel kadrolar›, güçlü
teﬂkilat›, etkin kurumsal süreçleri, güncel bilgi yönetim
alt yap›s› ve modern idare binas› ile uluslararas› kabul
görmüﬂ örnek bir kamu idaresi olarak performans›nda
süreklili¤i sa¤lamak ve savunma sektörümüzü dünyan›n önde gelenlerinden biri
haline getirmek.
Hayata geçirilen ve halen devam eden tüm projeler, gerçekleﬂtirilen faaliyetler ve
ulaﬂ›lan hedefler ile 25 y›l›
baﬂar›yla geride b›rakan
SSM, kuruluﬂundan bugüne
kadar bahsetti¤imiz geliﬂimini özetleyen panolar ile
yürütülmekte olan projelere
iliﬂkin maketlerin yer ald›¤›
“SSM 25 Yaﬂ›nda” sergisi ile,
hem gücünü hem de kararl›l›¤›n› sergiledi. 5 Kas›m’da
Ankara Cer Modern’de Milli
Savunma Bakan› Vecdi Gönül’ün ev sahipli¤inde gerçekleﬂtirilen serginin aç›l›ﬂ›na, Baﬂbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, Genelkurmay Baﬂkan› Orgeneral Iﬂ›k Koﬂaner,
Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay, Deniz Kuvvetleri Komutan› Oramiral U¤ur
Yi¤it, Jandarma Genel Komutan› Orgeneral Necdet
Özel, Kara Kuvvetleri Kurmay Baﬂkan› Orgeneral Bekir Kalyoncu, Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar,
ODTÜ Rektörü Ahmet Acar,
Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf› ba¤l› ﬂir-

ketleri yönetim kurulu baﬂkanlar› ve yöneticileri, SSM
çal›ﬂanlar› ve sektör firmalar›m›z›n
yöneticileri
ile
SSM’nin bugünlere gelmesinde eme¤i geçen eski müsteﬂarlar›m›z kat›ld›. Sergi
alan›n›n dolaﬂ›lmas›ndan
sonra Türkiye’nin önde gelen
25 savunma sanayisi kuruluﬂunun tespit edildi¤i, “Savunma Sanayii 25” çal›ﬂmas›
sonucunda s›ralamaya giren
ﬂirket yöneticilerine plaketlerinin takdim edildi¤i bir de
tören düzenlendi.

Baﬂar›n›n S›rr›:
Sadakat ve Güven
K›sa bir aç›l›ﬂ konuﬂmas› yapan Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar, öncelikle
kurucu müsteﬂar Vahit Erdem’e ﬂükranlar›n› sundu.
Kurumun, ilk kuruldu¤u ruhla çal›ﬂmalar›na devam etti¤ini ve savunma sanayisini
geliﬂtirmeyi bir ilke olarak
benimsediklerini söyleyen
Bayar, ortaya ç›kartt›klar›
her ﬂeyin sadakatin bir sonucu oldu¤unu belirtti. Eski
müsteﬂarlardan Yalç›n Burçak ve Dursun Ali Ercan dönemlerinde de SSM’nin geliﬂimi için ciddi ad›mlar at›ld›¤›n› dile getiren Bayar, baﬂar›lar›n›n
ise
do¤rudan
TSK’n›n kendilerine duydu¤u
güvenden kaynakland›¤›n›
vurgulad›. Geride b›rak›lan
25 y›lda, çal›ﬂma f›rsat› yakalad›klar› tüm genelkurmay
baﬂkanlar›n›n ve kuvvet komutanlar›n›n kendilerine hakikaten büyük bir güvenle
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SSM’nin Kurucu Müsteﬂar›
Vahit Erdem
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Üçüncü Savunma Sanayii
Müsteﬂar› Dursun Ali Ercan

SAVUNMA SANAY‹‹ 25’in 2009 y›l› Performans De¤erlendirmesi
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yaklaﬂt›klar›n›, daha da
önemlisi, projelerini SSM’ye
sab›rla emanet ettiklerini
söyleyen Bayar, bugüne kadar Savunma Sanayii ‹cra
Komitesi kararlar› ile 541 karara imza at›lm›ﬂ oldu¤unu
da belirtti. “Hakikaten çok
engin tecrübesi olan ve çok
titiz çal›ﬂan bir devlet adam›”
olarak niteledi¤i Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül ile
çal›ﬂma f›rsat› yakalam›ﬂ olmaktan duydu¤u memnuniyeti de kat›l›mc›larla paylaﬂan Bayar, Baﬂbakan Recep
Tayyip Erdo¤an’›n da savunma sanayisi alan›nda yap›lan
çal›ﬂmalara ilgi ile yaklaﬂt›¤›n›, neredeyse teklif edilen
her ﬂeyi onaylayarak kendilerine büyük destek sa¤lad›¤›n› da ifade etti. SSM’de 6
y›ld›r görev yapan Bayar, bu
süre zarf›nda di¤er sektörleri de tan›ma imkân› buldu¤u
kadar›yla, savunma d›ﬂ›nda,
ülkemizde teknoloji geliﬂimine ve üretimine bu kadar
ba¤l› baﬂka bir sektör olmad›¤›n› da sözlerine eklerken,
özellikle son y›llarda dünya
çap›nda yap›lan de¤erlendirmelerde, art›k üst s›ralarda
yer alan savunma sanayisi
ﬂirketlerimize de teﬂekkürlerini sunarak konuﬂmas›n›
noktalad›.
Bayar’dan sonra ise FNSS
Pazarlama ve Strateji Direktörü ve SaSaD Strateji Kurulu Baﬂkan› Haluk Bulucu, savunma sanayimiz ad›na konuﬂmas›n› yapmak üzere
kürsüye ç›kt›. Sözlerine,
40.000 savunma sanayisi ça-

‹kinci Savunma Sanayii
Müsteﬂar› Yalç›n Burçak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Net Sat›ﬂlar› (Toplam Ciro, $)
Büyüme Oran›
Toplam Savunma Cirosu (Dolayl› ve dolays›z dahil, $)
Üretimden Savunma ve Havac›l›k Sat›ﬂlar› ($)
Dolays›z Savunma Cirosu ($)
Savunma D›ﬂ› Havac›l›k Sanayii Cirosu ($)
Toplam Savunma ve Havac›l›k Cirosu ($)
Toplam Cirosu ‹çerisinde Savunma ve Havac›l›k Cirosu pay›
GSY‹H ‹çerisinde Brüt Katma De¤eri Pay›
Toplam Ciro ‹çerisinde Üretimden Sat›ﬂlar›n Oran›
Dönem (2009) Kar› ($)
Toplam Gelirler ‹çerisinde Faaliyet D›ﬂ› Gelirlerin Oran›
Sipariﬂi Al›nm›ﬂ Ancak Henüz Ödeme Al›nmam›ﬂ ‹ﬂ Tutar› (Bekleyen Sipariﬂler, $)
Toplam Bekleyen Sipariﬂlerin Ciro’ya Oran›
Savunma D›ﬂ› Havac›l›k Sanayii Bekleyen Sipariﬂleri ($)
Savunma ve Havac›l›k Bekleyen Sipariﬂler ($)
Savunma ve Havac›l›k Bekleyen Sipariﬂlerinin Savunma ve Havac›l›k Cirosuna Oran›
Kiﬂi Baﬂ›na Ciro (Ortalama, $)
Toplam Net Katma De¤er ($)
‹ﬂgücü Verimlili¤i (Kiﬂi Baﬂ›na Yarat›lan Net Katma De¤er, $)
Savunma ve Havac›l›k Net ‹hracat› (‹hracat-‹thalat Fark›, $)
Savunma ve Havac›l›k ‹hracat›n ‹thalat› Karﬂ›lama Oran›
Toplam ‹stihdam
Mühendis Say›s›
Savunma ve Havac›l›k Sektörü Çal›ﬂan Say›s›*
Yurtiçi Yan Sanayi Kullan›m›n›n Ciroya Oran›
Yurtiçi Yan Sanayiye Aktar›lan Toplam ‹ﬂpay› Tutar› ($)
Dolayl› Savunma Cirosu ($)
Toplam Savunma ve Havac›l›k Ürünleri ‹thalat› ($)
Savunma D›ﬂ› Havac›l›k Sanayii Ürünleri ‹thalat› ($)
Toplam ‹hracat ($)
Savunma ve Havac›l›k ‹hracat› ($)
Savunma ve Havac›l›k ‹hracat› ‹çerisinde Offsetin Pay›
Savunma D›ﬂ› Havac›l›k Sanayii ‹hracat› ($)
Savunma D›ﬂ›Havac›l›k Sanayi ‹hracat› ‹çerisinde Offsetin Pay›
Toplam Ar-Ge Harcamalar› ($)
Özkaynaklarla Gerçekleﬂtirilen Ar-Ge Harcamalar› ($)
D›ﬂ finansman ile Gerçekleﬂtirilen Ar-Ge Harcamalar› ($)
Toplam Ar-Ge ‹çerisinde Özkaynak Kullan›m Oran›

2009 VER‹S‹

2.585.939.890
2010 y›l›nda hesaplanacakt›r.
1.969.438.621
1.979.794.146
1.526.618.905
171.749.896
2.141.188.516
83%
0,176%
90%
334.866.162
42%
13.784.923.536
5,33
2.625.357.385
13.008.267.311
6,08
131.100
1.028.294.418
52.132
217.999.008
140%
19.725
6.298
16.333
27%
697.257.446
434.035.823
543.329.599
24.772.997
798.570.660
761.328.607
50%
162.830.028
58%
305.663.383
108.803.140
196.860.243
36%

* Savunma ve havac›l›k sektörü çal›ﬂan say›s›; firmalar›n havac›l›k pay› ile çarp›lmas› ile elde edilmiﬂtir.
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En verimli firma
seçilen FNSS
ad›na ödülü FNSS
Pazarlama ve
Strateji Direktörü
Haluk Bulucu
ald›.

be Müdürü Bülent Ecevit Beyo¤lu da bir sunum yapt›.
Sunumdaki bilgilere göre; her
ne kadar 45 firmadan gerekli
belgeler talep edilse de de¤erlendirme 41 firma üzerinden gerçekleﬂtirilmiﬂ ve önde
gelen 25 firma belirlenirken
özellikle 2 kriter esas al›nm›ﬂ:
Öncelikle “Cirolar› içerisinde
savunma ve havac›l›k pay›”
yüzde 20’nin üzerinde olan
firmalar›n, savunma sanayisinin karakteristi¤inin tespit
edilmesinde daha sa¤l›kl› sonuçlar verece¤i de¤erlendirilirken, ikinci kritere göre ise
firmalar “üretimden savunma ve havac›l›k sat›ﬂlar›”
esas al›narak büyükten küçü¤e do¤ru s›ralanarak, ilk 25
firma belirlenmiﬂ. Bu çal›ﬂma
kapsam›nda, her y›l bu kriterler çerçevesinde yeniden belirlenmesi planlanan 25 savunma sanayisi kuruluﬂunun
verilerine dayanarak, savunma sanayimizin performans›n›n ölçülmesi ve geliﬂmelerin
önceki y›llarla mukayese edilmesi hedefleniyor. “Üretim-

l›ﬂan› ad›na geçmiﬂ 25 y›l›n
icmalini yapmak üzere görevlendirilmesinden dolay›
duydu¤u heyecan› dile getirerek baﬂlayan Bulucu, kara,
deniz, hava ve uzay alanlar›nda icra edilen faaliyetleri
ve yürütülen projeleri ayr›
ayr› ele alarak, 25 y›l önce
neydik bugün nereye geldik
ﬂeklinde genel bir tablo çizdi.
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Bu de¤erlendirmeler yap›l›rken, bir di¤er önemli husus
ise analizlere temel teﬂkil
eden bu 25 firman›n sektörü
hangi oranda temsil etti¤i. Bu
noktada sektörün tamam›n›
kapsad›¤› kabul edilen SaSaD
verileri ile bu 25 firmaya ait
verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas› yap›larak bir sonuca ulaﬂ›lm›ﬂ.
Askeri fabrikalar ve TÜB‹TAK
enstitüleri gibi di¤er önemli
kurum ve kuruluﬂlar›n, bilanço haz›rlama durumlar› olmad›¤› için analize dahil edilmedikleri dikkate al›nd›¤›nda
ise, tespit edilen 25 firman›n
sektörü önemli oranda temsil
etti¤i de¤erlendiriliyor.
Savunma Sanayii 25’in performans de¤erlendirmesi de
net sat›ﬂlar›ndan, büyüme
oranlar›na; dönem karlar›ndan, bekleyen sipariﬂlere; kiﬂi
baﬂ› cirodan, iﬂ gücü verimlili¤ine; toplam istihdamdan,
mühendis say›s›na ve toplam
ihracattan, toplam Ar-Ge harcamalar› gibi toplam 39 farkl›
gösterge göz önünde bulundurularak yap›lm›ﬂ.

©
Kaynak

32

Türk Savunma Sanayisi’nin
son y›llarda h›zl› bir yükseliﬂ
trendi yakalam›ﬂ olmas› ve
dikkat çeken performans›
paralelinde, söz konusu bu
performans›n sürdürülebilirli¤i için, SSM uzmanlar› taraf›ndan bundan sonraki dönemler için daha hassas
analizlere ve tespitlere ihtiyaç olaca¤› de¤erlendirildi.
Akabinde de savunma sektöründe faaliyet gösteren ve
SaSaD üyesi olan 45 firmadan son 5 y›la ait veriler ve
onayl› bilançolar talep edilerek, bu veriler ›ﬂ›¤›nda yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda, ilk defa Türkiye’nin
önde gelen 25 savunma sanayisi kuruluﬂu, yani “Savunma Sanayii 25” tespit edildi.
Sektörün, SSM’nin Stratejik
Plan›’nda yer alan hedefler
çerçevesinde yönlendirilmesi, teﬂvik edilmesi ve baﬂar›s›n›n ödüllendirilmesi öngörüsüyle gerçekleﬂtirilen bu
çal›ﬂma kapsam›nda, performans ve de¤erlendirme kriterleri ile ödül kategorileri
hakk›nda bilgi sunmak üzere
SSM Stratejik Planlama ﬁu-

den savunma ve havac›l›k sat›ﬂlar›na” göre yap›lan de¤erlendirme sonucunda ise, 2009
verileri ›ﬂ›¤›nda, bu y›l›n önde
gelen 25 savunma sanayisi
kuruluﬂu ﬂu ﬂekilde s›raland›:
1. ASELSAN
2. TUSAﬁ
3. MKEK
4. OTOKAR
5. TEI
6. FNSS
7. HAVELSAN
8. STM
9. ROKETSAN
10. NUROL MAK‹NA
11. ALP HAVACILIK
12. M‹KES
13. YONCA-ONUK
14. AYDIN YAZILIM
15. M‹LSOFT
16. YALTES
17. KALE HAVACILIK
18. ATEL
19. AÇA OTOMOT‹V
20. HTR
21. G‹RSAN
22. SDT
23. KOÇ B‹LG‹
24. BARIﬁ ELEKTR‹K
25. AD‹K TERSANES‹

SSM

S›ra Ödüllerde

‹hracat ﬂampiyonu TUSAﬁ ad›na ödülü TUSAﬁ
Genel Müdürü Muharrem Dörtkaﬂl› ald›.

www.milscint.com
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Az önce de vurgulad›¤›m›z gibi SSM’nin Stratejik Plan›’nda öne ç›kart›lan hedefler çerçevesinde ﬂirketlerin
yönlendirilmesi ve teﬂvik
edilmesi amac›yla bundan
sonra düzenli olarak Savunma Sanayii 25’i belirleyecek
olan SSM, bu y›l, belirlenen
kategorilerde baﬂar› gösteren firmalara da plaketlerini
takdim etti.

Yan sanayiyi en iyi kullanan
firma seçilen HAVELSAN ad›na ödülü
HAVELSAN Genel Müdürü
Dr. Faruk Yarman ald›.

En Verimli Firma
FNSS
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Birinci kategoride “verimlilik” aç›s›ndan de¤erlendirilen firmalar›n, ülke ekonomisi için yaratt›¤› de¤eri en
iyi ölçen gösterge “iﬂ gücü
verimlili¤i” olarak de¤erlendiriliyor. Kiﬂi baﬂ›na yarat›lan
net katma de¤er olan iﬂ gücü
verimlili¤i, yarat›lan net katma de¤erin istihdama oran›
olarak formüle ediliyor. Bu
bilgiler ›ﬂ›¤›nda, 2009 y›l› verilerine göre, iﬂ gücü verimlili¤i aç›s›ndan savunma sanayimizin en baﬂar›l› firmas›
FNSS oldu. Bu kategoride
ikinci s›rada ASELSAN,
üçüncü s›rada STM, dördüncü s›rada TUSAﬁ yer al›rken
beﬂinci verimli firmam›z ise
OTOKAR olarak aç›kland›.
Bu kategoride ödül almaya
hak kazanan firma yöneticilerine plaketlerini takdim etmek üzere sahneye ç›kan
SSM’nin kurucu müsteﬂar›
Vahit Erdem, kendisinden
sonra göreve gelen tüm
meslektaﬂlar›n›n yeni kurulan bu binan›n temelleri üzerine her zaman yeni tu¤lalar
koyarak yol ald›¤›n› ve istikrarl›, güvenilir ve bat› standard›nda bir idare oluﬂturuldu¤unu söyledi. SSM’nin bugün en modern ülkelerdeki
kurumlar ile yar›ﬂabilecek
yönetim ve kuruluﬂ anlay›ﬂ›na sahip oldu¤unu da sözlerine ekleyen Erdem, kendi
döneminde çal›ﬂt›¤› mesai
arkadaﬂlar›na ve bir iﬂi nas›l
daha iyi yapar›z konusunda
desteklerini esirgemeyen o
zaman›n komutanlar›na teﬂekkür etti.
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Net ‹hracatta
TUSAﬁ Birinci
Ülke ekonomisine sa¤lad›¤›
katk›lar d›ﬂ›nda, savunma sanayisinin elde etti¤i kazan›mlar› ve yetkinlikleri sürdürebilmesi için önemli bir araç
olarak de¤erlendirilen ihracat konusunda, Savunma Sanayii 25 de¤erlendirmesinin
ikinci kategorisinde net ihracat baz al›narak firmalar de¤erlendirildi. Gerçekleﬂtirilen
ihracat ve ithalat fark› hesaplanarak bulunan net ihracat
rakamlar›na göre en baﬂar›l›
ﬂirket ise TUSAﬁ olarak aç›kland›. Bu kategoride ikinci s›ray› FNSS al›rken, TEI üçüncü, HAVELSAN dördüncü ve
Nurol Makina da beﬂinci oldu.
Bu firmalar›m›za ödüllerini
ise Vahit Erdem’den sonra
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› görevini yürüten Yalç›n
Burçak takdim etti.

Yan Sanayi
Kullan›m›nda, ‹pi
HAVELSAN Gö¤üsledi
Üçüncü kategoride de¤erlendirme ise yan sanayi kullan›m›na göre gerçekleﬂtirildi. Belirli bir olgunluk düzeyine
ulaﬂt›¤› de¤erlendirilen savunma sanayimizin, bundan sonraki dönemde gündemini en
fazla meﬂgul edecek konular›n
baﬂ›nda sürdürülebilirli¤in ve
verimlili¤in yer alaca¤› düﬂünüldü¤ünde, ana yüklenici firmalar›n nitelikli bir yan sanayi
taraf›ndan desteklenmesi ve
sektörde derinlik yarat›lmas›
büyük önem taﬂ›yor. SSM’nin
2007-2011 Dönemi Stratejik

Plan›’nda da üzerinde oldukça
durulan bu alanda ise 2009 y›l›
verilerine göre birincilik koltu¤una HAVELSAN oturdu.
HAVELSAN’›
s›ras›yla;
ROKETSAN, AD‹K Tersanesi,
Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu ve ASELSAN takip
etti. Üçüncü kategoride baﬂar› kaydeden bu firmalar›m›za
plaketlerini takdim eden
üçüncü Savunma Sanayii
Müsteﬂar›m›z Dursun Ali Ercan, 21’inci yüzy›l›n çok a¤›r
ﬂartlarla geldi¤ini, bunun
karﬂ›s›nda durabilmek için
ülke bütünlü¤ü içerisinde
güçlü olmam›z gerekti¤ini, bu
gücün ordumuzdan geldi¤ini
ve amac›n savaﬂ› de¤il bar›ﬂ›
garantilemek oldu¤u bir ortamda güçlü olman›n önemine vurgu yapt›. Söz konusu
olan bu gücün ise savunma
sanayisi taraf›ndan temsil
edildi¤ini söyleyen Ercan, k›sa
konuﬂmas›n› ödül almaya hak
kazanan firma yetkililerini
tebrik ederek bitirdi.

Teknoloji ve
‹novasyon
Teknoloji ve inovasyon konulu
dördüncü kategoride bu y›l
her ne kadar bir de¤erlendirme yap›lm›ﬂ olmasa da önümüzdeki y›llarda bu alan›n da
ödül kategorilerine dahil edilmesi öngörülüyor. Ülkemizde
oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lan tasar›m kültürü için, bu alanda verilebilecek her türlü teﬂvik ve
deste¤in büyük önem taﬂ›d›¤›n› de¤erlendiren SSM yetkilileri, bu çerçevede, 2011 y›l›ndan itibaren, sektör temsilci-

lerinin de kat›l›m›yla oluﬂturulacak jüri arac›l›¤› ile “teknoloji-inovasyon” ödüllerinin
sahiplerini bulmas›n› planl›yor. Bu kategori ile ilgili bilgilendirme esnas›nda tekrar
söz alan Savunma Sanayii
Müsteﬂar›m›z Murad Bayar
da, 2003 y›l›ndan itibaren, TÜB‹TAK, Türkiye Teknoloji Geliﬂtirme Vakf› (TTGV), Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TÜS‹AD) taraf›ndan ulusal çapta düzenlenen “Teknoloji Ödülleri ve Kongresi” kapsam›nda çok say›da savunma
firmam›z›n teknoloji ödülüne
lay›k görüldü¤ünü, gelecek y›l
itibariyle ise bu de¤erlendirmenin Savunma Sanayii 25
çal›ﬂmas› kapsam›nda SSM
taraf›ndan da yürütülece¤ini
belirtti. SSM’nin 25’inci y›l›
kutlamalar› kapsam›nda gerçekleﬂtirilen ödül töreni, Devlet Halk Danslar› Toplulu¤u
taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
özel gösteri ile sona erdi.
Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndan
itibaren, gerek jeopolitik konumu gerekse bölgesinde istikrar ve güven unsuru olma
özelli¤i ile güçlü bir silahl›
kuvvetlere ve bu gücü destekleyecek bir savunma sanayisine sahip olmak zorunda olan
ülkemiz, arada kesintiler olsa
da, bu konuyu bir devlet politikas› olarak gördü. ﬁimdi ise
bu politikan›n uygulanmas›nda büyük emek sarf eden
SSM, savunma sanayimizin
önünde giden vizyonu ile gelecek 25 y›llarda sektörümüzü
çok daha yukar›lara taﬂ›yacak
gibi görünüyor.
www.milscint.com
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Finmeccanica Türkiye’deki
Yerini Sa¤lamlaﬂt›r›yor
Türkiye’de bugüne kadar; AgustaWestland, Alenia Aeronautica, SELEX
Communications ve Ansaldo STS ofisleri ile Ankara merkezli bir askeri haberleﬂme
ve savunma elektroni¤i ﬂirketi olan SELEX Komünikasyon A.ﬁ. üzerinden faaliyet
gösteren Finmeccanica, Türkiye’deki varl›¤›n› güçlendirmek ve daha da
geliﬂtirmek amac›yla, Türkiye temsilcili¤ini Ankara’da açt›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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vurgu yapan yetkililer, Türkiye ve ‹talya’n›n iki NATO ülkesi oldu¤unu, birçok ortak konuda birlikte faaliyet gösterdiklerini ve savunma alan›nda yap›lacak iﬂ birlikleri sayesinde, iki ülkenin silahl› kuvvetlerinin görevlerini daha iyi
yapabilmesine de imkân sa¤lanabilece¤ini söyledi.
Grubun Türkiye’de yapt›¤›
yat›r›mlar ile ilgili ise, geçti¤imiz 4 y›l içerisinde, Türkiye’de yaklaﬂ›k 3 milyar avro
de¤erinde ihale kazanan firman›n, bu miktar kadar da
dolayl› yat›r›m yapt›¤›n› söyleyen yetkililer, önümüzdeki
y›llarda 5 milyar avro de¤ere
sahip ihalelere iﬂtirak edeceklerini ve bu ihalelerden
ne kadar›n› kazand›klar›na
göre de yat›r›m miktarlar›n›n
belirlenece¤ini belirttiler.
Finmeccanica’n›n Türkiye cirosunun, y›ll›k 200 milyon avro civar›nda oldu¤u da verilen bir di¤er bilgiydi.
Türkiye ve ‹talya aras›ndaki
ticari iliﬂkilerden de bahseden yetkililer, yaklaﬂ›mlar›n›n, bir ürünü satmak ve paras›n› almak ﬂeklinde olmad›¤›n›; as›l hedeflerin, ortak
bir çal›ﬂma ortam›nda, teknoloji ve bilgi transferi sa¤lamak oldu¤unu belirttiler.
Türkiye’de, dünya çap›nda
rekabet edebilecek bir savunma sanayisinin kurulmas›na yard›mc› olmak, akabinde de istihdam sa¤lamay›
amaçlad›klar›n› da söyleyen
Finmeccanica
yetkilileri,
uluslararas› rekabet orta-
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avunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar, ‹talya Savunma Sanayii
Müsteﬂar› Guido Crosetto,
‹talya Büyükelçisi Gianpaolo
Scarante, ‹talya Savunma ve
Ulusal Silah Sanayii Direktörlü¤ü Genel Sekreteri Biagio Abrate ve Finmeccanica’n›n Genel Müdürü Giorgio
Zappa’n›n kat›l›m›yla 11 Kas›m’da düzenlenen aç›l›ﬂ töreninin ard›ndan, firma yetkilileri bir de bas›n toplant›s›
düzenledi.
Finmeccanica grubu ﬂirketlerinden AgustaWestland’›n
TUSAﬁ ile birlikte yürüttü¤ü,
ATAK taarruz ve taktik keﬂif
helikopteri projesinin ve Genel Maksat Helikopteri Tedarik projesinin ana konu baﬂl›klar› oldu¤u bas›n toplant›s›nda, firma yetkilileri, süreçler devam ederken sat›r aralar›n›n iyi okunmas› gerekti¤ine ve iliﬂkilerde kazan kazan ilkesinin muhafaza edilmesinin önemine de¤indi.
Türk havac›l›k sektörüne,
bahsi geçen projeler ile dünyada lider olabilecek ürünleri
üretme imkân› sa¤lamay› hedeflediklerini de sözlerine
ekleyen firma yetkilileri,
ATAK projesi ile baﬂlayan bu
iﬂ birli¤inin yar›n baﬂka bir
helikopter projesi ile devam
ettirilmesini arzulad›klar›n›
belirtti. Her ne kadar Finmeccanica’n›n irtibat bürosu
aç›l›ﬂ› vesilesiyle bas›n mensuplar› ile bir araya gelseler
de, iki ülke aras›ndaki sanayi
iliﬂkilerinin önemine sürekli

m›nda ise ‹talyan sanayisi ile
birlikte çal›ﬂ›labilecek bir ortam sa¤lanmas›n› arzu ettiklerini de eklediler. Sadece
askeri konularda de¤il, sivil
sektörde de birkaç sene öncesine kadar ‹talyan firmalar›n Türkiye’de alt yap› haz›rl›klar› yapt›klar›na, bugün itibariyle de 3’üncü ülkelerin
ihalelerine Türk ve ‹talyan
firmalar›n›n beraber kat›ld›¤›na da dikkat çeken firma
yetkilileri, helikopter konusunda da bu iﬂ birli¤ini tesis
ettiklerini, çok yak›n zamanda farkl› projeler ile yine
3’üncü ülkelerde beraber
hareket etme imkân›na kavuﬂulaca¤›n› belirttiler.
Bugüne kadar, ‹talya ve Türkiye aras›ndaki iliﬂkilerin sanayi ve ticari a¤›rl›kl› oldu¤unu, ama art›k daha stratejik
bir noktaya taﬂ›nmas› gerek-

ti¤ini de söyleyen yetkililer,
bu stratejik iliﬂkilerin önümüzdeki 4-5 y›l de¤il, gelecek 30-40 y›l temel al›narak
görüﬂülmesi gerekti¤ini de
ekledi. Türkiye’de Genel
Maksat Helikopter Tedarik
ihalesi d›ﬂ›nda, MBDA ile birlikte uzun menzilli hava savunma füze ihalesine ilgi
duyduklar›n› söyleyen Finmeccanica yetkilileri, özellikle Eurofighter projesini
çok önemsediklerini belirttiler. Türkiye’nin eninde sonunda Avrupa Birli¤i üyesi
olaca¤›na inand›klar›n› söyleyen firma yetkilileri, bu
paralelde, Türkiye’nin Avrupa sistemine daha kolay
entegre olabilmesi için
Eurofighter’› envanterinde
mutlaka bulundurmas› gerekti¤inin alt›n› çizerek bas›n
toplant›s›n› noktalad›lar.
www.milscint.com
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Avrupa’n›n
Gözde Oyuncusu
‹leri teknolojili çeﬂitli sektörlerde ‹talya’n›n lider firmalar›n› bünyesinde bar›nd›ran,
havac›l›k, savunma ve güvenlik sektörlerinde de ilk 10 küresel oyuncu aras›nda yer
alan Finmeccanica grubu,
Türk sanayisi ile her türlü iﬂ
birli¤ini geliﬂtirebilmek amac›yla, Türk ordusunun modernizasyonu, milli güvenlik için
ülke içinde geniﬂ bir altyap›n›n oluﬂturulmas›, ulaﬂ›m,
hava trafik kontrolü, deniz s›n›rlar›n›n izlenmesi ve uydu
hizmetlerinin tedariki gibi her
türlü iﬂ birli¤i f›rsat›n›, geniﬂ
ölçekli ulusal programlar ve
uluslararas› seviyede ortak
programlar çerçevesinde de¤erlendirmeyi hedefliyor. Öncelikle helikopterler, savunma ve güvenlik elektroni¤i ile
havac›l›k olmak üzere 3 stratejik faaliyet koluna odaklanm›ﬂ bulunan firman›n, gelirlerinin yüzde 70’ini oluﬂturan
bu faaliyet kollar›, ayn› zamanda iﬂ gücünün de yüzde
73’ünü teﬂkil ediyor.
Genel merkezi ‹talya’da bulunan ve ayn› zamanda ‹talya
d›ﬂ›nda yerli pazar› olarak
belirtti¤i ‹ngiltere ve ABD’de

‹talya Savunma ve Ulusal Silah Sanayii Direktörlü¤ü Genel Sekreteri Biagio Abrate, ‹talya Savunma Bakanl›¤› Müsteﬂar› Guido
Crosetto, ‹talya’n›n Türkiye Büyükelçisi Gianpaolo Scarante ve Finmeccanica Genel Müdürü Giorgio Zappa

de önemli üretim faaliyetleri
gösteren Finmeccanica grubunun, ‹talya’da yaklaﬂ›k
43.000, ‹ngiltere’de yaklaﬂ›k
10.000 ve ABD’de yaklaﬂ›k
12.000 personeli bulunuyor.
Avrupa’da ise Fransa’da yaklaﬂ›k 3700, Almanya’da yaklaﬂ›k 1000 ve Polonya’da
4000 civar›nda personeli ile
varl›k gösteren grup, 2009 y›l›nda, yaklaﬂ›k 18 milyar avro
gelir elde etmenin yan› s›ra
21 milyar avro civar›nda da
sipariﬂ almay› baﬂard›.
Finmeccanica’n›n, bahsetti¤imiz bu baﬂar›l› grafiklerinin alt›nda yatan faktörler ise
net ve ortak hedefleri paralelinde tüm kaynaklar›n› (insan, teknoloji, Ar-Ge) düzenli

www.savunmahaber.com
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Finmeccanica’n›n Türkiye ofisinin aç›l›ﬂ› ve ilgili bas›n toplant›s›n›n
ard›ndan, grubun da hissedar› oldu¤u MBDA firmas› yetkilileri
taraf›ndan, ayn› gün, Türkiye’nin Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze
Savunma Sistemi (T-LORAMIDS) projesi kapsam›nda ASELSAN,
AYESAﬁ ve ROKETSAN ile EUROSAM Konsorsiyumu aras›nda
imzalanan çerçeve anlaﬂman›n duyurulmas›na yönelik bir bas›n
toplant›s› düzenlendi. MBDA ‹talya’n›n Genel Müdürü ve ayn›
zamanda EUROSAM Baﬂkan› Antonio Perfetti taraf›ndan aç›klamalar›n
yap›ld›¤› toplant›da, özellikle bu çerçeve anlaﬂman›n içeri¤i
vurguland›. Yerel firmalarla çok k›sa zamanda etkili bir çal›ﬂma
gerçekleﬂtirerek, Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›n›n projelerdeki yerli
kat›l›m gereklili¤i konusundaki beklentilerini de karﬂ›lamak üzere,
bahsi geçen çerçeve anlaﬂman›n özellikle üç ana hat üzerine kurulu
oldu¤unu söyleyen Perfetti, bunlar› ﬂu ﬂekilde aç›klad›:
1- Beraber ne yapabiliriz?
2- Karﬂ›l›kl› sa¤lanabilecek faydalar nelerdir?
3- Gelecekte nas›l iﬂ birli¤i yapabiliriz?
Bu çerçeve anlaﬂma ile taraflar›n süreçlere nas›l dâhil olacaklar›n›n
kapsam›n›n ve yol haritas›n›n k›smen belirlendi¤ini sözlerine ekleyen

san kaynaklar›, teknoloji ve
süreçlerin entegre yönetimi
için modeller oluﬂturan bir
endüstriyel holding olarak da
tan›mlanabilir.
Uzmanl›k ve teknolojisini geliﬂtirerek sürdürebilmek için
gelirlerinin her y›l önemli bir
k›sm›n› da Ar-Ge’ye yat›ran
Finmeccanica, 2009 y›l› içerisinde Ar-Ge’ye, 1,9 milyar
avro de¤erinde bir bütçe ay›rarak bu konuya vermiﬂ oldu¤u önemi de gözler önüne
seriyor. Bu yat›r›m›n büyük
k›sm›n› ise ilk baﬂta askeri
amaçlarla geliﬂtirilmiﬂ olan
teknolojilerin stratejik sivil
giriﬂimlerde de uygulanabilece¤i çift kullan›ml› teknolojiler oluﬂturuyor.

©

MBDA Uzun Menzilli
Hava Savunmada
Çerçeveleri Çiziyor

ve tutarl› bir sistem içerisinde bir araya getirme kapasitesi. Bir ﬂirketler grubunun
ötesinde, bünyesinde her ﬂirketin özelliklerini iyi kullanmay› amaçlayan, aç›klar›
doldurup uzmanl›k bilgisinden yararlanan ve ﬂirketlerin
kendi tarih, kültür ve insanlar› üzerine kurulu kimli¤inden vazgeçmeksizin büyük
bir uluslararas› grubun parças› olarak tan›nmas›na imkan tan›yan bir “Finmeccanica tarz›” oluﬂturman›n hedeflendi¤i ortak bir stratejiyi
temel alan bir sistemi yürüten grup, asl›nda piyasa stratejilerini ve hedeflerini merkezi olarak belirleyerek yönetmenin yan› s›ra; ürün, in-
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Perfetti, k›sa süreli bir finansal anlaﬂmadan bahsetmedi¤ini;
süreçlerin olumlu ilerlemesi halinde, bunun sa¤lam bir iﬂ birli¤i
anlaﬂmas›na çevrilebilece¤ini de belirtti. Uzun Menzilli Bölge Hava
ve Füze Savunma Sistemi projesi d›ﬂ›nda, baﬂka hangi alanlarda yeni
iﬂ birlikleri yap›labilece¤ine dair öngörülerin de bu çerçeve anlaﬂma
kapsam›nda de¤erlendirildi¤ini belirten Perfetti, ortak bir paydada
buluﬂmay› ve ortak bir gelecek hedefiyle yola ç›kmay› istediklerini
söyledi. Anlaﬂman›n mali de¤eri ile ilgili sorulan bir soruya ise
imzalan anlaﬂman›n çerçeve bir anlaﬂma oldu¤unu, o yüzden ﬂu an
bir mebla¤ belirlenmedi¤ini belirten Perfetti, bu anlamda
çal›ﬂmalar›n önümüzdeki aylarda yap›laca¤›n›, hatta baﬂka yerel
firmalar›n da bu iﬂ birli¤ine dâhil olabilece¤ini söyledi.
MSI Dergisi - Aral›k 2010
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ASELSAN’›n Torpido
Karﬂ› Tedbir Sistemi: HIZIR
Çal›ﬂmalar›n› öncelikli olarak Türk Silahl› Kuvvetlerine hizmet anlay›ﬂ› ile
sürdürmek azminde olan ASELSAN, 2006 y›l›ndan itibaren Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’n›n ihtiyaçlar› için “Su Alt› Akustik Sistemleri” faaliyet
alan›nda da çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›r. ASELSAN, bu çal›ﬂmalarda, ülkemizdeki
araﬂt›rma kurumlar›, savunma sanayisi kuruluﬂlar› ve endüstri içerisindeki di¤er
kuruluﬂlar›n imkânlar›ndan da yararlanarak, su alt› akusti¤i konusunda, bir
teknoloji merkezi olmay› hedeflemiﬂtir.
Suat BENGÜR* / bengur@aselsan.com.tr
*ASELSAN A.ﬁ., Savunma Sistem Teknolojileri Grup Baﬂkanl›¤›, Deniz Sistemleri Program Direktörü

ASELSAN’›n Su Alt›
Akustik Sistemler
Altyap›s› ve
Kabiliyetleri

Tüm Foto¤raflar:

©

ASELSAN
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ﬁekil-1 ASELSAN’›n Su Alt› Sistemler Yol Haritas›
MSI Dergisi - Aral›k 2010

ASELSAN, akustik sistemler
gibi, birçok disiplini bar›nd›ran, ayr›ca çözümlerin platformlara ve görevlere özgün
geliﬂtirilmesinin gerekti¤i
bir alanda, sistemlerin tan›mlanmas› faaliyetlerinin
kullan›c› ile s›k› bir iﬂ birli¤i
içerisinde yürütülmesini;
hedeflenen performans, iﬂlevsellik ve lojistik destek
seviyelerine ulaﬂabilmenin
ön ﬂart› olarak görmektedir.
ASELSAN taraf›ndan, su alt›
akustik sistemleri konusunda çizilen yol haritas›na (ﬁekil-1) uygun olarak, öncelikle M‹LGEM ve di¤er su üstü
gemilerine yönelik torpido
karﬂ› tedbir sistemlerinin
geliﬂtirilmesi ve ilgili teknolojilere sahip olunmas›
planlanm›ﬂt›r.
Bunlara paralel olarak, su
alt› akustik kar›ﬂt›r›c›, milli
sonar sistemi endüstrileﬂtirilmesi ve su alt› sahte hedef
geliﬂtirilmesi planlanm›ﬂt›r.
Akustik Harp, Kendini Koruma, Akustik Sensörler ve
Torpido faaliyet alanlar›nda
Dz.K.K.l›¤› gereksinimlerini
karﬂ›lamak üzere tasar›m,
geliﬂtirme, üretim ve test alt
yap›lar› oluﬂturulmaktad›r
(ﬁekil-2).

Akustik sistem faaliyetleri
yol haritas›nda, uzaktan kontrollü / kendinden güdümlü
su alt› araçlar› ile nihai hedef
olan milli torpido geliﬂtirilmesi için gerekli alt yap›n›n
tamamlanmas› öngörülmüﬂtür. 2006 y›l›nda saptanan bu
yol haritas›; 2007 y›l›nda gerçekleﬂtirilen fizibilite çal›ﬂmalar› ile h›z kazanm›ﬂ, bu
do¤rultuda, özellikle su alt›
akustik sistem mühendisli¤i
konusundaki insan gücü ve
alt yap› yat›r›mlar›na öncelik
verilmiﬂtir.
ASELSAN, akustik sistem faaliyetleri kapsam›nda, ülkemizdeki araﬂt›rma kuruluﬂlar› ve üniversiteler ile endüstri içerisindeki di¤er kuruluﬂlar›n imkânlar›ndan yararlanarak; akustik sistemlerle ilgili projelerde yurt içine yay›lm›ﬂ bir teknoloji taban› oluﬂmas› hedefi ile hareket etmektedir. Bu çerçevede, su alt› akustik sistemler konusunda, TÜB‹TAK,
üniversiteler ve endüstri kuruluﬂlar› ile yak›n iﬂ birli¤i tesis edilmiﬂtir.
ASELSAN, geçti¤imiz 35 y›l
boyunca kazand›¤› teknolojik
ve endüstriyel birikimi kullanarak, ülkemizde kazan›lacak su alt› akustik sistemleri
teknolojisinin liderlik sorumlulu¤unu almay› ve Dz.K.K.l›¤›m›z›n bu alandaki en büyük
www.milscint.com

destekçisi olarak performans, iﬂlevsellik ve lojistik
destek gereksinimlerine uygun modüler sistemleri en
uygun maliyetle gerçekleﬂtirmeyi hedeflemektedir. Bu
paralelde, çok önemli oldu¤u
de¤erlendirilen su alt› akusti¤i alan›nda yetiﬂmiﬂ iﬂ gücü
yarat›lmas›n›n en öncelikli
yat›r›m oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Bu amaçla, de¤iﬂik disiplinlerde yetiﬂmiﬂ personelin
k›sa sürede aktif ve üretken
hale getirilmesi planlanm›ﬂ
ve ASELSAN’da faaliyetlerin
matris yap› içerisinde yürütülmesiyle uyumlu olarak,
akustik konularda faaliyet
gösterecek tüm birimlerin de
bu yönde yap›land›r›lmas›
sa¤lanm›ﬂt›r.
ASELSAN, akustik sistem faaliyetleri kapsam›nda, halen
mevcut olan alt yap›y› da kullanmakta ve eksiklerini tamamlarken yurt içindeki alt
yap›lar›n de¤erlendirmesini
yaparak çal›ﬂmaktad›r.
ASELSAN taraf›ndan 20072010 döneminde gerçekleﬂtirilen su alt› akustik sistem
alt yap› yat›r›mlar› aﬂa¤›da
listelenmiﬂtir.
I Transdüser tasar›m
araçlar›
I Akustik sistem tasar›m
ve modelleme araçlar›
I Akustik ölçüm ve deney
tank› (hassas
konumland›rma sistemli)
I Gölete yerleﬂik (hassas
konumland›rma sistemli)
su alt› sistemleri test alan›
I Gölete yerleﬂik
“Su Topu” simülatörü
I Taﬂ›nabilir akustik
ölçüm ve deney kiti
I Yüksek frekans
transdüser ölçüm /
kalibrasyon imkan›
I Yüksek bas›nçta
s›zd›rmazl›k test ortam›
I S›zd›rmaz su alt› kablo /
konnektör üretim
alt yap›s›
I Denizde / gölette testler
için laboratuvar
I Akustik ortam ve sonar
simülatörü
ASELSAN taraf›ndan baﬂlat›www.savunmahaber.com

ﬁekil-2 Akustik Ölçüm ve Deney Tank›

lan ve hedeflenen akustik
projelerde kullan›lmas› öngörülen bu alt yap› yat›r›mlar›, ASELSAN teknoloji plan›
do¤rultusunda gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Akustik alt yap› kapsam›nda
tesis edilen test ve ölçüm
imkânlar›n›n, özellikle gölet
ve deniz ortamlar›nda gerçekleﬂtirilecek deneylerde
kullan›labilecek yap›da olmas› planlanm›ﬂt›r. Bu donan›mlar› test ortamlar›na
taﬂ›yacak niteliklere sahip
gölet platformu da alt yap›
kapsam›nda yer almaktad›r
(ﬁekil-3).
Su alt› akustik sistem geliﬂtirme faaliyetlerinin en
önemli unsuru olarak, geliﬂtirilecek sistemlerin çevre
koﬂullar›na uyumlu üretimi
maksad›yla, s›zd›rmazl›k

özelliklerini sa¤layacak ﬂekilde üretim ile kablo ve
konnektör alt yap›lar› tesis
edilmektedir. Ayr›ca, su alt›
birimleri üretim faaliyetlerinin testleri için gerekli yüksek bas›nç alt›nda s›zd›rmazl›k test imkânlar› sa¤lanmaktad›r.

HIZIR Sistemi
ASELSAN, su üstü gemilerinin torpido tehdidine karﬂ›
savunulmas› amac› ile milli
ve yerli imkânlar ile geliﬂtirilmiﬂ bir sistemin, Türk Deniz Kuvvetleri emrine sunulmas› amac› ile 2006 y›l›nda
kendi öz kaynaklar›n› kullanarak “Torpido Karﬂ› Tedbir
Sistemi Geliﬂtirme Projesi”ni
baﬂlatm›ﬂt›r. ASELSAN içinde, proje sonunda ortaya ç›kacak sisteme HIZIR ismi ve-

ﬁekil-3 Gölete yerleﬂik (hassas konumland›rma sistemli) su alt› sistemleri test alan›

rilmesi karar› al›nm›ﬂt›r.
HIZIR sistemi, su üstü gemilerinin torpidolara karﬂ› savunulmas›n› destekleyecek
imkân kabiliyetleri sa¤lamaktad›r. Bu amaçla, öncelikle yeterli reaksiyon süresi
kazanacak ﬂekilde torpido
tehdidinin erken tespiti sa¤lanmakta ve bu bilgiler “Operatör Konsolu”nda sergilenmekte; duruma uygun en etkin savunma takti¤i önerilmektedir.
Sistem taraf›ndan oluﬂturulacak öneriler uyar›nca, kullan›c› taraf›ndan verilecek
karara göre, çekili veya gemi
d›ﬂ› sahte hedef (dekoy)’lar›n
kullan›m› sa¤lanmaktad›r.
HIZIR sistemi temsili gösterimi ﬁekil-4’de verilmiﬂtir.
HIZIR sistemi, yedeklenen
torpido tespit dizini (Çekili
Dizin) vas›tas›yla tehdit torpidolar›n,
I Tespitini (Erken ihbar
ve ikaz),
I S›n›fland›rmas›n›
(aktif, pasif),
I Konumland›rma ve
takibini
gerçekleﬂtirmekte ve bu
sayede
I En uygun karﬂ› tedbir
uygulama önerisini,
I Bilgilerin Savaﬂ Yönetim
Sistemi (SYS)’ye aktar›m›n›
I Tespit bilgilerinin ve karﬂ›
tedbir önerilerinin
sergilenmesini
I Çekili veya sarf edilebilir
sahte hedeflerin
kullan›m›n› sa¤lamaktad›r.
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ﬁekil-4 HIZIR Sistemi
Temsili Gösterimi

Torpido Tespit Dizini

40

Torpido Tespit Dizini (Çekili
Dizin), su üstü gemileri taraf›ndan arkadan çekilen
sonar dizinleridir ve akustik
dinleme frekans›na uygun
aral›klarla dizilmiﬂ hidrofon
sensörleri ve elektronik
devrelerden oluﬂmaktad›r.
Çekildi¤i platform üzerinden suya b›rak›lan bu sonar
dizininin, kendisini çeken
sistemin pervane ve makine
gürültüsünden etkilenmemesi için belirli uzakl›k ve
derinlikten çekilmesi gereklidir.

ASELSAN Torpido Tespit
Dizini’nde, günümüzde çekili sonar dizinleri alan›nda
kullan›lan en geliﬂmiﬂ dizin
yap›s› olan, “Triplet” dizin
mimarisi kullan›lmaktad›r.
ﬁekil-5’te gösterilen “Triplet” yap›da, eﬂkenar bir üçgen köﬂelerine yerleﬂtirilmiﬂ üçlü hidrofon seti sayesinde akustik iﬂaretin, iskele ve sancaktan gelmesi durumunda uygulanacak faz
farklar› belli oldu¤undan,

iskele-sancak ay›r›m› için
gemi manevras›na ihtiyaç
duyulmamaktad›r.
Akustik dizin içerisinde, 504000 Hz frekans› d›ﬂ›nda,
10-85 kHz band›nda hedef
aktif yay›nlar›n›n dinlenmesi için tüm yönlü kestirim
(intersept) alg›lay›c›lar› ve
elektroni¤i yer almaktad›r.
Dizinin, gemi çekme h›z›na
ve çekili yap›n›n yo¤unluk-

lar›na göre suda çekilirken
ald›¤› ﬂekil, çekme derinli¤i
ve yap› üzerinde oluﬂan
ak›ﬂ kuvvetlerinin analiz ve
deniz testleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Çekili Sahte Hedef
ASELSAN taraf›ndan tasarlanan Çekili Sahte Hedef,
10-85 kHz band›nda toplam
180 dB rel μPa @ 1m akustik
gürültü üretebilmektedir.
Bu birim, sistem içerisindeki vinç tamburuna sar›labilecek ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Bu sayede sistemin iﬂletmeye al›nma süresi oldukça k›salmakta, ayr›ca
sistemi kullanacak personelden de tasarruf edilmektedir.
Bunun yan› s›ra sinyal iﬂleme birimi üzerinden, korunan su üstü gemisinin
özelliklerine ve tehdit torpidoya uygun akustik sinyal bilgileri de çekili sahte hedefe gönderilebilmektedir.
ﬁekil-5 “Triplet” Dizin Elemanlar›

MSI Dergisi - Aral›k 2010
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ﬁekil-6 Çekili yap›n›n optimum çekme derinli¤i ile ak›ﬂ kuvveti analiz ve testleri

Çekme Kablosu

Sinyal ‹ﬂleme Kabineti

Yedeklenen birimleri, kullan›m senaryosuna uygun derinlikte ve uzakl›kta çekmek
ve elde edilen sinyallerin
gemi içindeki sinyal iﬂleme
birimine iletimi için tasarlanm›ﬂt›r. Özel yap›s› ve konektörleri sayesinde, kötü
hava ﬂartlar›nda sistemin
zarar görmemesini sa¤lamaktad›r.

HIZIR sisteminin tüm algoritmalar›n› çekili sistemden ald›¤› sinyaller ile koﬂturan,
kullan›c› arayüzlerini çal›ﬂt›ran ve elektronik birimlerin
güç arayüzlerini sa¤layan askeri olarak sa¤lamlaﬂt›r›lm›ﬂ
bir kabinet içindeki bilgisayar
altyap›s›d›r.
Özellikle üzerinde bulunan
aç›k bilgisayar mimarisi ile
ileride söz konusu olabilecek
geniﬂleme f›rsatlar›na aç›k
bir yap›dad›r. Sistemde bulunan kay›t yetene¤i ile akustik
ham veri depolanabilmekte
ve taﬂ›nabilir medya arac›l›¤›
ile sahilde incelenmek üzere
taﬂ›nabilmektedir.

Vinç Birimi
Vinç Birimi, HIZIR projesine
özel olarak geliﬂtirilmiﬂ ve
çekili birimlerin zarar görmeden yedeklenmesi ve toplanmas› amac› ile tasarlanm›ﬂ bir birimdir. Özel tasar›m› sayesinde, yedeklenen
kablo miktar›n›n izlenmesi
ve Torpido Tespit Dizini ile
Çekilebilir Dizin elektronik
birimlerinin sinyal iﬂleme
kabineti ile ba¤lant›s›n›n
sa¤lanmas› gibi amaçlara
hizmet etmektedir.
HIZIR sistemi için özel olarak
tasarlanan ve üretilen bu birim ﬁekil-7’de gösterilmiﬂtir.

ses izini maskelemektedir.
Aldat›c› sahte hedefler ise
koruduklar› geminin ses izini ortama yaymakta ve tehdit oluﬂturan torpidoyu kendi üzerlerine çekerek saf d›ﬂ› b›rakmaktad›r.
Sarf edilebilir sahte hedefler,
HIZIR projesi kapsam›nda
geliﬂtirilen lançerden f›rlat›labilecek ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. ﬁekil-8’de sahte hedeflerin temsili resmi ve çal›ﬂma prensibini gösteren bir
çizim verilmiﬂtir.

Sarf Edilebilir
Sahte Hedefler
HIZIR sisteminde, iki farkl›
tipte tasarlanan sahte hedefler
kullan›lmaktad›r.
Bunlardan
kar›ﬂt›r›c›lar,
tehdit torpidoyu yayd›klar›
geniﬂ bant ve yüksek seviyedeki akustik gürültü ile korunan su üstü platformun

ﬁekil-8 Sahte Hedef Temsili Gösterimi

Lançer
HIZIR Pnömatik Lançer Sistemi (ﬁekil-9), sarf edilebilir
akustik sahte hedefleri su
üstü gemilerinden bas›nçl›
hava ile f›rlatmaya yarayan

ﬁekil-7 Vinç Birimi

www.savunmahaber.com

ve iskele sancak konumlar›na birer adet monte edilen 8
namlulu lançerlerden oluﬂmaktad›r. Her lançer, kendi
üzerindeki kontrol biriminden kumanda edildi¤i gibi
savaﬂ harekât merkezi
(SHM)’deki uzak kontrol biriminden ve sistem yaz›l›mlar›ndan da kontrol edilebilmektedir.

Sistem Yaz›l›m›
ve Kontrol Gösterge
Ünitesi
Tehdit torpidonun tespiti, s›n›fland›r›lmas› ve takibinin
yap›lmas› için ihtiyaç duyulan
algoritma yaz›l›mlar› da
ASELSAN taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir. Bu amaçla geliﬂtirilen algoritmalar aﬂa¤›da listelenmiﬂtir.
I Huzme ﬂekillendirme
(Beamforming)
I Detection of Envelope
Modulation On Noise
(Demon)
I Tespit
I Takip
I Konumland›rma
I S›n›fland›rma
I Taktik Manevra Önerisi
ASELSAN taraf›ndan geliﬂtirilen bu algoritmalar üzerinde, tüm tasar›m detaylar› bilindi¤i için her türlü de¤iﬂiklik yap›labilmesi mümkündür. Ayr›ca HIZIR sistemini
oluﬂturan di¤er birimlerde
(Tespit Dizini, Çekili Sahte
Hedef, Sarf Edilebilir Sahte
Hedef, Lançer ve Vinç) çal›ﬂan tüm gömülü kodlar da
ASELSAN taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir.
Sistemi kullanacak operatörlere:
I Tehdit torpido ile ilgili
bilgiler
I Çekili birimlerin durumlar›
I Taktik öneriler
I Analiz araçlar›
I Test imkânlar›
I Sarf edilebilir sahte
hedef durumu
I Sistem e¤itimi
I Akustik veri kayd›
gibi bilgiler, ﬁekil-10’da gösterilen kullan›c› arayüzü
üzerinden sa¤lanmaktad›r.
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Sistemler Milli Olmal›

ﬁekil-9 HIZIR Pnömatik Lançer Sistemi

Su üstü gemilerinin torpido
tespiti için kulland›¤› en etkin
yöntem, çekili dizin ile tehdit
torpidonun tespit edilmesi
yöntemidir. Bu yöntemde
kullan›lan sensörlerin geliﬂtirilmesi ya da sistemin aktif
çal›ﬂarak sessiz tehditleri
daha erken tespit etmesi gibi
hususlar üzerinde çal›ﬂmalar tüm dünyada devam etmektedir. Ancak ana konseptlerde çok fazla de¤iﬂiklik
olmamaktad›r. Bu nedenlerle, çekili dizinlerin, daha
uzun y›llar dünya bahriyelerinde kullan›lmaya devam
edece¤i düﬂünülmektedir.
Torpido Karﬂ› Tedbir Sistem-

leri’nde bulunan tespit ve
torpido kar›ﬂt›rma / aldatma
algoritmalar› ise yeni teknolojiler ›ﬂ›¤›nda sürekli geliﬂim göstermektedir. Ayn› ﬂekilde torpido üreticileri, torpidolar›n›n daha h›zl›, daha

ﬁekil-10 Sistem Kullan›c› Arayüz Yaz›l›mlar›

sessiz ve daha ak›ll› hareket
etmeleri için, hem donan›msal hem de yaz›l›msal de¤iﬂikliklerle sistemlerini sürekli güncellemektedirler.
Su üstü gemileri, torpido
tehdidini bertaraf edebilmek
için yeni
metotlar
geliﬂtirmekte, buna karﬂ›l›k
da torpido,
gemiyi vurabilmek
için daha sessiz davranmaya,
daha h›zl› olmaya çal›ﬂmaktad›r. Bu döngünün her iki
alandaki geliﬂmeler paralel
olarak sürdürüldü¤ü müddetçe, k›r›lmas› ve bir taraf›n
galip gelmesi çok mümkün
görülmemektedir.
‹ﬂte bu nedenlerle Torpido
Karﬂ› Tedbir Sistemleri’nin
en can al›c› alt birimleri olan
tespit dizini (sistemin kulaklar›), algoritmalar ve iﬂlemci
birimleri (sistemin beyni) ve

karﬂ› tedbir sistemleri (sistemin kendini koruma birimleri) tüm detaylar› ile bilinen, tasar›mlar›na istenildi¤inde rahatl›kla müdahale
edilebilen, herhangi bir ﬂüpheli içerik bulundurmayan
birimler olmal›d›r. Bu nedenle pek çok geliﬂmiﬂ ülke,
bu teknolojileri kendi bünyesinde milli imkânlar ve kaynaklar ile geliﬂtirmekte ve
di¤er ülkelerden saklanmas›na azami önemi göstermektedir.
Yukar›daki paragraflarda k›saca de¤inilen nedenlerden
dolay›, Torpido Karﬂ› Tedbir
Sistemleri’nin tespit fonksiyonunu yerine getiren en etkili sistem olan çekili dizin
bileﬂeninin, geliﬂen tehditlere göre geliﬂtirmeye aç›k
olarak yurt içinde tüm tasar›m detaylar›na hâkim olunarak geliﬂtirilmesinin ve üretilmesinin, milli savunmam›z
aç›s›ndan çok önemli oldu¤u
de¤erlendirilmektedir.
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Force Protection

ANAL‹Z

‹ngiltere
Force Protection’›n
Ocelot’unda Karar K›ld›
amam› kompozit üst
yap›lardan oluﬂan ilk
‹ngiliz tasar›m› ve üretimi hafif z›rhl› devriye arac›
olan Ocelot, ‹ngiliz araçlar›n›n elektronik yap›s›n›n standartlaﬂt›r›lmas›na yönelik
sürdürülen Generic Vehicle
Architecture (GVA) projesinin
gerekliliklerine uygun ilk askeri araç olma özelli¤ini de
taﬂ›yacak. Bu tercih, tedarik
zincirini yüzde 90 oran›nda
‹ngiliz altyap›s› üzerine kuran
Force Protection Europe için
de çok önemli bir geliﬂme
olarak görülüyor.
Force Protection Europe ile
200 adet Ocelot ve yedek parça tedarikini içeren ve Kas›m
ay› sonunda yap›lan anlaﬂman›n yaklaﬂ›k de¤erinin ise
180 milyon pound (285 milyon

T
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Kara harekât› için, may›na karﬂ› korumal› hafif z›rhl› devriye
arac› (Light Protected Patrol Vehicles / LPPV) tedarik
çal›ﬂmalar›n› sürdüren ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›, “Acil
Operasyonel Gereklilik” sürecinin baﬂlang›ç sipariﬂi için,
tercihini, Force Protection Europe ve Ricardo firmalar›n›n
geliﬂtirdi¤i Ocelot arac›ndan yana kulland›¤›n› aç›klad›.
Savaﬂ B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com
dolar) oldu¤u belirtiliyor. ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan, seçim karar› öncesi, 12
ay süreyle, patlay›c›ya mukavemet ve hareket yetene¤ine
yönelik çok zorlu testlere tabi
tutulan ve baﬂar›yla geçti¤i
testlerin ard›ndan Foxhound
olarak adland›r›lan Ocelot’un
ilk teslimat›n›n 2011 y›l›nda
yap›lmas› ve 2012 y›l›nda da

teslimatlar›n tamamlanmas›
hedefleniyor.
‹ngiliz Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan, teslim al›n›r al›nmaz, Afganistan’da hâlihaz›rda kullan›lan ve yine Force
Protection Europe üretimi
taktik tekerlekli araçlardan
olan Mastiff, Ridgback ve
Wolfhound z›rhl› araçlar›n›n
yan›nda görev yapmas› için

cepheye gönderilmesi öngörülen Ocelotlara yönelik çal›ﬂmalar›n süratle tamamlanmas› isteniyor. Tasar›m, geliﬂtirme ve üretimi, konunun
uzman› olan Force Protection
Europe ve otomotiv alan›nda
uzman Ricardo taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen Ocelot’un tedarik sürecinde görev alacak
di¤er baﬂl›ca firmalar ise ﬂöywww.milscint.com

OCELOT TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Azami taﬂ›ma kapasitesi:

2 ton

Personel taﬂ›ma kapasitesi:

2+4

Azami h›z:

112 km/saat

Dönüﬂ yar›çap›:

12 m

Menzili:

1120 km

Uzunlu¤u:

5,46 m

Geniﬂli¤i:

2m

Yüksekli¤i:

2,4 m

Yerden yüksekli¤i:

0,35 m

Haz›rl›ks›z olarak sudan geçiﬂ kabiliyeti: 0,81 m
Azami yüksüz a¤›rl›¤›:

5500 kg

Azami yüklü a¤›rl›¤›:

7500 kg

C-130 uça¤› ile taﬂ›nma kabiliyeti:

En çok 2 adet

C-17 uça¤› ile taﬂ›nma kabiliyeti:

En çok 8 adet
CH-53 ve CH-47 helikopterleri ile as›l›
olarak taﬂ›nabiliyor.
Amfibi araçlarla taﬂ›nmas›nda bir s›n›rlama yok.

Motor:

160 kW dizel ve JP8 uyumlu

ﬁanz›man:

6 ileri otomatik

Çekiﬂ ve direksiyon:

4 çeker ve 4 teker yönlendirilebilir

Fren sistemi:

ABS

Lastik tipi:

335/8OR20

Süspansiyon sistemi:

Ba¤›ms›z modüler

( 200 kW seçene¤i mevcut)

Standartlar›n
D›ﬂ›na Ç›k›ld›

le: Thales, QinetiQ, Formaplex,
Defence Support Group (DSG)
ve Sula Systems.
‹ngiltere’nin büyük önem
verdi¤i bu projeye iliﬂkin ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤› yetkilileri, Ocelot’un önemini
vurgularken, “Küçük ve çevik
olmakla birlikte, askerlerimize eﬂi görülmemiﬂ düzeyde koruma da sa¤layacak bu
araç son teknoloji ürünü.
Ocelotlar›n Afganistan’da
hâlihaz›rda
kullan›m›nda
olan araçlara eklenmeleri,
hem harekât gücü olarak
sa¤layaca¤› art› de¤er nedeniyle hem de devletin cephedeki askerlere en iyi malzemeyi temin etme kararl›l›¤›n›
göstermesi
bak›m›ndan
önem taﬂ›maktad›r.” derken,
Force Protection Europe yetkilileri ise, Ocelot’un, ‹ngiliz
Savunma Bakanl›¤›n›n LPPV
projesi kapsam›nda belirlewww.savunmahaber.com

di¤i, may›n ve el yap›m› patlay›c›lara karﬂ› koruman›n
yan› s›ra hareket kabiliyeti,
yük taﬂ›ma kabiliyeti, boyut
ve toplam araç a¤›rl›¤› gibi
di¤er konulardaki hedeflerin
de aﬂ›ld›¤›n›n alt›n› çiziyor.

Force Protection Europe
yetkilileri ayr›ca, may›na
dayan›kl› araçlar›n standart
uygulamas›ndan tamamen
farkl› bir biçimde, özgün bir
ﬂasi tasar›m› üzerine, yine
göreve özel özgün üst yap›lar›n geliﬂtirildi¤i Ocelot’un,
sadece bugünün de¤il, gelece¤in de ihtiyaçlar›n› kar-

ﬂ›layacak özelliklere sahip
oldu¤undan son derece
emin.
Ocelot, V ﬂeklindeki gövde
tasar›m› sayesinde, özellikle
el yap›m› patlay›c›lar ve may›nlara karﬂ›, içerisindeki
personele yüksek koruma
sa¤layabildi¤i gibi zorlu arazi
ve iklim ﬂartlar›ndaki yüksek
manevra yetene¤iyle de göz
dolduruyor.
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Modüler bir tasar›ma
sahip olan Ocelot,
k›sa bir süre
içerisinde farkl› üst
yap›larla donat›larak
farkl› görevlere uygun
hale getirilebiliyor.
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ANAL‹Z
Kategori III s›n›f›nda rakipsiz olan Buffalo’nun may›n
ve patlay›c›lar›n tespit ve imhas›nda kullan›lan
teleskopik kolu.
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Tasar›m›nda, Formula 1
teknolojilerini de bar›nd›ran
arac›n en dikkat çekici özelliklerinden birisi de, pusuya
düﬂürülmesi ve tekerleklerinden birini kaybetmesi
durumunda, üç tekerlek
üzerinde hareket ederek
tehdit ortam›ndan uzaklaﬂabilmesi. Motoru, hasar
görmesi durumunda, ileri
harekât üssü koﬂullar›nda
dahi 30 dakika içinde araçtan sökülebilen ve yerine
yenisi tak›labilen Ocelot,
modüler tasar›m› sayesinde, göreve özel tasarlanm›ﬂ
farkl› üst yap›larla donat›l›p,
kolayl›kla bir ambulans ya
da ikmal arac›na da dönüﬂtürülebiliyor.

Force Protection’›n
Gözbebe¤i: Buffalo
Ocelot gibi son derece geliﬂmiﬂ ve kendisini yap›lan
bütün testlerden baﬂar› ile
geçerek kan›tlam›ﬂ olan bir
arac›n yan›nda, Force Protection firmas›n›n iddial› oldu¤u bir di¤er araç ise, Kategori III (CAT III) s›n›f›ndaki
MSI Dergisi - Aral›k 2010

tek araç olan Buffalo. Gerek yol üzerine gerek yol
kenarlar›na döﬂenmiﬂ may›n ve el yap›m› patlay›c›lar›n tespit ve imhas› için kullan›lan Buffalo’nun A2 versiyonunun bu görev için sahip oldu¤u baﬂl›ca sistemler ﬂöyle:
I Uzaktan komutal›
teleskopik may›n ve
patlay›c› tespit ve imha kolu,
I Motor ve mürettebat›,
patlay›c› ve yang›na karﬂ›
koruma ve yang›n
söndürme sistemi,
I RPG ve bombaatarlara
karﬂ› çukur imla korumal›
özel kafes sistemi,
I Kafes ve araç üzerine
yap›ﬂan patlay›c› ve di¤er
cisimleri araçtan
uzaklaﬂt›rmak için
haval› sistem,
I Olumsuz ﬂartlarda görüﬂ
sa¤layan elektrooptik
görüntüleme sistemleri,
I Patlay›c› alg›lama
sistemleri.
Bu sistemlerin yan› s›ra
KBRN korumas›na da sahip
olan ve elektromanyetik gi-

riﬂim (Electromagnetic Interference / EMI) ve elektromanyetik
uyumluluk
(Electromagnetic Compatibility / EMC) gereksinimlerine iliﬂkin MIL-STD-461 ve
MIL-STD-464 standartlar›n›
karﬂ›lad›¤› belirtilen Buffalo, NATO taraf›ndan da bu
kategoride kullan›lan yegâne araç. Keﬂif, bilgi toplama, elektronik kar›ﬂt›r›c›, iç
ve d›ﬂ komuta kontrol sistemi ve görev bilgisayar›,
GPS, akustik ateﬂ yön tespit
sistemi, arka ve yanlarda
yüz ve ortam izleme, tan›ma
ve de¤erlendirme ve alarm
sistemi, hasar durum tespiti sistemleri ile vinç, tarak,
kaﬂ›k, may›n toplama ve depolama tanklar› ve imha silindirleri gibi may›n ve patlay›c› sistemlerinin yan› s›ra
görev tipine göre ilave donan›mlar›n da entegre edilebildi¤i Buffalo’nun, talep
edildi¤i takdirde, uzaktan
komutal› silah istasyonlar›
ile de teçhiz edilmesi mümkün. Tüm bu say›lanlara ek
olarak, Force Protection ile

SC Medical University’nin
ortaklaﬂa kurdu¤u Beyin
Araﬂt›rmalar› Merkezi’nin
Ar-Ge çal›ﬂmalar› sonucu
geliﬂtirilmiﬂ olan, patlama,
bas›nç ve darbe durumlar›nda Travmaya Dayal› Beyin Hasar› Önleme Sistemi,
Force Protection’›n tüm
araçlar›nda oldu¤u gibi,
Buffalo A2’de de standart
donan›m aras›nda yer al›yor.
Force Protection firmas›,
bütün bu özellikleri dikkate
al›nd›¤›nda, Ocelot ve özellikle Buffalo’nun, mevcut
ihtiyaçlar
çerçevesinde,
Türk güvenlik güçlerinin de
ilgisini çekece¤ine inan›yor.
Bu paralelde, Force Protection yetkililerinin, geçti¤imiz Kas›m ay› içerisinde
Ankara’ya gelerek, muharip
birliklerin savaﬂ deneyimleri ve gerçek savaﬂ koﬂullar›
›ﬂ›¤›nda ortaya ç›kan yeni
ihtiyaçlara göre güncellenip
özel olarak geliﬂtirilen sistemlerle donat›lm›ﬂ araç
serisinin tan›t›m›n›, Emniyet
Genel Müdürlü¤ü birimlerine yapt›¤›n› da ekleyelim.
www.milscint.com

ÖZEL HABER
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Dassault Systemes
ECF 2010 ile Gelece¤e
Iﬂ›k Tuttu
MSI Dergisi

ç boyutlu (3D) iﬂlem
ve ürün yaﬂam döngüsü (Product Lifecycle Management / PLM) çözümleri ile bugün sektöründe dünya lideri olan DS, 2324 Kas›m tarihlerinde Paris
Disneyland’da düzenledi¤i
ECF 2010’da, 1500’den fazla
kat›l›mc›y› a¤›rlad›. DS Türkiye Ofisi’nin daveti üzerine
yerinde izledi¤imiz etkinlikte, DS, fark›n› bir kez daha
ortaya koydu. 2 gün süren
genel ve paralel oturumlar›n d›ﬂ›nda, DS’nin çözümlerini kullanan firmalar›n
stantlar› da ziyaretçilerini
a¤›rlarken,
düzenlenen
atölye çal›ﬂmalar›nda ise
merakl›lar, DS’nin 3D uygulamalar› ile V6 teknolojisini
deneme f›rsat› yakalad›.
23 Kas›m sabah› düzenlenen genel oturumlarda, havac›l›k, tekstil ve yaz›l›m
sektörlerinde faaliyet gösteren dünyan›n önde gelen
ﬂirketlerinin yetkilileri, tecrübelerini ve DS’nin ürün
yelpazesinden hangi alanlarda nas›l faydaland›klar›n›
kat›l›mc›larla paylaﬂ›rken,
DS’nin yeni ürünü olan
Exalead ile Arama Tabanl›
Uygulamalar (Search Based Applications) alan›nda
gerçekleﬂtirilen yenilikler
de sergilendi. Genel oturumlarda sahneye ç›kan
son isim ise DS’nin CEO’su
Bernard Charles’d›. “Sürdürülebilir Geliﬂim için Yaﬂamsal Deneyimler” baﬂl›¤›
alt›nda bir sunum gerçekleﬂtiren Charles, de¤iﬂen
küresel dinamikler paralelinde, DS’nin çözümlerinin
tasar›mc›dan üreticiye, üreticiden son kullan›c›ya ka-

Ü
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Otomotivden tüketim mallar›na
ve tekstilden gemi yap›m›na kadar
çok geniﬂ bir yelpazede müﬂterilerine,
vizyonu paralelinde çözümler sunan
Dassault Systemes (DS), her y›l
düzenledi¤i European Customer
Forum (ECF)’nin bu y›lki aya¤› olan
ECF 2010’da, nerdeyse tüm Avrupal›
müﬂterilerini bir araya getirdi.
Düzenledi¤i tüm etkinliklerde oldu¤u
gibi kat›l›mc›lar› s›kmadan, etkileﬂimli
sunumlar eﬂli¤inde, e¤lendirerek
faaliyetlerini ve yeni geliﬂmeleri
aktaran DS, ECF 2010 ile de
göz doldurdu.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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dar ne gibi kolayl›klar sa¤layaca¤›n› anlatman›n yan›
s›ra PLM uygulamalar›n› ve
PLM’nin son sürümü olan
V6’n›n avantajlar›n› da detayl› bir ﬂekilde ele ald›.
DS’nin sanal ürün tasar›m›nda kullan›lan CATIA, 3D
mekanik tasar›mda kullan›lan SolidWorks, sanal üretim için kullan›lan DELMIA,
sanal test için kullan›lan
SIMULIA, küresel ortak yaﬂam döngüsü yönetimi çözümü ENOVIA ve çevrimiçi
(online) 3D deneyim için geliﬂtirilen 3DVIA ürünlerinin
her biri hakk›nda zaman zaman uygulamal› olmak üzere kat›l›mc›lar› bilgilendiren
Charles, paralel oturumlara geçilmeden önce düzenlenen bas›n toplant›s›nda
ise gazetecilerin sorular›n›
yan›tlad›.
‹lk gün ö¤leden sonra düzenlenen paralel oturumlarda; havac›l›k, otomotiv,
yüksek teknoloji, inﬂaat, endüstriyel ekipmanlar, enerji, gemi inﬂa ve paketli tüketim ürünleri gibi 11 farkl›
sektörden çok say›da sunum yap›l›rken, bir pazarlama arac› olarak 3D’nin kullan›m ﬂekillerine iliﬂkin seminerler de düzenlendi.

Havac›l›k, Uzay
ve Savunma
Tabii ki bizim özellikle ilgimizi çeken, havac›l›k, uzay ve
savunma sektörlerine iliﬂkin
oturumlar oldu. DS’nin Havac›l›k ve Savunmadan Sorumlu Baﬂkan Yard›mc›s› Pierre Marchadier ve DS Havac›l›k Çözümleri Direktörü
Eric Giroir’in birlikte yapt›¤›
ve pazardaki rekabet ortam›
www.milscint.com

Dassault Systemes
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ile DS’nin stratejilerini ele
alan aç›l›ﬂ sunumunda, öncelikle DS’nin savunma, havac›l›k ve uzay sektörlerindeki vizyonu tan›mland›.
Her üç sektörün vizyonundaki ortak payda ise ekonomik aç›dan rekabetçi, çevre
dostu ve güvenilirlik özelliklerini sa¤layan kapsaml›
bir sanal dünyada, ihtiyaçlar›n
belirlenmesinden
ürün yaﬂam döngüsünün
tamamlanmas›na kadar,
gerçek dünyada kazan›lan
tecrübelerden istifade edilerek geliﬂmenin sa¤lanmas›yd›.

Dassault Systemes
CEO’su Bernard Charles,
“Sürdürülebilir Geliﬂim için
Yaﬂamsal Deneyimler”
baﬂl›¤› alt›nda bir sunum
gerçekleﬂtirdi.

Sunumda ilgi çeken bir di¤er konu ise Thales, EADS,
Airbus, Dassault Aviation ve
Safran gibi firmalar›n kat›l›m›yla oluﬂturulan bir konsorsiyum
olan
Boost
AeroSpace ile ilgili çal›ﬂmalard›. Boost AeroSpace, say›sal (dijital) bir tedarik zinciri merkezi oluﬂturmak
amac›yla, az önce sayd›¤›m›z
Avrupal› firmalar taraf›ndan
hayata geçirilen bir giriﬂim.
DS’nin çözümleri sayesinde,
birçok tedarikçiyi, küçük ve
orta boy iﬂletmeyi ve üniversiteleri; “ba¤lan, paylaﬂ, tasarla, simüle et, üret ve tec-

rübe et” diyerek bir PLM
merkezinde
buluﬂturan
Boost AeroSpace, böylece
herhangi bir bilgi kayb› olmaks›z›n büyümeyi hedefleyen bir oluﬂum.
Marchadier ve Giroir’in birlikte yapt›¤› bu keyifli sunumun ard›ndan, havac›l›k,
uzay ve savunma alan›nda
gerçekleﬂtirilen di¤er oturumlarda, EADS, MBDA,
AgustaWestland ve Airbus
gibi alan›nda uzmanl›¤›n›
ispatlam›ﬂ firmalar›n yetkilileri, say›sal üretim ve servis çözümleri, say›sal prototip kullanarak karmaﬂ›k

parçalar›n otomatik kontrolü ve 3D tarama ile havac›l›k
için arama tabanl› uygulamalar gibi bir çok farkl› konuyu ele ald›.
Etkinli¤in ilk günü sektörel
oturumlar gerçekleﬂtirilirken, 2’nci gün ise DS’nin
müﬂterilerine sundu¤u çözümlerin ele al›nd›¤› oturumlar
gerçekleﬂtirildi.
Yaklaﬂ›k 10 farkl› salonda
CATIA, DELMIA, ENOVIA,
3DVIA ve SIMULIA kullan›c›lar› tecrübelerini kat›l›mc›larla paylaﬂ›rken, DS yetkilileri ise çözümleri ve kullan›m alanlar›na özel bilgilerle oldukça doyurucu sunumlar gerçekleﬂtirdi.
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30 Y›ll›k Tecrübe

www.savunmahaber.com

ECF 2010’un 2’nci günü,
DS’nin Havac›l›k ve Savunmadan Sorumlu Baﬂkan Yard›mc›s› Pierre Marchadier ile
k›sa bir söyleﬂi yapma f›rsat›
da yakalad›k. ‹lk olarak
2011’de 30’uncu yaﬂ›n› kutlayacak olan DS’nin geride
b›rakt›¤› y›llar›, havac›l›k ve
savunma sektörleri aç›s›ndan k›saca de¤erlendirmesini istedi¤imiz Marchadier,
öncelikle bu alanda havac›l›kla yola ç›kt›klar›n› ve
CATIA ile bu serüvene baﬂlamalar›n›n sebebinin de bu oldu¤unu söyledi. ‹lerleyen süreçte ürün yaﬂam döngüsü
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Boost AeroSpace ile ilgili
k›sa bir araﬂt›rma yapt›¤›m›z›, fakat aç›k kaynaklarda
bu oluﬂum ile ilgili neredeyse hiçbir bilgi olmad›¤› için
bize neler söyleyebilece¤ini
sordu¤umuz Marchadier,
Boost AeroSpace’in Dassault
Aviation, Airbus, EADS,
Thales, Safran taraf›ndan
kurulmuﬂ olan bir konsorsiyum oldu¤unu söyleyerek
anlatmaya baﬂlad›. Bu firmalar›n hepsinin tek bir fikir paralelinde bir araya
geldi¤ini belirten Marchadier,
havac›l›k ve savunma sektörlerindeki ekosistemi, nas›l daha iyi yönetebilir ve
nas›l daha iyi destekleyebiliriz diyerek yola ç›kt›klar›n›
söyledi. Birçok kat›l›mc›y›
bir araya getirerek, bir proje yürütme fikri ve akabinde
de inovasyon yaratma fikrinin herkese ilginç geldi¤ini
de
sözlerine
ekleyen
Marchadier, firmalar›n, genelde kendileri için bir ﬂeyler yapmaya çal›ﬂ›rken eko-
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Konseptten Gerçe¤e:
Boost AeroSpace

©

üzerinde durmaya baﬂlad›klar›n› sözlerine ekleyen
Marchadier, özetle, bir ürünü simüle etmeye, program›
yönetmeye ve görev alan
herkesi bir araya getirmeye
duyulan ihtiyaçtan yola ç›karak, geride b›rak›lan 30 y›l
içerisinde bir ürünün tüm
yaﬂam döngüsünü kapsayacak çözümler ürettiklerini
belirtti. Konseptten mühendisli¤e, üretimden yönetime
kadar, bugün tüm bu süreçleri gerçekleﬂtirebilecek olgunlu¤a sahip olduklar›n›,
bunlar içinde hedef tespitlerini çok iyi yapt›klar›n› ve V6
teknolojisinin geliﬂtirilmesi
için DS’nin çok ciddi yat›r›mlar yapt›¤›n› sözlerine ekleyen Marchadier, bu yat›r›mlar›n asl›nda havac›l›k ve savunma sektöründe en üst
seviyede know-how bar›nd›rd›¤›n› ve bunlar›n hepsinin 30 y›ll›k bir tecrübenin
ürünü oldu¤unu ifade etti.

nomik kaynaklar›n› ciddi
ﬂekilde boﬂa harcayabildiklerini de dile getirdi. ‹ﬂte bu
noktada, Boost AeroSpace’in uygulayaca¤› sistem
ile müﬂterek yard›mlaﬂman›n sa¤lanaca¤›n› ve bu sayede bir havuzda toplanacak bilgilerin herkes taraf›ndan kullan›labilece¤i bir
ortam yarat›larak ciddi tasarruf edilece¤ini söyleyen
Marchadier, yola ç›k›ﬂ noktalar›n›n birinin de, tüm bu
bilgi ve inavosyonu entegre
etmek için böyle bir platformu yaratman›n, bir katalog
oluﬂturarak bunu yönetmenin mümkün hale getirilmesi oldu¤unu da ekledi.
Akabinde bu düﬂüncelerini
hayata geçirerek denediklerini ve Boost AeroSpace’in bu
ﬂekilde ortaya ç›kt›¤›n› belirten Marchadier, bu konsorsiyum hakk›nda ﬂu an
pek fazla bilgiye ulaﬂ›lamamas›n›n sebebini de Boost
AeroSpace’in öncelikle bir
konsept olmas› olarak aç›klad›. Daha çok genç bir oluﬂum olan Boost AeroSpace
ﬂirketinin resmi olarak kurulmas› için çok k›sa bir süre önce karar ald›klar›n› da

DS ve Thales,
PLM Entegrasyonunda
Beraber Çal›ﬂacak
PLM ve 3D çözümleri ile dünyada lider konumda olan DS ile PLM
için tasar›m, entegrasyon ve iﬂletme çözümleri sunan Thales,
ECF 2010’un ilk günü, PLM entegrasyonuna yönelik stratejik bir
iﬂ birli¤i anlaﬂmas› imzalayarak, bir anlamda etkinli¤i taçland›rd›.
Özellikle Fransa’da; havac›l›k, savunma, kara taﬂ›mac›l›¤› ve
altyap› hizmetleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için
yenilikçi bir PLM’nin geliﬂtirilmesi ve yayg›nlaﬂt›r›lmas› için
beraber yat›r›m yapacak olan iki firma, DS’nin V6 platformu
üzerinden çözümler sunmaya odaklanacak. Ayr›ca ECF 2010
boyunca gerçekleﬂtirilen sunumlarda da ön plana ç›kart›lan
sistem mühendisli¤i ve arama tabanl› uygulamalar›n geliﬂtirilmesi
konusunda da iﬂ birli¤i yapacak olan DS ve Thales’in bu
iﬂ birli¤inin, güvenlik dahil, bir çok kritik bilgi iﬂlem sistemi
aras›nda sinerji yarataca¤› belirtiliyor.
belirten Marchadier, platformun ilk versiyonun ise
Mart 2011’de çevrimiçi olaca¤›n› söyledi.
Biri Paris’te, di¤eri ise ‹stanbul’da bulunan iki örnek
firma üzerinden platformun
çal›ﬂma prensibinin nas›l
olaca¤›n› da aç›klayan
Marchadier ﬂöyle devam etti: “Diyelim ki ben Paris’teki
büyük ölçekli bir firmay›m
ve CATIA kullan›yorum. Siz
de ‹stanbul’daki küçük ölçekli bir firmas›n›z ve eli-

nizde ne CATIA var ne de
PLM sistemi… Ama sizin
elinizde satmak istedi¤iniz
parçalar var ve benim yürüttü¤üm büyük çapl› projeye dahil olarak iﬂ birli¤i yapmak istiyorsunuz. ‹ﬂte bu
noktada, kendi katalogunuzu, bizim e-katalog olarak
adland›rd›¤›m›z çevrimiçi
merkeze (hub) koyuyorsunuz ve benim mühendislerim bu katalogdan faydalanabiliyor. Bu sistemin bir
di¤er avantaj› ise bizim de,
www.milscint.com
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Apple’›n uygulama dükkânlar› (application store)’u gibi
bir uygulamam›z var ve ben
CATIA’y›, ENOVIA’y› 6 ay
kullanmak istiyorum diyen
küçük ölçekli ﬂirketleri lisans maliyetlerinden kurtararak, bu araçlara ulaﬂmalar›na olanak sa¤l›yoruz.
Yani baﬂlang›çta firmalara
neler yapabileceklerini deneme f›rsat› tan›yorsunuz ki
bu deneme aﬂamas› bizce
çok önemli.” Genel hatlar›yla bize bir çerçeve çizen
Marchadier ayr›ca, küçük
ölçekli ﬂirketlerden, gerçekten çok ilginç fikirler
ç›kt›¤›n›, büyük firmalar›n
ise gerekli süreçleri yönetme tecrübesine sahip oldu¤unu, dolay›s›yla kazan kazan prensibi paralelinde
küçük firmalar›n bahsi geçen ﬂekilde büyüklere kat›lmas› halinde baﬂar›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu da sözlerine ekledi.
Marchadier’e sordu¤umuz
bir di¤er soru da PLM kullan›m› ile çal›ﬂanlar›n emekli
olmas› veya iﬂten ayr›lmalar› durumunda ortaya ç›kan know-how kay›plar›n›
nas›l önledikleriydi. Savunma ve havac›l›k sektörlerinde uzmanl›¤›n öneminin
tart›ﬂ›lamaz bir gerçek oldu¤unu söyleyerek soru-
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muza yan›t veren Marchadier, “E¤er siz tecrübeli bir
eleman›n›z› kaybediyorsan›z, onun bilgi birikimine ve
tecrübelerine mutlaka bir
yerde ihtiyaç duyars›n›z ve
hatta ulaﬂabilece¤iniz bir
konumdaysa araman›z bile
gerekebilir. Ama bu bahsettiklerimiz, sektöründe lider
bir firma için kesinlikle kabul
edilemez.
Zaten
PLM’nin de amac›, bilgilerin
takas edilmesi ve iletiﬂim
üzerine kurulu... Sosyal
medya gibi düﬂünebilirsiniz
bunu; kiﬂilerin kendileriyle
ilgili bilgileri veya düﬂünceleri paylaﬂt›¤› ve baﬂkalar›n›n da bundan istifade etti¤i
bir ortam… Örne¤in siz de,
ben de kompozit üzerine
uzmanl›¤a sahibiz ve biz bir
çal›ﬂma gurubu oluﬂturuyoruz. Ben size bir soru soruyorum veya bilgi aktar›yorum. Bu platform üzerinden
bir problemim var dedi¤imde veya nas›l yapmal›y›m diye sordu¤umda, burada
mutlaka bana cevap verebilecek birileri oluyor. DS’de
8000 mühendis var ve havac›l›ktan, otomotive, kompozite veya CATIA kullan›c›lar›na kadar birçok farkl› konuda yaklaﬂ›k 230 adet de
çal›ﬂma gurubu var. Ortaya
ç›kacak bilgi birikimini dü-

ﬂünebiliyor musunuz? Sorunuza geri dönecek olursak;
asl›nda
burada
PLM’nin tamam›ndan bahsediyoruz. Do¤ru arama uygulamalar›yla da bu sistemi
destekledi¤iniz zaman kim,
hangi bilgiye ihtiyac› varsa,
onu oradan alabilir.” dedi.

Sadece CATIA Yok
Son olarak Marchadier’e,
‹stanbul’da kendisiyle yapt›¤›m›z ilk söyleﬂide de belirtti¤i, Türkiye Ofisi arac›l›¤›yla müﬂterilerine çok daha kolay ulaﬂabilme ve sorunlar›na daha h›zl› cevap
verebilme hedeflerini gerçekleﬂtirip gerçekleﬂtiremediklerini sorduk. Hiç düﬂünmeden “evet” diye cevap veren Marchadier, özellikle ASELSAN, FNSS ve
TUSAﬁ gibi firmalar›n çok iyi
iﬂler ç›kartt›¤›n› söyledi. Bu
firmalarla olan iﬂ birliklerinin uzun bir yolculuk oldu¤unu, k›sa süreli de¤il uzun
soluklu iﬂ ortaklar› arad›klar›n› belirten Marchadier,
DS Türkiye Ofisi arac›l›¤›yla
tüm müﬂterilerinin problemlerine vakit kaybetmeden çözüm bulduklar›n› ve
taleplerine yine ayn› süratle
cevap verebildiklerini söyledi. Bu amaçla DS’nin bölgesel ekipler kurdu¤unu ve

yat›r›mlar yapt›¤›n› da sözlerine ekleyen Marchadier,
söyleﬂimizin sonunda önem
verdi¤i iki konuya da k›saca
de¤indi.
Mühendislik söz konusu oldu¤unda, genelde herkesin
akl›na CATIA’n›n geldi¤ini,
DS’nin 3D ve CATIA’da çok
güçlü oldu¤unu, ama bunlar›n da ötesinde sistem
mühendisli¤i, iﬂ birli¤i platformlar›, ENOVIA, 3DVIA ve
SIMULIA gibi çözümlerin
de ön plana ç›kart›lmas›
gerekti¤ini
vurgulayan
Marchadier, önem verdi¤i
bir di¤er konuyu ise üniversiteler olarak belirtti. Dünyan›n dört bir yan›ndan ö¤rencilerin kat›l›m› ile bir çal›ﬂma gurubu oluﬂturmay›
planlad›klar›n›
söyleyen
Marchadier, ilginç ve e¤lenceli bir proje ile ö¤rencilere
PLM’yi tecrübe etme f›rsat›
sunmak istediklerini söyledi. Basitleﬂtirilmiﬂ CATIA,
ENOVIA ve SIMULIA programlar›n› kullanarak, iﬂe
girdiklerinde kendilerine
gerekecek olan, ama okulda ö¤renme imkân› bulamayacaklar› temel bilgileri
ö¤renebilecekleri bir f›rsat
yaratmak istediklerini vurgulayan Marchadier, Japonya’dan ABD’ye, Fransa’dan Türkiye’ye kadar birçok ülkeden ö¤renciyi bir
araya getirmeyi planlad›klar›n› da sözlerine ekledi.
ECF 2010, icra edilen organizasyonun büyüklü¤ü ve
1500’den fazla kat›l›mc›s›
göz önünde bulunduruldu¤unda, büyük bir baﬂar› örne¤i olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. DS’nin bugüne kadar
hep vurgulad›¤›, “Sürdürülebilir Geliﬂim ‹çin Yaﬂamsal Deneyimler” yaklaﬂ›m›n›n, gerek firman›n kendi uzmanlar› gerek müﬂterilerinin deneyimleri ile
tüm kat›l›mc›lara, tüm oturumlarda oldukça etkileyici bir ﬂekilde yans›t›ld›¤›
etkinli¤in, gelece¤e nas›l
›ﬂ›k tuttu¤unu hep birlikte
görece¤iz.
www.milscint.com

ÖZEL HABER

Türkiye Kendi Motorunu
Üretmeye Haz›rlan›yor
Ülkemizin önde gelen mühendislik
firmalar›ndan F‹GES A.ﬁ. (F‹GES),
26 Kas›m’da düzenledi¤i ve özel
olarak Tahrik Sistemleri’nin ele
al›nd›¤› 15. Bilgisayar Destekli
Mühendislik ve Sistem Modelleme
Konferans›’nda, ülkemizin ihtiyaç
duydu¤u ya da yak›n gelecekte
ihtiyaç duyabilece¤i motorlar›n
ülkemizde tasar›m› ve üretimi
konular›n› masaya yat›rd›.
ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleﬂtirilen konferansta, özellikle savunma projelerimizde kullan›lan
çeﬂitli s›n›flardaki motorlar›n tasar›m›na iliﬂkin konular konuﬂuldu.
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F‹GES Genel Müdürü Tar›k Ö¤üt

Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com
aﬂta savunma sanayimiz olmak üzere, tüm
ihtiyaç sahiplerini, konuya iliﬂkin çözümler sunan,
alan›nda uzmanlaﬂm›ﬂ kurum ve kuruluﬂlarla bir araya
getirerek, ulusal tahrik sistemi çözümleri için sinerji yarat›lmas›n›n hedeflendi¤i
tüm gün süren etkinlikle birlikte, ülkemizin çeﬂitli ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak motorlar›n yine ülkemizde tasarlanmas› ve üretilmesine
iliﬂkin konular tart›ﬂ›ld›.
F‹GES önderli¤inde düzenlenen bu etkinlikle sinerji yarat›lm›ﬂ ve ulusal tahrik sistemi çözümleri için önemli bir
ad›m at›lm›ﬂ oldu.
Yaklaﬂ›k 300 kiﬂilik bir uzman toplulu¤unun kat›l›m›yla icra edilen ve Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›
(SSM), Savunma Sanayii
‹malatç›lar Derne¤i (SASAD),
S‹NERJ‹TÜRK Etkin ‹ﬂ ve Güç
Birli¤i Platformu ve Taﬂ›t
Araçlar› Yan Sanayicileri
Derne¤i (TAYSAD)’›n deste-
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¤iyle gerçekleﬂtirilen etkinli¤in yurt içi ve yurt d›ﬂ› ana
sponsorlar› ise ANSYS, AVL,
EREN Bilgi ‹ﬂlem, FEV, FFT,
FNSS, FORD OTOSAN, IPG
Automotive, MATLAB &
SIMULINK, SHERPA Engineering ve TEI’nin yan› s›ra
Microsoft ve MSI Dergisi oldu.

Ar-Ge Faaliyetleri
ve Uzman Yetiﬂtirmek
Önemli
Pek çok de¤erli ismin konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› konferans›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan F‹GES Genel Müdürü Tar›k Ö¤üt, konferans›n amac›n›n, savunma sanayisi alan›ndaki otoritelerle, kara,
hava ve deniz platformlar›
geliﬂtiren ﬂirket yöneticileri,
mühendisleri ve motor üreticilerini bir araya getirerek,
sahip olduklar› tecrübeler
›ﬂ›¤›nda edindikleri fikir ve
bilgilerini, birbirleriyle paylaﬂmalar›n› sa¤lamak oldu¤unu belirtti. Ö¤üt’ün konuﬂmas›nda önemle üzerinde

durdu¤u konu ise düzenledikleri konferans ile baﬂlat›lan bu giriﬂimin, süreklilik
arz etmesinin gerekti¤iydi.
Ö¤üt, bu aç›dan, özellikle sanayi kuruluﬂlar› ve üniversitelere de sorumluluk düﬂtü¤ünün alt›n› çizdi.
Ö¤üt, konuﬂmas›nda, Ar-Ge
alan›nda hizmet sunan firmalar›n da konunun önemli
bir k›sm›n› üstlenmesi gerekti¤ine dikkat çekti. “F‹GES
olarak sorumlulu¤umuzun,
Ar-Ge insanlar›n› gerekli bilgilerle ve araçlarla donatmak, e¤itmek ve dan›ﬂmanl›k hizmeti vermek oldu¤unu
düﬂünüyorum” diyen Ö¤üt,
insan e¤itmenin ve sektöre
uzman yetiﬂtirmenin önemine de de¤indi. Ö¤üt, üniversitelerle, sanayi aras›nda bir
boﬂlu¤un oldu¤unu ve mezunlar›n sanayiye daha h›zl›
ve daha uzman kiﬂiler olarak
kazand›r›lmas› için F‹GES’in
çeﬂitli giriﬂimlerde bulundu¤unu da ekleyerek, F‹GES
çat›s› alt›nda kurulan bir

akademiyle, bilgisayar destekli mühendislik e¤itimleri
verildi¤i gibi, çeﬂitli seminer
programlar›yla da otomotiv
endüstrisine yönelik sanal
ürün geliﬂtirme, simülasyon
ve mühendislik gibi alanlarda e¤itimlerin verilmekte oldu¤unu söyledi.
Ö¤üt’ün ard›ndan kürsüye ç›kan, Savunma Sanayii Müsteﬂar Yard›mc›s› ‹smail Tohumcu da 2009-2016 y›llar›
aras›ndaki süreç için belirlenmiﬂ olan SSM’nin ulusal
savunma sanayimiz için öngördü¤ü yol haritas›na at›fta
bulundu¤u konuﬂmas›nda,
enerji ve itki sistemlerini de
içeren kritik alt sistemler
üzerine daha fazla odaklanman›n gerekti¤ini vurgulad›.
Tohumcu, “Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n de¤iﬂen ana
sistem ihtiyaçlar›n›n herhangi bir yabanc› ülke k›s›tlamas›na maruz kalmadan, ayr›lan kaynaklar› ulusal ekonomiye yönlendirilerek, kendi
tasar›m ürünlerimizi de karwww.milscint.com
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Savunma Sanayii
Müsteﬂar Yard›mc›s›
‹smail Tohumcu

ﬂ›lama hedefiyle hareket ediyoruz” dedi ve kritik alt sistem için belirlenen alanlarda, uygun Ar-Ge faaliyetlerinin oluﬂturulup, bu faaliyetlerin planl› bir ﬂekilde yürütülmesini hedeflediklerini
vurgulad›. Tohumcu ayr›ca,
akademisyen, tasar›mc› ve
sanayicilerin ortak hedefe
yönelik olarak iﬂ birli¤i içerisinde olmalar›n›n önemine
de dikkat çekti.

Hedefe Ulaﬂmak ‹çin
Devlet Korumac›l›¤›
ve Teﬂvik ﬁart!
Tohumcu, uluslararas› alandaki etkinli¤imizi art›rabilmemizin de anahtar› olan savunma sanayimizi geliﬂtirme
hedefinde, kritik sistem üretebilme kabiliyetine sahip,
ana sistem entegrasyonu konular›nda uzmanlaﬂm›ﬂ ve
marka olmuﬂ güçlü ana yüklenicilerimizin yan› s›ra nitelikli bir yan sanayinin oluﬂturulmas›na da önem verdiklerini belirtti. Ana yüklenicilere
alt sistem sa¤layan, alanlar›nda uzmanlaﬂm›ﬂ ve özgün
ürünler yaratm›ﬂ yan sanayi
ve KOB‹’lerin geliﬂtirilmesinin ﬂart oldu¤unu söyleyen
Tohumcu, offset uygulamas›n›n da teﬂvik mekanizmas›
olarak kullan›labilece¤ine
iﬂaret etti.
Yavuz Motor Yönetim Kurulu
Baﬂkan› ve Genel Müdürü
Sedat Çelikdo¤an ise Tohumcu’nun da de¤indi¤i, yabanc› ülkelerin çeﬂitli k›s›tlawww.savunmahaber.com

malar› ve ambargo konusuna
dikkat çekerek baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, küreselleﬂme
sürecinde gümrük duvarlar›n›n kald›r›lmas› gibi IMF,
Dünya Bankas› ve benzeri
kurumlar›n çeﬂitli yapt›r›mlar›na karﬂ› kendi haklar›m›z› korumam›z›n ﬂart oldu¤unu söyledi. “Ülkenin gücü
üretim gücüne ba¤l›d›r. Gücün di¤er ifadesi de güçlü bir
orduya sahip olmakt›r. Güçlü
bir orduya sahip olmak için
de ordunun envanterinin ça¤›n gereklerini karﬂ›layacak
durumda olmas› gerekir.” diyen Çelikdo¤an, askeri araçlar ve sistemleriyle ilgili
özellikle kritik önem taﬂ›yan
teknolojileri geliﬂtirebilmenin hayati önem taﬂ›d›¤›na
dikkat çekti. Çelikdo¤an,
geçmiﬂten örnekler vererek,
bu alanlarda uygulanan ambargolar›n, K›br›s Bar›ﬂ Harekât›’nda da yaﬂand›¤› gibi,
ulusal menfaatleri tehdit
edebilecek noktalara ulaﬂabildi¤inin alt›n› çizdi.
Çelikdo¤an, fizibiliteyle ilgili
olarak da “Özellikle yeni bir
sektöre girildi¤inde, devletin
korumac›l›k ya da teﬂvik karar› almas› gerekir. Bu ba¤lamda, gümrükler yükseltilebilir ve ithalat yasaklar› getirme gibi önlemler al›nabilir.
Aksi takdirde, sektördeki
büyük ﬂirketlerle mücadele
etmek mümkün olmaz.” diyerek, Fransa örne¤ini verdi
ve 1960’a kadar savunma
sanayisindeki ihtiyaçlar›n›

Marshall yard›m›ndan karﬂ›lam›ﬂ olan Fransa’n›n, kararl› bir devlet iradesiyle, bugün
dünyan›n önde gelen savunma devleri aras›na girmiﬂ bulundu¤unu sözlerine ekledi.
Çelikdo¤an, konferans›n konusunu oluﬂturan motor
üretimiyle ilgili olarak, ülkemizde uzun y›llard›r süren
çal›ﬂmalar›n bulundu¤unu,
ancak özellikle hükümetlerin
kararl› politikalar izleyememiﬂ olmalar› ve yaﬂanan ambargolar sonucunda, bu çal›ﬂmalardan kayda de¤er neticelere ulaﬂ›lamad›¤›n› üzülerek aktard›.
Çelikdo¤an’›n konuﬂmas›nda verdi¤i rakamlarda,
bugün gelinen noktada
elbette geçmiﬂe k›yasla
çok ileride oldu¤umuz
görülse de, “2008’de
yaklaﬂ›k 525 bin ticari
araç üretildi. Toplamda ise 1milyon
100 bin otomotiv
üretimi var. Ancak
motorlar›m›z›
ve
ﬂanz›manlar›m›z› ithal ediyoruz. Bu
üretim hacmine
karﬂ›l›k, yaklaﬂ›k
850 bin güç paketi ithal ediyor
oluﬂumuz yak›ﬂ›k
alm›yor” diyen Çelikdo¤an,
sadece savunma sanayisinde
de¤il otomotivde de devlet
deste¤inde tedbir al›nmas›na
ihtiyaç oldu¤unu vurgulad›.
Güç paketlerinin üretimi konusunda, kolaya kaç›larak

Yavuz Motor Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve
Genel Müdürü Sedat Çelikdo¤an

d›ﬂ al›ma yönelinmesini eleﬂtiren Çelikdo¤an, teknolojinin transfer edilmesi durumunda da tasar›m süreçlerinde yer al›nmad›¤› için ileride birtak›m sorunlarla karﬂ›laﬂ›ld›¤›n› ekledi ve öncelikli olarak tasar›ma odaklan›lmas› gerekti¤ini vurgulad›.
Günümüzde yeni program
destekleriyle, tasar›m ve simülasyon çal›ﬂmalar›n›n çok
kolaylaﬂt›¤›n› ve maliyetlerin
de azald›¤›n› ekledi.
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Daire Baﬂkan›
Levent ﬁenel

Helikopter Motoru
Belirsizli¤ini Koruyor
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Konferans›n ö¤leden önce
yap›lan ortak oturumunda,
kara, hava ve deniz platformlar›nda kullan›lan tahrik sistemlerine iliﬂkin ihtiyaçlar ve
öncelikler de ortaya kondu.
SSM Hava Araçlar› Daire
Baﬂkanl›¤› Helikopter Grubu
Proje Müdürü Köksal Liman,
geçmiﬂten günümüze Türkiye’deki helikopter faaliyetleri
hakk›nda bilgilendirme de
yapt›¤› konuﬂmas›nda, motor
sistemlerinin sadece kara
araçlar› için de¤il hava araçlar› için de düﬂünülebilece¤ini ifade etti. Liman, Türkiye’nin helikopter maceras›n›n, ‹kinci Dünya Savaﬂ›’n›n
hemen akabinde, 1951-1952
y›llar›nda, Kaman taraf›ndan
üretilen KA 225 helikopteriyle baﬂlad›¤›n› söylerken, günümüze kadar olan süreç
içerisinde a¤›rl›kl› olarak askeri helikopterlerin öne ç›kt›¤›n› belirtti. Son y›llar›n en
önemli projelerinden olan
ATAK projesinin üzerinde
önemle duran ve bu projeyle
Türkiye’de pek çok ilke imza
at›lm›ﬂ oldu¤una dikkat çeken Liman, projeyle ilgili olarak “‹lk kez bir hava platformunun gerçek anlamda orta¤› olduk” diyerek, tek montaj hatt›n›n Türkiye’de olaca¤›na dikkat çekti. Liman,
gündemdeki yerini koruyan
Genel Maksat Helikopteri
projesine de de¤indi. “100’ün
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SSM Hava Araçlar›
Daire Baﬂkanl›¤›
Helikopter Grubu
Proje Müdürü
Köksal Liman

üzerinde helikopter tedariki
planlad›¤›m›z bu projede de
a¤›rl›kl› olarak dinamik sistemlerin üretiminin ülkemizde yap›lmas›n› hedefliyoruz”
diyerek sözlerine devam
eden Liman, k›saca a¤›r nakliye helikopteri projesinden
de bahsetti. Liman, anlaﬂman›n son aﬂamalar›nda bulunulan nakliye helikopterleri
projesine yönelik olarak, say›n›n da az olmas› nedeniyle
do¤rudan al›m›n tercih edildi¤ini aktard›.
Liman’›n geçmiﬂten günümüze helikopter maceram›z›
özetledi¤i konuﬂmas›nda,
ATAK ile baﬂlayan sürecin,
genel maksat helikopteri
projesiyle taçland›¤›n› ve art›k bunlar›n bir sonraki ad›m›n›n da yerli özgün bir helikopter projesinin baﬂlat›lmas› oldu¤unu vurgularken,
Haziran ay› itibariyle baﬂlat›lan geliﬂtirme program› ile
yeni bir özgün helikopterin
geliﬂtirilmesinin hedeflendi¤ini belirtti. Bu projeyle ilgili
de k›saca bilgi veren Liman,
4 tonluk sivil ve askeri amaçl› kullan›labilmesi planlanan
helikopterin, askeri alanda
özellikle e¤itim helikopteri
olarak, sivilde ise polisin ihtiyaçlar›na yönelik kullan›lmas›n›n planland›¤›n› söyledi.
Liman, ATAK projesinde, her
ne kadar pale yönelik tasar›m olmasa da, üretimi Türkiye’de gerçekleﬂtirilecek ilk
helikopterler olmas› aç›s›n-

dan önemli katk›lar sa¤layabilece¤ini düﬂündü¤ünü söylerken, bir di¤er proje olan
Genel Maksat Helikopteri
projesinde ise sistemin pal
ve transmisyonunu da içeren
en detay parçalar›na kadar
dâhil olmay› planlad›klar›n›
sözlerine ekledi. Liman, genel maksat helikopterinin
motor konusunun hala belirsizli¤ini korudu¤unu ancak
yüzde 50 yerli kat›l›m›n hedeflendi¤ini de aktard›.
Helikopter yap›m›n›n zorluklar›na da de¤inen Liman, helikopterde çok fazla de¤iﬂkenin bulundu¤unu ve helikopter tasarlaman›n uzun ve
zahmetli bir süreç oldu¤unu,
ancak bu zorlu¤un fark›nda
olduklar›n›n alt›n› çizdi. Helikopter tasar›m›nda 3 kritik
bölümün ön plana ç›kt›¤›n› ve
bunlar›n da motor, transmisyon ve pal oldu¤unu belirten
Liman, bu bölümlerle ilgili
nelere dikkat edilmesi gerekti¤ine de de¤indi.
Helikopterlerin kalbi oldu¤unu belirtti¤i motor konusundaysa Liman, motorun, platform maliyetinin yüzde
10’unu kapsad›¤›n› vurgulad›. Liman, genellikle turboﬂaft tercih edilirken çok farkl› motor tiplerinin de tercih
edilmekte oldu¤unu ve a¤›r
ve daha az güçlü motorlardan a¤›rl›kta hafif ama daha
güçlü motorlar tasarlanmas›na do¤ru bir geliﬂmenin yaﬂand›¤›na dikkat çekti.

Önümüzdeki y›llardaki beklentilerini de aktaran Liman,
2007-2015 y›llar› aras›nda
pal, transmisyon ve motor
tasar›m›n›n hedeflenmedi¤ini, üretimde de sadece pal
aﬂamas›nda bulunmay› planlad›klar› aç›klad›. 2012-2025
y›llar› aras›nda ise üretimi
palden transmisyona do¤ru
geniﬂletmeyi hedeflediklerini
ve 2011 y›l›n›n ard›ndan pal
ve transmisyon konusunda
hem tasar›m hem de üretim
aﬂamas›nda bulunmay› beklediklerini aktard›. “Hedefimiz, hem pal hem de transmisyon tasarlay›p üretebilecek hale gelmek. TUSAﬁ’›n
liderli¤inde ve di¤er ﬂirketlerimizin deste¤iyle, bu konudaki çal›ﬂmalar›m›z› h›zland›raca¤›z” diyen Liman, konuyla ilgili umutlu oldu¤unu
da dile getirdi. Liman, motor
konusunda tasar›m ve üretim aﬂamalar›nda bulunulup
bulunulmayaca¤› hakk›nda
ise henüz düﬂünme aﬂamas›nda olduklar›n› da sözlerine ekledi.

Nereden
Baﬂlamal›y›z?
Daha sonra kürsüye ç›kan,
SSM Kara Araçlar› Daire
Baﬂkan› Levent ﬁenel, güç
sistemlerinin askeri ve sivil
olarak ayr› ayr› de¤erlendirilmesinin gerekti¤ini söyleyerek baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, askeri sistemlerin güç
gruplar›ndan istedikleri kriwww.milscint.com

Otokar
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Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç’e
plaketini, SSM Sanayileﬂme Daire
Baﬂkan› Nuran ‹nci takdim etti.

terlerin, sivil sistemlerinkinden çok daha a¤›r oldu¤una
iﬂaret etti.
Askeri motor sistemlerini de
üzerine tak›laca¤› platformlara göre kara-hava-deniz
olarak grupland›r›lan ﬁenel,
kara araçlar›nda ihtiyaç duyulan en yüksek güç seviyesinin, deniz araçlar› için hemen
hemen en alt güç seviyesine
denk geldi¤ini, hava araçlar›n›n güç sistemlerinin ise tamamen farkl› bir alan oldu¤unu belirtti. Hava araçlar›n›n güç sistemlerinde, hem
platform hem de üzerindeki
sistemler için çok a¤›r gerekliliklerin bulundu¤unu aktaran ﬁenel, kara araçlar›n›n
da gruplar halinde iﬂlenmesinin gerekti¤ini belirtti. Kara
araçlar›n›n muharebe, taktik,
lojistik ve insans›z araçlar olmak üzere 4 ana grupta toplayan ﬁenel, TSK envanterindeki en büyük grubu, 100-200
beygirlik güç grubunun oluﬂturdu¤unu ifade etti. ‹kinci s›rada 50-100, üçüncü s›rada
ise 750-1000 beygirlik güç
gruplar›n›n bulundu¤unu ekleyen ﬁenel, “Motor ve transmisyon konusundaki teknik
ve teknolojik meselenin ötesinde, hangi aral›¤a hizmet
verilece¤inin de tespit edilmesi önem kazan›yor” diyerek, öncelikle ihtiyac›n tan›mlanarak, nereden baﬂlan›laca¤›n›n iyi belirlenmesi
gerekti¤inin alt›n› çizdi.
Sözlerine, bu noktada en
www.savunmahaber.com

önemli konunun maliyet oldu¤unu belirterek devam
eden ﬁenel, “Araç üreticileri,
en hafif, en az maliyetli, en
h›zl›, en küçük güç grubu
aray›ﬂ›nda olacaklar ve rekabet için buna mecburlar. Sadece birkaç 100 askeri araca
tak›labilecek bir güç grubuna
yat›r›m yapmak baﬂlang›ç
için çok ak›ll›ca görünmüyor”
dedi. 2 y›l önce baﬂlat›lan ve
güç grubu üretimi aç›s›ndan
baﬂlang›ç noktas› olarak al›nabilece¤ine iﬂaret etti¤i
milli tank projesiyle ilgili olarak da fikirlerini beyan eden
ﬁenel, “Milli tank›m›z için mili bir güç grubunun hem gerekti¤ine hem de yap›labilirli¤ine yürekten inan›yorum.
Yavaﬂ yavaﬂ olgunlaﬂma
noktas›na geldikçe ihtiyaçlar
bizi ister istemez yönlendiriyor ve eksikliklerimizi de bu
ihtiyaçlar do¤rultusunda her
geçen gün gideriyoruz” dedi.

Milli Güç Paketi
‹çin Fizibilite
Oluﬂturmak Zor
Konferansta, sektördeki önde gelen platform üreticisi
firmalar›n da konuyla iliﬂkin
yorumlar›na yer verildi. Milli
tank projesiyle de gündemde
olan Otokar A.ﬁ. Genel Müdürü Serdar Görgüç, z›rhl›
araç tasar›m sürecini anlatarak baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, tasarlanan araçlarda
yerli motor kullan›l›p kullan›lmamas› konular›n›n, Oto-

kar aç›s›ndan öncelik teﬂkil
etmedi¤ini de aç›k sözlülükle dile getirdi. Güç paketi tasar›m› için kritik tasar›m yetkinliklerine sahip olma konusunda yerli firmalar›n çal›ﬂmalar›n›n sürdü¤ünü belirten Görgüç, milli bir güç
grubuna sahip olman›n,
z›rhl› araç alan›nda geliﬂtirilecek rekabetçi ürünler için
kritik bir öncelik taﬂ›mad›¤›na inand›¤›n› söyledi. Görgüç, “Milli güç paketi üretiminin, mevcut ihtiyaç rakamlar› ile fizibilitesi uygun
ç›kmayacakt›r. Ancak devlet
deste¤i ile uygulamaya konulabilir” diyerek, Otokar’›n
bu tür bir projeye sponsor
olmas›n›n mümkün olmad›¤›n› vurgulad›. Buna karﬂ›n,
milli geliﬂtirme konular›nda,
sistem düzeyindeki çeﬂitli
gereksinimler konusunda
arzu edilen teknik yard›m›
yapabileceklerini de ekledi.
Sunumunda yapt›¤› genel
de¤erlendirmede de, “Türkiye, güç paketi tasar›m› için
kritik tasar›m yetkinliklerine
sahip olma konusunda ilerlemektedir, fakat henüz firmalar›n bu konuda yat›r›m›
gerçekçi görmedikleri anlaﬂ›l›yor” dedi.
Görgüç konuﬂmas›nda, güç
paketi konusunu detayland›r›rken, milli güç paketine sahiptir diyebilece¤imiz ülkelerde bile alternatif ürünlerin s›kl›kla kullan›lmakta oldu¤una iﬂaret ederek, motor

ve ﬂanz›man için alt sistem
tasar›m ve do¤rulama maliyetlerinin yüksek olmas›n›n,
s›n›rl› adetlerdeki z›rhl› araç
uygulamalar›nda ortak çözümlerin kullan›lmas›n› zorunlu k›ld›¤›n› vurgulad›. Sunumunda çeﬂitli platformlar
ve bu platformlarda kullan›lan güç paketlerinin yer ald›¤› bir de yans› kullanan Görgüç, benzer taktik görevler
için tasarlanan askeri araçlarda, marka baz›nda ayn›
veya benzer güç paketi çözümlerinin uyguland›¤›n›
kat›l›mc›lara gösterdi.
Geçmiﬂten gelen tecrübelerle, konfigürasyon yönetimi,
motor ﬂanz›man seçim ve
eﬂlemesi konusunda ciddi
bir tecrübeye sahip oldu¤unu belirtti¤i Otokar’›n, 100250 kW aras›nda motor gücüne sahip, y›ll›k 2000 adedin üzerinde ticari araç üretmekte oldu¤unu aktaran
Görgüç, benzer araç da¤›l›m›n›n savunma sanayisi
ürünlerinde de bulundu¤unun alt›n› çizdi. Adet temelli
bak›ld›¤›na, belirli bir araca
yönelik motor ve ﬂanz›man
tasar›m›n›n Otokar aç›s›ndan
mümkün olmayaca¤›n› dile
getiren Görgüç, Otokar taraf›ndan üretilmiﬂ ve geçmiﬂ
23 y›l boyunca TSK envanterinde kullan›ma girmiﬂ
ürünler
incelendi¤inde
14.000 adedi aﬂk›n üründe 5
farkl› güç grubunun kullan›ld›¤›n› belirtti.
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Görgüç’ün ard›ndan kürsüye ç›kan FNSS Genel Müdürü Nail Kurt ise askeri araçlar hakk›nda bilgilendirme
yaparak baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, daha iyimser bir
tablo çizdi. So¤utma modülü, hava emiﬂ filtresi, egzoz,
susturucu, yak›t tanklar› ve
alternatör gibi alanlarda,
ülkemizde faaliyet gösteren
yerli firmalar› örnek vererek, “Fizibilitenin öncelikli
olarak aranmas› durumunda, bu firmalar›n hiçbiri bu
alanlarda çal›ﬂma yapamazd›” diyerek, konunun
önceli¤inde fizibilitenin bulunmad›¤›na iﬂaret eden
Kurt, sözlerine, tasar›m
olarak yerlileﬂtirme aç›s›ndan iyi durumda oldu¤umuzu düﬂündü¤ünü söyleyerek
devam etti.
Motor üretimi aç›s›ndan da
önerilerini dinleyicilerle
paylaﬂan Kurt, k›sa ve orta
dönemde fosil yak›tl› konvansiyonel bir motorun yerli olarak geliﬂtirilip, üretilebilece¤ini söylerken, bunun
için öncelikli olarak ihtiyac›n tan›mlanmas›n›n ﬂart
oldu¤una dikkat çekti. SSM
ve Genelkurmay Baﬂkanl›¤›n›n yan› s›ra ilgili sektörlerin kat›l›m› ile motorlar›n

uygulama alan›n›n belirlenerek, hem araç gruplar›n›n hem de güç aral›¤›n›n
ne olaca¤›n›n netleﬂtirilmesinin gerekti¤ini vurgulayan
Kurt, üretilecek motorun,
a¤›r ticari araçlarda da kullan›labilecek ﬂekilde tasarlanmas›n›n önemine de¤indi. Kurt, Türkiye'de kurulu
olan otomotiv ve a¤›r ticari
araç altyap›s›n›n aktar›m›n›n yan› s›ra üniversiteler ve
TÜB‹TAK ile iﬂ birli¤i sayesinde de geliﬂtirme ve prototip üretiminde yol kat edilebilece¤ini ekledi. Üretilecek olan motorun, artt›r›labilir güç kapasitesine sahip
olmas›n›n ve uzun vadeli
kullan›m için gelece¤in teknolojilerini kapsamas›n›n
da kritik önem taﬂ›d›¤›na
dikkat çekti.
‹lk yat›r›m maliyetlerinin
ekonomik olmayaca¤›n›n
kabullenilmesinin önemine
de de¤inirken, devlet deste¤inin yan› s›ra, dost ülkelerle maliyetlerin paylaﬂ›lmas›
ve pazar›n geniﬂletilmesi
gibi konularda iﬂ birli¤i yap›lmas›n›n faydal› olaca¤›n›
düﬂündü¤ünü
söyleyen
Kurt, geliﬂtirilecek yerli
motorun askeri ve ticari
araçlarda kullan›m› konusunda milli bir uzlaﬂma
oluﬂturulmas›n›n ﬂart oldu¤unun alt›n› çizdi. Geliﬂtir-

©

Fizibiliteye Tak›l›rsak
Motor Üretmek
Bir Hayal Olur

me ve prototip üretimi hakk›nda ise yurt d›ﬂ› motor tasar›m firmalar›ndan yararlan›lmas› gerekti¤ine de¤inerek, haz›r çözümlerin
kullan›lmas›n› önerdi.
Konuﬂmas›nda FNSS’nin
ﬂanz›man uygulamalar›na
da de¤inen Kurt, Allison ve
ZF ﬂanz›manlar kulland›klar›n› belirtirken, ZMA araçlar›nda kullan›lan Allison
ﬂanz›man›n›n, lisans kapsam›nda, HEMA Diﬂli Sanayi
ve Ticaret A.ﬁ. taraf›ndan
üretilmekte oldu¤unu ekledi. Lisanss›z tasar›m ve
üretimin zorluklar›na de¤inirken, FNSS’nin kendi ta-

FNSS’nin 25 mm Keskin Niﬂanc› Kulesi ile teçhiz edilen PARS 8x8 Tekerlekli Z›rhl› Muharebe Arac› yeni bir yurt d›ﬂ› teste haz›rlan›yor.
©
FNSS
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sar›m› olan Seyyar Yüzücü
Hücum Köprüsü (SYHK)
diﬂli kutusundan örnek veren Kurt, kendi tasar›mlar›n›n ayn› s›n›ftaki standart
diﬂli kutular›na göre yüzde
30 daha a¤›r oldu¤unu ve
bu yönüyle daha çok yol
al›nmas› gerekti¤ini ifade
etti. Kurt, ancak FNSS’nin
gereksinimlerini karﬂ›lad›¤› için, bu eksikli¤in ﬂu
aﬂamada kendileri aç›s›ndan ciddi bir sorun yaratmam›ﬂ oldu¤unu da sözlerine ekledi.
Psikolojik, teknik ve mali
engellerin aﬂ›lmas›n›n imkâns›z olmad›¤›n›n alt›n› çizen Kurt, baﬂta ekonomik
olmayan üretim sürecinin
zamanla, pazar yarat›ld›kça, karl› hale getirilebilece¤ine inand›¤›n› vurgulad›.
Politik aç›dan da ba¤›ml›l›ktan kurtulup ba¤›ms›z hale
gelmenin mümkün olaca¤›
ve 3’üncü dünya ülkelerine
Türkiye olarak örnek teﬂkil
edebilece¤imizi de ekledi.
Kurt, y›llar sonra ayn› konular› hala konuﬂmak, ülkemize binlerce motor ithal
etmiﬂ ve d›ﬂ k›s›tlamalarla
mücadele ediyor halde olmak istemiyorsak, bir çözüm yolu konusunda uzlaﬂarak özverili davranmam›z
gerekti¤inin alt›n› çizerek
sözlerini noktalad›.
www.milscint.com
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F‹GES Genel Müdürü
Ö¤üt ve Müsteﬂar Bayar
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Kurt’un ard›ndan kürsüye ç›kan TEI Tasar›m Mühendisli¤i Direktörü Erhan Tayyar,
TEI olarak faaliyet gösterdikleri alanlar› dinleyicilere aktar›rken, yeni nesil dizel motorlar›n›n, havac›l›kta tercih
edilme nedenlerini de paylaﬂt›. Tayyar bu nedenleri,
kolay kullan›m, verimli yak›t
maliyeti, düﬂük bak›m maliyeti ve düﬂük emisyon de¤erlerine sahip olmas› gibi
nedenler ﬂeklinde özetlerken, dünya otomotiv sanayisinin rekabetçi ortam›n›n da
yüksek kalite ve güvenlik
aç›s›ndan sürekli bir geliﬂimin itici gücünü oluﬂturdu¤unu vurgulad›.
Havac›l›k sektöründe, dizel
motorlar›n yurt içine uyarlanmas› konusunda ise, otomotiv sanayisinin sahip oldu¤u imkânlar›n›n potansiyel oluﬂturdu¤unu belirten
Tayyar, Ar-Ge, tasar›m, üretim ve elektronik sistemler
aç›s›ndan sahip olunan tüm
imkânlar›n aktar›m›yla, yeni
yeteneklerin kazan›labilmesinin de mümkün oldu¤una

Baﬂlang›ç Noktas›
Belirlendikten Sonra
Tasar›m Gayretine
Girilmeli!
Konferans›n ö¤leden önce
yap›lan ilk oturumunun son
konuﬂmac›s› Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar oldu. Bayar, platformlarla motor alan›ndaki
mevcut durumu irdeleyerek baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda “Ülkemizin platform çözümü, özellikle kara platformlar›nda, silahl› kuvvetlerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yönelik olarak ç›kart›labiliyor, ihraç edilebiliyor
ve fizibilite var” dedi. Bayar,
son y›llarda da deniz araçlar›na yo¤unlaﬂ›ld›¤›n› belirtirken, gemi inﬂas›nda,
su üstü platformlarda ihtiyaçlar›m›z›
karﬂ›lamaya
do¤ru gidildi¤ini ifade etti.
Bayar, hava araçlar›nda da,
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dikkat çekti. Özellikle ‹HA’lar
üzerinde örnekler verdi¤i
konuﬂmas›nda, TEI’de yürütülen, turbojet ve turboprop
motor geliﬂtirilmesi ve turbodizel motor uygulamas›na
yönelik ‹HA itki sistemleri
projeleri hakk›nda da bilgi
veren Tayyar, çeﬂitli ‹HA s›n›flar›n›n motor tipleri ve güç
aral›klar›yla ilgili detaylara
de¤indi.
Tayyar, geliﬂmiﬂ teknolojiler
kullanan yeni nesil dizel motorlar›n yüksek kalitesi ve
bunun sonucu olan yüksek
güvenilirlikleri ile özellikle
farkl› itki sistemlerine ihtiyaç duyan ‹HA’larda gittikçe
artan bir uygulama alan›
bulduklar›n› vurgulad›.
Dünyada yeni nesil dizel motor çal›ﬂmalar›ndan örnekler veren Tayyar, otomotiv
modifikasyon
alan›nda
Thielert (Almanya), Austro
Engine (Avusturya) ve SMA
(Fransa)’n›n sertifikasyonlar›n› tamamlayan motorlar›yla, halen sertifikasyon süreci devam etmekte olan çeﬂitli otomotiv modifikasyon
ve özgün projelerden de örnekler verdi.
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TEI Tasar›m Mühendisli¤i
Direktörü Erhan Tayyar

özellikle ‹HA odakl› çal›ﬂmalar›n sürdürüldü¤üne de
de¤indi. Baﬂlang›ç noktas›n›n belirlenmesinde teknolojik zorluk ve teknik yap›labilirli¤in iyi ﬂekilde de¤erlendirilerek, optimum
noktan›n ne oldu¤unun belirlenmesi ve kaç beygirlik
bir motorun bunu karﬂ›layaca¤› konular›n›n öne ç›kt›¤›n› söyleyen Bayar, kara
araçlar› için tasarlanacak
bir motorun öncü olabilece¤ine iﬂaret etti. Bayar,
kara araçlar› içerisinde,
tank alan›na odaklan›labilece¤inin halen tart›ﬂ›ld›¤›n› da dinleyenlerle paylaﬂt›.
Tasar›m sürecinin de ülkemizdeki faaliyetlerin aras›na
eklendi¤ini ve çeﬂitli projelerde, baﬂar›yla; entegrasyon, ürün tasar›m› ve platform tasar›m› gibi uygulamalar›n yap›labildi¤ini söyledi¤i konuﬂmas›nda, “Yap›lan tasar›mlar›n bir k›sm›
teslim edildi bir k›sm› ise
operasyonel kullan›mda, bu
aﬂama da art›k motora yönelmemiz gerekiyor” diyerek, motorda da art›k nereden baﬂlayaca¤›m›z› tespit
edip, ard›ndan tasar›m gayretine girmemiz gerekti¤ini
vurgulad›.
www.milscint.com
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Ülkemizde faaliyet gösteren
motor üreticilerinden örnekler veren Bayar, motor üretmekte bir sorunumuzun olmad›¤›n›, ancak transmisyon
konusunun biraz daha zorlay›c› bir süreç olabilece¤ine
dikkat çekti. Bayar, konuﬂmas›nda fizibilite konusuna
da de¤inirken, üretilecek
motorlar›n çok yönlü kullan›ma sahip olarak, kara ve denizin yan› s›ra sivil alanlarda
da kendine yer edinmesinin
önemine vurgu yapt›. Tesis
için de ayr› bir yat›r›ma ihtiyaç bulunmad›¤›n›n alt›n› çizen Bayar, tasar›m ve test
süreçleri için yat›r›m›n ise
ﬂart oldu¤unu belirtti.
Etkinli¤in ard›ndan konuyla
ilgili olarak görüﬂlerini ald›¤›m›z Bayar, 2 sene önce
SSM’nin düzenledi¤i bir çal›ﬂtayda da bu konunun tart›ﬂ›ld›¤›n›, ard›ndan da bir fizibilite raporunun oluﬂturul-
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Motor tasar›m› alan›nda uzmanlaﬂm›ﬂ FEV firmas› etkinli¤e kalabal›k bir ekiple kat›ld›.
du¤unu söyledi. ‹lk olarak leﬂmiﬂ bir yol haritas›n›n bukara araçlar›nda baﬂlayan, lunmad›¤›n› ekledi.
sonras›nda denize geniﬂletilen çal›ﬂmalar›, paralel ola- Firma Sunumlar›nda
rak da havada, özellikle pis- Teknik Detaylar da
ton ve turbojet çal›ﬂmalar›- Aktar›ld›
na do¤ru yönlendirebilecek- Ö¤leden sonraki firma sulerini düﬂündü¤ünü söyle- numlar› ve özel konu baﬂyen Bayar, henüz konuyla il- l›klar›na yönelik oturumlargili görüﬂ al›ﬂveriﬂlerinin da ise ö¤leden önceki susürdü¤ünü ve ﬂu an için net- numlardan farkl› olarak,

konuyla ilgili stratejiler de¤il çeﬂitli teknik detaylar
sunuldu. Simülasyon programlar›n›n çeﬂitli alanlarda
kullan›mlar›na da örneklerin verildi¤i sunumlarda,
bugünün ve gelece¤in güç
sistemlerinden teknik ayr›nt›lar aktar›ld›.
Çal›ﬂtaya iki sunu ile katk›da bulunan motor tasar›m›
alan›nda uzmanlaﬂm›ﬂ FEV
firmas›n›n, mevcut motorlar›n askeri motorlara dönüﬂtürülmesindeki zorluklara ve en baﬂtan askeri talepleri göz önüne alarak tasarlanan motorlar›n avantajlar›na de¤indi¤i sunum
dikkatleri çekti. FEV, sunumlar›n›n yan› s›ra motorun dinamik parçalar›n›n
bilgisayar ortam›nda analizine ve optimizasyonuna
olanak veren FEV Virtual
Engine yaz›l›m›n› da stand›nda tan›tt›.

ÖZEL HABER

Simülatörler de Yerli Olacak
Türkiye’de Uçuﬂ E¤itim Simülatörü Sektörünün Mevcut Durumu ve Hedefleri
Çal›ﬂtay›, Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)’nin ev sahipli¤inde 26 Kas›m’da
gerçekleﬂtirildi. Türkiye’de yürütülen simülatör çal›ﬂmalar› hakk›nda
derinlemesine sunumlar›n yap›ld›¤› oturumlarda, teknik ve uygulamaya dönük
bir çok konu masaya yat›r›ld›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
avunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar’›n, savunma ve
askeri havac›l›k alan›nda oldu¤u kadar sivil havac›l›k
sektöründeki simülatör ihtiyaçlar›n›n da art›k yurt
içinden karﬂ›lanmas› gereklili¤ine vurgu yapt›¤› aç›l›ﬂ
konuﬂmas› ile baﬂlayan Çal›ﬂtay’da, simülatör sektöründe yap›lan çal›ﬂmalar
hem savunma hem de sivil
uygulamalar aç›s›ndan ele
al›nd›. THY E¤itim Baﬂkan›
Menderes Çak›c›, Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› Proje
Yönetim Daire Baﬂkan› Hv.
Plt. Tu¤g. Ali Çetinkaya,
HAVELSAN Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Hayrettin Uzun ve
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar’›n konuﬂmalar›n›n
ard›ndan ise oturumlara
geçildi.
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Oturum baﬂkanl›¤› ODTÜ
Havac›l›k Mühendisli¤i Bölüm Baﬂkan› Prof. Dr. Ozan
Tekinalp taraf›ndan yap›lan
ilk oturumda, Türkiye’nin
biliﬂim ve sistem evi
HAVELSAN’da Proje Yöneticisi olarak görev yapan
Koray Uyar taraf›ndan
öncelikle “Uçuﬂ Simülatörlerinde Alg› Sistemleri (Ses, Görsel, Yük
Kontrol, Hareket, Titreﬂim Sistemleri)” ele
al›nd›. Birinci oturumda,
bu alanda faaliyet gösteren sektör firmalar›m›z d›ﬂ›nda
‹TÜ-ROTAM
ve
ODTÜ-MODS‹MMER taraf›ndan da üniversiteler bünyesinde yürütülen çal›ﬂmalar hakk›nda bilgiler verildi.
‹TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri
Fakültesi (UUBF) Uzay Mühendisli¤i Bölümü Baﬂkan
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Yard›mc›s› Prof. Dr. F›rat
O¤uz Ediz, HELS‹M projesinde ‹TÜ UUBF’nin katk›lar›ndan ve mevcut yeteneklerden bahsederken, bir sonraki konuﬂmac› AEROT‹M
Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr.
‹lkay Yavrucuk “Uçuﬂ simülatörlerinde Aerodinamik
Simülasyonu ve ‹tki Sistemleri Modellenmesi” baﬂl›kl›
bir sunum yapt›. TUSAﬁ Hava Arac› Tasar›m Müdürü
Hakan ‹ﬂçi taraf›ndan da
“Taarruz Helikopteri Simülatörü için ‹nsan Faktörleri
De¤erlendirmesi” konulu
sunumun gerçekleﬂtirilmesinin ard›ndan, bu oturumun son konuﬂmac›s›
ODTÜ Araﬂt›rma Görevlisi
Türkan Karakuﬂ, “Uçuﬂ Simülatörlerinin
E¤itmen
Konsol Yaz›l›mlar› için Kullan›c› Arayüzü K›lavuzu Geliﬂtirilmesi” baﬂl›¤› alt›nda
ODTÜ bünyesinde yürütülen çal›ﬂmalardan bahsetti.
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› Muharip Uçak ﬁube Müdürü Alb. Murat Yalç›nel
baﬂkanl›¤›nda icra edilen
ikinci
oturumda
ise
HAVELSAN Ar-Ge Mühendislik Müdürü Hikmet Topcuo¤lu “A¤ Destekli Yetenek ve Uçuﬂ Simülatörleri –
Canl›, Sanal, Yap›sal Simü-

www.savunmahaber.com

latör Entegrasyonu ve ArGe Faaliyetleri” konulu bir
sunumla aç›l›ﬂ› yapt›. Akabinde kürsüye ç›kan ETC-IS
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Hüsnü Onuﬂ ise “Yeni Simülatör Anlay›ﬂ›: Gerçek Taktik Muharebe Sistemleri”
baﬂl›kl› sunumuyla simülatör sektöründe dünyada neler yap›ld›¤›na ve bu alandaki son teknolojik geliﬂmelere projektör tuttu.
“Uçuﬂ
Simülatörlerinde
Gerçek Zamanl› Görüntü
Üretme Teknolojileri” konusu Simsoft Genel Müdürü
Gökçe Y›ld›r›m taraf›ndan
ele al›n›rken, bilgisayar tabanl› e¤itim sistemleri alan›nda ve HAVELSAN’›n alt
yüklenicisi olarak hayata
geçirdi¤i projeler ile son
dönemde ad›ndan s›kça
bahsettiren B‹TES firmas›n›n Genel Müdürü U¤ur
Coﬂkun ise uçuﬂ e¤itim simülatörlerinde e¤itim yard›mc›lar›n›n gereklili¤ini ve
fonksiyonlar›n› anlatt›. ‹kinci oturumun kapan›ﬂ sunumunu ise MilSOSFT’ta görevli yaz›l›m mühendisi
Turgay Çelik “HLA Uyumlu

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Faruk Yarman ve SSM MEBS Daire Baﬂkan› Mete Arslan

Taktik Çevre Simülasyonu”
konusunu ele alarak yapt›.
Çal›ﬂtay›n üçüncü ve son
oturumuna ise SSM Uygulama Yaz›l›mlar› ve Simülatör
Projeleri Müdürü Abdullah
ﬁen baﬂkanl›k yapt›. Bu oturumda ise HAVELSAN Simülasyon ve E¤itim Sistemleri ‹ﬂ Geliﬂtirme Müdürü Yusuf Akbu¤a “Türkiye’de Uçuﬂ Simülatörleri”
konusunu; KATRON Proje
Ofis Yöneticisi Tamer Köﬂker “Uçuﬂ Simülatörü Üretimi için Gereken Teknik ve
‹dari Altyap›lar” konusunu;
HEAﬁ Hava Trafik koordinasyon Müdür Vekili Ayhan
Karanfil “Sivil Sektörde Simülatör Kullan›m› ve ‹htiyac›” konusunu ele al›rken
Türk Kuﬂu E¤itim Müdürü
Ferdi Tombul da uçuﬂ e¤itim
organizasyonunu anlatt›.
Çal›ﬂtay›n de¤erlendirme
paneli ise SSM MEBS Daire
Baﬂkan› Mete Arslan baﬂkanl›¤›nda HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Faruk Yarman, TSK MODS‹MMER
Müdürü Doç. Dr. Veysi ‹ﬂler ve Anadolu Üniversitesi Sivil Havac›l›k Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü Yöneticisi Ö¤retmen
Pilot Önder Özler’in
kat›l›m› ile gerçekleﬂtirildi. Arslan’›n, gerçekleﬂtirilen 3 oturumun k›sa bir de¤erlen-

dirmesini yaparak baﬂlad›¤› panelde, özellikle üniversite ve yüksek okullarla
yap›labilecek iﬂ birliklerine
de¤inilirken tabiî ki bu
panelin ana çerçevesini
HAVELSAN’›n faaliyetleri
çizdi. Dr. Yarman, konuﬂmas›n›n baﬂ›nda, simülatör
çal›ﬂmalar›nda karﬂ›laﬂ›labilecek zorluklara ve sorunlara de¤inirken, her ﬂeye ra¤men Türkiye’nin bugün dünyada bir simülasyon ve e¤itim merkezi konumuna geldi¤ini vurgulad›. Özellikle HAVELSAN’›n
alt yüklenicileri ile birlikte
güzel bir ekosistem yaratt›¤›n› belirten Dr. Yarman,
baﬂta SSM olmak üzere,
müﬂterileri olan son kullan›c›lar›n önce güveni, sonra
teﬂviki ve sonra sabr› sayesinde, 14 y›l içerisinde, simülatör bak›m› yapan bir
firma pozisyonundan, bu
alanda bir dünya markas›
haline geldiklerini söyledi.
Gelecekte bu alanda sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas›
konusunda, baﬂta sivil havac›l›k olmak üzere, birçok
sebepleri oldu¤unu da sözlerine ekleyen Dr. Yarman,
Türkiye’nin teknolojik olgunluk derecesi ve kalifiye
iﬂçili¤i de göz önünde bulunduruldu¤unda yükselmeye devam edeceklerini
belirtti.
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ABD, “Hükümet-Halk-Ordu”
Sacaya¤›n› Sa¤lamlaﬂt›rmakta
11 Eylül sald›r›lar›n›n ard›ndan “ulusal güvenli¤e
Kararl› ABD’nin,
karﬂ› asimetrik bir d›ﬂ tehdit” alg›lamas›yla hareket etmeye
rak ve Afganistan cephelerindeki savaﬂ›n beklendi¤i gibi k›sa sürede zaferle sonlanmamas›n›n, ABD
kamuoyu aç›s›ndan iki
önemli sonucu oldu. Hemen
hemen her gün cephede görev yapan ABD’li askerlerin
ölüm ve yaralanma haberlerinin gelmesi, savaﬂ›n en k›sa sürede bitirilmesine yönelik tepkileri art›r›rken, artan maliyetlerin, ekonomik
olarak “Amerikan rüyas›n›”
etkilemeye baﬂlamas› da hükümetin savaﬂ karar›na karﬂ› ABD halk›n›n duydu¤u
ﬂüpheleri besledi. Bu noktada, ABD hükümetinin ivedilikle çözmesi gereken ve
uzun vadede kendisine büyük sorun oluﬂturmaya baﬂlam›ﬂ olan üç problem, iyice
belirginleﬂti. Bunlar; ABD
hükümetinin savunmaya yönelik politikalar›na sivil deste¤in sa¤lanmas›, ABD Ordusuna yönelik “nitelikli” insan
kayna¤›n›n oluﬂturulmas› ve
her iki koﬂulun da süreklili¤inin sa¤lanmas›.
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Amerikan Savunma Bakanl›¤›

I

baﬂlamas›ndan itibaren, ABD’ye karﬂ› böylesi bir tehdidin
gerçekten var olup olmad›¤›na yönelik sorular da artmaya
baﬂlad›. Öyle ki, ABD’nin kendisini, gerek ABD halk›n›n
güvenli¤i gerekse dünyan›n teröre karﬂ› yürüttü¤ü
mücadele için tek lider güç olarak göstermesi tepkilere
neden olurken, Irak ve Afganistan’da yürüttü¤ü “özgürlük”
savaﬂ›n›n uzamas› da d›ﬂ dünyada oldu¤u kadar, kendi
toplumunda da muhalif seslerin yükselmesine neden oldu.
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com
ABD’de, bu üç sorunun çözümüne yönelik giriﬂimlerde,
özellikle halkla iliﬂkiler konusuna büyük önem verildi¤i
görülüyor. Geçti¤imiz y›l,
Amerikan Donanmas›n›n,
kamuoyu ile sa¤l›kl› iletiﬂim
kurulabilmesi için stratejiler
oluﬂturulmas›, kitle iletiﬂime
yönelik ekipmanlar üretilmesi ve sosyal hizmet programlar›n›n hayata geçirilmesini içeren halkla iliﬂkiler faaliyetleri konusunda, Alion
Science and Technology fir-

mas›yla 97 milyon dolarl›k
bir anlaﬂma yapmas› da bunun önemli bir örne¤ini oluﬂturuyor.
Ancak, ABD hükümetinin, bu
sorunlara yönelik olarak önceki y›llarda da çeﬂitli giriﬂimleri hayata geçirmeye
baﬂlad›¤› görülüyor. 2006 y›l›ndan itibaren yo¤unlaﬂt›¤›
görülen bu giriﬂimlerde,
özellikle ABD Savunma Bakanl›¤›n›n baﬂrolü oynad›¤›
görülüyor. ABD Genelkurmay›n›n halkla iliﬂkiler görevini

üstlenmiﬂ oldu¤u izlenimini
veren ABD Savunma Bakanl›¤› da orduya insan kayna¤›n›n ve sivil deste¤in sa¤lanmas›na yönelik olarak çeﬂitli
program ve projeleri ard› ard›na hayata geçirirken, bugün de benzer faaliyetlerini
sürdürmeye devam ediyor.
ABD Savunma Bakanl›¤›,
2006 y›l›nda, kendi bünyesinde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Sekreterli¤i (Secretary of the Army)’nin sorumlulu¤u alt›nda, ABD Kara
Kuvvetlerine sa¤l›k ve
iﬂ güvenli¤i gibi çeﬂitli
alanlarda
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destek vermek üzere, sivil
uzmanlar›n yetiﬂtirilmesine
yönelik Army Civilian Corps
ad› alt›nda bir birim oluﬂturuldu¤u gibi, yine bakanl›¤›n
insan kaynaklar› departman›
olan The Defense Human
Resources Activity (DHRA)
taraf›ndan da ulusal güvenli¤in desteklenmesi için,
Arapça, Çince, Hintçe ve
Farsça gibi farkl› dillere ileri
seviyede vak›f olan bir kesim
oluﬂturmak amac›yla, National Security Language Initiative (NSLI) kuruldu.

Gençlerin E¤itim ve
Kariyer Seçeneklerine
ABD Ordusu da
Ekleniyor
DHRA’n›n üstlendi¤i bu
programlar›n yan› s›ra kurumun, k›sa süre önce hayata
geçirdi¤i bir di¤er proje de

www.myfuture.com oldu. Bakanl›¤›n halkla iliﬂkiler çal›ﬂmalar›n›n yürütüldü¤ü Joint
Advertising Market Research
and Studies (JAMRS) program›nca, Kas›m ay›nda duyurulan www.myfuture.com ‹nternet sitesi ile 16-24 yaﬂ aral›¤›ndaki ABD’li gençlerin, gelecekteki e¤itim ve kariyer
tercihlerine ›ﬂ›k tutulmas›
hedeflenirken, kapsaml› ve
tarafs›z(!) bilgilendirmeyle,
gençlerin e¤itim ve kariyer
tercihlerinde silahl› kuvvetler de bir seçenek olarak su-

nuluyor. ABD Savunma Bakanl›¤›ndan sa¤lanan verilerle desteklenen sitede,
gençlere, geleceklerine yönelik karar seçenekleri ve
verdikleri kararlara ulaﬂmak için hangi seçenekleri
izlemeleri gerekti¤i yönünde

bilgiler
bulunuyor.
JAMRS Genel Müdürü
Matt Boehmer, ABD
Savunma Bakanl›¤›n›n
www.myfuture.com
gibi bir giriﬂime ihtiyaç duyma nedenini
ise mevcut e¤itim ve
kariyer sitelerinde,
silahl› kuvvetlere
yönelik bilgilendirmenin eksik olmas› ﬂeklinde aç›kl›yor.
Askeri alandaki imkânlar›n,
di¤er e¤itim ve kariyer seçenekleriyle çeliﬂmesi gereken ayr› bir alan olmad›¤›n› ortaya koymaya çal›ﬂt›klar›n› ekleyen Boehmer,
www.myfuture.com ile sadece askeri e¤itim ve kariyer imkânlar› hakk›nda bilgilendirme yap›lmad›¤›, ayn›
zamanda bu imkânlar›n,
gençlere cazip seçenekler
olarak da sunuldu¤unu vurguluyor.

©
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Sosyal Paylaﬂ›m
Siteleri de Hedefte
Boehmer, sosyal medyada
bulunan gençlere ulaﬂarak,
onlarla kendi ortamlar›nda
iletiﬂim kurman›n, onlar›n
gelmesini beklemekten çok
daha etkili olmas›ndan yola
ç›karak, Facebook, Twitter
ve YouTube gibi sosyal paylaﬂ›m a¤lar›nda, www.myfuture.com hakk›nda çeﬂitli tan›t›mlar›n yap›lmakta oldu¤unun da alt›n› çiziyor. Boehmer ve ekibinin bu konuda
izledi¤i strateji do¤ru olacak
ki ABD Savunma Bakanl›¤›ndan yap›lan aç›klamada, henüz birkaç ayd›r faaliyette
olan sitenin daha ﬂimdiden
3000’in üstünde üye say›s›na
ulaﬂt›¤› ve silahl› kuvvetlerle
ilgili sayfalar›n 100.000’den
fazla kere görüntülendi¤i
ifade edilirken, askeri alanda kariyer yapmay› hiç düﬂünmeyen gençlerin dahi,
askeri e¤itim ve kariyer imkânlar›na ilgi göstererek,
yetkili merciler ile ba¤lant›ya geçtikleri belirtiliyor.
Gerek e¤itim gerekse kariyer aç›s›ndan silahl› kuvvetlerin sunabileceklerini detayl› olarak ortaya koyan
www.myfuture.com, ziyaret-
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çilerine, 1000’in üzerinde
sivil ve askeri kariyer imkân› ve yaklaﬂ›k 7000 akredite
kolej ve meslek okulu hakk›nda bilgiler sundu¤u gibi,
çeﬂitli iﬂ alanlar›ndaki ortalama maaﬂlar›n ne oldu¤una yönelik olarak da soru
iﬂaretlerini gideriyor. Sitede
ayr›ca, “Scholastic Aptitude
Test” olarak adland›r›lan ve
ö¤rencinin yeteneklerinin
saptand›¤› bir test de bulunurken, siteye üye olan kullan›c›lar, ad›m ad›m planlanan bir liste oluﬂturarak, bir
sonraki ziyaretlerinde incelemek üzere favori okul ve
iﬂ seçeneklerini, kendi hesaplar›na kaydedebiliyor.
Sitede ayr›ca, koleje ve ilk iﬂ
görüﬂmesine haz›rl›k konusunda tavsiyeler yer al›rken, temel askeri e¤itim
hakk›nda çeﬂitli bilgilendirmelerin yap›lmas› da unutulmam›ﬂ.

ABD Ordusundaki
Gaziler Tekrar
Sisteme
Kazand›r›l›yor
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‹ngiliz stratejist Paul Kennedy’nin “Büyük Güçlerin
Yükseliﬂ ve Çöküﬂleri” adl›
eserinde de hükümet, halk
ve ordunun, amaçlara ulaﬂ-
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Hedeflerde
Bölünmüﬂlük,
Güç Kayb›na Yol Açar

maya yönelik olarak eﬂgüdümlü hareket etmesinin
kritik önemi, tarih sayfalar›ndan çeﬂitli örneklerle
vurgulan›yor. Her iki dünya
savaﬂ› sürecinde Fransa’n›n
içinde bulundu¤u durum,
böyle yap›lmad›¤›nda nelerle karﬂ›laﬂ›labilece¤ine dair
güzel bir örnek oluﬂturuyor.
Fransa’n›n, özellikle 19141940 y›llar› aras›nda izledi¤i
stratejilere bak›ld›¤›nda, ordu ve halkta yüksek moral,
askerin daha s›k› e¤itimi,
ulusal savunma için halk›n
fedakâr deste¤inin sa¤lamas› gibi koﬂullar›n oluﬂturulamad›¤› ve orduya sadece operatif ve taktik doktrinler geliﬂtirme görevinin verilerek, sivil kesim ile karﬂ›l›kl› güven ortam›n›n yarat›lmas›n›n ihmal edildi¤i görülmektedir. Hükümetin,
politik amaçlar›na ulaﬂmak
için, sahip oldu¤u güç unsurlar›n› ayn› do¤rultuda
yönlendiremedi¤i bu dönemde, askeri liderlik de
otoriteden yoksun b›rak›lm›ﬂ ve sivil-asker sürtüﬂmesi ön plana ç›km›ﬂt›r. Her
ne kadar bu y›llar aras›nda
Fransa’n›n yaﬂam›ﬂ oldu¤u
olumsuzluklar›n, daha çok
teknik, yönetsel ya da bütçe-
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cephesinden bu giriﬂimin
farkl› boyuttaki bir benzerinin de ABD’nin savunma
sektöründeki devlerinden
olan Raytheon’dan geldi¤ini
görüyoruz. Raytheon ve a¤
teknolojilerinde dünya çap›nda bir firma olan Cisco,
“Wounded Warrior Project”
olarak adland›r›lan, ABD’li
gazilerin yeniden hayata kazand›r›lmas›na yönelik olarak baﬂlatt›klar› projeyi, biliﬂim teknolojileri (IT) e¤itimini de içine alacak ﬂekilde
geniﬂletti¤ini aç›klad›. Yine
Kas›m ay›nda Raytheon’un
yapt›¤› aç›klamayla duyuru-

lan projeyle, gazilerin, siber
güvenlik alan›nda çeﬂitli görevleri üstlenecek ﬂekilde
e¤itilerek, yeniden “ülkelerine hizmet” için savunma
alan›ndaki görevlerine döndürülmelerinin hedeflendi¤i
vurgulan›yor.
Hiçbir kâr amac›n›n güdülmedi¤i belirtilen proje
kapsam›nda, “Transition
Training Academy (TTA)” ve
“Warriors to Work” programlar› için, Raytheon, 5 y›ll›¤›na, 2,5 milyon dolar ay›r›rken, Cisco da biliﬂim teknolojileri konusundaki bilgi
birikimiyle projeye destek
verecek. Cisco’nun, 2006’da
kurmuﬂ oldu¤u ve 1,25 milyon dolar harcad›¤› TTA’da,
bugüne de¤in, 1100’ün üzerinde kat›l›mc› ve 900’ün
üzerinde yüksek lisans ö¤rencisine biliﬂim teknolojileri üzerine ileri seviyede
beceriler kazand›r›ld›¤› söyleniyor.

sel nedenlerden ileri geldi¤ine dair yorumlar yap›lm›ﬂsa da, sorunun temelinde,
ulusal güç unsurlar› aras›ndaki bölünmüﬂlü¤ün bulundu¤u
görülebilmektedir.
Ulusal amaçlar do¤rultusunda, ulusal güç unsurlar›n›n uyum içerisinde olmad›¤› Fransa, güç kayb›na u¤ram›ﬂ ve topraklar›n›n iﬂgaliyle sonuçlanan sürece ad›m
ad›m ilerlemiﬂtir.
Elbette, günümüzden 70-80
y›l önceki süreçte geçerli
olan siyasi ve sosyal koﬂullar farkl›laﬂm›ﬂ olsa da temel dinamiklerin, asl›nda,
neredeyse hiç de¤iﬂmedi¤ini
görmek gerekir. Özellikle de
harp koﬂullar›n›n, ülkeler ve
uluslar› üzerindeki etkilerine ve bu etkileri yönlendirerek hedeflere nas›l ulaﬂ›labilece¤ine yönelik çal›ﬂmalar akademik alanda sürerken, denklemin ana aktörlerinin aras›nda yönetim, halk
ve ordunun öne ç›kt›¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz. Bu
noktan›n biraz daha anlaﬂ›l›r
olmas› için, ça¤›m›z›n harp
teorisyenlerinden olan Bruce Bueno de Mesquita’n›n
görüﬂlerine k›saca de¤inmekte fayda var.
Mesquita da, özellikle harp
dönemlerinde, ulusal kaynaklar›n amaçlara ulaﬂmada verimlili¤i art›r›c› etkisine de¤inerek, bunlar› demografik, askeri ve ekonomik alanda öne ç›kartmaktad›r. Ona göre, verimlilik
için ulusun, savaﬂ karar›n›n
verilmesi ve sürdürülmesi
konusunda, hükümetin ya
da onun deyimiyle liderin,
halk ve ordu taraf›ndan desteklenmesi gerekir. Bu eﬂgüdümün sa¤lanamamas›
www.milscint.com

durumunda ise karar ve uygulama mekanizmalar› aras›nda dengesizlik ortaya ç›kar ve bu da ülke menfaatleri için pek çok olumsuzlu¤u beraberinde getirebilir.
Tersi koﬂullar sa¤land›¤›nda
da lideri, halk› ve ordusuyla
bütünleﬂmiﬂ ve bu bütünlü¤ü sürekli hale getirecek
ﬂekilde sa¤lamlaﬂt›rm›ﬂ bir
ülkenin, hedeflerine ulaﬂmada çok daha baﬂar›l› olaca¤› ﬂüphesizdir.

Rusya da ordudaki
reform sürecine
halk deste¤inin
sa¤lanmas›
konusuna ayr› bir
önem veriyor.

Rusya ve
‹srail Örnekleri

©
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Mesquita’n›n teorisine canl›
bir
örnek
Rusya’d›r.
SSCB’nin da¤›lmas›n›n ard›ndan yaﬂad›¤› süreçte
merkezi otoriteyi yitiren Rus
devleti, siyasi, ekonomik,
sosyal ve askeri pek çok
alanda muazzam bir güç
kayb› yaﬂarken, 2000 y›l›nda
Putin iktidar›yla birlikte yeniden güç kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bunda, Rus do¤al
gaz ve petrol borular›ndan
geçen dolarlar›n etkisi elbette bulunsa da burada
esas olan kaynaklar›n “güçlü bir Rusya” havuzunda
toplanmas›n›n sa¤lanabilmiﬂ olmas›d›r. S›ras›yla
güçlü devlet, güçlü ekonomi
ve güçlü ordu söylemiyle
hareket eden Putin iktidar›,
özellikle özelleﬂtirmeler sonucu orant›s›z bir ﬂekilde
zenginleﬂen
oligarklara

karﬂ› uygulad›¤› sert yöntemler aç›s›ndan, her ne kadar eleﬂtirilere maruz kalm›ﬂsa da, ekonomik kaynaklar›n merkezi otoriteye
ba¤l› hale getirilmesiyle, bu
kaynaklar›, ülkenin güç unsurlar›n›n beslenmesi için
kullanmay› baﬂarm›ﬂt›r.
Bu güç unsurlar› içinde, ordu ön plana ç›kmaktad›r.
Rus siyasi tarihinde her zaman önemli bir yere sahip
olan ordunun, özellikle Yeltsin döneminde devlet karﬂ›s›nda sivil nitelikli toplum
dinamiklerinin oluﬂmas› ile
güç kaybetti¤i görülürken,
devlet kademesinde de sivil

ve askeri yönetim anlay›ﬂlar›n›n giderek farkl›laﬂmas›
bu etkiyi daha da artt›rm›ﬂt›r. Putin döneminde ise
devletin merkezileﬂtirilmesi
için ordunun iktidar güdümünün yeniden sa¤lanmas›
çabas› ön plana ç›karken,
ordu, Rus kimli¤ini ve varl›¤›n› uluslararas› alanda
temsil edecek araç olarak
görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Yine Putin iktidar›yla birlikte
h›zland›r›lan ve Medvedev’le
sürdürülen Rus Ordusundaki reform sürecinde de halk
deste¤inin sa¤lanmas› konusuna ayr› bir önem verildi¤i ve bu konuda öncelikli
©
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‹srail’in de mecburi hizmet süreleri dolan askerilerin, niteliklerine uygun alanlarda ‹srail Silahl› Kuvvetleri için çal›ﬂmaya devam
etmelerinin sa¤lanmas› yönünde programlar› var.
www.savunmahaber.com

olarak kamuoyu oluﬂturulmas› hedeflendi¤i bugün de
görülmektedir. Her ne kadar Rusya’da, halen orduyla
ilgili pek çok sorun süregelse de 10 y›l öncesine göre
çok farkl› bir noktada olduklar› da bir gerçektir.
Hükümet, halk ve ordu uyumunu sa¤lamay› baﬂard›¤›
ﬂüphe götürmeyen bir baﬂka örnek ülke olan ‹srail de,
geçti¤imiz günlerde, travmatik tecrübelerden geçmiﬂ
olan ordu mensubu askerlerin sivil hayata adaptasyonunu sa¤layan yeni bir program baﬂlatt›. Raytheon’un
ABD’de baﬂlatt›¤› program›n
bir benzeri olan ve ‹srail Silahl› Kuvvetlerinin insan gücünü sa¤layan “Education
and Youth Corps” taraf›ndan
yürütülen program, ordudan terhis edilen askerilerin, kendilerine verilecek
çeﬂitli ilave kurslarla, ordudaki görevleri esnas›nda
edindikleri becerilerin geliﬂtirilmesini ve sahip olduklar› niteliklere uygun alanlarda, ‹srail Silahl› Kuvvetleri
için çal›ﬂmaya devam etmelerinin sa¤lanmas›n› hedefliyor.
Hükümet, halk ve ordunun
eﬂgüdümlü hareket etmesinin kritik önemini kavram›ﬂ
olan ABD’nin, bu üç güç unsurunu tek bir yumruk haline getirme konusunda kararl› oldu¤u rahatl›kla görülebiliyor. Önümüzdeki süreçte, ABD’nin bu konudaki
girﬂimlerinin ne derece baﬂar›l› olaca¤›n› hep birlikte
izleyece¤iz. Ancak, uzun vadeli stratejiler üretebilen ve
bu stratejileri hayata geçirme baﬂar›s›na sahip olan ülkelerin bu baﬂar›lar›n›n ard›nda, sahip olduklar› insan
kaynaklar›n› en verimli ﬂekilde kullanabilmelerinin
bulundu¤undan yola ç›karak, ABD’nin de elindeki,
gerek teknoloji gerekse fikir
gücüne, mali aç›dan da oldukça cömert davranarak
destek vermeye devam edece¤ini bekleyebiliriz.
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Hayalleri Gerçe¤e Dönüﬂtüren Yar›ﬂma:

Yeni Fikirler Yeni ‹ﬂler
Hayata dair çözümler sunma hayallerine sahip ve bunu
gerçekleﬂtirme cesaretini taﬂ›yan gençlerimize, fikirlerini
hayata geçirebilecekleri
verimli bir ortam sunan
Yeni Fikirler Yeni ‹ﬂler
(YFY‹) En ‹yi
Teknolojik ‹ﬂ Fikri
Yar›ﬂmas›’n›n finali,
27 Kas›m’da,
Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi
(ODTÜ) Kültür
ve Kongre
Merkezi’nde
gerçekleﬂtirildi.
ODTÜ ve ODTÜ
Teknokent iﬂ birli¤iyle
2005 y›l›ndan bu yana düzenlenmekte olan yar›ﬂma, üniversite
ö¤rencilerini, teknolojiye ve yenilikçili¤e dayal› giriﬂimcili¤e teﬂvik edip
destekleyerek, yar›n›n teknoloji firmalar›n›n yarat›lmas›na katk›da bulunuyor.
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com
DTÜ, Bilkent ve Hacettepe baﬂta olmak üzere çeﬂitli üniversitelerden toplam 189 projenin teslim edilmesi, 6 y›l önce ODTÜ
ve Elginkan Vakf›’n›n baﬂlatt›¤› ve Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)’nin de destek
verdi¤i bu faaliyetin amac›na
ulaﬂmas›nda do¤ru bir yol izlendi¤ini gösteriyor. 6’nc› yar›ﬂman›n düzenlendi¤i bu sene kat›l›m›n rekor düzeyde
oluﬂu, yüzleri güldürürken
gelecek için beklentileri de
artt›rm›ﬂ görünüyor.

O

Tüm Foto¤raflar:
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‹ﬂ Yaratan
Giriﬂimciler
Genç ve iyi yetiﬂmiﬂ insanlar›m›z›, sadece iﬂ arayan kiﬂiler olmaktan ç›kart›p, iﬂ yaratan giriﬂimciler olarak yetiﬂtirmenin öncelikli misyon-
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lar›ndan biri oldu¤unu belirten ODTÜ Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Acar’›n da etkinli¤in
aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda de¤indi¤i gibi, YFY‹ yar›ﬂmas› ve
benzeri inovasyon ortamlar›n›n oluﬂturulmas›yla, sadece
bilimsel araﬂt›rma yap›lmakla kal›nm›yor, ayn› zamanda,
sanayinin de bu inovasyon
performans›n› desteklemesi
için f›rsatlar›n yarat›lmas›
mümkün hale geliyor.
Türkiye’nin inovasyon performans› aç›s›ndan dünyadaki yerimize bakt›¤›m›zda, oldukça karamsar bir tablonun
karﬂ›m›za ç›kt›¤› düﬂünüldü¤ünde, YFY‹ yar›ﬂmas› gibi giriﬂimleri yayg›nlaﬂt›rma sorumlulu¤unun önemi daha
iyi anlaﬂ›l›yor. Prof. Dr.
Acar’›n k›saca de¤indi¤i bu
tabloya göre, inovasyon ka-

pasitemizle 130 ülke aras›nda 55’inci s›rada yer al›yoruz.
‹novasyon performans›n› ölçmede kullan›lan k›staslar
nezdinde bak›ld›¤›nda da;
araﬂt›rma kurumlar›m›z›n
kalitesi 89’uncu, ﬂirketlerimizin Ar-Ge harcamalar›
62’inci s›rada yer al›rken,
üniversite-sanayi iﬂ birli¤inde 82’inci, devletin teknoloji
nitelikli tedarik politikalar›nda 62’inci, nitelikli araﬂt›rmac› ve mühendis havuzunda 44’üncü ve milyon kiﬂi baﬂ›na patent say›s›nda 70’inci
s›rada bulunuyoruz.

Beyin Gücümüzü
Verimli Kullanmal›y›z
Savunma Sanayii Müsteﬂar›
Murad Bayar’›n, konuﬂmas›nda, tam da bu konuyla ilgili verdi¤i mesajda, mevcut

karanl›k tablonun cesaretimizi k›rmas› yerine, bize bir
baﬂlang›ç noktas› sunmas›
gerekti¤ini görüyoruz. Ülke
kaynaklar›n›n verimli kullan›lmas› ad›na hevesli ve donan›ml› beyinlerimizi giriﬂimcili¤e yöneltmemizin ﬂart
oldu¤unu düﬂünen Bayar,
“Türkiye, konuyla ilgili olarak, bugüne dek çok sistematik giriﬂimler içerisinde
olmad›. Bundan sonras› için
nas›l bir s›çrama yapaca¤›m›z belirlenmeli ve üzerine
sorumluluk düﬂen her kesim
de gere¤ini yapmal›” diyerek,
Elginkan Vakf›’n›n, 6 sene
önce ODTÜ ile bu iﬂ fikri yar›ﬂmas› projesine giriﬂmiﬂ
olmas›n› da örnek olarak
gösterdi. Geçti¤imiz y›l
OST‹M’in, bu y›l da Türk Telekom’un kat›l›m›n› oldukça
www.milscint.com

olumlu bir geliﬂme olarak
de¤erlendiren Bayar, bu ﬂekilde YFY‹ yar›ﬂmas›n›n, Türkiye’nin sanayi teknoloji taban›na aç›lm›ﬂ olmas›ndan
ise oldukça umutlu.
Türk insan›n›n çeﬂitli alanlardaki bilgi ve birikiminin, bize
ülke olarak güç kazand›racak
ﬂekilde yönlendirilmesi de bu
noktada önem kazan›yor.
Türk Telekom Genel Müdür
Yard›mc›s› Celalettin Dinçer’in de konuﬂmas›nda de¤indi¤i gibi, üniversiteler baﬂta olmak üzere, tüm kamu
kurum ve kuruluﬂlar› ve sanayi kuruluﬂlar›na bu konuda
büyük sorumluluk düﬂüyor.
“Bireysel olarak de¤il ama
topyekun bir sinerji oluﬂturarak yapabilece¤imiz çok ﬂey
var” diyen OST‹M Yönetim Kurulu Baﬂkan› Orhan Ayd›n da
üniversite ve sanayi aras›ndaki iﬂ birli¤ine verdikleri önem
neticesinde YFY‹ yar›ﬂmas›na
sponsor olma karar› alm›ﬂ.
Ço¤unlukla geleneksel giriﬂim ve üretim faaliyetlerinde
bulunan firmalar›n›n inovasyon süreçlerine kat›l›m› için
çaba gösterdiklerini belirten
Ayd›n, üniversitelerdeki e¤itimli ve giriﬂimci gençlerle
karﬂ›l›kl› olarak paylaﬂ›lacak
pek çok kabiliyet ve tecrübenin oldu¤unu söyledi.
Toplamda 180’in üzerinde
projenin kat›ld›¤› YFY‹ yar›ﬂmas› ile ilgili olarak kabaca
bir hesap yapan Bayar’›n da
www.savunmahaber.com

de¤indi¤i gibi, her proje için,
grup üyeleri, koçlar›, destekçileri ve katk› yapan arkadaﬂlar›n› da hesaba katarsak,
yaklaﬂ›k 1000 kiﬂi, bu teknolojik giriﬂimcilik sürecinde
yer alm›ﬂ oldu. Bayar’›n, “Bu
aﬂamadan sonra kaç› baﬂar›l› olur bilemem, ancak çok
küçük bir k›sm›n›n dahi baﬂar›l› olmas›, ülkemize büyük
katk› sa¤layacakt›r” diyerek
devam etti¤i konuﬂmas›nda,
ülke kayna¤›n›n verimli kullan›labilmesi ad›na, giriﬂimci
olarak yetiﬂtirilen de¤erli beyinlerimizin her birinin,
100’lerce hatta 1000’lerce kiﬂiye istihdam yaratabilmesini
sa¤lamam›z gerekti¤ini de
vurgulamas›, YFY‹ yar›ﬂmas›
ve benzeri faaliyetlerin taﬂ›d›¤› önemi ve büyük potansiyeli
net bir ﬂekilde ortaya koydu.

Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Celal ﬁardan (solda)
ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar (sa¤da)

Hayal Etmekten
Vazgeçmeyin!
Projeye karﬂ› duydu¤u samimi heyecan› konuﬂmas›nda
hissetti¤imiz Elginkan Vakf›
Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Celal ﬁardan’›n, gerek gençlere gerekse kendilerine sorumluluk düﬂen tüm kesimlere verdi¤i ö¤ütlere de kat›lmamak mümkün de¤il.
ﬁardan’›n dedi¤i gibi, problemler için çözüm önerebilenler, gelecekte kendilerine
zirvede yer edinebilecek.
Bunun yolu ise hayal etmek-

ten vazgeçmemek ve düﬂünmekten yorulmamak. YFY‹
2010’da finale kalan gruplar›n taﬂ›d›¤› heyecana ve projelerindeki yarat›c›l›¤a bakt›¤›m›zda, ﬁardan’›n bu ö¤ütlerinin vücut buldu¤unu görebiliyoruz.
YFY‹ 2010’da oldukça titiz
geçti¤i belirtilen elemelerin
ard›ndan, 189 projenin aras›ndan finale sadece 9 grup
kal›rken, finalistler Genel,
Savunma, Telekomünikasyon ve Biliﬂim ve Sanayi kategorilerinde yar›ﬂt›.

Savunma kategorisinin birincisi olan Kurup grubu, ödüllerini,
Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar’dan ald›.
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Saptad›klar› problemlere yönelik çözüm kurgular›n› projeleriyle hayata geçirerek, yar›ﬂmada öne ç›kan gruplardan da k›saca bahsetmeliyiz.
Yar›ﬂman›n, hem 75.000
TL’lik büyük ödülün verildi¤i
Genel hem de 50.000 TL’lik
ödülün verildi¤i Savunma kategorilerinin birincisi, Kurup
grubu oldu. ‹ki ayr› projeyle
yar›ﬂmaya kat›lan Kurup
grubu, Genel kategoride
“Kirschner Operasyonu Otomasyonu”, Savunma kategorisinde ise “Akustik Hedef
Tespiti ve Takibi” projeleriyle
rakiplerini geride b›rakmay›
ve toplamda 125.000 TL’lik
ödül kazanmay› baﬂard›.
Yar›ﬂmada ayr›ca, Diffuse
grubu h›zl› aerojel üretmeye
yönelik “FastJel” projesiyle,
25.000 TL’lik OST‹M Sanayi
Kategorisi Özel Ödülü’nü
kazan›rken, 50.000 TL’lik
Türk Telekom Özel Ödülü’nü
ise Zealous isimli projeleri
ile oyun teknolojilerine yönelik çözümler geliﬂtiren
HormoneTech ekibi ald›. Yar›ﬂman›n 10.000 TL’lik Savunma Sanayii Mansiyon Ödülü’nü Bilkentliler grubunun
arazi üzerinde hareket eden
cisimlerin anl›k konumlar›
ekran üzerindeki haritaya aktar›labilmesini amaçlayan
“Yerel Konumland›rma Sistemi” projesi al›rken, yine
10.000 TL’lik Türk Telekom
Mansiyon Ödülü’nü de Midas
grubunun toplu taﬂ›ma araçlar›nda kullan›lmas›na yönelik gömülü program›n› içeren
“LTBA” projesi ald›.
Yar›ﬂman›n ödül sponsorluklar›n› baﬂta Elginkan
Vakf›, Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤›, Türk Telekom Aﬁ ve OST‹M Yönetimi
üstlenirken, yar›ﬂman›n di¤er sponsorlar› aras›nda
ASELSAN, Ankara Sanayi
Odas›, Ayyaz›l›m, B‹TES,
Gate Elektronik, HAVELSAN,
KOSGEB, METEKSAN, MilSOFT,
ROKETSAN, STM, TUSAﬁ,
TÜMER, Türkiye Teknoloji
Geliﬂtirme Vakf› ve MSI Dergisi de yer ald›.
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Hem savunma hem de
genel kategorilerde
ipi gö¤üsleyen
Kurup ekibi, yar›ﬂmada
kendilerine koçluk
yapan Gate Elektronik
Genel Müdürü Turgay
Maleri ile birlikte.

Kazanan finalistler, ODTÜ
Teknokent bünyesinde ücretsiz olarak 3 y›l süreyle ﬂirket olarak faaliyet gösterebilme hakk›n› elde etti¤i gibi,
ODTÜ Teknokent'in himayesinde deneyimli iﬂ adamlar›n›n bilgilerinden faydalanma
ve uluslararas› alanda teknoloji transferi gerçekleﬂtirme f›rsatlar›na da ulaﬂarak,
gelecekteki hayallerine daha
da yaklaﬂm›ﬂ oldu.

Yar›ﬂman›n
Ses Getiren Ekibi:
Kurup
Etkinlikte tüm dikkatleri
üzerlerinde toplayan grup,
Savunma alan›nda yar›ﬂt›klar› Akustik Hedef Tespiti ve
Takibi projesiyle Kurup grubu
oldu. Akustik alg›lay›c›lar
kullan›larak s›n›r güvenli¤inin sa¤lanmas›n› mümkün
k›lacak bir sistem geliﬂtirmeyi hedefledikleri projeleriyle,
küçük de olsa bir katk›da bulunmak amac›nda olduklar›n›
belirten grup, sunumlar›ndaki coﬂkular› ve konular›na oldukça hâkim oluﬂlar›yla da
takdir toplad›.
Ülkemizin özellikle s›n›r boylar›nda maruz kald›¤›, terör
ve kaçakç›l›k, iltica gibi tehditleri engelleme ihtiyac›na
yönelik kullan›lan, termal kameralar, sismik sensörler ve

‹HA’lar gibi sistemlerin hem
kendilerinin hem de bak›m
maliyetlerinin oldukça yüksek oldu¤una dikkat çeken
grup, bu sistemlere alternatif
olarak akustik sistemlerin
kullan›ld›¤› sistem önerileriyle jürinin be¤enisini kazand›.
Grubun birincili¤ini aç›klayan
Bayar da grubun projesini,
“oldukça yarat›c›” olarak tan›mlad›. Bayar, akustik alg›lay›c›larla hedef tespit ve takibi alan›n›n SSM’nin son y›llarda gündemine ald›¤› yeni
ve önemli bir alan oldu¤unu
ve grubun projesinin de bu
anlamda önemli bir potansiyelinin oldu¤unu sözlerine
ekledi.
Kurup grubunun sistemi,
akustik alg›lay›c›lar ve çeﬂitli
iﬂlemcilerden
oluﬂuyor.
Grup, 25 kHz ve 50 kHz aras›nda sinyaller iﬂleyerek, hedef tespit ve takibi yapaca¤›
belirtilen sistemlerini, aktif
ve pasif olmak üzere iki farkl› sistem yap›s› üzerinde tasarlam›ﬂ. Aktif sistem, birbiriyle akustik iletiﬂim halinde
bulunan ve akustik perde
olarak da adland›r›lan iki
sensörün aras›ndan herhangi bir ﬂey geçti¤inde alg›lanmas› esas›na dayal› olarak
çal›ﬂ›yor. Pasif sistem ise,
ortama herhangi bir ses dalgas› yay›lmadan, dinlenen

ortamda de¤iﬂik bir ses sinyali belirdi¤inde, bu sesin alg›lanmas› esas›na dayan›yor.
Sadece al›c›n›n bulundu¤u
pasif sistemlerinde kulland›klar› bas›nc› ölçen mikrofon sensörleriyle, benzer
ürünlerden farkl› olarak, ses
dalgas› ya da akustik dalga
içindeki mekanik partiküllerin vektör olarak h›z›n›n da
ölçülebildi¤i, bu ﬂekilde de
tespit edilen ses kayna¤›n›n
yönünün ve menzilinin de belirlenebildi¤i belirtiliyor.
Yaklaﬂ›k 100 m’lik menzile
sahip olan sistemlerinde,
rüzgâr, yüksek gürültü, yank›lanmalar ve yans›malar›n
ay›klanmas›n› baﬂard›klar›n›
belirten grup, sensörün iﬂlemcisinde oldukça kapsaml›
bir iz kütüphanesi oluﬂturmaya devam ettiklerini vurguluyor. Oluﬂturulan bu iz kütüphanesiyle, tespit edilen ses
sinyalinin hem kayna¤›n›n
hem de tipinin belirlenmesi
de mümkün hale geliyor.
Grup üyeleri, sistemin, henüz
aç›k alan testlerinin yap›lmad›¤› aç›klarken, halihaz›rda
kullan›lmakta olan farkl›
sensörleri kullanan sistemlerle de uyumlu hale getirilmesi için entegrasyon çal›ﬂmalar›n›n da gelecek günlerde yapmay› planlad›klar›n›
söylüyor.
www.milscint.com
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Amerikan D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›

ABD-‹srail
Gerginli¤i
Amerikan yönetimi, Filistin-‹srail
görüﬂmelerinin, ‹srail hükümetinin Do¤u
Kudüs’te ›srarla sürdürdü¤ü yeni yerleﬂim
bölgeleri inﬂaatlar› nedeniyle sonuçsuz
kalmas›ndan, do¤rudan ‹srail Baﬂbakan›
Benjamin Netanyahu’yu sorumlu tuttu.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

A
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2005 y›l›nda u¤rad›¤› bombal› sald›r› sonucunda yaﬂam›n›
kaybeden Lübnan eski Baﬂbakan› Refik Hariri’ye yönelik
düzenlenen suikast ile ilgili olarak Birleﬂmiﬂ Milletler
bünyesinde kurulmuﬂ araﬂt›rma komisyonuna dönük iddialar,
Orta Do¤u’nun bu k›r›lgan ülkesini bir kez daha iç çat›ﬂman›n
eﬂi¤ine taﬂ›d›.
Lübnan’daki kaynaklar, söz konusu araﬂt›rma komisyonunun
Amerikan-‹srail ittifak› taraf›ndan kuruldu¤unu, CIA ve Alman
gizli servisi ba¤lant›l› özel savc›lar arac›l›¤›yla da bütün amac›n›n
Lübnan’›n güçlü örgütü Hizbullah’› suçlamak oldu¤unu
savunuyorlar. Hariri suikast› sonras›nda yap›lan bütün iddialar,
suikast›n Suriye gizli servisi ile Hizbullah’›n iﬂ birli¤i
sonucunda gerçekleﬂti¤i yönündeydi.
Fakat daha sonra yap›lan araﬂt›rmalar, suikast›n bu güçlerden
çok, bölgeyi kar›ﬂt›rmak isteyen baﬂka güçler taraf›ndan
yap›ld›¤›n›, bu gücün de esas olarak ‹srail oldu¤unu göstermeye
baﬂlad›.
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Lübnan’a yapt›¤› son
ziyarette, kimsenin, Hariri suikast›n›n perde arkas›nda
Hizbullah’› aramamas› gerekti¤ini söyleyerek önemli bir
ad›m att›. Ayn› gezide Baﬂbakan, ‹srail’in bir kez daha Lübnan’a
sald›rmas› halinde, bu kez karﬂ›s›nda Türkiye’yi bulaca¤›n› da
vurgulad›.
Bu arada, Rus istihbarat›n›n elde etti¤i bilgilerin de,
Hariri suikast›nda, iddia edildi¤i gibi, bomba yüklü bir
minibüsün kullan›lmad›¤›, Lübnan’›n Sünni baﬂbakan›n,
bir Heron’dan ateﬂlenen zenginleﬂtirilmiﬂ uranyum ile
nanoteknolojinin birleﬂti¤i küçük bir füze taraf›ndan
öldürüldü¤ü yönünde oldu¤u bildirildi.
Moskova’dan gelen iddialara göre, söz konusu güçlü patlay›c›
sistem, bir Bat›l› istihbarat servisi taraf›ndan bölgeye getirildi
ve Hariri, esas olarak Orta Do¤u’da Sünni-ﬁii Müslümanlar
aras›ndaki cephenin derinleﬂmesi için öldürüldü.
Bu geliﬂmeler do¤rultusunda, Hizbullah örgütünün, Lübnan
hükümetinin, söz konusu araﬂt›rmay› yürüten komisyona
aktar›lan bütçeyi derhal durdurmas›n› istemesi de bölgedeki
gerginli¤in t›rmanmas›na yol açt›. Babas›n›n yerine baﬂbakan
olan ve soruﬂturmay› destekleyen Saad Hariri’nin, bu tür bir
ça¤r›y› kabul etmesinin çok zor oldu¤u belirtiliyor.
Hizbullah’›n ‹ran yanl›s› lideri Nasrallah, Lübnan hükümetinin
Bat›l› hükümetlerin kontrolündeki bir soruﬂturma komisyonu
ile çal›ﬂmalar›n› sürdürmesi halinde, örgütünün “savunma
mücadelesini” yükseltece¤ini de vurgulad›. Bu aç›klama,
bölgede bir savaﬂ tehdidi olarak alg›land›.

©

BD D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary Clinton, konuyla ilgili yapt›¤›
aç›klamada, öncelikle, Amerikan yönetiminin, ortaya sürülen bütün zorluklara karﬂ›n “iki devletli Orta Do¤u bar›ﬂ›” stratejisinden asla vazgeçmedi¤ini ve bölgenin bu tür bir anlaﬂmayla kal›c› bar›ﬂa kavuﬂaca¤›n› söyledi.
Clinton’un, görüﬂme sürecinde yap›c› katk›lar› nedeniyle do¤rudan Filistin taraf›na teﬂekkür etmesi, buna karﬂ›l›k, Netanyahu
yönetimini, “sürekli bahaneler üreten taraf” olarak göstermesi
dikkat çekti.
Clinton, “Orta Do¤u bar›ﬂ sürecinin ana zemini tabii ki Yahudi
yerleﬂim merkezleri de¤ildir. ‹ki ülkenin, yani ‹srail ve Filistin’in
kal›c› s›n›rlar›n›n çizilmesi, s›n›r güvenlik sistemlerinin sa¤lanmas›, bölgedeki suyun paylaﬂ›m› esaslar›, mültecilerin topraklar›na dönmesi ve Kudüs’ün nihai statüsünün belirlenmesi önceliklidir. Taraflar›n bu esas konular üzerindeki çal›ﬂmalar›n›
sürdürmeleri ve iki devletli çözümün yaﬂama geçirilmesi için
bütün bahanelerden ar›nmalar› gerekmektedir.” dedi. Clinton’un bu aç›klamas›nda, do¤rudan Netanyahu’yu hedef alarak,
“art›k Filistin devletinin s›n›rlar›n›n çizilmesi konusundaki son
düﬂüncelerini oluﬂturmas› gerekti¤ini” söylemesi, Amerikan
yönetiminin ‹srail’in süren oyalama stratejisinden son derece
rahats›z oldu¤unu da ortaya koydu.
Clinton’un aç›klamas›nda, “‹ran, gerek ‹srail’in gerek uluslararas› sistemin önemli tehditlerinden biridir, ama ‹srail aç›s›ndan
tek istikrars›zl›k tehdidinin ‹ran oldu¤unu söylemek yanl›ﬂt›r. Filistin yönetimi ile iliﬂkiler ve ‹srail’in Arap komﬂular›yla süren
sorunlar› da ‹srail’in güvenli¤ini tehdit eder boyuttad›r. Bu durumun devam etmesi ABD ç›karlar›na ayk›r› bir durumdur” dedi.
Bu aç›klama, bir süredir Filistin sorununu Orta Do¤u’da ikinci
plana itmeye çal›ﬂan ve ‹ran krizi ile dikkatleri baﬂka yöne çekmeye çal›ﬂan ‹srail aç›s›ndan çok ciddi yenilgi olarak de¤erlendirildi. Clinton’a göre, bölgede bir Filistin devletinin kurulmas›
kaç›n›lmaz görülüyor.

Lübnan Patlamaya Haz›r

www.milscint.com
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‹ran Cumhurbaﬂkanl›¤›

‹ran’da Radikal Diplomasiye Do¤ru
‹
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ran Cumhurbaﬂkan› Ahmedinejad, uzun süredir
ciddi anlaﬂmazl›k yaﬂad›¤›
D›ﬂiﬂleri Bakan› Manuçehr
Mottaki’yi görevinden alarak, ülkenin, diplomaside
de daha radikal ve sertlik
yanl›s› bir politikaya yönelece¤inin iﬂaretini verdi.
Diplomasideki son görevi
Ankara Büyükelçili¤i olan
Mottaki, beﬂ y›ld›r ülkesinin
d›ﬂiﬂleri bakanl›¤› makam›nda görev yap›yordu ve
genel olarak Ahmedinejad’a göre daha ›l›ml› görüﬂleri ile tan›n›yordu. Ahmedinejad’›n, ABD önderli¤inde Bat›l› ülkeler taraf›ndan Tahran’a karﬂ› konulan
s›k›laﬂt›r›lm›ﬂ ekonomik
ambargo karar›ndan sonra,
Mottaki’nin, ‹ran’›n hakl›
davas›n› dünyaya anlatmakta zay›f kald›¤›n› söyledi¤i biliniyor.
Ahmedinejad, ‹ran’›n sür-
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dürmekte oldu¤u nükleer
program›n savaﬂ de¤il tamamen bar›ﬂ amaçl› oldu¤u yönünde dünyay› ikna etmeye çal›ﬂ›yor. Buna karﬂ›n
dünya, ‹ran’a istedi¤i harekat alan›n› vermemekte kararl› gözüküyor.
Ahmedinejad-Mottaki aras›ndaki gerginli¤in son bir
ay içinde iki ayr› olay nedeniyle t›rmand›¤› da bildirilen haberler aras›nda. Bunun birincisinde, Ahmedinejad, D›ﬂiﬂleri Bakan›’n›n
onay› olmadan dört ayr›
baﬂkente temsilci atad›.
Mottaki, bu konularda son
söz sahibi olan ülkenin dini
lideri Ayetullah Hamaney’e
durumu ﬂikayet etti ve atamalar›n,
temsilcilikten
“cumhurbaﬂkanl›¤› dan›ﬂmanl›¤›” seviyesine gerilemesini sa¤lad›.
Mottaki ile ‹ran devletinin
içindeki sertlik yanl›lar›

aras›nda köprülerin at›lmas›na neden olan olay ise,
Nijerya’da ele geçirilen ‹ran
silahlar› sorunu oldu. Mottaki, söz konusu silahlar›,
ülke d›ﬂ›ndaki ‹ran yanl›s›
milis gruplar›na gönderen
‹ran Devrim Muhaf›zlar›
Komutanl›¤›’n›n kendisine
yeterli bilgi vermemesi nedeniyle, konuyu anlatmakta
büyük zorluklar yaﬂad›.
‹ran Cumhurbaﬂkan› Ahmedinejad ise, genel olarak
‹ran dini lideri Hamaney’in
son söz sahibi oldu¤u atamalarda, sürekli sertlik
yanl›s› karakterleri önemli
noktalara getirmeye çal›ﬂmas› ile dikkat çekiyor. Ahmedinejad, benzer ﬂekilde,
‹ran’›n nükleer görüﬂmelerdeki sözcüsü Laricani’yi
ani olarak görevden alm›ﬂ
ve yerine yak›n çal›ﬂma arkadaﬂ› Said Celili’yi getirmiﬂti. Mottaki’nin yerine de

“vekaleten” ‹ran Atom
Enerjisi Ajans› Baﬂkan› Ali
Ekber Selahi’nin getirilmiﬂ
olmas› dikkat çekti. Tahran,
Selahi’nin, ‹ran’›n nükleer
program›n›n bar›ﬂç› yönünü
dünyaya daha iyi anlataca¤›
inanc› taﬂ›d›¤›n› da göstermiﬂ oldu. Bununla birlikte,
Tahran’› yak›ndan izleyen
siyasi gözlemciler, Ahmedinejad’›n son hedefinin, yak›n dan›ﬂman›, ﬂahin görüﬂleriyle tan›nan Mücteba
Samareh Haﬂemi’yi d›ﬂiﬂleri bakan› yapmak oldu¤unu
vurguluyorlar.
Bilindi¤i gibi, ‹ran’›n nükleer program› ile ilgili olarak
Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik Konseyi’nin beﬂ daimi
üyesi ABD, Rusya, Çin, ‹ngiltere ve Fransa’ya ek olarak Almanya ile sürdürdü¤ü 5+1 görüﬂmelerinin yeni
turu, ocak ay›nda ‹stanbul’da yap›lacak.
www.milscint.com
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Afganistan’da Yeni Vietnam Sendromu
A
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fganistan’da
bugün,
100.000 Amerikan askeri ve 9000 ‹ngiliz askeri savaﬂ›yor. Dünyan›n dört bir
yan›ndan gelmiﬂ di¤er 44
ulusa ait askerler ise, sadece, ülkedeki geliﬂmeleri,
Birleﬂmiﬂ Milletler bayra¤›
alt›nda izliyorlar. Afganistan’dan gelen haberler ise,
ABD’nin bir kez daha, Vietnam sendromuna do¤ru
ad›m ad›m ilerledi¤ini gösteriyor.
Dünyan›n önde gelen gerilla
savaﬂ›
uzmanlar›ndan,
“Gizli Gerilla: Büyük Bir Savaﬂ›n Ortas›nda Küçük Savaﬂlar Yaratmak” kitab›n›n
yazar› David Killcullen, Afganistan’›n do¤rudan iﬂgal
edilmesinin, t›pk› Irak olay›nda oldu¤u gibi, büyük bir
hata oldu¤unu savunuyor.
Killcullen, Afganistan’›n,
özellikle yabanc› güçlere
dönük direniﬂ kabiliyetinin,
1979-89 y›llar› aras›ndaki
Sovyet iﬂgaline karﬂ› direniﬂin bütün gizli noktalar›n›n
bilinmesine karﬂ›n gözden
kaç›r›ld›¤›nda da ›srarl›.
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Killcullen’e göre, Afganistan, kanl› bir planlama ile
topraklar›na gelen yabanc›
güçlerin, bir gün mutlaka
yenilerek gidece¤ini çok iyi
bilen bir halka sahip.
David Killcullen, günümüzde, Taliban güçlerinin ülke
çap›nda gösterdi¤i ola¤anüstü ilerlemenin de bu genel kan›y› güçlendirdi¤ini
vurguluyor.
11 Eylül sald›r›lar›ndan sadece üç ay önce, Taliban lideri Molla Ömer’in, bir Bat›l› ajansa yapt›¤› ilk ve son
aç›klaman›n da önemi bu
tart›ﬂmada öne ç›k›yor.
Molla Ömer, United Press
International Güney Do¤u
Asya temsilcisi Ammar Turabi’ye o dönemde yapt›¤›
aç›klamada, El-Kaide lideri
Usame bin Ladin’in hedeflerinden rahats›z olduklar›n› ve kendisiyle hiçbir zeminde ortak hareket etmeyeceklerini belirtmiﬂti.
Killcullen, Amerikan yönetiminin bu mesaj› yeteri kadar iyi de¤erlendiremedi¤ini, 11 Eylül terör sald›r›lar›

sonras›nda do¤rudan Afganistan’› iﬂgal edip, Taliban
rejimini devirerek El-Kaide’den daha güçlü bir düﬂmanla savaﬂmaya baﬂlad›¤›n› belirtiyor. “E¤er Molla
Ömer ile yeterli temas kurulsayd›, belki, Afganistan’da Taliban iﬂ birli¤i ile
gerçekleﬂtirilecek bir küçük operasyon Usame bin
Ladin’in yakalanmas›na ve
sorunun k›sa sürede çözümlenmesine yol açacakt›” diyen uzman, ABD’nin
Afganistan
serüveninin
baﬂlang›ç noktas›nda yanl›ﬂ
oldu¤unu savunuyor.
Nitekim bölgedeki geliﬂmeleri yak›ndan izleyen çok
önemli uzmanlar, son olarak Baﬂkan Obama’ya ilettikleri ortak mektupta, Afganistan iﬂgalinin h›zla sonuçland›r›lmas›n›, aksi halde ABD’yi, Vietnam’dan daha büyük bir yenilginin bekledi¤ini belirttiler.
Michigan Üniversitesi’nden,
“Talking to the Enemy” kitab›n›n yazar› Scott Atran,
“Yesterday’s Enemy-Free-

dom Fighters of Terrorists”
kitab›n›n yazar› Rupert Talbot Chetwynd, “Revolution
Unending” kitab›n›n yazar›
Gilles Dorronsoro, “Before
Taliban” kitab›n›n yazar›
David B. Edwards, “Koran,
Kalashnikov and Laptop”
kitab›n›n yazar› Antonio Giustozzi, “My Life with the
Taliban” kitab›n›n yazar›
Felix Kuehn ve “Taliban and
Descent into Chaos” kitab›n›n yazar› Ahmed Rashid’in
imzalad›klar› mektupta, y›ll›k 150 milyar dolara mal
olan Afganistan savaﬂ›n›n,
ABD aç›s›ndan sürdürülebilir bir savaﬂ olmad›¤› vurguland›.
ABD’nin art›k yeni bir stratejiye yönelmesi gerekti¤i,
Taliban yöneticilerinin de
do¤rudan görüﬂmelere haz›r olduklar›n›n iﬂaretlerini
verdikleri belirtilen mektupta, bu örgütün art›k do¤rudan muhatap k›l›nmas› ve
Afganistan sorununun çözümünün kesin olarak bu
ülke halk›n›n ellerine b›rak›lmas› gerekti¤i belirtildi.
www.milscint.com

lar›n› düﬂünmemekle suçluyor.
Nitekim Sangtuda-2’nin temel atma töreninden sadece 2 gün sonra, Özbekistan
Do¤al Gaz ‹daresi, Tacikistan’a gönderdi¤i mektupta,
ülkenin mevcut 1,6 milyon
dolarl›k borcunun hemen
ödenmemesi halinde, Tacikistan’a yap›lan gaz sevkiyat›n›n durdurulaca¤›n› bildirdi.
Tacikistan ise Özbekistan’›n, Rogun projesine misilleme olarak iki ülke aras›ndaki tren yolu ulaﬂ›m›n›
durdurdu¤unu, s›n›rdaki
gümrük kap›lar›n›n ise çok
az aç›k tutuldu¤unu, böylece Tacikistan ekonomisine
a¤›r kay›plar verdirdi¤ini
savunuyor.
Tacikistan, bu tutum nedeniyle, iki ülke aras›ndaki ticaretin son bir y›l içinde
yüzde 65 oran›nda geriledi¤ini duyururken, Özbekistan ise, Rogun projesinin
devreye girmesinden sonraki beﬂ y›l içinde Özbek
ekonomisinin 17,8 milyar
dolarl›k zararla karﬂ›laﬂaca¤›n›n hesap edildi¤ini savunuyor.
Su sorunu, iki Orta Asya ülkesinin ekonomilerine ﬂimdiden a¤›r zararlar vermeye
baﬂlam›ﬂ görünüyor.
©
Rusya Devlet Baﬂkanl›¤›
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Ermenistan Cumhurbaﬂkanl›¤›

rta Asya’n›n iki Müslüman nüfuslu ülkesi, Özbekistan ile Tacikistan, bölgedeki sular›n paylaﬂ›m›
konusunda çat›ﬂma noktas›na geldiler.
Bir süredir Taﬂkent ile Duﬂanbe aras›nda süren gerginlik, geçti¤imiz günlerde,
Vaksh Nehri üzerinde, ‹ran’›n
ekonomik deste¤iyle yap›m›
baﬂlat›lan Sangtuda-2 hidroelektrik santralinin temel atma töreniyle baﬂlad›.
Özbekistan, söz konusu
projenin, kendisinin ihtiyac›
olan suyun azalmas›na sebep olaca¤›n› ve bunun sonucunda da çok a¤›r ekonomik darbeye u¤rayaca¤›n›
savunuyor. Asl›nda Sangtuda-2 santrali, Özbekistan’›n
tek endiﬂe kayna¤› de¤il.
Taﬂkent uzun süredir, Rogun üzerinde yap›lan santrallerin de yaﬂam› aç›s›ndan çok büyük riskler oluﬂturdu¤unu savunuyor.
Tacikistan’da do¤up Özbekistan’a akan nehirler, Özbekistan ekonomisinin ana
damar›n› oluﬂturan pamuk
tarlalar› aç›s›ndan hayati
önem taﬂ›yor. Özbekistan,
elindeki su kaynaklar›n› yeni barajlar ve hidroelektrik
santraller ile de¤erlendiren
Tacikistan’›, bölgedeki sular›n paylaﬂ›m›nda komﬂu-

©

Orta Asya’da
“Su Savaﬂ›”na Do¤ru
O

Kafkasya’da
T›rmanan
Yeni Gerginlik
Y

ürütülen bütün iyi niyetli arabuluculuk çal›ﬂmalar›,
hatta Türkiye’nin Erivan nezdindeki giriﬂimlerine karﬂ›n, Da¤l›k Karaba¤ sorunu bir kez daha ErmenistanAzerbaycan iliﬂkisinin “s›cak savaﬂ” noktas›na t›rmanmas›na neden oldu.
Azerbaycan Cumhurbaﬂkan› ‹lham Aliyev’in son aylarda
yapt›¤› ›srarl› aç›klamalarda, Da¤l›k Karaba¤ konusunda
yürütülen görüﬂmelerde yaﬂan›lan t›kan›kl›¤›n sab›rlar›
zorlad›¤›n› ve ülkesinin gerekirse bu sorunu kuvvet kullanarak çözmekte kararl› oldu¤unu söylemesi dikkat çekiyor. Azerbaycan, yükselen petrol ve do¤al gaz gelirleri nedeniyle kendisine ait olan özerk Da¤l›k Karaba¤
bölgesini iﬂgal eden Ermenistan’a karﬂ› sistemli bir silahlanma program› yürütüyor. Azerbaycan yönetimi,
ülkenin savunma bütçesini düzenli olarak Ermenistan’›n toplam bütçesi düzeyinde oluﬂturuyor ve Azerbaycan Silahl› Kuvvetlerinin güçlenmesi için gereken
bütün çal›ﬂmalar yürütülüyor.
Azerbaycan son olarak, 2011 bütçesinde, savunman›n ald›¤› pay›n tam yüzde 90 oran›nda artt›r›ld›¤›n› aç›klad›.
Bu geliﬂmeler üzerine, Ermenistan Cumhurbaﬂkan› Serj
Sarkisyan, eski Sovyet cumhuriyetlerinin oluﬂturdu¤u
Ortak Savunma Sistemi toplant›lar› çerçevesinde yapt›¤›
aç›klamada, Azerbaycan’›n Da¤l›k Karaba¤’a yönelik askeri müdahalesinin cevaps›z kalmayaca¤›n› vurgulad›.
Sarkisyan, böyle bir geliﬂme halinde, ülkesinin derhal
Da¤l›k Karaba¤’› bir devlet olarak tan›yaca¤›n› ve bu devletten gelecek yard›m ça¤r›s› do¤rultusunda da ülke topraklar›n›n korunmas› için savaﬂa girece¤ini söyledi.
Da¤l›k Karaba¤ sorunu, Sovyetler Birli¤i’nin y›k›lma sürecinde ortaya ç›kan en s›cak geliﬂmelerden biri oldu.
1988-1994 y›llar› aras›nda, bölgedeki savaﬂta iki taraf
toplam 30.000 insan›n› kaybetti. Ermenistan ve Azerbaycan, 1994’te sa¤lanan ateﬂkes sonras›nda silahlar›n sustu¤u ve diplomatik görüﬂmelerin önem kazand›¤› bir süreç yaﬂ›yorlar. Avrupa Güvenlik ve ‹ﬂbirli¤i Teﬂkilat› bünyesinde ABD, Rusya ve Fransa’n›n birlikte oluﬂturdu¤u
Minsk Grubu, soruna bar›ﬂç› bir çözüm bulmaya çal›ﬂ›yor.
Zaman zaman yap›lan olumlu aç›klamalara karﬂ›n, Ermenistan ve Azerbaycan, bu konuda kal›c› bir çözüm bulabileceklerinin iﬂaretini henüz vermiﬂ de¤iller.
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usya, bir kez daha, ülke gençli¤i içinde yükselen ›rkç› siyasetin yaratt›¤› kaosun içine sürüklendi. Her ﬂey, bir
Spartak Moskova taraftar›n›n, futbol maç› öncesinde ç›kan
bir tart›ﬂma s›ras›nda öldürülmesiyle baﬂlad›.
Bu olaydan bir hafta sonra, Spartak Moskova taraftarlar›n›n, bu kez yanlar›na, ülkedeki bütün etnik ve dini gruplara
karﬂ› kampanyalar› ile tan›nan ›rkç›lar› alarak büyük bir
gösteri gerçekleﬂtirdikleri görüldü. Polis, “Rusya Ruslar›nd›r” slogan›n›n esas olarak at›ld›¤› ve çevredeki “yabanc›”
görülen herkese sald›r›lar›n düzenlendi¤i bu gösteriyi, zor
kullanarak da¤›tt›.Bununla birlikte, ›rkç› gruplar›n, bu kez
de polisle çat›ﬂt›¤› ve olaylar›n yer yer Moskova’n›n çeﬂitli
mahallelerine yay›ld›¤› görüldü.
Irkç› taraftarlar›n, Kabarday-Balkar özerk bölgesinden bir
Çerkezi ölümcül düzeyde dövmesi, Azerbaycanl› iﬂçilerin
bulundu¤u bir ﬂantiyenin bask›na u¤ramas›, bu arada, baz›
K›rg›z ve Özbeklerin de hastanelik edildikleri yolundaki haberler, ülkede gerginli¤in artmas›na neden oldu.
Rusya, son alarak 2018 Avrupa Kupas› finallerinin ülkede
yap›lmas› hakk›n› kazand›¤› için, Rusya Futbol Federasyo-

Rusya Devlet Baﬂkanl›¤›

Rusya’da Irkç›l›¤›n
Yükselen Sesi
R
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vrupa’n›n yeni ba¤›ms›z
devleti Kosova, ba¤›ms›zl›k ilan›ndan üç y›l sonra
ilk genel seçimi için sand›k
baﬂ›ndayd›. Avrupa Birli¤i
(AB) taraf›ndan yak›ndan izlenen seçim sürecinin, ﬂiddete yol açmadan, demokratik olgunluk içinde geçmiﬂ
olmas› ve “hile” iddialar›n›n
tahmin edilenden az bulunmas› dikkat çekti. AB, Kosova’n›n göstermiﬂ oldu¤u demokratik olgunlu¤u yapt›¤›
özel bir aç›klama ile kutlad›.
Seçim sürecinde yaﬂan›lan
geliﬂmeler, asl›nda, seçimin
tek galibinin Bat› oldu¤unu
gösteriyordu. Çünkü seçimden ço¤unlukla ç›kan Baﬂbakan Haﬂim Thaci’nin Kosova Demokratik Partisi ile
liderli¤ini Priﬂtina Belediye
Baﬂkan› ‹sa Mustafa’n›n yapt›¤› Kosova Demokratik Birli¤i partileri, seçim kampanyalar›n› esas olarak, ülkenin
AB ve NATO tam üyeli¤i konular›na oturtmuﬂlard›.
Her iki büyük parti de Kosova’n›n h›zl› bir süreçle, di¤er
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Kosova’n›n
‹lk Seçimi
A

nu’ndan yap›lan aç›klamalarda ise ülkede artan ›rkç› terör
ile futbol taraftarlar›n›n hiçbir ba¤lar›n›n olmad›¤› savunuldu.
Bununla birlikte, ›rkç›lar›n hemen tüm maçlarda olay ç›kartmaya baﬂlamas› ve hafta sonlar›n›n, Moskova’da yaﬂayan farkl› etnik-dini gruplardan insanlar aç›s›ndan tehlikeli
oldu¤u bir kente dönüﬂmesi dikkatlerden kaçmad›.
Rusya Devlet Baﬂkan› Medvedev, konuyla ilgili olarak yapt›¤› aç›klamada, Rus yönetiminin ülke topraklar›nda ›rkç›l›¤a
ve ayr›mc›l›¤a asla izin vermeyece¤ini, bu tür eylemlere
kalk›ﬂanlar›n en sert ﬂekilde cezaland›r›laca¤›n› söyledi.
Medvedev, ›rkç› siyasetin, ülke istikrar› aç›s›ndan bir numaral› tehdit olarak görüldü¤ünü de vurgulad›.

Balkanl› komﬂular› gibi, AB
ile NATO’nun üyesi olmas›n›
arzu ediyorlar. AB ve NATO
ise, gerek Kosova’n›n iç istikrar›ndaki zorluklar gerekse ba¤›ms›zl›¤›n›n henüz bütün Avrupa taraf›ndan kabul
edilmemiﬂ olmas› nedeniyle,
bu konuyu zamana b›rakmay› tercih ediyor.
Bununla birlikte siyasi gözlemciler, Kosova’n›n hedefini AB ve NATO üyeli¤ine
oturtmuﬂ olmas›n›n, ülkenin
h›zl› demokratikleﬂmesi aç›s›ndan çok önemli oldu¤unu
da vurguluyorlar.

Kosova seçimi, ülkede artan
yolsuzluklar ile yüzde 50’ye
varan iﬂsizlik sorunu etraf›nda geçti. Özellikle bölgeye
yurt d›ﬂ›ndan akan yard›m
fonlar›n›n, Priﬂtina’daki siyasetçiler ve bürokratlar taraf›ndan yok edildi¤i, ‹sviçre’deki özel hesaplara yat›r›ld›¤› yolundaki iddialar yo¤unluk kazanm›ﬂ durumda. Ülke
ayn› zamanda ekonomik durgunlu¤a ba¤l› olarak büyük
bir iﬂsizlik sorunu yaﬂ›yor.
Kosova’da yap›lan seçim,
bölgeyi hala kendine ba¤l›
özerk bir bölge olarak gören

S›rbistan’›n da boykot ça¤r›s›
alt›nda gerçekleﬂti. Kosova’da, parlamentodaki etnik
10 sandalyeyi garantilemiﬂ
120.000 kiﬂilik bir S›rp nüfus
da yaﬂ›yor ve Belgrad, S›rplar›n sand›k baﬂ›na gitmemesi için sürekli bask› yap›yor. Bununla birlikte, ilk kez,
S›rplar›n yaﬂad›¤› bölgelerde
de sand›k baﬂ›na gitme oran›n›n artt›¤› belirtiliyor.
Kosova parlamentosunda,
Prizren ve Mamuﬂa seçim
bölgelerinden ald›klar› oylar
ile Türk partileri de temsil
hakk› kazanm›ﬂ durumdalar.
www.milscint.com

