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

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
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!

Nice 25 Y›llara...

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yay›n Yönetmeni
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“Bizim 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›.

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›.

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

Yeni Ça¤›n ‹puçlar›
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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

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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ASELSAN, 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.

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.

May›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

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.

ASELSAN’›n Mikrodalga Modül 
Üreticili¤indeki Hedefi Büyük

Schiebel’in Türkiye’deki Yeni Orta¤› ATT Savunma Oldu
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Yine 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

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.

FNSS’den 
Yeni Bir ‹hracat
Rekoru Daha
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Endonezya’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.

‹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

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›.

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.

INDO DEFENCE 2010 
HAVELSAN’› A¤›rlad›

SNR 17’ler
Romanya’da
Göreve Haz›r

“myTECHNIC” ve Çinli HNA 
fiirketler Grubu Ortakl›¤›nda 
‹mzalar At›ld›

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
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Y›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

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.

SAVUNMA
HABER
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Otokar Cephesinden ‹hracat Haberleri Ard› Ard›na Geldi
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Gerek 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

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

TUSAfi Uçufl Okulu ‹lk Mezunlar›n› Verdi
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MBDA, 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 

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

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

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’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

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.

NATO Siber Tehditlere Karfl›:
Cyber Coalition 2010

Krauss-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

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.

PUMA’n›n Teslimatlar›na Baflland›
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Almanya, Sonuncu TAURUS KEPD 350’sini de Teslim Ald›





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?

Murad BAYAR: En zor sorudan baflla-
d›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 ya-
fl›nda birisinin, bir tak›m sorumluluklar›
daha yeni üstlenmeye bafllayaca¤›n›
söyleyebiliriz. Asl›nda SSM de, bir ku-
rum olarak afla¤› yukar› böyle bir du-
rumda. Ancak biz 25 y›lda çok daha h›z-
l› ilerledik ve sorumluluklar›m›z›, nere-
deyse tama yak›n olarak üstlenebilecek
bir noktaya geldik. SSM olgunlaflma dö-
neminde ve kendisine verilen görevleri
büyük oranda yapabilecek duruma gel-
di. 25 y›l›n SSM aç›s›ndan özeti bu.
Sektör aç›s›ndan bakt›¤›m›zda ise ge-
liflmenin, hakikaten bizler için de mut-
luluk verici oldu¤unu söylemeliyim.
Çünkü birçok alanda, sektörümüzün,
art›k Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n
ihtiyaçlar›na cevap verebildi¤ini görü-
yoruz. Bu anlamda sektördeki geliflme
çok etkileyici. Kara araçlar›, deniz
araçlar› ve elektronik sistemlerin bir-
ço¤unda, TSK ihtiyaçlar›n›n hemen he-
men tamam›n› Türkiye’den karfl›layabi-
lir konuma geldik. Teknolojik aç›dan
zor bir alan olan hava araçlar›nda da iki
konuyu öne ç›kartm›flt›k: bak›m ve mo-
dernizasyon ve insans›z hava araçlar›.
Buralarda da ciddi bir mesafe kat et-
tik. Bakt›¤›m›zda, sektörün bu 25 y›l-
da büyük bir aflama kat etti¤ini söyle-
yebiliriz. Bu da hakikaten SSM’nin oy-
nad›¤› rolle olmufltur diyebiliriz. Fakat
daha çok yolumuz var gidecek...

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

RÖPORTAJ
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Savunma Sanayimize 
25 Y›ld›r Yön Veren Uzman
Tedarik Kurumu: SSM

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



ve savunma sanayisi aras›nda bir kata-
lizör, 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, siste-
mi çal›flt›rma görevini yerine getirdi¤i-
mizi de söylersek yanl›fl olmaz. Biz g›-
c›rdamaya bafllay›nca ya da dönmeyin-
ce, bütün sistem yavafll›yor ve neredey-
se durma noktas›na gelebiliyor. TSK’n›n
ihtiyaçlar› karfl›lanmad›¤› gibi, sektörün
yetenekleri de görünmüyor. Helvan›n
kar›lmas›n› sa¤layan kurum da diyebi-
lirsiniz SSM’ye. Geliflti, büyüdü ve güç-
lendi ama, SSM, bugün, yaklafl›k 360 ki-
flilik bir kurum. Bir taraf›nda koskoca
TSK var, bir taraf›nda da yaklafl›k 40.000
kiflilik savunma sanayimiz…
Sorunuza dönersek… SSM’nin bafllan-
g›ç aflamas›ndan itibaren, daha çok sa-
vunma sanayimizin üretim yetene¤ini
gelifltirmeye odaklanm›flt›k. Sonuçta
teknoloji transferi ve lisans alt›nda üre-
timle ç›k›lm›flt› yola. Otomotivde ve
tekstil gibi di¤er sektörlerde de bu böy-
le bafllad›. Son dönemde ise savunma
sanayimizin tasar›m ve mühendislik
yetenekleri geliflmeye bafllad›. Bu nok-
tada bizim yapt›¤›m›z, belki ülkedeki di-
¤er sektörlerden de daha önce, iflin
mühendisli¤ine geçifli h›zland›rmak ol-
du. Gerçi ben bu geliflmeyi, do¤al süre-
cin bir sonucu olarak görüyorum.
Mühendisli¤e geçifl h›zlan›nca da ürün-
ler, bizim ürünlerimiz haline gelmeye
bafllad›. Örne¤in F-16 gibi bir platformu
lisans alt›nda üretme projesinin bir so-
nu var. Ancak bu yolda devam edip,
mühendislik tasar›m› size ait ANKA gi-
bi 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 sa-
tabilece¤iniz, modernize edebilece¤iniz

bir ürün ve size 30-40 y›ll›k bir kulvar
aç›lm›fl demektir. Dolay›s›yla son dö-
nemdeki en önemli baflar› budur.
Burada da tabi belli zorluklar ve risk-
lerle 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 ürü-
nü kendimiz tasarlay›p üretece¤iz de-
di¤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› gereki-
yor; bunun çok iyi bir oto pilotunun ol-
mas› gerekiyor; çok iyi bir veri ba¤lan-
t›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 sa-
nayiye iliflkin verilere çok sa¤l›kl› ula-
flam›yoruz. Mesela ciro verileri çok
sa¤l›kl›, çünkü muhasebe rakamlar› ile
do¤ruluyoruz. Ancak yan sanayi verile-
ri o kadar net de¤il. Çünkü ay›klamak
gerekiyor. Ana yüklenicilerimize, me-
sela TUSAfi’a, d›flar›dan ald›¤›n›z ürün
ve hizmetler ne diye sordu¤umuzda, bir
rakam veriyor. Ama bu veri, yurt d›fl›n-
dan ald›klar›n› da kaps›yor. Buradan
yurt d›fl›ndan ald›klar›n› ç›kartmak ge-
rek, çünkü bizim gelifltirmeyi hedefle-
di¤imiz yan sanayi de¤il ve o bizi ilgi-
lendirmiyor. Ayr›ca, ASELSAN ve 
HAVELSAN gibi di¤er büyük flirketler-
den sat›n ald›¤› ifller var, yan sanayi ol-
mad›klar› için bu k›sm› da ç›kartmak ge-
rekiyor, dolay›s›yla o da bizi ilgilendirmi-
yor. Ay›klad›ktan sonra geriye kalan k›-
s›m da bugün için epeyce düflük görü-
nüyor. Ama artmas› için çal›flmalar›m›z
devam ediyor.
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Geçti¤imiz günlerde 
ilk ihracat baflar›s›n›n alt›na imza atan 
ARMA 6x6 Z›rhl› Muharebe Arac›

FNSS’nin, 
25 mm Keskin Niflanc›

Kuleli PARS 8x8
Tekerlekli Z›rhl›
Muharebe Arac›



Madalyonun di¤er taraf›na bakacak
olursak da yan sanayide bir hareket-
lenme 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‹’le-
re yüzde 20 ifl pay› verme flart› koyuyo-
ruz. fiuna inan›yorum: flirketlerimizde-
ki yap›lar ve alg›lamalar de¤ifliyor.
ASELSAN’a ya da Makina ve Kimya En-
düstrisi Kurumu’na bakarsan›z, kurul-
duklar› y›llarda Türkiye’de bir sanayi alt
yap›s› olmad›¤›n› görürsünüz. Bu du-
rum da onlar› her fleyi kendi içlerinde
yapmaya yöneltti. Örne¤in ASELSAN
kendi kablaj›n›, kartlar›n›, kutular›n›
yap›yordu. Ama bugün, bu iflleri yapabi-
lecek 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› da-
ha rahat ve maliyet etkin kullanabili-
yorlar. ‹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 sorumluluk-
lar vermeye bafllad›k. Eskiden ifl yükü
daha azken her fleyi yap›yordu. fiimdi
ise ‹HA’lar›m›za ASELFLIR’i yap, ATAK

helikopterinin bütün aviyonik donan›-
m›n› yap, ASELPOD yap demeye baflla-
d›k ve mecburen yukar› ç›kacak. Bu
söyledi¤im HAVELSAN, ROKETSAN,
TUSAfi ve di¤erleri için de geçerli. 
TUSAfi’a uçak modernize et dedi¤imiz-
de, parça imalat› ifline sar›lamaz, mec-
buren 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 fle-
kilde bu hedefe iliflkin verileri takip edi-
yoruz. Sektöre: “Bu sene cironuz ne?”
ve “Bu cironun içerisinde baflka flirket-
lere satt›¤›n›z ya da verdi¤iniz ürün var
m›?” sorular›n› soruyoruz ve cevaplar›-
n› cirodan düflüyoruz. Daha sonra “‹h-
racat›n›z ne?” diye sorup ald›¤›m›z ce-
vab› da düflüyoruz, çünkü bu, Türki-
ye’de kalan bir fley de¤il. Buradan da
flirketlerimizin TSK için yapt›¤› üretime
dair rakamlar› buluyoruz. Öbür taraf-
tan da TSK’n›n modernizasyon çal›fl-
malar›nda üstlendikleri iflleri de¤er-
lendiriyoruz. Bu ikisini topluyoruz ve
toplam›n, TSK’n›n tedarik ve moderni-
zasyon çal›flmalar› için yap›lan toplam
harcamalar›n içerisindeki yerine baka-
rak 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›yor-
du. 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 ihra-
catta 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›r-
mas›n› bekliyoruz. ‹kincisi ise önümüz-
deki dönemde daha da önem kazana-
cak olan mühendislik ve tasar›m kabili-
yetlerimizin sonucu olarak ortaya ç›k-
m›fl ürünlerin, dünyadaki en büyük sa-
vunma pazar› olan Amerikan pazar›na
da girmesi. fiirketlerimiz yavafl yavafl
nihai ürünlere sahip olmaya bafllad›lar.
Bu da tasar›m ve mühendislik yol hari-
tas›n›n sonucu olarak ortaya ç›kt›.
Bunun örne¤ini flöyle verebiliriz. 
ASELSAN’›n STAMP ürünü var, son de-
rece baflar›l›. Buna çok benzer bir ürün
Norveçli Kongsberg firmas›n›n var.
Ürünün hikâyesini Kongsberg yetkilile-
rinden dinledim. Bu ürünü gelifltirmifl-
ler ve 5-10 tane Norveç Silahl› Kuvvet-
lerine ve Finlandiya’ya vermifller. 
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‹lk uçufluna haz›rlanan
TUSAfi’›n ANKA ‹HA’s›

Yak›n geçmiflte 
prototip üretimi tamamlanan 
ASELSAN’›n ASELPOD 
sistemi.
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Ondan sonra günün birinde, ABD’ye
satmak için harekete geçmifller ve ba-
flar›l› olunca da ciddi bir s›çrama yap-
m›fllar. 10 ülkeye harcayacaklar› za-
man› buraya harcay›p, senede 3000 ta-
ne 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?

Murad BAYAR: Amerikan pazar›, Tür-
kiye’nin özellikle çal›flmas› gereken
pazarlardan. Zaten Amerikan pazar›na
ciddi bir ürün satman›z için ürününü-
zün çok iyi olmas› ve orada üretmeniz
gerekecek. Özellikle deniz platformla-
r›nda yasal mecburiyetler var. Bu da
beraberinde, kaç›n›lmaz olarak farkl› ifl
birli¤i modelleri kurgulamay› getire-
cektir.

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, bü-
yük, birikmifl bir proje stokunu sanayi-
mize aktard›k. Bu dönemde yerli firma-
lar›m›zla, yaklafl›k 20 milyar dolarl›k
kontrat imzalad›k. Ancak tabiî ki bu h›z-
da 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 se-
nede 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›n-
da da bu paralelde sektörün gelece¤ini,
özellikle de 2015’ten sonras›n› konufl-
tuk. Orada baz› tespitlerimiz oldu ve bu
tespitler ›fl›¤›nda firmalar›m›za bir ta-
k›m ikazlar yapmaya bafllad›k.
Orada belirledi¤imiz üç tane alandan
biri de sizin sorunuza esas teflkil
eden; savunma firmalar›m›z›n, Türki-
ye’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.

D›fla Ba¤›ml› Düzenleri 
De¤ifltirmek Zor Olacak
Ümit BAYRAKTAR: Karfl›m›za ç›kacak

engeller de olacak…

Murad BAYAR: Mutlaka. Bizim kurulu
bir düzenimiz var. Ancak di¤er sektör-
lerin ço¤u, bizim, belki de 25 sene ön-
ceki durumumuzda. D›flar› ba¤›ml› bir
düzen var ve bunu bozmak, de¤ifltir-
mek kolay de¤il. Oralarda ürün gelifl-
tirme gibi bir anlay›fl henüz yok.
Ayr›ca SSM’ye kanunla verilen, TSK’n›n
modernizasyonu ve savunma sanayisi-
nin gelifltirilmesi fleklinde özetleyebile-
ce¤imiz görevler de o sektörlerle ilgili
bakanl›klarda yok. Bu iki görev bir ara-
da oldu¤u için, biz kamu harcamas›n›
savunma firmalar›m›za transfer edebi-
liyoruz. Ama di¤er sektörlerde bu yok.
Mesela Enerji Bakanl›¤›nda yok. Onla-
r›n görevi Türkiye’ye enerji getirmek,
Türkiye’deki enerji sektörünü gelifltir-
mek 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 savun-
ma sektörü olarak art›k anlatacak bir
hikâyemiz var. Uygulad›¤›m›z modeli di-
¤er kurumlar›m›za da anlatmaya baflla-
d›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 veril-
di¤i için dinamiklerimiz farkl›. Hizmet
etti¤imiz TSK, bugün bize belli bir mü-
samaha gösteriyor. Çünkü bir ürünü
Türkiye’de yapaca¤›m dedi¤imizde da-
ha pahal› oluyor, süreçler uzuyor. Bu
durumun beraberinde getirdi¤i riskleri
TSK almay› kabul ediyor ama di¤er sek-
törlerde bu risklerin ne kadar al›naca¤›
flu an için bir soru iflareti.
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Yonca-Onuk Tersanesi’nin M›s›r konfigürasyonundaki Kaan s›n›f› 
ONUK MRTP20’sinin temsili görseli.
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Ancak bu noktada flunu da belirtmek-
te fayda var: Bugün savunma sektörü-
müz, say›sal büyüklük olarak di¤er
sektörlerin yan›nda çok küçük. Fakat
katma de¤er olarak di¤er sektörlere
yaklaflmaya bafllad›. Daha da önemli-
si, Türkiye’de teknolojiyi sürükleyen
birinci sektörüz flu an. Her türlü ista-
tistikte de bu görülebiliyor. Ar-Ge har-
camas›nda da böyle, araflt›rmac› ve
mühendis kadrolar›nda böyle. Otomo-
tivden, tekstilden, sa¤l›ktan daha fazla
araflt›rmac› çal›flt›r›yor savunma sek-
törü. Asl›nda Türkiye’de teknolojinin
geliflimini tetikledi savunma sektörü.
Bu çok önemli bir nokta ve önemli ç›k-
t›lar› olacak.
Yan sanayi de burada do¤rudan önem-
li. Çünkü yan sanayi, bu teknolojinin ül-
ke sanayisine yay›lmas›n› sa¤layacak.
Yoksa bizim sektörün kabiliyetlerini,
ASELSAN ve TUSAfi gibi büyük flirket-
lerin duvarlar› aras›nda hapsedersiniz.
Orada do¤ar, orada ölür. Ama mesela
OST‹M’deki firmalar›n, savunmada ö¤-
rendiklerini baflka alanlarda da uygula-
d›klar›n› göz ard› etmemek gerekiyor.

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 an-
lataca¤›z. Kamuyu ça¤›raca¤›z ve on-
larla ortak bir paylafl›m toplant›s› yapa-

ca¤›z. Buradan sonras›na art›k sektör
sektör bakmak laz›m. Savunma sektö-
rümüzün 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 faz-
las›yla cevap verebilecek noktada. Ör-
ne¤in pilot e¤itimi sadece TSK’n›n ihti-
yaç duydu¤u bir konu de¤il. Hava yolu
flirketlerimiz büyüyor ve pilot ihtiyaçla-
r› art›yor. fiu anda nereden geliyor ihti-
yaç duyulan bu pilotlar›n e¤itiminde
kullan›lacak simülatörler? Thales’ten.
Bunlar çok do¤rudan uygulanabilecek
konular.

THY Al›mlar›nda da 
Offset Uygulanmal›
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?

Murad BAYAR: Öncelikle flunu belirt-
meliyim: fiimdiye kadar, THY’nin uçak
siparifllerinde offset uygulanmad›¤› ya
da istenmedi¤i için de diyebiliriz, 
Boeing ya da Airbus’a aktar›lan milyar-
larca dolarl›k kayna¤›n offsetinin Çin,
Polonya gibi ülkelere gitmesinin bize
fayda sa¤lamad›¤› ortada.
fiimdi burada fluna dikkat etmek gere-
kiyor. 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 flir-
ket harcam›fl fark etmez. Bu yüzden
burada da bu kriterlerin dikkate al›n-
mas› 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 uygulama-
ya mecbur olurlar. Dolay›s›yla bundan
sonra offset istenecek ve al›nacak. 
Boeing ya da Airbus sivil uçak sat›flla-
r›nda baflka ülkelere offset taahhüt et-
tikleri gibi bize de edecekler.

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› düflünü-
yorum. SSM olarak da bölgesel yolcu
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‹lerleyen süreçte, sivil uçak al›mlar›nda da offset uygulanmas› gündemde.
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uça¤› çal›flmalar›na katk› sa¤l›yoruz.
Ancak iflin as›l sahibi Ulaflt›rma Bakan-
l›¤› oldu¤u için bizim rolümüz sadece
katk› sa¤lamak olabilir. Bu katk›y› da
flöyle sa¤l›yoruz: Di¤er uçak projeleri-
mize ve sanayimize yaklafl›m›m›z, ge-
lifltirme program›ndaki alternatiflerin
neler olabilece¤i gibi alanlarda tecrü-
belerimizi onlarla paylafl›yoruz. Bu ifl
birli¤inden de memnunuz. ‹yi bir diya-
log 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?

Murad BAYAR: Önce verdi¤im örnek-
lerdeki rakamlar› netlefltirelim.
2009’da Meksika’daki havac›l›k sektö-
rünün cirosu 5 milyar dolar oldu.
2012’de 7,5 milyar dolar, sonras›nda da
10 milyar dolarl›k bir hedefleri var. Ge-
lece¤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 konufl-
tu¤umuz offset konusu.
Meksika, teknolojik aç›dan çok üstün
bir ülke de¤il. Ama 2001 ile 2009 ara-
s›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 dü-
flünüyorum. 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›n-
dan da önemli bir kaynak yaratm›fl olu-
ruz. Türkiye nas›l otomotiv sektöründe
bir imalat üssü olduysa, bunu, havac›-
l›kta da baflarabiliriz.

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. Ta-
mamen imalat üssü olarak çal›fl›yorlar.
Meksika baflarabildiyse, Türkiye de ba-
flarabilir.

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. Kar-
mafl›k projelerin nerdeyse hepsinde
bunlar› yafl›yoruz. Cezalar da bu nokta-
da, amac› flirketleri sözleflme takvimi-
nin 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. Tama-
men yeni bir arac›n ortaya ç›kar›ld›¤›
bir projede, bence iyi bir performans

sergiledi BMC. Ama sözleflmedeki tak-
vimi çok iddial›yd›.
Tüm dünyada geçerli bir husus var: fiir-
ketler, ihale aflamas›nda hakikaten çok
iddial› proje takvimleriyle teklifler vere-
biliyorlar, sonra da oradaki sözlerini
gerçeklefltiremeyebiliyorlar. Özellikle
yerli firmalar›m›z, tek kaynak projeler-
de, biz zorlad›¤›m›z için belli takvimlere
r›za gösteriyorlar ya da TSK’n›n ihtiyaç-
lar›n› karfl›lama gayreti ile zor proje tak-
vimlerinin alt›na imza atabiliyorlar. Ama
iflin farkl› boyutlar› da yok de¤il. Örne¤in
Boeing, 2003’te imzalad›¤› kontratta, bi-
ze 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. Bu-
nu herkes kabul ediyor. Bu noktada bi-
zim üzerimize düflen görevler var,
TSK’da ihtiyac›n belirlenmesi aflama-
s›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 üste-
sinden gelebilmek için bu süreçleri ir-
delemek 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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BMC’nin gelifltirilme 
aflamas›nda olan Silah Tafl›y›c›
Araç tasar›m›

©
B

M
C



ANAL‹Z

24

Su Alt› Teknolojilerinde 
D›fla Tam Ba¤›ml›l›ktan
Özgün Milli Çözümlere
HAVELSAN, Deniz Kuvvetle-
rimizin ihtiyaçlar›n›n milli
imkânlar ile karfl›lanmas›na
yönelik; GENES‹S moderni-
zasyonu 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 ola-
rak, su alt› teknolojileri ala-
n›nda yapt›¤› yat›r›mlar ve
yürüttü¤ü projeler ile dikkat
çekmektedir. Bu kapsamda
HAVELSAN, Savunma Sana-
yii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin de
yönlendirme ve deste¤i ile
denizalt› modernizasyon pro-
jelerine teklif vermekte, yeni
tip denizalt› infla projesinde
yabanc› ortaklar ile alt yükle-
nici 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¤un-
lafl›rken, di¤er yandan da öz
kaynaklar› ile üç bafll›k alt›n-
da özetlenebilecek afla¤›daki
Ar-Ge çal›flmalar›n› gerçek-

lefltirmeye çal›flmaktad›r;
� Sonar Entegre Denizalt›

(SEDA) Komuta Kontrol
sisteminin gelifltirilmesi,

� Yaz›l›m Geçerleme ve 
‹fllevsel Test Platformu
(S‹NAR‹T) çal›flmalar›,

� Denizalt› Bilgi Da¤›t›m
Sistemi (DBDS)

HAVELSAN’›n tüm bu çal›fl-
malar›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 mo-

dernizasyon projesinde gös-
terdi¤i üstün performans ile
bu alandaki tabular› y›km›fl,
tamamen kendi mühendisle-
rinin eme¤i ile gelifltirdi¤i
Gemi Veri (Bilgi) Da¤›t›m Sis-
temi (GVDS) ile de yerli üre-
tim konusundaki azim ve be-
cerisini kan›tlam›flt›r.
fiimdi HAVELSAN, bugüne
kadar elde etti¤i baflar›lar-
dan güç alarak, belki daha
riskli ve daha karmafl›k, an-
cak kesinlikle daha zorlu
olan su alt› teknolojileri ala-
n›nda mühendislik yetenek-
lerinin s›n›rlar›n› zorlamay›

planlamaktad›r. Küresel bo-
yutta, ancak s›n›rl› say›da
üretici firman›n boy göster-
di¤i, son derece yüksek tek-
noloji, bilgi ve sermaye biri-
kimi gerektiren denizalt›
platformuna özgün sistem-
ler, 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 mü-
hendisleri ve tamamen ken-
di öz kaynaklar› ile zor olan›
baflarmak üzere yola ç›km›fl
bulunmaktad›r.  
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HAVELSAN, SEDA ile 
Sessiz ve Derinden ‹lerliyor!

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

ÇOK TEHD‹TL‹ ORTAM SENARYOSU – SAHNE 1
SEDA A/K sistemine sahip denizalt›, karakol sahas›nda

periskop derinli¤inde harekât yapmaktad›r.
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SEDA Ar-Ge Projesi
Türkiye’nin, 1886 y›l›nda 
ABDÜLMEC‹T ve ABDÜLHA-
M‹T ad› verilen iki adet deni-
zalt› gemisi ile bafllayan
uzun ve köklü bir denizalt›c›-
l›k gelene¤ine sahip oldu¤u
ve hem So¤uk Savafl döne-
minde ve hem de So¤uk Sa-
vafl sonras›nda Akdeniz’in
en güçlü denizalt› filosunu
idame etti¤i az bilinen bir
gerçektir. Öte yandan, sa-
vunma sanayimizin di¤er
alanlar›nda oldu¤u gibi, de-
nizalt› teknolojisinde de d›fla
ba¤›ml› oldu¤umuz ve d›fla
ba¤›ml›l›k devam etti¤i sü-
rece, bu gücün çok fazla bir
fley ifade etmedi¤i ise daha
genifl kabul gören bir baflka
gerçektir. Üstelik deniz kuv-
vetlerimizin su üstü plat-
formlar› için, GENES‹S ve
M‹LGEM gibi projeler ile
milli sistemlerin kullan›l-
mas› yönünde ciddi ad›mlar
at›l›rken, denizalt› alan›nda
henüz elle tutulur bir gelifl-
me yaflanmam›flt›r. Baflka
bir deyiflle, su alt› teknoloji-
lerinde yerli üretim konu-
sunda büyük bir boflluk bu-
lunmaktad›r.
Savunma sanayimize yerli
sistemler kazand›rma konu-
sunda etkileyici bir geçmifle
sahip olan HAVELSAN, flimdi
bu bofllu¤u doldurmak üze-
re harekete geçmifltir. De-
nizalt› gemileri için özgün
bir su alt› Savafl Yönetim
Sistemi’nin tasar›m› ve ge-
lifltirilmesi amac›yla, HA-
VELSAN mühendislerince
yaklafl›k üç y›ld›r sürdürü-
len çal›flmalar, nihayet
meyvesini vermek üzeredir.

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

SEDA’n›n Amac›: 
Zoru Baflarmak!
SEDA projesi ile HAVELSAN;
� Su üstü ve deniz-hava

platformlar›nda oldu¤u 
gibi, denizalt›lar için de
milli çözümler sa¤lamay›,

� Yeni denizalt› infla ve 
denizalt› modernizasyon
projelerinde görev almay›,

� Yurt d›fl›na teknoloji 
pazarlamay›

amaçlamaktad›r.
HAVELSAN’›n ana hedefi ise,
yeni nesil bir denizalt› komu-
ta kontrol sistemini tama-
men milli imkanlar ile gelifl-
tirerek, 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 tu-
tucudur. Bunun do¤al bir so-
nucu olarak, Türkçede “ses”,
‹ngilizcede “sound” sözcü¤ü
yerine, denizalt›c›lar taraf›n-
dan, 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 mühendis-
leri, biraz da bundan esinlen-
mifltir. Asl›nda bu ismin se-
çilmesi 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 algorit-
malar kullanarak analiz ede-
bilenler için çok fley ifade
eder. Deyim yerindeyse; ba-
zen zafer ile hezimet aras›n-
daki ince çizgiyi belirler.

Su Alt›nda Ses, 
Bilgi Demektir!
Denizalt› gemisi, gücünü ve
önemini gizlili¤inden alan bir
savafl arac›d›r. Gizli kalabil-
mek için, su alt›nda seyre-
derken aktif alg›lay›c›lar›n›
(radar, aktif sonar gibi) kul-
lanmamas› gerekir. O halde
su alt›ndaki karanl›k dünya-
da varl›¤›n› sürdürmesi ve
görevini yapabilmesi için ge-
reken çevre ve istihbarat bil-
gilerini nas›l elde edecektir?
Çevresindeki baflka plat-
formlar›n varl›¤›ndan nas›l
haberdar olacak, dost ya da
düflman olduklar›n› nereden
bilecek ve gerekti¤inde hangi
silah›n›, hangi hedefe, ne za-
man ateflleyecektir? ‹flte 
SEDA projesi, HAVELSAN’›n
bütün bu sorular›n cevab›n›
bulmak üzere yapt›¤› çal›fl-
malar›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 bil-
gilerini toplamak, de¤erlen-
dirmek, ilgili konsollarda
sergilemek ve komutan ka-
rar›n› destekleyecek algorit-
malar› 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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ÇOK TEHD‹TL‹ ORTAM SENARYOSU – SAHNE 2
Denizalt› derine inmifltir. Art›k sadece pasif sensörlerinden

bilgi alabilir. Bunlardan biri de Düz Dizin Sonar› (FAS)’d›r.

ÇOK TEHD‹TL‹ ORTAM SENARYOSU – SAHNE 3
Denizalt›n›n santral bölmesinde yer alan SEDA A/K sistemi, 
sonarlardan gelen bilgileri analiz eder ve konsollar üzerinde sergiler.
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lar›n›n s›n›rl› say›da pasif al-
g›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 al-
goritmalar, 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 mühen-
disleri taraf›ndan üretilecek
özel yaz›l›mlar ile;
� Sonarlardan gelen bilgiler

analiz edilecek,
� Hedeflerin 

s›n›fland›r›lmas› ve 
dost düflman ayr›m›n›n 
yap›lmas› sa¤lanacak,

� Hedef hareket analizi
(TMA) yap›lacak,

� Birden çok hedefe ait 
iz bilgileri, taktik resim,
angajman durumu ve at›fl
kontrol problem çözümü
gibi grafikler ilgili 
konsollarda sergilenecek,

� Karar vericiye yüksek 
seviyeli otomasyon imkan›
sa¤lanacakt›r.

SEDA’n›n Kullan›m
Alanlar›: Mevcudu 
Yenileme, Yenisini
Yapma ve Pazarlama
Bir denizalt› savafl yönetim
sistemi olarak SEDA’n›n, ül-
ke savunmas›n›n hizmetine
üç aflamal› olarak sunulmas›
planlanmaktad›r;

� 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

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 

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 flüp-
hesiz en önemlisi, test edil-
mesidir. Denizalt› Komuta
Kontrol ve Torpido At›fl
Kontrol (A/K) sistemi gelifl-
tirmek için çal›flan bir fir-
man›n da, do¤al olarak ge-
lifltirdi¤i yaz›l›m›n gereksi-
nimleri karfl›lay›p karfl›la-
mad›¤›n› kontrol etmesi ge-
rekmektedir. Bu noktada
HAVELSAN, SEDA komuta
kontrol sistemini laboratu-
var ortam›nda gerçe¤e ya-
k›n bir flekilde test edebil-
mek amac›yla SEDA proje-
sine paralel olarak S‹NAR‹T
ad› verilen ayr› bir proje da-
ha bafllatm›flt›r. Yaz›l›m Ge-
çerleme 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› amaç-
lanmaktad›r.
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ÇOK TEHD‹TL‹ ORTAM SENARYOSU – SAHNE 4
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.

ÇOK TEHD‹TL‹ ORTAM SENARYOSU – SAHNE 6
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.

ÇOK TEHD‹TL‹ ORTAM SENARYOSU – SAHNE 5
Denizalt›, kendisine ulaflan hedef bilgilerini (pervane ve aktif sonar) analiz eder.
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Her ne kadar, “S‹NAR‹T”
projesi HAVELSAN’›n özgün
denizalt› komuta ve kontrol
sisteminin testleri maksa-
d›yla bafllat›lm›fl olsa da,
sistemin geliflim potansiyeli
bununla s›n›rl› de¤ildir. Ge-
rekli matematiksel model-
lemelerinin gelifltirilmesiyle 
“S‹NAR‹T” platformu yak›n
gelecekte;
� Farkl› fiziksel flartlarda

torpido davran›fllar›n›n
kontrolü,

� Akustik çevre 
parametrelerine uygun
olarak torpido sonar›n›n
tespit etkinli¤inin 
kontrolü,

� Torpido hedef arama, 
tespit ve hücum 
algoritmalar›n›n 
gelifltirilmesi ve

� Torpido kullan›m›nda yeni
taktiklerin gelifltirilmesi

yeteneklerini de sa¤layabile-
cektir.

Bir Di¤er Özgün 
HAVELSAN Ürünü: 
Denizalt› Bilgi Da¤›t›m
Sistemi
Denizalt› gemisinin, hare-
kat sahas›na güvenle ulafl-
mak ve orada görev yapmak
için bir seyir sistemine ve
bu sistemin de bilgiye (rota,
sürat, pozisyon, ak›nt›, de-
rinlik, s›cakl›k, tuzluluk vb.)
ihtiyac› vard›r. HAVELSAN,
su üstü gemilerinin bilgi yö-
netim ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak üzere ve tamamen
kendi mühendislerinin
eme¤i ile M‹LGEM projesi
için Gemi Veri Da¤›t›m Sis-
temini (GVDS) ve Yeni Tip
Karakol Botlar› için de Gemi
Bilgi Da¤›t›m Sistemini
(GBDS) üretmifltir. fiimdi
HAVELSAN, bu sistemler-
den elde etti¤i teknoloji ve
deneyim birikimi ile deni-
zalt› gemilerine özgü Deni-
zalt› 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 sis-
temlerine göndererek ge-

minin ana fonksiyonlar›n›
destekler. HAVELSAN’›n
DBDS’si, güvenilirli¤i art›r-
mak için ayn› ifllevi gören iki
ayr› ifllemci taraf›ndan kon-
trol edilir. Ayr›ca DBDS, ta-
sar›m›nda kullan›lan aç›k
sistem mimarisi ile iflletme,
bak›m ve güncelleme ko-
layl›¤› yan›nda yeni alg›lay›-
c› ve silahlar›n rahatl›kla
entegre edilebilmesine ola-
nak 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 kulla-
n›m potansiyeline sahiptir.
Her iki ürünün de tamamen
milli imkanlar ile HAVELSAN

taraf›ndan gelifltirilmifl ol-
mas›, hem maliyeti düflür-
mekte ve hem de potansiyel
uyum sorunlar›n›, daha
bafltan ortadan kald›rmak-
tad›r.

HAVELSAN 
Ne Kazand›r›yor?
SEDA, S‹NAR‹T ve DBDS’nin
baflar› ile milli savunma sek-
törümüze kazand›r›lmas› ha-
linde;
� Türkiye ilk kez milli bir 

denizalt› komuta kontrol
sistemine sahip olacakt›r.

� Denizalt›lar›m›zda bu 
sistemlerin kullan›lmaya
bafllanmas›yla, 
bak›m-idamelerindeki
yurt d›fl› ba¤›ml›l›¤› asgari
düzeye inecek, yeni 

alg›lay›c› ve silahlar›n 
sisteme entegrasyonunun
maliyet etkin bir flekilde
gerçeklefltirilmesi 
mümkün olacakt›r.

� Savunma sanayimizde
yerli katk› pay› ve 
endüstriyel kat›l›m 
konusundaki SSM 
hedeflerine büyük bir 
destek verilmifl olacakt›r.

� HAVELSAN su alt›
projelerinde deneyim 
kazanacak ve ihracat 
olanaklar›n› art›rma f›rsat›
yakalayacakt›r.

� 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 al-
t› teknolojileri alan›nda da
elini tafl›n alt›na koymakta-
d›r. HAVELSAN, su üstü plat-
formlar› için gelifltirdi¤i öz-
gün yeteneklerini su alt›na
da yayarak, modern deniz
savafl sistemleri alan›nda re-
kabet gücünü artt›rmakta ve
Deniz Kuvvetlerimize yerli,
güvenilir, idame edilebilir ve
düflük maliyetli bir alternatif
sunmaktad›r.

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Aral›k 2010

ÇOK TEHD‹TL‹ ORTAM SENARYOSU – SAHNE 8
Seçilen hedefe uygun olarak gerekli bilgiler, SEDA arac›l›¤› ile torpidoya gönderilir. 

ÇOK TEHD‹TL‹ ORTAM SENARYOSU – SAHNE 7
Hedefleri görsel olarak gerçeklemek için gerekirse periskop ile al›nan görüntü,
SEDA konsollar› üzerinde sergilenir.



Dünden Bugüne…
Temeli, Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’nun yükselme devrine
kadar uzanan Türk Savunma
Sanayisi, her ne kadar 18.
yüzy›ldan itibaren Avrupa’da-
ki teknolojik geliflmelerin d›-
fl›nda kalmaya bafllam›fl ve
Birinci Dünya Savafl› s›ras›n-
da etkinli¤ini büyük ölçüde
yitirmifl olsa da, Cumhuri-
yet’in ilk y›llar›nda var olan
altyap› kullan›larak savunma
sanayisinin yeniden ivmelen-
mesi hedeflendi. Ulusal bir
savunma sanayisinin olufltu-
rulmas› için baz› yat›r›mlar
yap›ld›, hatta baflta Askeri
Fabrikalar Genel Müdürlü-
¤ünün kuruluflu olmak üze-
re, özellikle silah-mühimmat
ve havac›l›k sektörlerinde
önemli giriflimlerde bulunul-
du. 1950’li y›llara kadar, ken-
di uça¤›m›z› tasarlay›p üret-
mek dahil, bir çok giriflimde
bulunulurken, 1952 y›l›nda
Türkiye’nin NATO’ya üye ol-
mas›yla bafllayan süreçte, ih-
tiyaç fazlas› savunma teçhi-
zat›n›n müttefik ülkelerce hi-
be edilmesi, savunma sektö-
ründe yurt içi üretimi engel-
leyen önemli bir etken oldu.
Her ne kadar bu süreçte
Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n ihtiyaç duydu¤u si-
lah, araç ve gereçlerin gelifl-
tirilmesi çabalar›, Milli Sa-

vunma Bakanl›¤› bünyesinde
1954 y›l›nda kurulan Ar-Ge
Daire Baflkanl›¤› ile birlikte
gündemde tutulmaya çal›fl›l-
m›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¤rultu-
sunda kullan›lmas›na, baflta
ABD olmak üzere, baz› müt-
tefik 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 ser-
di. Bu durum, Türkiye’de mo-
dern bir savunma sanayisi
altyap›s›n›n oluflturulmas›na
yönelik politikalar›n gelifltiril-
mesine de temel teflkil etti.
‹lerleyen süreçte, 1974 K›br›s
Bar›fl Harekât› sonras›nda
kurulan kara, deniz ve hava
kuvvetleri güçlendirme vak›f-
lar› taraf›ndan yürütülen ça-
l›flmalar ile baz› temel alan-

larda ASELSAN, HAVELSAN
ve ASP‹LSAN gibi devlet ser-
mayesine dayal› yat›r›mlar
gerçeklefltirilse de TSK’n›n,
geliflen teknolojiye paralel
olarak biriken ve giderek ar-
tan ihtiyaçlar›n›n karfl›lan-
mas›, mevcut kaynaklar ve
uygulanan tedarik politikala-
r›yla pek de mümkün görün-
müyordu.
‹flte bu noktadan hareketle,
milli bir savunma sanayisi
altyap›s›n›n tesisine iliflkin
politikalar›n tespiti ve bu poli-
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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
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tikalar›n uygulanmas› konu-
sunda yetki ve sorumlulu¤a
sahip mekanizmalar›n olufl-
turulmas› 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 Bafl-
kanl›¤›” (SaGeB) kuruldu.
Baflkanl›k olarak faaliyet
göstermeye bafllayan kurum,
1989 y›l›nda onaylanan 390
say›l› kanun hükmünde ka-
rarname ile Savunma Sana-
yii Müsteflarl›¤› (SSM) olarak
yeniden yap›land›r›ld›.

25 Y›lda 250’den 
Fazla Proje
Kanunla kendisine verilen;
ülkemizde modern bir sa-
vunma sanayisinin kurulma-
s› ve TSK’n›n modernizasyo-
nunun sa¤lanmas› görevleri
do¤rultusunda SSM, özel
sektöre aç›k, özgün teknolo-
jiler gelifltirebilen, ihracat
potansiyeline sahip ve Türki-
ye’yi sürekli al›c› durumun-
dan kurtar›p dengeli ifl birli-
¤ini mümkün k›lan bir savun-
ma sanayisi kurma hedefi
do¤rultusunda hareket etti.
‹lk y›llar›nda yabanc› ortakl›
flirketlerin kurulmas› yoluyla
teknoloji transferine öncülük
ederek yola ç›kan SSM, iler-
leyen y›llarda ise ülke sana-
yindeki geliflmelere paralel
olarak, özgün teknoloji gelifl-
tirme programlar›na, gide-
rek artan oranda a¤›rl›k ver-
meye bafllad›. ‹lk günlerde
sadece birkaç proje üstlenen
SSM’nin, 250’den fazla TSK

modernizasyon ve Ar-Ge
projesinin yürütülmesi afla-
mas›na gelmesi ise h›zla
yükselen grafi¤inin en aç›k
delili. Bugün, savunma sana-
yimizi, dünya çap›nda üst s›-
ralara ç›kartan ve ana yükle-
nicili¤i Türk firmalar taraf›n-
dan üstlenilen ana muhare-
be tank› ALTAY, taarruz heli-
kopteri ATAK, insans›z hava
arac› ANKA ve korvet s›n›f›n-
daki savafl gemisi M‹LGEM
gibi ana platform projeleri
ise 25 y›ll›k yat›r›m›n ve tec-
rübenin meyvelerinden sa-
dece birkaç›.
Bugün geldi¤i noktada, sa-
vunma sanayimize yön veren
kurum olarak SSM, görev ta-
n›m› ve kurum vizyon ve mis-
yonu paralelinde, kapsam›
giderek geniflleyen çal›flma-
lar›n›, proje bazl› kararlar ye-
rine, stratejik yönetim esas-
lar›na göre flekillendiriyor.
Bu kapsamda da ilk 5 y›ll›k
stratejik plan›n› 2007-2011
y›llar› için belirleyen ve ka-
muoyu ile paylaflan SSM,
2000’li y›llar›n bafl›nda yüzde
25’ler düzeyinde olan TSK ih-
tiyaçlar›n›n yurt içi karfl›lan-
ma oran›n›, ilk aflamada yüz-
de 50 seviyesine ç›karmay› ve
s›n›rl› düzeyde olan savunma
sanayisi ihracat›n› da 1 mil-
yar dolara ç›karma fleklinde
aç›klad›¤› öncelikli hedefleri-
ni -2009 y›l› sonu itibariyle
yurt içi katk› oran›n›n yüzde
46’y›, ihracat›n ise 800 milyon
dolar› aflt›¤› düflünüldü¤ün-
de- gerçeklefltirmeye çok
yak›n. Geride b›rakt›¤› 25 y›l›
kurulufl ve olgunlaflma afla-

mas› olarak de¤erlendiren
SSM’nin, önümüzdeki y›llar-
daki hedefi ise yetiflmifl pro-
fesyonel kadrolar›, güçlü
teflkilat›, etkin kurumsal sü-
reçleri, güncel bilgi yönetim
alt yap›s› ve modern idare bi-
nas› ile uluslararas› kabul
görmüfl örnek bir kamu ida-
resi olarak performans›nda
süreklili¤i sa¤lamak ve sa-
vunma sektörümüzü dünya-
n›n önde gelenlerinden biri
haline getirmek.
Hayata geçirilen ve halen de-
vam eden tüm projeler, ger-
çeklefltirilen faaliyetler ve
ulafl›lan hedefler ile 25 y›l›
baflar›yla geride b›rakan
SSM, kuruluflundan bugüne
kadar bahsetti¤imiz gelifli-
mini 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 Gö-
nül’ün ev sahipli¤inde ger-
çeklefltirilen serginin aç›l›fl›-
na, Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, Genelkurmay Bafl-
kan› Orgeneral Ifl›k Koflaner,
Kültür ve Turizm Bakan› Er-
tu¤rul Günay, Deniz Kuvvet-
leri Komutan› Oramiral U¤ur
Yi¤it, Jandarma Genel Ko-
mutan› Orgeneral Necdet
Özel, Kara Kuvvetleri Kur-
may Baflkan› Orgeneral Be-
kir Kalyoncu, Savunma Sa-
nayii Müsteflar› Murad Bayar,
ODTÜ Rektörü Ahmet Acar,
Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf› ba¤l› flir-

ketleri yönetim kurulu bafl-
kanlar› ve yöneticileri, SSM
çal›flanlar› ve sektör firmala-
r›m›z›n yöneticileri ile
SSM’nin bugünlere gelme-
sinde eme¤i geçen eski müs-
teflarlar›m›z kat›ld›. Sergi
alan›n›n dolafl›lmas›ndan
sonra Türkiye’nin önde gelen
25 savunma sanayisi kurulu-
flunun tespit edildi¤i, “Sa-
vunma Sanayii 25” çal›flmas›
sonucunda s›ralamaya giren
flirket yöneticilerine plaket-
lerinin takdim edildi¤i bir de
tören düzenlendi.

Baflar›n›n S›rr›: 
Sadakat ve Güven
K›sa bir aç›l›fl konuflmas› ya-
pan Savunma Sanayii Müste-
flar› Murad Bayar, öncelikle
kurucu müsteflar Vahit Er-
dem’e flükranlar›n› sundu.
Kurumun, ilk kuruldu¤u ruh-
la çal›flmalar›na devam etti-
¤ini ve savunma sanayisini
gelifltirmeyi bir ilke olarak
benimsediklerini söyleyen
Bayar, ortaya ç›kartt›klar›
her fleyin sadakatin bir sonu-
cu oldu¤unu belirtti. Eski
müsteflarlardan Yalç›n Bur-
çak ve Dursun Ali Ercan dö-
nemlerinde de SSM’nin geli-
flimi için ciddi ad›mlar at›ld›-
¤›n› dile getiren Bayar, bafla-
r›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› yaka-
lad›klar› tüm genelkurmay
baflkanlar›n›n ve kuvvet ko-
mutanlar›n›n kendilerine ha-
kikaten büyük bir güvenle
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yaklaflt›klar›n›, daha da
önemlisi, projelerini SSM’ye
sab›rla emanet ettiklerini
söyleyen Bayar, bugüne ka-
dar Savunma Sanayii ‹cra
Komitesi kararlar› ile 541 ka-
rara 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 Savun-
ma Bakan› Vecdi Gönül ile
çal›flma f›rsat› yakalam›fl ol-
maktan duydu¤u memnuni-
yeti de kat›l›mc›larla payla-
flan Bayar, Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an’›n da savun-
ma sanayisi alan›nda yap›lan
çal›flmalara ilgi ile yaklaflt›-
¤›n›, neredeyse teklif edilen
her fleyi onaylayarak kendi-
lerine büyük destek sa¤lad›-
¤›n› da ifade etti. SSM’de 6
y›ld›r görev yapan Bayar, bu
süre zarf›nda di¤er sektörle-
ri de tan›ma imkân› buldu¤u
kadar›yla, savunma d›fl›nda,
ülkemizde teknoloji geliflimi-
ne ve üretimine bu kadar
ba¤l› baflka bir sektör olma-
d›¤›n› da sözlerine eklerken,
özellikle son y›llarda dünya
çap›nda yap›lan de¤erlendir-
melerde, art›k üst s›ralarda
yer alan savunma sanayisi
flirketlerimize de teflekkür-
lerini sunarak konuflmas›n›
noktalad›.
Bayar’dan sonra ise FNSS
Pazarlama ve Strateji Direk-
törü ve SaSaD Strateji Kuru-
lu Baflkan› Haluk Bulucu, sa-
vunma sanayimiz ad›na ko-
nuflmas›n› yapmak üzere
kürsüye ç›kt›. Sözlerine,
40.000 savunma sanayisi ça-
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GÖSTERGE 2009 VER‹S‹
1 Net Sat›fllar› (Toplam Ciro, $) 2.585.939.890
2 Büyüme Oran› 2010 y›l›nda hesaplanacakt›r.
3 Toplam Savunma Cirosu (Dolayl› ve dolays›z dahil, $) 1.969.438.621
4 Üretimden Savunma ve Havac›l›k Sat›fllar› ($) 1.979.794.146
5 Dolays›z Savunma Cirosu ($) 1.526.618.905
6 Savunma D›fl› Havac›l›k Sanayii Cirosu ($) 171.749.896
7 Toplam Savunma ve Havac›l›k Cirosu ($) 2.141.188.516
8 Toplam Cirosu ‹çerisinde Savunma ve Havac›l›k Cirosu pay› 83%
9 GSY‹H ‹çerisinde Brüt Katma De¤eri Pay› 0,176%
10 Toplam Ciro ‹çerisinde Üretimden Sat›fllar›n Oran› 90%
11 Dönem (2009) Kar› ($) 334.866.162
12 Toplam Gelirler ‹çerisinde Faaliyet D›fl› Gelirlerin Oran› 42%
13 Siparifli Al›nm›fl Ancak Henüz Ödeme Al›nmam›fl ‹fl Tutar› (Bekleyen Siparifller, $) 13.784.923.536
14 Toplam Bekleyen Siparifllerin Ciro’ya Oran› 5,33
15 Savunma D›fl› Havac›l›k Sanayii Bekleyen Sipariflleri ($) 2.625.357.385
16 Savunma ve Havac›l›k Bekleyen Siparifller ($) 13.008.267.311
17 Savunma ve Havac›l›k Bekleyen Siparifllerinin Savunma ve Havac›l›k Cirosuna Oran› 6,08
18 Kifli Bafl›na Ciro (Ortalama, $) 131.100
19 Toplam Net Katma De¤er ($) 1.028.294.418
20 ‹flgücü Verimlili¤i (Kifli Bafl›na Yarat›lan Net Katma De¤er, $) 52.132
21 Savunma ve Havac›l›k Net ‹hracat› (‹hracat-‹thalat Fark›, $) 217.999.008
22 Savunma ve Havac›l›k ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› 140%
23 Toplam ‹stihdam 19.725
24 Mühendis Say›s› 6.298
25 Savunma ve Havac›l›k Sektörü Çal›flan Say›s›* 16.333
26 Yurtiçi Yan Sanayi Kullan›m›n›n Ciroya Oran› 27%
27 Yurtiçi Yan Sanayiye Aktar›lan Toplam ‹flpay› Tutar› ($) 697.257.446
28 Dolayl› Savunma Cirosu ($) 434.035.823
29 Toplam Savunma ve Havac›l›k Ürünleri ‹thalat› ($) 543.329.599
30 Savunma D›fl› Havac›l›k Sanayii Ürünleri ‹thalat› ($) 24.772.997
31 Toplam ‹hracat ($) 798.570.660
32 Savunma ve Havac›l›k ‹hracat› ($) 761.328.607
33 Savunma ve Havac›l›k ‹hracat› ‹çerisinde Offsetin Pay› 50%
34 Savunma D›fl› Havac›l›k Sanayii ‹hracat› ($) 162.830.028
35 Savunma D›fl›Havac›l›k Sanayi ‹hracat› ‹çerisinde Offsetin Pay› 58%
36 Toplam Ar-Ge Harcamalar› ($) 305.663.383
37 Özkaynaklarla Gerçeklefltirilen Ar-Ge Harcamalar› ($) 108.803.140
38 D›fl finansman ile Gerçeklefltirilen Ar-Ge Harcamalar› ($) 196.860.243
39 Toplam Ar-Ge ‹çerisinde Özkaynak Kullan›m Oran› 36%

* Savunma ve havac›l›k sektörü çal›flan say›s›; firmalar›n havac›l›k pay› ile çarp›lmas› ile elde edilmifltir.

SAVUNMA SANAY‹‹ 25’in 2009 y›l› Performans De¤erlendirmesi 

Üçüncü Savunma Sanayii 
Müsteflar› Dursun Ali Ercan

SSM’nin Kurucu Müsteflar› 
Vahit Erdem

‹kinci Savunma Sanayii 
Müsteflar› Yalç›n Burçak
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l›flan› ad›na geçmifl 25 y›l›n
icmalini yapmak üzere gö-
revlendirilmesinden dolay›
duydu¤u heyecan› dile geti-
rerek bafllayan Bulucu, kara,
deniz, hava ve uzay alanla-
r›nda icra edilen faaliyetleri
ve yürütülen projeleri ayr›
ayr› ele alarak, 25 y›l önce
neydik bugün nereye geldik
fleklinde genel bir tablo çizdi.

S›ra Ödüllerde
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 sürdürülebilir-
li¤i için, SSM uzmanlar› tara-
f›ndan bundan sonraki dö-
nemler için daha hassas
analizlere ve tespitlere ihti-
yaç olaca¤› de¤erlendirildi.
Akabinde de savunma sektö-
ründe faaliyet gösteren ve
SaSaD üyesi olan 45 firma-
dan son 5 y›la ait veriler ve
onayl› bilançolar talep edile-
rek, bu veriler ›fl›¤›nda yap›-
lan de¤erlendirmeler sonu-
cunda, ilk defa Türkiye’nin
önde gelen 25 savunma sa-
nayisi kuruluflu, yani “Savun-
ma Sanayii 25” tespit edildi.
Sektörün, SSM’nin Stratejik
Plan›’nda yer alan hedefler
çerçevesinde yönlendirilme-
si, teflvik edilmesi ve baflar›-
s›n›n ödüllendirilmesi öngö-
rüsüyle gerçeklefltirilen bu
çal›flma kapsam›nda, perfor-
mans ve de¤erlendirme kri-
terleri ile ödül kategorileri
hakk›nda bilgi sunmak üzere
SSM Stratejik Planlama fiu-

be Müdürü Bülent Ecevit Be-
yo¤lu da bir sunum yapt›.
Sunumdaki bilgilere göre; her
ne kadar 45 firmadan gerekli
belgeler talep edilse de de-
¤erlendirme 41 firma üzerin-
den 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 sanayisi-
nin karakteristi¤inin tespit
edilmesinde daha sa¤l›kl› so-
nuçlar verece¤i de¤erlendiri-
lirken, ikinci kritere göre ise
firmalar “üretimden savun-
ma 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 kriter-
ler çerçevesinde yeniden be-
lirlenmesi planlanan 25 sa-
vunma sanayisi kuruluflunun
verilerine dayanarak, savun-
ma sanayimizin performans›-
n›n ölçülmesi ve geliflmelerin
önceki y›llarla mukayese edil-
mesi hedefleniyor. “Üretim-

den savunma ve havac›l›k sa-
t›fllar›na” göre yap›lan de¤er-
lendirme 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‹

Bu de¤erlendirmeler yap›l›r-
ken, 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› ya-
p›larak bir sonuca ulafl›lm›fl.
Askeri fabrikalar ve TÜB‹TAK
enstitüleri gibi di¤er önemli
kurum ve kurulufllar›n, bilan-
ço haz›rlama durumlar› ol-
mad›¤› için analize dahil edil-
medikleri dikkate al›nd›¤›nda
ise, tespit edilen 25 firman›n
sektörü önemli oranda temsil
etti¤i de¤erlendiriliyor.
Savunma Sanayii 25’in per-
formans de¤erlendirmesi de
net sat›fllar›ndan, büyüme
oranlar›na; dönem karlar›n-
dan, bekleyen siparifllere; kifli
bafl› cirodan, ifl gücü verimlili-
¤ine; toplam istihdamdan,
mühendis say›s›na ve toplam
ihracattan, toplam Ar-Ge har-
camalar› gibi toplam 39 farkl›
gösterge göz önünde bulun-
durularak yap›lm›fl.
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‹hracat flampiyonu TUSAfi ad›na ödülü TUSAfi
Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll› ald›.

En verimli firma
seçilen FNSS

ad›na ödülü FNSS
Pazarlama ve

Strateji Direktörü
Haluk Bulucu

ald›.
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Az önce de vurgulad›¤›m›z gi-
bi SSM’nin Stratejik Pla-
n›’nda öne ç›kart›lan hedef-
ler çerçevesinde flirketlerin
yönlendirilmesi ve teflvik
edilmesi amac›yla bundan
sonra düzenli olarak Savun-
ma Sanayii 25’i belirleyecek
olan SSM, bu y›l, belirlenen
kategorilerde baflar› göste-
ren firmalara da plaketlerini
takdim etti.

En Verimli Firma
FNSS
Birinci kategoride “verimli-
lik” aç›s›ndan de¤erlendiri-
len firmalar›n, ülke ekono-
misi için yaratt›¤› de¤eri en
iyi ölçen gösterge “ifl gücü
verimlili¤i” olarak de¤erlen-
diriliyor. Kifli bafl›na yarat›lan
net katma de¤er olan ifl gücü
verimlili¤i, yarat›lan net kat-
ma de¤erin istihdama oran›
olarak formüle ediliyor. Bu
bilgiler ›fl›¤›nda, 2009 y›l› ve-
rilerine göre, ifl gücü verimli-
li¤i aç›s›ndan savunma sana-
yimizin en baflar›l› firmas›
FNSS oldu. Bu kategoride
ikinci s›rada ASELSAN,
üçüncü s›rada STM, dördün-
cü s›rada TUSAfi yer al›rken
beflinci verimli firmam›z ise
OTOKAR olarak aç›kland›.
Bu kategoride ödül almaya
hak kazanan firma yönetici-
lerine plaketlerini takdim et-
mek üzere sahneye ç›kan
SSM’nin kurucu müsteflar›
Vahit Erdem, kendisinden
sonra göreve gelen tüm
meslektafllar›n›n yeni kuru-
lan bu binan›n temelleri üze-
rine her zaman yeni tu¤lalar
koyarak yol ald›¤›n› ve istik-
rarl›, güvenilir ve bat› stan-
dard›nda bir idare oluflturul-
du¤unu söyledi. SSM’nin bu-
gün en modern ülkelerdeki
kurumlar ile yar›flabilecek
yönetim ve kurulufl anlay›fl›-
na sahip oldu¤unu da sözle-
rine 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 te-
flekkür etti.

Net ‹hracatta 
TUSAfi Birinci
Ülke ekonomisine sa¤lad›¤›
katk›lar d›fl›nda, savunma sa-
nayisinin elde etti¤i kazan›m-
lar› ve yetkinlikleri sürdüre-
bilmesi için önemli bir araç
olarak de¤erlendirilen ihra-
cat konusunda, Savunma Sa-
nayii 25 de¤erlendirmesinin
ikinci kategorisinde net ihra-
cat baz al›narak firmalar de-
¤erlendirildi. Gerçeklefltirilen
ihracat ve ithalat fark› hesap-
lanarak bulunan net ihracat
rakamlar›na göre en baflar›l›
flirket ise TUSAfi olarak aç›k-
land›. Bu kategoride ikinci s›-
ray› FNSS al›rken, TEI üçün-
cü, 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¤erlen-
dirme ise yan sanayi kullan›-
m›na göre gerçeklefltirildi. Be-
lirli bir olgunluk düzeyine
ulaflt›¤› de¤erlendirilen savun-
ma sanayimizin, bundan son-
raki dönemde gündemini en
fazla meflgul edecek konular›n
bafl›nda sürdürülebilirli¤in ve
verimlili¤in yer alaca¤› düflü-
nüldü¤ünde, ana yüklenici fir-
malar›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 bafla-
r› kaydeden bu firmalar›m›za
plaketlerini takdim eden
üçüncü Savunma Sanayii
Müsteflar›m›z Dursun Ali Er-
can, 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 or-
tamda güçlü olman›n önemi-
ne 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¤erlendir-
me yap›lm›fl olmasa da önü-
müzdeki y›llarda bu alan›n da
ödül kategorilerine dahil edil-
mesi öngörülüyor. Ülkemizde
oluflturulmaya çal›fl›lan tasa-
r›m kültürü için, bu alanda ve-
rilebilecek her türlü teflvik ve
deste¤in büyük önem tafl›d›¤›-
n› de¤erlendiren SSM yetkili-
leri, bu çerçevede, 2011 y›l›n-
dan itibaren, sektör temsilci-

lerinin de kat›l›m›yla olufltu-
rulacak jüri arac›l›¤› ile  “tek-
noloji-inovasyon” ödüllerinin
sahiplerini bulmas›n› planl›-
yor. Bu kategori ile ilgili bilgi-
lendirme esnas›nda tekrar
söz alan Savunma Sanayii
Müsteflar›m›z Murad Bayar
da, 2003 y›l›ndan itibaren, TÜ-
B‹TAK, Türkiye Teknoloji Ge-
lifltirme Vakf› (TTGV), Türk Sa-
nayicileri ve ‹fladamlar› Der-
ne¤i (TÜS‹AD) taraf›ndan ulu-
sal çapta düzenlenen “Tekno-
loji Ödülleri ve Kongresi” kap-
sam›nda çok say›da savunma
firmam›z›n teknoloji ödülüne
lay›k görüldü¤ünü, gelecek y›l
itibariyle ise bu de¤erlendir-
menin Savunma Sanayii 25
çal›flmas› kapsam›nda SSM
taraf›ndan da yürütülece¤ini
belirtti. SSM’nin 25’inci y›l›
kutlamalar› kapsam›nda ger-
çeklefltirilen ödül töreni, Dev-
let Halk Danslar› Toplulu¤u
taraf›ndan gerçeklefltirilen
özel gösteri ile sona erdi.
Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndan
itibaren, gerek jeopolitik ko-
numu gerekse bölgesinde is-
tikrar ve güven unsuru olma
özelli¤i ile güçlü bir silahl›
kuvvetlere ve bu gücü destek-
leyecek bir savunma sanayisi-
ne sahip olmak zorunda olan
ülkemiz, arada kesintiler olsa
da, bu konuyu bir devlet politi-
kas› olarak gördü. fiimdi ise
bu politikan›n uygulanmas›n-
da büyük emek sarf eden
SSM, savunma sanayimizin
önünde giden vizyonu ile gele-
cek 25 y›llarda sektörümüzü
çok daha yukar›lara tafl›yacak
gibi görünüyor.
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Yan sanayiyi en iyi kullanan 
firma seçilen HAVELSAN ad›na ödülü 

HAVELSAN Genel Müdürü 
Dr. Faruk Yarman  ald›.





Savunma Sanayii Müste-
flar› Murad Bayar, ‹tal-
ya Savunma Sanayii

Müsteflar› Guido Crosetto,
‹talya Büyükelçisi Gianpaolo
Scarante, ‹talya Savunma ve
Ulusal Silah Sanayii Direk-
törlü¤ü Genel Sekreteri Bi-
agio Abrate ve Finmeccani-
ca’n›n Genel Müdürü Giorgio
Zappa’n›n kat›l›m›yla 11 Ka-
s›m’da düzenlenen aç›l›fl tö-
reninin ard›ndan, firma yet-
kilileri bir de bas›n toplant›s›
düzenledi.
Finmeccanica grubu flirket-
lerinden AgustaWestland’›n
TUSAfi ile birlikte yürüttü¤ü,
ATAK taarruz ve taktik keflif
helikopteri projesinin ve Ge-
nel Maksat Helikopteri Teda-
rik projesinin ana konu bafl-
l›klar› oldu¤u bas›n toplant›-
s›nda, firma yetkilileri, süreç-
ler devam ederken sat›r ara-
lar›n›n iyi okunmas› gerekti-
¤ine ve iliflkilerde kazan ka-
zan ilkesinin muhafaza edil-
mesinin önemine de¤indi.
Türk havac›l›k sektörüne,
bahsi geçen projeler ile dün-
yada lider olabilecek ürünleri
üretme imkân› sa¤lamay› he-
deflediklerini 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 Fin-
meccanica’n›n irtibat bürosu
aç›l›fl› vesilesiyle bas›n men-
suplar› ile bir araya gelseler
de, iki ülke aras›ndaki sanayi
iliflkilerinin önemine sürekli

vurgu yapan yetkililer, Türki-
ye ve ‹talya’n›n iki NATO ülke-
si oldu¤unu, birçok ortak ko-
nuda birlikte faaliyet göster-
diklerini ve savunma alan›n-
da yap›lacak ifl birlikleri saye-
sinde, iki ülkenin silahl› kuv-
vetlerinin 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, Türki-
ye’de yaklafl›k 3 milyar avro
de¤erinde ihale kazanan fir-
man›n, bu miktar kadar da
dolayl› yat›r›m yapt›¤›n› söy-
leyen yetkililer, önümüzdeki
y›llarda 5 milyar avro de¤ere
sahip ihalelere ifltirak ede-
ceklerini ve bu ihalelerden
ne kadar›n› kazand›klar›na
göre de yat›r›m miktarlar›n›n
belirlenece¤ini belirttiler.
Finmeccanica’n›n Türkiye ci-
rosunun, y›ll›k 200 milyon av-
ro civar›nda oldu¤u da veri-
len bir di¤er bilgiydi.
Türkiye ve ‹talya aras›ndaki
ticari iliflkilerden de bahse-
den yetkililer, yaklafl›mlar›-
n›n, bir ürünü satmak ve pa-
ras›n› almak fleklinde olma-
d›¤›n›; as›l hedeflerin, ortak
bir çal›flma ortam›nda, tek-
noloji ve bilgi transferi sa¤la-
mak oldu¤unu belirttiler.
Türkiye’de, dünya çap›nda
rekabet edebilecek bir sa-
vunma sanayisinin kurulma-
s›na yard›mc› olmak, akabin-
de de istihdam sa¤lamay›
amaçlad›klar›n› da söyleyen
Finmeccanica yetkilileri,
uluslararas› rekabet orta-

m›nda ise ‹talyan sanayisi ile
birlikte çal›fl›labilecek bir or-
tam sa¤lanmas›n› arzu ettik-
lerini de eklediler. Sadece
askeri konularda de¤il, sivil
sektörde de birkaç sene ön-
cesine kadar ‹talyan firmala-
r›n Türkiye’de alt yap› haz›r-
l›klar› yapt›klar›na, bugün iti-
bariyle de 3’üncü ülkelerin
ihalelerine Türk ve ‹talyan
firmalar›n›n beraber kat›ld›-
¤›na da dikkat çeken firma
yetkilileri, helikopter konu-
sunda da bu ifl birli¤ini tesis
ettiklerini, çok yak›n zaman-
da farkl› projeler ile yine
3’üncü ülkelerde beraber
hareket etme imkân›na ka-
vuflulaca¤›n› belirttiler.
Bugüne kadar, ‹talya ve Tür-
kiye aras›ndaki iliflkilerin sa-
nayi ve ticari a¤›rl›kl› oldu¤u-
nu, ama art›k daha stratejik
bir noktaya tafl›nmas› gerek-

ti¤ini de söyleyen yetkililer,
bu stratejik iliflkilerin önü-
müzdeki 4-5 y›l de¤il, gele-
cek 30-40 y›l temel al›narak
görüflülmesi gerekti¤ini de
ekledi. Türkiye’de Genel
Maksat Helikopter Tedarik
ihalesi d›fl›nda, MBDA ile bir-
likte uzun menzilli hava sa-
vunma füze ihalesine ilgi
duyduklar›n› söyleyen Fin-
meccanica yetkilileri, özel-
likle Eurofighter projesini
çok önemsediklerini belirtti-
ler. Türkiye’nin eninde so-
nunda Avrupa Birli¤i üyesi
olaca¤›na inand›klar›n› söy-
leyen firma yetkilileri, bu 
paralelde, Türkiye’nin Avru-
pa sistemine daha kolay 
entegre olabilmesi için 
Eurofighter’› envanterinde
mutlaka bulundurmas› ge-
rekti¤inin alt›n› çizerek bas›n
toplant›s›n› noktalad›lar.
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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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Avrupa’n›n 
Gözde Oyuncusu
‹leri teknolojili çeflitli sektör-
lerde ‹talya’n›n lider firmala-
r›n› bünyesinde bar›nd›ran,
havac›l›k, savunma ve güven-
lik sektörlerinde de ilk 10 kü-
resel oyuncu aras›nda yer
alan Finmeccanica grubu,
Türk sanayisi ile her türlü ifl
birli¤ini gelifltirebilmek ama-
c›yla, Türk ordusunun moder-
nizasyonu, 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. Ön-
celikle helikopterler, savun-
ma ve güvenlik elektroni¤i ile
havac›l›k olmak üzere 3 stra-
tejik faaliyet koluna odaklan-
m›fl bulunan firman›n, gelir-
lerinin yüzde 70’ini oluflturan
bu faaliyet kollar›, ayn› za-
manda ifl gücünün de yüzde
73’ünü teflkil ediyor.
Genel merkezi ‹talya’da bu-
lunan ve ayn› zamanda ‹talya
d›fl›nda yerli pazar› olarak
belirtti¤i ‹ngiltere ve ABD’de

de önemli üretim faaliyetleri
gösteren Finmeccanica gru-
bunun, ‹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 yak-
lafl›k 3700, Almanya’da yak-
lafl›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› grafikleri-
nin alt›nda yatan faktörler ise
net ve ortak hedefleri parale-
linde tüm kaynaklar›n› (in-
san, teknoloji, Ar-Ge) düzenli

ve tutarl› bir sistem içerisin-
de bir araya getirme kapasi-
tesi. Bir flirketler grubunun
ötesinde, bünyesinde her flir-
ketin özelliklerini iyi kullan-
may› amaçlayan, aç›klar›
doldurup uzmanl›k bilgisin-
den yararlanan ve flirketlerin
kendi tarih, kültür ve insan-
lar› üzerine kurulu kimli¤in-
den vazgeçmeksizin büyük
bir uluslararas› grubun par-
ças› olarak tan›nmas›na im-
kan tan›yan bir “Finmeccani-
ca tarz›” oluflturman›n he-
deflendi¤i ortak bir stratejiyi
temel alan bir sistemi yürü-
ten grup, asl›nda piyasa stra-
tejilerini ve hedeflerini mer-
kezi olarak belirleyerek yö-
netmenin yan› s›ra; ürün, in-

san kaynaklar›, teknoloji ve
süreçlerin entegre yönetimi
için modeller oluflturan bir
endüstriyel holding olarak da
tan›mlanabilir.
Uzmanl›k ve teknolojisini ge-
lifltirerek sürdürebilmek için
gelirlerinin her y›l önemli bir
k›sm›n› da Ar-Ge’ye yat›ran
Finmeccanica, 2009 y›l› içeri-
sinde Ar-Ge’ye, 1,9 milyar
avro de¤erinde bir bütçe ay›-
rarak bu konuya vermifl ol-
du¤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 uygulanabi-
lece¤i çift kullan›ml› teknolo-
jiler oluflturuyor.
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‹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

MBDA Uzun Menzilli
Hava Savunmada
Çerçeveleri Çiziyor
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

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.
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ASELSAN’›n Su Alt›
Akustik Sistemler
Altyap›s› ve 
Kabiliyetleri
ASELSAN, akustik sistemler
gibi, birçok disiplini bar›nd›-
ran, ayr›ca çözümlerin plat-
formlara ve görevlere özgün
gelifltirilmesinin gerekti¤i
bir alanda, sistemlerin ta-
n›mlanmas› faaliyetlerinin
kullan›c› ile s›k› bir ifl birli¤i
içerisinde yürütülmesini;
hedeflenen performans, ifl-
levsellik ve lojistik destek
seviyelerine ulaflabilmenin
ön flart› olarak görmektedir.
ASELSAN taraf›ndan, su alt›
akustik sistemleri konusun-
da çizilen yol haritas›na (fie-
kil-1) uygun olarak, öncelik-
le M‹LGEM ve di¤er su üstü
gemilerine yönelik torpido
karfl› tedbir sistemlerinin
gelifltirilmesi ve ilgili tekno-
lojilere sahip olunmas›
planlanm›flt›r.
Bunlara paralel olarak, su
alt› akustik kar›flt›r›c›, milli
sonar sistemi endüstrileflti-
rilmesi ve su alt› sahte hedef
gelifltirilmesi planlanm›flt›r.
Akustik Harp, Kendini Koru-
ma, 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 kon-
trollü / kendinden güdümlü
su alt› araçlar› ile nihai hedef
olan milli torpido gelifltiril-
mesi için gerekli alt yap›n›n
tamamlanmas› öngörülmüfl-
tür. 2006 y›l›nda saptanan bu
yol haritas›; 2007 y›l›nda ger-
çeklefltirilen fizibilite çal›fl-
malar› 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 fa-
aliyetleri kapsam›nda, ülke-
mizdeki araflt›rma kurulufl-
lar› ve üniversiteler ile en-
düstri içerisindeki di¤er ku-
rulufllar›n imkânlar›ndan ya-
rarlanarak; akustik sistem-
lerle ilgili projelerde yurt içi-
ne yay›lm›fl bir teknoloji ta-
ban› oluflmas› hedefi ile ha-
reket etmektedir. Bu çerçe-
vede, su alt› akustik sistem-
ler konusunda, TÜB‹TAK,
üniversiteler ve endüstri ku-
rulufllar› ile yak›n ifl birli¤i te-
sis edilmifltir.
ASELSAN, geçti¤imiz 35 y›l
boyunca kazand›¤› teknolojik
ve endüstriyel birikimi kulla-
narak, ülkemizde kazan›la-
cak su alt› akustik sistemleri
teknolojisinin liderlik sorum-
lulu¤unu almay› ve Dz.K.K.l›-
¤›m›z›n bu alandaki en büyük
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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

fiekil-1 ASELSAN’›n Su Alt› Sistemler Yol Haritas›
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destekçisi olarak perfor-
mans, ifllevsellik ve lojistik
destek gereksinimlerine uy-
gun modüler sistemleri en
uygun maliyetle gerçeklefl-
tirmeyi hedeflemektedir. Bu
paralelde, çok önemli oldu¤u
de¤erlendirilen su alt› akus-
ti¤i alan›nda yetiflmifl ifl gücü
yarat›lmas›n›n en öncelikli
yat›r›m oldu¤u düflünülmüfl-
tür. Bu amaçla, de¤iflik disip-
linlerde yetiflmifl personelin
k›sa sürede aktif ve üretken
hale getirilmesi planlanm›fl
ve ASELSAN’da faaliyetlerin
matris yap› içerisinde yürü-
tülmesiyle uyumlu olarak,
akustik konularda faaliyet
gösterecek tüm birimlerin de
bu yönde yap›land›r›lmas›
sa¤lanm›flt›r.
ASELSAN, akustik sistem fa-
aliyetleri kapsam›nda, halen
mevcut olan alt yap›y› da kul-
lanmakta ve eksiklerini ta-
mamlarken yurt içindeki alt
yap›lar›n de¤erlendirmesini
yaparak çal›flmaktad›r.
ASELSAN taraf›ndan 2007-
2010 döneminde gerçekleflti-
rilen su alt› akustik sistem
alt yap› yat›r›mlar› afla¤›da
listelenmifltir.
� Transdüser tasar›m 

araçlar› 
� Akustik sistem tasar›m 

ve modelleme araçlar›
� Akustik ölçüm ve deney

tank› (hassas 
konumland›rma sistemli)

� Gölete yerleflik (hassas
konumland›rma sistemli)
su alt› sistemleri test alan›

� Gölete yerleflik 
“Su Topu” simülatörü

� Tafl›nabilir akustik 
ölçüm ve deney kiti

� Yüksek frekans 
transdüser ölçüm / 
kalibrasyon imkan›

� Yüksek bas›nçta
s›zd›rmazl›k test ortam›

� S›zd›rmaz su alt› kablo /
konnektör üretim 
alt yap›s›

� Denizde / gölette testler
için laboratuvar

� Akustik ortam ve sonar 
simülatörü

ASELSAN taraf›ndan bafllat›-

lan ve hedeflenen akustik
projelerde kullan›lmas› ön-
görülen bu alt yap› yat›r›mla-
r›, ASELSAN teknoloji plan›
do¤rultusunda gerçekleflti-
rilmifltir.
Akustik alt yap› kapsam›nda
tesis edilen test ve ölçüm
imkânlar›n›n, özellikle gölet
ve deniz ortamlar›nda ger-
çeklefltirilecek deneylerde
kullan›labilecek yap›da ol-
mas› planlanm›flt›r. Bu do-
nan›mlar› test ortamlar›na
tafl›yacak niteliklere sahip
gölet platformu da alt yap›
kapsam›nda yer almaktad›r
(fiekil-3).
Su alt› akustik sistem gelifl-
tirme faaliyetlerinin en
önemli unsuru olarak, gelifl-
tirilecek sistemlerin çevre
koflullar›na uyumlu üretimi
maksad›yla, s›zd›rmazl›k

özelliklerini sa¤layacak fle-
kilde üretim ile kablo ve
konnektör alt yap›lar› tesis
edilmektedir. Ayr›ca, su alt›
birimleri üretim faaliyetleri-
nin testleri için gerekli yük-
sek bas›nç alt›nda s›zd›r-
mazl›k test imkânlar› sa¤-
lanmaktad›r.

HIZIR Sistemi
ASELSAN, su üstü gemileri-
nin torpido tehdidine karfl›
savunulmas› amac› ile milli
ve yerli imkânlar ile geliflti-
rilmifl bir sistemin, Türk De-
niz Kuvvetleri emrine sunul-
mas› amac› ile 2006 y›l›nda
kendi öz kaynaklar›n› kulla-
narak “Torpido Karfl› Tedbir
Sistemi Gelifltirme Projesi”ni
bafllatm›flt›r. ASELSAN için-
de, proje sonunda ortaya ç›-
kacak sisteme HIZIR ismi ve-

rilmesi karar› al›nm›flt›r.
HIZIR sistemi, su üstü gemi-
lerinin torpidolara karfl› sa-
vunulmas›n› destekleyecek
imkân kabiliyetleri sa¤la-
maktad›r. Bu amaçla, önce-
likle yeterli reaksiyon süresi
kazanacak flekilde torpido
tehdidinin erken tespiti sa¤-
lanmakta ve bu bilgiler “Ope-
ratör Konsolu”nda sergilen-
mekte; duruma uygun en et-
kin savunma takti¤i öneril-
mektedir.
Sistem taraf›ndan oluflturu-
lacak öneriler uyar›nca, kul-
lan›c› taraf›ndan verilecek
karara göre, çekili veya gemi
d›fl› sahte hedef (dekoy)’lar›n
kullan›m› sa¤lanmaktad›r.
HIZIR sistemi temsili göste-
rimi fiekil-4’de verilmifltir.
HIZIR sistemi, yedeklenen
torpido tespit dizini (Çekili
Dizin) vas›tas›yla tehdit torpi-
dolar›n,
� Tespitini (Erken ihbar 

ve ikaz),
� S›n›fland›rmas›n› 

(aktif, pasif),
� Konumland›rma ve 

takibini
gerçeklefltirmekte ve bu 
sayede
� En uygun karfl› tedbir 

uygulama önerisini,
� Bilgilerin Savafl Yönetim

Sistemi (SYS)’ye aktar›m›n› 
� Tespit bilgilerinin ve karfl›

tedbir önerilerinin 
sergilenmesini 

� Çekili veya sarf edilebilir
sahte hedeflerin 
kullan›m›n› sa¤lamaktad›r.

39

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Aral›k 2010

fiekil-2 Akustik Ölçüm ve Deney Tank›

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



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

ASELSAN Torpido Tespit
Dizini’nde, günümüzde çe-
kili sonar dizinleri alan›nda
kullan›lan en geliflmifl dizin
yap›s› olan, “Triplet” dizin
mimarisi kullan›lmaktad›r.
fiekil-5’te gösterilen “Trip-
let” yap›da, eflkenar bir üç-
gen köflelerine yerlefltiril-
mifl üçlü hidrofon seti saye-
sinde akustik iflaretin, iske-
le ve sancaktan gelmesi du-
rumunda uygulanacak faz
farklar› belli oldu¤undan,

iskele-sancak ay›r›m› için
gemi manevras›na ihtiyaç
duyulmamaktad›r.
Akustik dizin içerisinde, 50-
4000 Hz frekans› d›fl›nda,
10-85 kHz band›nda hedef
aktif yay›nlar›n›n dinlenme-
si 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 gerçekleflti-
rilmifltir.

Çekili Sahte Hedef
ASELSAN taraf›ndan tasar-
lanan Çekili Sahte Hedef,
10-85 kHz band›nda toplam
180 dB rel μPa @ 1m akustik
gürültü üretebilmektedir.
Bu birim, sistem içerisinde-
ki vinç tamburuna sar›labi-
lecek flekilde tasarlanm›fl-
t›r. Bu sayede sistemin ifl-
letmeye al›nma süresi ol-
dukça k›salmakta, ayr›ca
sistemi kullanacak perso-
nelden de tasarruf edilmek-
tedir.
Bunun yan› s›ra sinyal iflle-
me birimi üzerinden, koru-
nan su üstü gemisinin
özelliklerine ve tehdit tor-
pidoya uygun akustik sin-
yal bilgileri de çekili sah-
te hedefe gönderilebil-
mektedir.

ANAL‹Z

40

fiekil-4 HIZIR Sistemi 
Temsili Gösterimi

MSI Dergisi - Aral›k 2010 www.milscint.com

fiekil-5 “Triplet” Dizin Elemanlar›



Çekme Kablosu
Yedeklenen birimleri, kulla-
n›m senaryosuna uygun de-
rinlikte ve uzakl›kta çekmek
ve elde edilen sinyallerin
gemi içindeki sinyal iflleme
birimine iletimi için tasar-
lanm›flt›r. Özel yap›s› ve ko-
nektörleri sayesinde, kötü
hava flartlar›nda sistemin
zarar görmemesini sa¤la-
maktad›r.

Vinç Birimi
Vinç Birimi, HIZIR projesine
özel olarak gelifltirilmifl ve
çekili birimlerin zarar gör-
meden yedeklenmesi ve top-
lanmas› amac› ile tasarlan-
m›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 bi-
rim fiekil-7’de gösterilmifltir.

Sinyal ‹flleme Kabineti
HIZIR sisteminin tüm algorit-
malar›n› çekili sistemden al-
d›¤› sinyaller ile koflturan,
kullan›c› arayüzlerini çal›flt›-
ran ve elektronik birimlerin
güç arayüzlerini sa¤layan as-
keri 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 bulu-
nan kay›t yetene¤i ile akustik
ham veri depolanabilmekte
ve tafl›nabilir medya arac›l›¤›
ile sahilde incelenmek üzere
tafl›nabilmektedir.

Sarf Edilebilir 
Sahte Hedefler
HIZIR sisteminde, iki farkl›
tipte tasarlanan sahte he-
defler kullan›lmaktad›r.
Bunlardan kar›flt›r›c›lar,
tehdit torpidoyu yayd›klar›
genifl bant ve yüksek seviye-
deki akustik gürültü ile ko-
runan su üstü platformun

ses izini maskelemektedir.
Aldat›c› sahte hedefler ise
koruduklar› geminin ses izi-
ni ortama yaymakta ve teh-
dit oluflturan torpidoyu ken-
di üzerlerine çekerek saf d›-
fl› b›rakmaktad›r.
Sarf edilebilir sahte hedefler,
HIZIR projesi kapsam›nda
gelifltirilen lançerden f›rlat›-
labilecek flekilde tasarlan-
m›flt›r. fiekil-8’de sahte he-
deflerin temsili resmi ve ça-
l›flma prensibini gösteren bir
çizim verilmifltir.

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

ve iskele sancak konumlar›-
na birer adet monte edilen 8
namlulu lançerlerden olufl-
maktad›r. Her lançer, kendi
üzerindeki kontrol birimin-
den kumanda edildi¤i gibi
savafl harekât merkezi
(SHM)’deki uzak kontrol biri-
minden ve sistem yaz›l›mla-
r›ndan da kontrol edilebil-
mektedir.

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 geliflti-
rilmifltir. Bu amaçla gelifltiri-
len algoritmalar afla¤›da lis-
telenmifltir.
� Huzme flekillendirme 

(Beamforming)
� Detection of Envelope 

Modulation On Noise 
(Demon)

� Tespit
� Takip
� Konumland›rma
� S›n›fland›rma
� Taktik Manevra Önerisi
ASELSAN taraf›ndan geliflti-
rilen bu algoritmalar üzerin-
de, tüm tasar›m detaylar› bi-
lindi¤i için her türlü de¤iflik-
lik yap›labilmesi mümkün-
dür. 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 geliflti-
rilmifltir.
Sistemi kullanacak opera-
törlere:
� Tehdit torpido ile ilgili 

bilgiler
� Çekili birimlerin durumlar›
� Taktik öneriler
� Analiz araçlar›
� Test imkânlar›
� Sarf edilebilir sahte 

hedef durumu
� Sistem e¤itimi
� Akustik veri kayd›
gibi bilgiler, fiekil-10’da gös-
terilen kullan›c› arayüzü
üzerinden sa¤lanmaktad›r.

41

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Aral›k 2010

fiekil-6 Çekili yap›n›n optimum çekme derinli¤i ile ak›fl kuvveti analiz ve testleri

fiekil-7 Vinç Birimi

fiekil-8 Sahte Hedef Temsili Gösterimi



Sistemler Milli Olmal›
Su üstü gemilerinin torpido
tespiti için kulland›¤› en etkin
yöntem, çekili dizin ile tehdit
torpidonun tespit edilmesi
yöntemidir. Bu yöntemde
kullan›lan sensörlerin gelifl-
tirilmesi ya da sistemin aktif
çal›flarak sessiz tehditleri
daha erken tespit etmesi gibi
hususlar üzerinde çal›flma-
lar tüm dünyada devam et-
mektedir. Ancak ana kon-
septlerde çok fazla de¤ifliklik
olmamaktad›r. Bu nedenler-
le, çekili dizinlerin, daha
uzun y›llar dünya bahriyele-
rinde kullan›lmaya devam
edece¤i düflünülmektedir.
Torpido Karfl› Tedbir Sistem-

leri’nde bulunan tespit ve
torpido kar›flt›rma / aldatma
algoritmalar› ise yeni tekno-
lojiler ›fl›¤›nda sürekli geli-
flim göstermektedir. Ayn› fle-
kilde torpido üreticileri, tor-
pidolar›n›n daha h›zl›, daha

sessiz ve daha ak›ll› hareket
etmeleri için, hem donan›m-
sal hem de yaz›l›msal de¤i-
flikliklerle sistemlerini sü-
rekli güncellemektedirler.
Su üstü gemileri, torpido
tehdidini bertaraf edebilmek

için yeni
metot lar
g e l i fl t i r -
mekte, bu-
na karfl›l›k
da torpido,
gemiyi vu-
rabilmek

için daha sessiz davranmaya,
daha h›zl› olmaya çal›flmak-
tad›r. Bu döngünün her iki
alandaki geliflmeler paralel
olarak sürdürüldü¤ü müd-
detçe, 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 kulak-
lar›), algoritmalar ve ifllemci
birimleri (sistemin beyni) ve

karfl› tedbir sistemleri (sis-
temin kendini koruma bi-
rimleri) tüm detaylar› ile bi-
linen, tasar›mlar›na istenil-
di¤inde rahatl›kla müdahale
edilebilen, herhangi bir flüp-
heli içerik bulundurmayan
birimler olmal›d›r. Bu ne-
denle pek çok geliflmifl ülke,
bu teknolojileri kendi bünye-
sinde milli imkânlar ve kay-
naklar ile gelifltirmekte ve
di¤er ülkelerden saklanma-
s›na azami önemi göster-
mektedir.
Yukar›daki paragraflarda k›-
saca de¤inilen nedenlerden
dolay›, Torpido Karfl› Tedbir
Sistemleri’nin tespit fonksi-
yonunu yerine getiren en et-
kili sistem olan çekili dizin
bilefleninin, geliflen tehditle-
re göre gelifltirmeye aç›k
olarak yurt içinde tüm tasa-
r›m detaylar›na hâkim oluna-
rak gelifltirilmesinin ve üre-
tilmesinin, milli savunmam›z
aç›s›ndan çok önemli oldu¤u
de¤erlendirilmektedir.
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fiekil-9 HIZIR Pnömatik Lançer Sistemi

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





Tamam› kompozit üst
yap›lardan oluflan ilk
‹ngiliz tasar›m› ve üre-

timi hafif z›rhl› devriye arac›
olan Ocelot, ‹ngiliz araçlar›-
n›n elektronik yap›s›n›n stan-
dartlaflt›r›lmas›na yönelik
sürdürülen Generic Vehicle
Architecture (GVA) projesinin
gerekliliklerine uygun ilk as-
keri 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 par-
ça tedarikini içeren ve Kas›m
ay› sonunda yap›lan anlafl-
man›n yaklafl›k de¤erinin ise
180 milyon pound (285 milyon

dolar) oldu¤u belirtiliyor. ‹ngi-
liz Savunma Bakanl›¤› taraf›n-
dan, seçim karar› öncesi, 12
ay süreyle, patlay›c›ya muka-
vemet 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›¤› ta-
raf›ndan, teslim al›n›r al›n-
maz, Afganistan’da hâlihaz›r-
da 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 öngö-
rülen Ocelotlara yönelik ça-
l›flmalar›n süratle tamamlan-
mas› isteniyor. Tasar›m, ge-
lifltirme ve üretimi, konunun
uzman› olan Force Protection
Europe ve otomotiv alan›nda
uzman Ricardo taraf›ndan
gerçeklefltirilen Ocelot’un te-
darik sürecinde görev alacak
di¤er bafll›ca firmalar ise flöy-
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‹ngiltere 
Force Protection’›n

Ocelot’unda Karar K›ld›
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
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le: Thales, QinetiQ, Formaplex,
Defence Support Group (DSG)
ve Sula Systems.
‹ngiltere’nin büyük önem
verdi¤i bu projeye iliflkin ‹n-
giliz Savunma Bakanl›¤› yet-
kilileri, Ocelot’un önemini
vurgularken, “Küçük ve çevik
olmakla birlikte, askerleri-
mize efli görülmemifl düzey-
de 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 nede-
niyle hem de devletin cephe-
deki askerlere en iyi malze-
meyi temin etme kararl›l›¤›n›
göstermesi bak›m›ndan
önem tafl›maktad›r.” derken,
Force Protection Europe yet-
kilileri ise, Ocelot’un, ‹ngiliz
Savunma Bakanl›¤›n›n LPPV
projesi kapsam›nda belirle-

di¤i, may›n ve el yap›m› pat-
lay›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.

Standartlar›n 
D›fl›na Ç›k›ld›
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, ge-
lece¤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 ma-
y›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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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: 2 m

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 

( 200 kW seçene¤i mevcut)

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

Modüler bir tasar›ma 
sahip olan Ocelot,
k›sa bir süre 
içerisinde farkl› üst
yap›larla donat›larak 
farkl› görevlere uygun 
hale getirilebiliyor.



Tasar›m›nda, Formula 1
teknolojilerini de bar›nd›ran
arac›n en dikkat çekici özel-
liklerinden birisi de, pusuya
düflürülmesi ve tekerlekle-
rinden birini kaybetmesi
durumunda, üç tekerlek
üzerinde hareket ederek
tehdit ortam›ndan uzakla-
flabilmesi. Motoru, hasar
görmesi durumunda, ileri
harekât üssü koflullar›nda
dahi 30 dakika içinde araç-
tan sökülebilen ve yerine
yenisi tak›labilen Ocelot,
modüler tasar›m› sayesin-
de, göreve özel tasarlanm›fl
farkl› üst yap›larla donat›l›p,
kolayl›kla bir ambulans ya
da ikmal arac›na da dönüfl-
türülebiliyor.

Force Protection’›n
Gözbebe¤i: Buffalo
Ocelot gibi son derece ge-
liflmifl ve kendisini yap›lan
bütün testlerden baflar› ile
geçerek kan›tlam›fl olan bir
arac›n yan›nda, Force Pro-
tection firmas›n›n iddial› ol-
du¤u bir di¤er araç ise, Ka-
tegori III (CAT III) s›n›f›ndaki

tek araç olan Buffalo. Ge-
rek yol üzerine gerek yol
kenarlar›na döflenmifl ma-
y›n ve el yap›m› patlay›c›la-
r›n tespit ve imhas› için kul-
lan›lan Buffalo’nun A2 ver-
siyonunun bu görev için sa-
hip oldu¤u bafll›ca sistem-
ler flöyle:
� Uzaktan komutal› 

teleskopik may›n ve 
patlay›c› tespit ve imha kolu,

� Motor ve mürettebat›,
patlay›c› ve yang›na karfl›
koruma ve yang›n 
söndürme sistemi,

� RPG ve bombaatarlara
karfl› çukur imla korumal›
özel kafes sistemi,

� Kafes ve araç üzerine 
yap›flan patlay›c› ve di¤er
cisimleri araçtan 
uzaklaflt›rmak için 
haval› sistem,

� Olumsuz flartlarda görüfl
sa¤layan elektrooptik 
görüntüleme sistemleri,

� Patlay›c› alg›lama 
sistemleri.

Bu sistemlerin yan› s›ra
KBRN korumas›na da sahip
olan ve elektromanyetik gi-

riflim (Electromagnetic In-
terference / EMI) ve elek-
tromanyetik uyumluluk
(Electromagnetic Compati-
bility / EMC) gereksinimle-
rine iliflkin MIL-STD-461 ve
MIL-STD-464 standartlar›n›
karfl›lad›¤› belirtilen Buffa-
lo, NATO taraf›ndan da bu
kategoride kullan›lan yegâ-
ne araç. Keflif, bilgi topla-
ma, elektronik kar›flt›r›c›, iç
ve d›fl komuta kontrol siste-
mi 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 tespi-
ti sistemleri ile vinç, tarak,
kafl›k, may›n toplama ve de-
polama tanklar› ve imha si-
lindirleri gibi may›n ve pat-
lay›c› sistemlerinin yan› s›ra
görev tipine göre ilave do-
nan›mlar›n da entegre edi-
lebildi¤i Buffalo’nun, talep
edildi¤i takdirde, uzaktan
komutal› silah istasyonlar›
ile de teçhiz edilmesi müm-
kün. 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 durumla-
r›nda Travmaya Dayal› Be-
yin 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 özel-
likle Buffalo’nun, mevcut
ihtiyaçlar çerçevesinde,
Türk güvenlik güçlerinin de
ilgisini çekece¤ine inan›yor.
Bu paralelde, Force Protec-
tion yetkililerinin, geçti¤i-
miz Kas›m ay› içerisinde
Ankara’ya gelerek, muharip
birliklerin savafl deneyimle-
ri ve gerçek savafl koflullar›
›fl›¤›nda ortaya ç›kan yeni
ihtiyaçlara göre güncellenip
özel olarak gelifltirilen sis-
temlerle donat›lm›fl araç
serisinin tan›t›m›n›, Emniyet
Genel Müdürlü¤ü birimleri-
ne yapt›¤›n› da ekleyelim.
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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.





Üç boyutlu (3D) ifllem
ve ürün yaflam dön-
güsü (Product Lifecy-

cle Management / PLM)  çö-
zümleri ile bugün sektörün-
de dünya lideri olan DS, 23-
24 Kas›m tarihlerinde Paris
Disneyland’da düzenledi¤i
ECF 2010’da, 1500’den fazla
kat›l›mc›y› a¤›rlad›. DS Tür-
kiye Ofisi’nin daveti üzerine
yerinde izledi¤imiz etkinlik-
te, DS, fark›n› bir kez daha
ortaya koydu. 2 gün süren
genel ve paralel oturumla-
r›n d›fl›nda, DS’nin çözüm-
lerini kullanan firmalar›n
stantlar› da ziyaretçilerini
a¤›rlarken, düzenlenen
atölye çal›flmalar›nda ise
merakl›lar, DS’nin 3D uygu-
lamalar› ile V6 teknolojisini
deneme f›rsat› yakalad›.
23 Kas›m sabah› düzenle-
nen genel oturumlarda, ha-
vac›l›k, tekstil ve yaz›l›m
sektörlerinde faaliyet gös-
teren dünyan›n önde gelen
flirketlerinin yetkilileri, tec-
rübelerini ve DS’nin ürün
yelpazesinden hangi alan-
larda nas›l faydaland›klar›n›
kat›l›mc›larla paylafl›rken,
DS’nin yeni ürünü olan 
Exalead ile Arama Tabanl›
Uygulamalar (Search Ba-
sed Applications) alan›nda
gerçeklefltirilen yenilikler
de sergilendi. Genel otu-
rumlarda sahneye ç›kan
son isim ise DS’nin CEO’su
Bernard Charles’d›. “Sür-
dürülebilir Geliflim için Ya-
flamsal Deneyimler” bafll›¤›
alt›nda bir sunum gerçek-
lefltiren Charles, de¤iflen
küresel dinamikler parale-
linde, DS’nin çözümlerinin
tasar›mc›dan üreticiye, üre-
ticiden son kullan›c›ya ka-

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 de-
tayl› bir flekilde ele ald›.
DS’nin sanal ürün tasar›-
m›nda kullan›lan CATIA, 3D
mekanik tasar›mda kullan›-
lan SolidWorks, sanal üre-
tim için kullan›lan DELMIA,
sanal test için kullan›lan 
SIMULIA, küresel ortak ya-
flam döngüsü yönetimi çö-
zümü ENOVIA ve çevrimiçi
(online) 3D deneyim için ge-
lifltirilen 3DVIA ürünlerinin
her biri hakk›nda zaman za-
man uygulamal› olmak üze-
re kat›l›mc›lar› bilgilendiren
Charles, paralel oturumla-
ra geçilmeden önce düzen-
lenen bas›n toplant›s›nda
ise gazetecilerin sorular›n›
yan›tlad›.
‹lk gün ö¤leden sonra dü-
zenlenen paralel oturum-
larda; havac›l›k, otomotiv,
yüksek teknoloji, inflaat, en-
düstriyel ekipmanlar, ener-
ji, gemi infla ve paketli tüke-
tim ürünleri gibi 11 farkl›
sektörden çok say›da su-
num yap›l›rken, bir pazarla-
ma arac› olarak 3D’nin kul-
lan›m flekillerine iliflkin se-
minerler de düzenlendi.

Havac›l›k, Uzay 
ve Savunma
Tabii ki bizim özellikle ilgimi-
zi çeken, havac›l›k, uzay ve
savunma sektörlerine iliflkin
oturumlar oldu. DS’nin Ha-
vac›l›k ve Savunmadan So-
rumlu Baflkan Yard›mc›s› Pi-
erre Marchadier ve DS Ha-
vac›l›k Çözümleri Direktörü
Eric Giroir’in birlikte yapt›¤›
ve pazardaki rekabet ortam›
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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

Dassault Systemes 
ECF 2010 ile Gelece¤e
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ile DS’nin stratejilerini ele
alan aç›l›fl sunumunda, ön-
celikle DS’nin savunma, ha-
vac›l›k ve uzay sektörlerin-
deki vizyonu tan›mland›.
Her üç sektörün vizyonun-
daki ortak payda ise ekono-
mik aç›dan rekabetçi, çevre
dostu ve güvenilirlik özel-
liklerini sa¤layan kapsaml›
bir sanal dünyada, ihtiyaç-
lar›n belirlenmesinden
ürün yaflam döngüsünün
tamamlanmas›na kadar,
gerçek dünyada kazan›lan
tecrübelerden istifade edi-
lerek geliflmenin sa¤lan-
mas›yd›.

Sunumda ilgi çeken bir di-
¤er konu ise Thales, EADS, 
Airbus, Dassault Aviation ve
Safran gibi firmalar›n kat›l›-
m›yla oluflturulan bir kon-
sorsiyum olan Boost 
AeroSpace ile ilgili çal›flma-
lard›. Boost AeroSpace, sa-
y›sal (dijital) bir tedarik zin-
ciri 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 üniver-
siteleri; “ba¤lan, paylafl, ta-
sarla, simüle et, üret ve tec-

rübe et” diyerek bir PLM
merkezinde buluflturan 
Boost AeroSpace, böylece
herhangi bir bilgi kayb› ol-
maks›z›n büyümeyi hedef-
leyen bir oluflum.
Marchadier ve Giroir’in bir-
likte yapt›¤› bu keyifli sunu-
mun ard›ndan, havac›l›k,
uzay ve savunma alan›nda
gerçeklefltirilen di¤er otu-
rumlarda, EADS, MBDA,
AgustaWestland ve Airbus
gibi alan›nda uzmanl›¤›n›
ispatlam›fl firmalar›n yetki-
lileri, say›sal üretim ve ser-
vis çözümleri, say›sal pro-
totip kullanarak karmafl›k

parçalar›n otomatik kontro-
lü ve 3D tarama ile havac›l›k
için arama tabanl› uygula-
malar gibi bir çok farkl› ko-
nuyu ele ald›.
Etkinli¤in ilk günü sektörel
oturumlar gerçeklefltirilir-
ken, 2’nci gün ise DS’nin
müflterilerine sundu¤u çö-
zümlerin ele al›nd›¤› otu-
rumlar gerçeklefltirildi.
Yaklafl›k 10 farkl› salonda
CATIA, DELMIA, ENOVIA,
3DVIA ve SIMULIA kullan›c›-
lar› tecrübelerini kat›l›mc›-
larla paylafl›rken, DS yetki-
lileri ise çözümleri ve kulla-
n›m alanlar›na özel bilgiler-
le oldukça doyurucu su-
numlar gerçeklefltirdi.

30 Y›ll›k Tecrübe
ECF 2010’un 2’nci günü,
DS’nin Havac›l›k ve Savun-
madan Sorumlu Baflkan Yar-
d›mc›s› Pierre Marchadier ile
k›sa bir söylefli yapma f›rsat›
da yakalad›k. ‹lk olarak
2011’de 30’uncu yafl›n› kut-
layacak olan DS’nin geride
b›rakt›¤› y›llar›, havac›l›k ve
savunma sektörleri aç›s›n-
dan k›saca de¤erlendirme-
sini istedi¤imiz Marchadier,
öncelikle bu alanda havac›-
l›kla yola ç›kt›klar›n› ve 
CATIA ile bu serüvene baflla-
malar›n›n sebebinin de bu ol-
du¤unu söyledi. ‹lerleyen sü-
reçte ürün yaflam döngüsü
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Dassault Systemes 
CEO’su Bernard Charles, 

“Sürdürülebilir Geliflim için
Yaflamsal Deneyimler” 

bafll›¤› alt›nda bir sunum 
gerçeklefltirdi.
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üzerinde durmaya bafllad›k-
lar›n› sözlerine ekleyen
Marchadier, özetle, bir ürü-
nü simüle etmeye, program›
yönetmeye ve görev alan
herkesi bir araya getirmeye
duyulan ihtiyaçtan yola ç›ka-
rak, geride b›rak›lan 30 y›l
içerisinde bir ürünün tüm
yaflam döngüsünü kapsaya-
cak çözümler ürettiklerini
belirtti. Konseptten mühen-
disli¤e, üretimden yönetime
kadar, bugün tüm bu süreç-
leri gerçeklefltirebilecek ol-
gunlu¤a sahip olduklar›n›,
bunlar içinde hedef tespitle-
rini çok iyi yapt›klar›n› ve V6
teknolojisinin gelifltirilmesi
için DS’nin çok ciddi yat›r›m-
lar yapt›¤›n› sözlerine ekle-
yen Marchadier, bu yat›r›m-
lar›n asl›nda havac›l›k ve sa-
vunma sektöründe en üst
seviyede know-how bar›n-
d›rd›¤›n› ve bunlar›n hepsi-
nin 30 y›ll›k bir tecrübenin
ürünü oldu¤unu ifade etti.

Konseptten Gerçe¤e:
Boost AeroSpace
Boost AeroSpace ile ilgili
k›sa bir araflt›rma yapt›¤›-
m›z›, fakat aç›k kaynaklarda
bu oluflum ile ilgili neredey-
se 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 konsor-
siyum oldu¤unu söyleyerek
anlatmaya bafllad›. Bu fir-
malar›n hepsinin tek bir fi-
kir paralelinde bir araya
geldi¤ini belirten Marchadier,
havac›l›k ve savunma sek-
törlerindeki ekosistemi, na-
s›l daha iyi yönetebilir ve
nas›l daha iyi destekleyebi-
liriz diyerek yola ç›kt›klar›n›
söyledi. Birçok kat›l›mc›y›
bir araya getirerek, bir pro-
je yürütme fikri ve akabinde
de inovasyon yaratma fikri-
nin herkese ilginç geldi¤ini
de sözlerine ekleyen 
Marchadier, firmalar›n, ge-
nelde kendileri için bir fley-
ler yapmaya çal›fl›rken eko-

nomik kaynaklar›n› ciddi
flekilde bofla harcayabildik-
lerini de dile getirdi. ‹flte bu
noktada, Boost AeroSpa-
ce’in uygulayaca¤› sistem
ile müflterek yard›mlaflma-
n›n sa¤lanaca¤›n› ve bu sa-
yede bir havuzda toplana-
cak bilgilerin herkes tara-
f›ndan kullan›labilece¤i bir
ortam yarat›larak ciddi ta-
sarruf edilece¤ini söyleyen
Marchadier, yola ç›k›fl nok-
talar›n›n birinin de, tüm bu
bilgi ve inavosyonu entegre
etmek için böyle bir platfor-
mu yaratman›n, bir katalog
oluflturarak bunu yönetme-
nin mümkün hale getiril-
mesi oldu¤unu da ekledi.
Akabinde bu düflüncelerini
hayata geçirerek denedikle-
rini ve Boost AeroSpace’in bu
flekilde ortaya ç›kt›¤›n› be-
lirten Marchadier, bu kon-
sorsiyum hakk›nda flu an
pek fazla bilgiye ulafl›lama-
mas›n›n sebebini de Boost
AeroSpace’in öncelikle bir
konsept olmas› olarak aç›k-
lad›. Daha çok genç bir olu-
flum olan Boost AeroSpace
flirketinin resmi olarak ku-
rulmas› için çok k›sa bir sü-
re önce karar ald›klar›n› da

belirten Marchadier, plat-
formun ilk versiyonun ise
Mart 2011’de çevrimiçi ola-
ca¤›n› söyledi.
Biri Paris’te, di¤eri ise ‹s-
tanbul’da bulunan iki örnek
firma üzerinden platformun
çal›flma prensibinin nas›l
olaca¤›n› da aç›klayan
Marchadier flöyle devam et-
ti: “Diyelim ki ben Paris’teki
büyük ölçekli bir firmay›m
ve CATIA kullan›yorum. Siz
de ‹stanbul’daki küçük öl-
çekli bir firmas›n›z ve eli-

nizde ne CATIA var ne de
PLM sistemi… Ama sizin
elinizde satmak istedi¤iniz
parçalar var ve benim yü-
rüttü¤üm büyük çapl› proje-
ye dahil olarak ifl birli¤i yap-
mak istiyorsunuz. ‹flte bu
noktada, kendi katalogunu-
zu, bizim e-katalog olarak
adland›rd›¤›m›z çevrimiçi
merkeze (hub) koyuyorsu-
nuz ve benim mühendisle-
rim bu katalogdan faydala-
nabiliyor. Bu sistemin bir
di¤er avantaj› ise bizim de,
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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.
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Apple’›n uygulama dükkân-
lar› (application store)’u gibi
bir uygulamam›z var ve ben
CATIA’y›, ENOVIA’y› 6 ay
kullanmak istiyorum diyen
küçük ölçekli flirketleri li-
sans maliyetlerinden kurta-
rarak, bu araçlara ulaflma-
lar›na olanak sa¤l›yoruz.
Yani bafllang›çta firmalara
neler yapabileceklerini de-
neme f›rsat› tan›yorsunuz ki
bu deneme aflamas› bizce
çok önemli.” Genel hatlar›y-
la bize bir çerçeve çizen
Marchadier ayr›ca, küçük
ölçekli flirketlerden, ger-
çekten çok ilginç fikirler
ç›kt›¤›n›, büyük firmalar›n
ise gerekli süreçleri yönet-
me tecrübesine sahip oldu-
¤unu, dolay›s›yla kazan ka-
zan prensibi paralelinde
küçük firmalar›n bahsi ge-
çen flekilde büyüklere kat›l-
mas› halinde baflar›n›n ka-
ç›n›lmaz oldu¤unu da söz-
lerine ekledi.
Marchadier’e sordu¤umuz
bir di¤er soru da PLM kulla-
n›m› ile çal›flanlar›n emekli
olmas› veya iflten ayr›lma-
lar› durumunda ortaya ç›-
kan know-how kay›plar›n›
nas›l önledikleriydi. Savun-
ma ve havac›l›k sektörlerin-
de uzmanl›¤›n öneminin
tart›fl›lamaz bir gerçek ol-
du¤unu söyleyerek soru-

muza yan›t veren Marchadi-
er, “E¤er siz tecrübeli bir
eleman›n›z› kaybediyorsa-
n›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 bahset-
tiklerimiz, sektöründe lider
bir firma için kesinlikle ka-
bul edilemez. Zaten
PLM’nin de amac›, bilgilerin
takas edilmesi ve iletiflim
üzerine kurulu... Sosyal
medya gibi düflünebilirsiniz
bunu; kiflilerin kendileriyle
ilgili bilgileri veya düflünce-
leri 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 oluflturuyo-
ruz. Ben size bir soru soru-
yorum veya bilgi aktar›yo-
rum. Bu platform üzerinden
bir problemim var dedi¤im-
de veya nas›l yapmal›y›m di-
ye sordu¤umda, burada
mutlaka bana cevap verebi-
lecek birileri oluyor. DS’de
8000 mühendis var ve hava-
c›l›ktan, otomotive, kompo-
zite veya CATIA kullan›c›la-
r›na kadar birçok farkl› ko-
nuda yaklafl›k 230 adet de
çal›flma gurubu var. Ortaya
ç›kacak bilgi birikimini dü-

flünebiliyor musunuz? So-
runuza geri dönecek olur-
sak; asl›nda burada
PLM’nin tamam›ndan bah-
sediyoruz. Do¤ru arama uy-
gulamalar›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 yap-
t›¤›m›z ilk söyleflide de be-
lirtti¤i, Türkiye Ofisi arac›l›-
¤›yla müflterilerine çok da-
ha kolay ulaflabilme ve so-
runlar›na daha h›zl› cevap
verebilme hedeflerini ger-
çeklefltirip gerçeklefltire-
mediklerini sorduk. Hiç dü-
flünmeden “evet” diye ce-
vap veren Marchadier, özel-
likle ASELSAN, FNSS ve 
TUSAfi gibi firmalar›n çok iyi
ifller ç›kartt›¤›n› söyledi. Bu
firmalarla olan ifl birlikleri-
nin uzun bir yolculuk oldu-
¤unu, k›sa süreli de¤il uzun
soluklu ifl ortaklar› arad›k-
lar›n› belirten Marchadier,
DS Türkiye Ofisi arac›l›¤›yla
tüm müflterilerinin prob-
lemlerine vakit kaybetme-
den çözüm bulduklar›n› ve
taleplerine yine ayn› süratle
cevap verebildiklerini söyle-
di. Bu amaçla DS’nin bölge-
sel ekipler kurdu¤unu ve

yat›r›mlar yapt›¤›n› da söz-
lerine ekleyen Marchadier,
söyleflimizin sonunda önem
verdi¤i iki konuya da k›saca
de¤indi.
Mühendislik söz konusu ol-
du¤unda, genelde herkesin
akl›na CATIA’n›n geldi¤ini,
DS’nin 3D ve CATIA’da çok
güçlü oldu¤unu, ama bun-
lar›n da ötesinde sistem
mühendisli¤i, ifl birli¤i plat-
formlar›, ENOVIA, 3DVIA ve
SIMULIA gibi çözümlerin
de ön plana ç›kart›lmas›
gerekti¤ini vurgulayan 
Marchadier, önem verdi¤i
bir di¤er konuyu ise üniver-
siteler olarak belirtti. Dün-
yan›n dört bir yan›ndan ö¤-
rencilerin kat›l›m› ile bir ça-
l›flma gurubu oluflturmay›
planlad›klar›n› söyleyen
Marchadier, ilginç ve e¤len-
celi bir proje ile ö¤rencilere
PLM’yi tecrübe etme f›rsat›
sunmak istediklerini söyle-
di. Basitlefltirilmifl CATIA,
ENOVIA ve SIMULIA prog-
ramlar›n› kullanarak, ifle
girdiklerinde kendilerine
gerekecek olan, ama okul-
da ö¤renme imkân› bula-
mayacaklar› temel bilgileri
ö¤renebilecekleri bir f›rsat
yaratmak istediklerini vur-
gulayan Marchadier, Ja-
ponya’dan ABD’ye, Fran-
sa’dan Türkiye’ye kadar bir-
çok ülkeden ö¤renciyi bir
araya getirmeyi planlad›k-
lar›n› da sözlerine ekledi.
ECF 2010, icra edilen orga-
nizasyonun büyüklü¤ü ve
1500’den fazla kat›l›mc›s›
göz önünde bulunduruldu-
¤unda, büyük bir baflar› ör-
ne¤i olarak karfl›m›za ç›k›-
yor. DS’nin bugüne kadar
hep vurgulad›¤›, “Sürdürü-
lebilir Geliflim ‹çin Yaflam-
sal Deneyimler” yaklafl›-
m›n›n, gerek firman›n ken-
di uzmanlar› gerek müflte-
rilerinin deneyimleri ile
tüm kat›l›mc›lara, tüm otu-
rumlarda oldukça etkileyi-
ci bir flekilde yans›t›ld›¤›
etkinli¤in, gelece¤e nas›l
›fl›k tuttu¤unu hep birlikte
görece¤iz.
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Baflta savunma sanayi-
miz olmak üzere, tüm
ihtiyaç sahiplerini, ko-

nuya iliflkin çözümler sunan,
alan›nda uzmanlaflm›fl ku-
rum ve kurulufllarla bir araya
getirerek, ulusal tahrik siste-
mi çözümleri için sinerji ya-
rat›lmas›n›n hedeflendi¤i
tüm gün süren etkinlikle bir-
likte, ülkemizin çeflitli ihti-
yaçlar›n› karfl›layacak mo-
torlar›n yine ülkemizde ta-
sarlanmas› ve üretilmesine
iliflkin konular tart›fl›ld›. 
F‹GES önderli¤inde düzenle-
nen bu etkinlikle sinerji yara-
t›lm›fl ve ulusal tahrik siste-
mi çözümleri için önemli bir
ad›m at›lm›fl oldu.
Yaklafl›k 300 kiflilik bir uz-
man toplulu¤unun kat›l›-
m›yla icra edilen ve Savun-
ma 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-

¤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 Engi-
neering ve TEI’nin yan› s›ra
Microsoft ve MSI Dergisi oldu.

Ar-Ge Faaliyetleri 
ve Uzman Yetifltirmek
Önemli
Pek çok de¤erli ismin konufl-
mac› olarak kat›ld›¤› konfe-
rans›n aç›l›fl konuflmas›n› ya-
pan F‹GES Genel Müdürü Ta-
r›k Ö¤üt, konferans›n amac›-
n›n, savunma sanayisi ala-
n›ndaki otoritelerle, kara,
hava ve deniz platformlar›
gelifltiren flirket yöneticileri,
mühendisleri ve motor üreti-
cilerini bir araya getirerek,
sahip olduklar› tecrübeler
›fl›¤›nda edindikleri fikir ve
bilgilerini, birbirleriyle pay-
laflmalar›n› sa¤lamak oldu-
¤unu belirtti. Ö¤üt’ün konufl-
mas›nda önemle üzerinde

durdu¤u konu ise düzenle-
dikleri konferans ile bafllat›-
lan bu giriflimin, süreklilik
arz etmesinin gerekti¤iydi.
Ö¤üt, bu aç›dan, özellikle sa-
nayi kurulufllar› ve üniversi-
telere de sorumluluk düfltü-
¤ünün alt›n› çizdi.
Ö¤üt, konuflmas›nda, Ar-Ge
alan›nda hizmet sunan fir-
malar›n da konunun önemli
bir k›sm›n› üstlenmesi ge-
rekti¤ine dikkat çekti. “F‹GES
olarak sorumlulu¤umuzun,
Ar-Ge insanlar›n› gerekli bil-
gilerle ve araçlarla donat-
mak, e¤itmek ve dan›flman-
l›k hizmeti vermek oldu¤unu
düflünüyorum” diyen Ö¤üt,
insan e¤itmenin ve sektöre
uzman yetifltirmenin önemi-
ne de de¤indi. Ö¤üt, üniversi-
telerle, sanayi aras›nda bir
bofllu¤un oldu¤unu ve me-
zunlar›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 des-
tekli mühendislik e¤itimleri
verildi¤i gibi, çeflitli seminer
programlar›yla da otomotiv
endüstrisine yönelik sanal
ürün gelifltirme, simülasyon
ve mühendislik gibi alanlar-
da e¤itimlerin verilmekte ol-
du¤unu söyledi.
Ö¤üt’ün ard›ndan kürsüye ç›-
kan, Savunma Sanayii Müs-
teflar Yard›mc›s› ‹smail To-
humcu da 2009-2016 y›llar›
aras›ndaki süreç için belir-
lenmifl olan SSM’nin ulusal
savunma sanayimiz için ön-
gördü¤ü yol haritas›na at›fta
bulundu¤u konuflmas›nda,
enerji ve itki sistemlerini de
içeren kritik alt sistemler
üzerine daha fazla odaklan-
man›n gerekti¤ini vurgulad›.
Tohumcu, “Türk Silahl› Kuv-
vetleri (TSK)’n›n de¤iflen ana
sistem ihtiyaçlar›n›n herhan-
gi bir yabanc› ülke k›s›tlama-
s›na maruz kalmadan, ayr›-
lan kaynaklar› ulusal ekono-
miye yönlendirilerek, kendi
tasar›m ürünlerimizi de kar-

ÖZEL HABER

54

MSI Dergisi - Aral›k 2010 www.milscint.com

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.
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com

F‹GES Genel Müdürü Tar›k Ö¤üt
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fl›lama hedefiyle hareket edi-
yoruz” dedi ve kritik alt sis-
tem için belirlenen alanlar-
da, uygun Ar-Ge faaliyetleri-
nin oluflturulup, bu faaliyet-
lerin planl› bir flekilde yürü-
tülmesini hedeflediklerini
vurgulad›. Tohumcu ayr›ca,
akademisyen, tasar›mc› ve
sanayicilerin ortak hedefe
yönelik olarak ifl birli¤i içeri-
sinde olmalar›n›n önemine
de dikkat çekti.

Hedefe Ulaflmak ‹çin
Devlet Korumac›l›¤›
ve Teflvik fiart!
Tohumcu, uluslararas› alan-
daki etkinli¤imizi art›rabil-
memizin de anahtar› olan sa-
vunma sanayimizi gelifltirme
hedefinde, kritik sistem üre-
tebilme kabiliyetine sahip,
ana sistem entegrasyonu ko-
nular›nda uzmanlaflm›fl ve
marka olmufl güçlü ana yük-
lenicilerimizin yan› s›ra nite-
likli bir yan sanayinin olufltu-
rulmas›na da önem verdikle-
rini belirtti. Ana yüklenicilere
alt sistem sa¤layan, alanla-
r›nda uzmanlaflm›fl ve özgün
ürünler yaratm›fl yan sanayi
ve KOB‹’lerin gelifltirilmesi-
nin flart oldu¤unu söyleyen
Tohumcu, offset uygulama-
s›n›n da teflvik mekanizmas›
olarak kullan›labilece¤ine
iflaret etti.
Yavuz Motor Yönetim Kurulu
Baflkan› ve Genel Müdürü
Sedat Çelikdo¤an ise To-
humcu’nun da de¤indi¤i, ya-
banc› ülkelerin çeflitli k›s›tla-

malar› ve ambargo konusuna
dikkat çekerek bafllad›¤› ko-
nuflmas›nda, küreselleflme
sürecinde gümrük duvarlar›-
n›n kald›r›lmas› gibi IMF,
Dünya Bankas› ve benzeri
kurumlar›n çeflitli yapt›r›m-
lar›na karfl› kendi haklar›m›-
z› korumam›z›n flart oldu¤u-
nu söyledi. “Ülkenin gücü
üretim gücüne ba¤l›d›r. Gü-
cün 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.” di-
yen Çelikdo¤an, askeri araç-
lar ve sistemleriyle ilgili
özellikle kritik önem tafl›yan
teknolojileri gelifltirebilme-
nin hayati önem tafl›d›¤›na
dikkat çekti. Çelikdo¤an,
geçmiflten örnekler vererek,
bu alanlarda uygulanan am-
bargolar›n, K›br›s Bar›fl Ha-
rekât›’nda da yafland›¤› gibi,
ulusal menfaatleri tehdit
edebilecek noktalara ulafla-
bildi¤inin alt›n› çizdi.
Çelikdo¤an, fizibiliteyle ilgili
olarak da “Özellikle yeni bir
sektöre girildi¤inde, devletin
korumac›l›k ya da teflvik ka-
rar› almas› gerekir. Bu ba¤-
lamda, gümrükler yükseltile-
bilir ve ithalat yasaklar› getir-
me gibi önlemler al›nabilir.
Aksi takdirde, sektördeki
büyük flirketlerle mücadele
etmek mümkün olmaz.” di-
yerek, Fransa örne¤ini verdi
ve 1960’a kadar savunma
sanayisindeki ihtiyaçlar›n› 

Marshall yard›m›ndan karfl›-
lam›fl olan Fransa’n›n, karar-
l› bir devlet iradesiyle, bugün
dünyan›n önde gelen savun-
ma devleri aras›na girmifl bu-
lundu¤unu sözlerine ekledi.
Çelikdo¤an, konferans›n ko-
nusunu oluflturan motor
üretimiyle ilgili olarak, ülke-
mizde uzun y›llard›r süren
çal›flmalar›n bulundu¤unu,
ancak özellikle hükümetlerin
kararl› politikalar izleyeme-
mifl olmalar› ve yaflanan am-
bargolar sonucunda, bu ça-
l›flmalardan kayda de¤er ne-
ticelere ulafl›lamad›¤›n› üzü-
lerek aktard›.
Çelikdo¤an’›n konuflmas›n-
da 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. Top-
lamda ise 1milyon
100 bin otomotiv
üretimi var. Ancak
motorlar›m›z› ve
flanz›manlar›m›z› it-
hal ediyoruz. Bu
üretim hacmine
karfl›l›k, yaklafl›k
850 bin güç pa-
keti 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 ko-
nusunda, kolaya kaç›larak

d›fl al›ma yönelinmesini elefl-
tiren Çelikdo¤an, teknoloji-
nin transfer edilmesi duru-
munda da tasar›m süreçle-
rinde yer al›nmad›¤› için ile-
ride birtak›m sorunlarla kar-
fl›lafl›ld›¤›n› ekledi ve önce-
likli olarak tasar›ma odakla-
n›lmas› gerekti¤ini vurgulad›.
Günümüzde yeni program
destekleriyle, tasar›m ve si-
mülasyon çal›flmalar›n›n çok
kolaylaflt›¤›n› ve maliyetlerin
de azald›¤›n› ekledi.
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Helikopter Motoru
Belirsizli¤ini Koruyor
Konferans›n ö¤leden önce
yap›lan ortak oturumunda,
kara, hava ve deniz platform-
lar›nda kullan›lan tahrik sis-
temlerine iliflkin ihtiyaçlar ve
öncelikler de ortaya kondu.
SSM Hava Araçlar› Daire
Baflkanl›¤› Helikopter Grubu
Proje Müdürü Köksal Liman,
geçmiflten günümüze Türki-
ye’deki helikopter faaliyetleri
hakk›nda bilgilendirme de
yapt›¤› konuflmas›nda, motor
sistemlerinin sadece kara
araçlar› için de¤il hava araç-
lar› için de düflünülebilece¤i-
ni ifade etti. Liman, Türki-
ye’nin helikopter maceras›-
n›n, ‹kinci Dünya Savafl›’n›n
hemen akabinde, 1951-1952
y›llar›nda, Kaman taraf›ndan
üretilen KA 225 helikopteriy-
le bafllad›¤›n› söylerken, gü-
nümüze kadar olan süreç
içerisinde a¤›rl›kl› olarak as-
keri 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 çe-
ken Liman, projeyle ilgili ola-
rak “‹lk kez bir hava platfor-
munun gerçek anlamda or-
ta¤› olduk” diyerek, tek mon-
taj hatt›n›n Türkiye’de olaca-
¤›na dikkat çekti. Liman,
gündemdeki yerini koruyan
Genel Maksat Helikopteri
projesine de de¤indi. “100’ün

üzerinde helikopter tedariki
planlad›¤›m›z bu projede de
a¤›rl›kl› olarak dinamik sis-
temlerin üretiminin ülkemiz-
de yap›lmas›n› hedefliyoruz”
diyerek sözlerine devam
eden Liman, k›saca a¤›r nak-
liye helikopteri projesinden
de bahsetti. Liman, anlaflma-
n›n son aflamalar›nda bulu-
nulan nakliye helikopterleri
projesine yönelik olarak, sa-
y›n›n da az olmas› nedeniyle
do¤rudan al›m›n tercih edil-
di¤ini aktard›.
Liman’›n geçmiflten günü-
müze helikopter maceram›z›
özetledi¤i konuflmas›nda,
ATAK ile bafllayan sürecin,
genel maksat helikopteri
projesiyle taçland›¤›n› ve ar-
t›k bunlar›n bir sonraki ad›-
m›n›n da yerli özgün bir heli-
kopter projesinin bafllat›lma-
s› 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 amaç-
l› kullan›labilmesi planlanan
helikopterin, askeri alanda
özellikle e¤itim helikopteri
olarak, sivilde ise polisin ihti-
yaçlar›na yönelik kullan›lma-
s›n›n planland›¤›n› söyledi.
Liman, ATAK projesinde, her
ne kadar pale yönelik tasa-
r›m olmasa da, üretimi Tür-
kiye’de gerçeklefltirilecek ilk
helikopterler olmas› aç›s›n-

dan önemli katk›lar sa¤laya-
bilece¤ini düflündü¤ünü söy-
lerken, 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, ge-
nel maksat helikopterinin
motor konusunun hala belir-
sizli¤ini korudu¤unu ancak
yüzde 50 yerli kat›l›m›n he-
deflendi¤ini de aktard›.
Helikopter yap›m›n›n zorluk-
lar›na da de¤inen Liman, he-
likopterde çok fazla de¤iflke-
nin bulundu¤unu ve helikop-
ter tasarlaman›n uzun ve
zahmetli bir süreç oldu¤unu,
ancak bu zorlu¤un fark›nda
olduklar›n›n alt›n› çizdi. Heli-
kopter tasar›m›nda 3 kritik
bölümün ön plana ç›kt›¤›n› ve
bunlar›n da motor, transmis-
yon ve pal oldu¤unu belirten
Liman, bu bölümlerle ilgili
nelere dikkat edilmesi ge-
rekti¤ine de de¤indi.
Helikopterlerin kalbi oldu¤u-
nu belirtti¤i motor konusun-
daysa Liman, motorun, plat-
form maliyetinin yüzde
10’unu kapsad›¤›n› vurgula-
d›. Liman, genellikle turbo-
flaft tercih edilirken çok fark-
l› motor tiplerinin de tercih
edilmekte oldu¤unu ve a¤›r
ve daha az güçlü motorlar-
dan a¤›rl›kta hafif ama daha
güçlü motorlar tasarlanma-
s›na do¤ru bir geliflmenin ya-
fland›¤›na dikkat çekti.

Önümüzdeki y›llardaki bek-
lentilerini de aktaran Liman,
2007-2015 y›llar› aras›nda
pal, transmisyon ve motor
tasar›m›n›n hedeflenmedi¤i-
ni, üretimde de sadece pal
aflamas›nda bulunmay› plan-
lad›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› bek-
lediklerini aktard›. “Hedefi-
miz, hem pal hem de trans-
misyon tasarlay›p üretebile-
cek hale gelmek. TUSAfi’›n
liderli¤inde ve di¤er flirketle-
rimizin deste¤iyle, bu konu-
daki çal›flmalar›m›z› h›zlan-
d›raca¤›z” diyen Liman, ko-
nuyla ilgili umutlu oldu¤unu
da dile getirdi. Liman, motor
konusunda tasar›m ve üre-
tim aflamalar›nda bulunulup
bulunulmayaca¤› hakk›nda
ise henüz düflünme aflama-
s›nda olduklar›n› da sözleri-
ne 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¤erlendi-
rilmesinin gerekti¤ini söyle-
yerek bafllad›¤› konuflmas›n-
da, askeri sistemlerin güç
gruplar›ndan istedikleri kri-
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terlerin, sivil sistemlerinkin-
den çok daha a¤›r oldu¤una
iflaret etti.
Askeri motor sistemlerini de
üzerine tak›laca¤› platform-
lara göre kara-hava-deniz
olarak grupland›r›lan fienel,
kara araçlar›nda ihtiyaç du-
yulan en yüksek güç seviyesi-
nin, deniz araçlar› için hemen
hemen en alt güç seviyesine
denk geldi¤ini, hava araçlar›-
n›n güç sistemlerinin ise ta-
mamen farkl› bir alan oldu-
¤unu belirtti. Hava araçlar›-
n›n güç sistemlerinde, hem
platform hem de üzerindeki
sistemler için çok a¤›r gerek-
liliklerin bulundu¤unu akta-
ran fienel, kara araçlar›n›n
da gruplar halinde ifllenme-
sinin gerekti¤ini belirtti. Kara
araçlar›n›n muharebe, taktik,
lojistik ve insans›z araçlar ol-
mak üzere 4 ana grupta top-
layan fienel, TSK envanterin-
deki en büyük grubu, 100-200
beygirlik güç grubunun olufl-
turdu¤unu ifade etti. ‹kinci s›-
rada 50-100, üçüncü s›rada
ise 750-1000 beygirlik güç
gruplar›n›n bulundu¤unu ek-
leyen fienel, “Motor ve trans-
misyon konusundaki teknik
ve teknolojik meselenin öte-
sinde, hangi aral›¤a hizmet
verilece¤inin de tespit edil-
mesi önem kazan›yor” diye-
rek, öncelikle ihtiyac›n ta-
n›mlanarak, nereden baflla-
n›laca¤›n›n iyi belirlenmesi
gerekti¤inin alt›n› çizdi.
Sözlerine, bu noktada en

önemli konunun maliyet ol-
du¤unu belirterek devam
eden fienel, “Araç üreticileri,
en hafif, en az maliyetli, en
h›zl›, en küçük güç grubu
aray›fl›nda olacaklar ve reka-
bet için buna mecburlar. Sa-
dece 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 ola-
rak da fikirlerini beyan eden
fienel, “Milli tank›m›z için mi-
li bir güç grubunun hem ge-
rekti¤ine hem de yap›labilir-
li¤ine yürekten inan›yorum.
Yavafl yavafl olgunlaflma
noktas›na geldikçe ihtiyaçlar
bizi ister istemez yönlendiri-
yor ve eksikliklerimizi de bu
ihtiyaçlar do¤rultusunda her
geçen gün gideriyoruz” dedi.

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

kar aç›s›ndan öncelik teflkil
etmedi¤ini de aç›k sözlülük-
le dile getirdi. Güç paketi ta-
sar›m› için kritik tasar›m yet-
kinliklerine sahip olma ko-
nusunda yerli firmalar›n ça-
l›flmalar›n›n sürdü¤ünü be-
lirten Görgüç, milli bir güç
grubuna sahip olman›n,
z›rhl› araç alan›nda gelifltiri-
lecek rekabetçi ürünler için
kritik bir öncelik tafl›mad›¤›-
na inand›¤›n› söyledi. Gör-
güç, “Milli güç paketi üreti-
minin, mevcut ihtiyaç ra-
kamlar› ile fizibilitesi uygun
ç›kmayacakt›r. Ancak devlet
deste¤i ile uygulamaya ko-
nulabilir” 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, “Türki-
ye, güç paketi tasar›m› için
kritik tasar›m yetkinliklerine
sahip olma konusunda iler-
lemektedir, fakat henüz fir-
malar›n bu konuda yat›r›m›
gerçekçi görmedikleri anla-
fl›l›yor” dedi.
Görgüç konuflmas›nda, güç
paketi konusunu detayland›-
r›rken, milli güç paketine sa-
hiptir diyebilece¤imiz ülke-
lerde bile alternatif ürünle-
rin s›kl›kla kullan›lmakta ol-
du¤una iflaret ederek, motor

ve flanz›man için alt sistem
tasar›m ve do¤rulama mali-
yetlerinin yüksek olmas›n›n,
s›n›rl› adetlerdeki z›rhl› araç
uygulamalar›nda ortak çö-
zümlerin kullan›lmas›n› zo-
runlu k›ld›¤›n› vurgulad›. Su-
numunda çeflitli platformlar
ve bu platformlarda kullan›-
lan güç paketlerinin yer ald›-
¤› bir de yans› kullanan Gör-
güç, benzer taktik görevler
için tasarlanan askeri araç-
larda, marka baz›nda ayn›
veya benzer güç paketi çö-
zümlerinin uyguland›¤›n›
kat›l›mc›lara gösterdi.
Geçmiflten gelen tecrübeler-
le, konfigürasyon yönetimi,
motor flanz›man seçim ve
efllemesi konusunda ciddi
bir tecrübeye sahip oldu¤u-
nu belirtti¤i Otokar’›n, 100-
250 kW aras›nda motor gü-
cüne sahip, y›ll›k 2000 ade-
din üzerinde ticari araç üret-
mekte oldu¤unu aktaran
Görgüç, benzer araç da¤›l›-
m›n›n savunma sanayisi
ürünlerinde de bulundu¤u-
nun 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 tara-
f›ndan üretilmifl ve geçmifl
23 y›l boyunca TSK envante-
rinde kullan›ma girmifl
ürünler incelendi¤inde
14.000 adedi aflk›n üründe 5
farkl› güç grubunun kullan›l-
d›¤›n› belirtti.
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Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç’e
plaketini, SSM Sanayileflme Daire
Baflkan› Nuran ‹nci takdim etti.©
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Fizibiliteye Tak›l›rsak
Motor Üretmek 
Bir Hayal Olur
Görgüç’ün ard›ndan kürsü-
ye ç›kan FNSS Genel Müdü-
rü Nail Kurt ise askeri araç-
lar hakk›nda bilgilendirme
yaparak bafllad›¤› konufl-
mas›nda, daha iyimser bir
tablo çizdi. So¤utma modü-
lü, hava emifl filtresi, egzoz,
susturucu, yak›t tanklar› ve
alternatör gibi alanlarda,
ülkemizde faaliyet gösteren
yerli firmalar› örnek vere-
rek, “Fizibilitenin öncelikli
olarak aranmas› durumun-
da, bu firmalar›n hiçbiri bu
alanlarda çal›flma yapa-
mazd›” diyerek, konunun
önceli¤inde fizibilitenin bu-
lunmad›¤›na iflaret eden
Kurt, sözlerine, tasar›m
olarak yerlilefltirme aç›s›n-
dan iyi durumda oldu¤umu-
zu düflündü¤ünü söyleyerek
devam etti.
Motor üretimi aç›s›ndan da
önerilerini dinleyicilerle
paylaflan Kurt, k›sa ve orta
dönemde fosil yak›tl› kon-
vansiyonel bir motorun yer-
li olarak gelifltirilip, üretile-
bilece¤ini söylerken, bunun
için öncelikli olarak ihtiya-
c›n tan›mlanmas›n›n flart
oldu¤una dikkat çekti. SSM
ve Genelkurmay Baflkanl›-
¤›n›n yan› s›ra ilgili sektör-
lerin kat›l›m› ile motorlar›n

uygulama alan›n›n belirle-
nerek, hem araç gruplar›-
n›n hem de güç aral›¤›n›n
ne olaca¤›n›n netlefltirilme-
sinin gerekti¤ini vurgulayan
Kurt, üretilecek motorun,
a¤›r ticari araçlarda da kul-
lan›labilecek flekilde tasar-
lanmas›n›n önemine de¤in-
di. 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 saye-
sinde de gelifltirme ve pro-
totip üretiminde yol kat edi-
lebilece¤ini ekledi. Üretile-
cek olan motorun, artt›r›la-
bilir güç kapasitesine sahip
olmas›n›n ve uzun vadeli
kullan›m için gelece¤in tek-
nolojilerini 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 ülkeler-
le maliyetlerin paylafl›lmas›
ve pazar›n geniflletilmesi
gibi konularda ifl birli¤i ya-
p›lmas›n›n faydal› olaca¤›n›
düflündü¤ünü söyleyen
Kurt, gelifltirilecek yerli
motorun askeri ve ticari
araçlarda kullan›m› konu-
sunda milli bir uzlaflma
oluflturulmas›n›n flart oldu-
¤unun alt›n› çizdi. Gelifltir-

me ve prototip üretimi hak-
k›nda ise yurt d›fl› motor ta-
sar›m firmalar›ndan yarar-
lan›lmas› gerekti¤ine de¤i-
nerek, 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›k-
lar›n› belirtirken, ZMA araç-
lar›nda kullan›lan Allison
flanz›man›n›n, lisans kapsa-
m›nda, HEMA Diflli Sanayi
ve Ticaret A.fi. taraf›ndan
üretilmekte oldu¤unu ekle-
di. Lisanss›z tasar›m ve
üretimin zorluklar›na de¤i-
nirken, FNSS’nin kendi ta-

sar›m› olan Seyyar Yüzücü
Hücum Köprüsü (SYHK)
diflli kutusundan örnek ve-
ren Kurt, kendi tasar›mla-
r›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›n-
dan ciddi bir sorun yarat-
mam›fl oldu¤unu da sözle-
rine ekledi.
Psikolojik, teknik ve mali
engellerin afl›lmas›n›n im-
kâns›z olmad›¤›n›n alt›n› çi-
zen Kurt, baflta ekonomik
olmayan üretim sürecinin
zamanla, pazar yarat›ld›k-
ça, karl› hale getirilebilece-
¤ine inand›¤›n› vurgulad›.
Politik aç›dan da ba¤›ml›l›k-
tan 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› konu-
lar› hala konuflmak, ülke-
mize binlerce motor ithal
etmifl ve d›fl k›s›tlamalarla
mücadele ediyor halde ol-
mak istemiyorsak, bir çö-
züm yolu konusunda uzla-
flarak özverili davranmam›z
gerekti¤inin alt›n› çizerek
sözlerini noktalad›.

ÖZEL HABER
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FNSS Genel Müdürü
Nail Kurt

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.
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Yeni Yetenekler 
Kazan›labilir
Kurt’un ard›ndan kürsüye ç›-
kan TEI Tasar›m Mühendisli-
¤i Direktörü Erhan Tayyar,
TEI olarak faaliyet gösterdik-
leri alanlar› dinleyicilere ak-
tar›rken, yeni nesil dizel mo-
torlar›n›n, havac›l›kta tercih
edilme nedenlerini de pay-
laflt›. Tayyar bu nedenleri,
kolay kullan›m, verimli yak›t
maliyeti, düflük bak›m mali-
yeti ve düflük emisyon de-
¤erlerine sahip olmas› gibi
nedenler fleklinde özetler-
ken, dünya otomotiv sanayi-
sinin rekabetçi ortam›n›n da
yüksek kalite ve güvenlik
aç›s›ndan sürekli bir gelifli-
min itici gücünü oluflturdu-
¤unu vurgulad›.
Havac›l›k sektöründe, dizel
motorlar›n yurt içine uyar-
lanmas› konusunda ise, oto-
motiv sanayisinin sahip ol-
du¤u imkânlar›n›n potansi-
yel oluflturdu¤unu belirten
Tayyar, Ar-Ge, tasar›m, üre-
tim ve elektronik sistemler
aç›s›ndan sahip olunan tüm
imkânlar›n aktar›m›yla, yeni
yeteneklerin kazan›labilme-
sinin de mümkün oldu¤una

dikkat çekti. Özellikle ‹HA’lar
üzerinde örnekler verdi¤i
konuflmas›nda, TEI’de yürü-
tülen, turbojet ve turboprop
motor gelifltirilmesi ve tur-
bodizel 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 mo-
torlar›n yüksek kalitesi ve
bunun sonucu olan yüksek
güvenilirlikleri ile özellikle
farkl› itki sistemlerine ihti-
yaç duyan ‹HA’larda gittikçe
artan bir uygulama alan›
bulduklar›n› vurgulad›.
Dünyada yeni nesil dizel mo-
tor çal›flmalar›ndan örnek-
ler veren Tayyar, otomotiv
modifikasyon alan›nda 
Thielert (Almanya), Austro
Engine (Avusturya) ve SMA
(Fransa)’n›n sertifikasyonla-
r›n› tamamlayan motorlar›y-
la, halen sertifikasyon süre-
ci devam etmekte olan çe-
flitli otomotiv modifikasyon
ve özgün projelerden de ör-
nekler verdi.

Bafllang›ç Noktas›
Belirlendikten Sonra
Tasar›m Gayretine
Girilmeli!
Konferans›n ö¤leden önce
yap›lan ilk oturumunun son
konuflmac›s› Savunma Sa-
nayii Müsteflar› Murad Ba-
yar oldu. Bayar, platform-
larla motor alan›ndaki
mevcut durumu irdeleye-
rek bafllad›¤› konuflmas›n-
da “Ülkemizin platform çö-
zümü, özellikle kara plat-
formlar›nda, silahl› kuvvet-
lerin ihtiyaçlar›n› karfl›la-
maya yönelik olarak ç›kar-
t›labiliyor, ihraç edilebiliyor
ve fizibilite var” dedi. Bayar,
son y›llarda da deniz araç-
lar›na yo¤unlafl›ld›¤›n› be-
lirtirken, gemi inflas›nda,
su üstü platformlarda ihti-
yaçlar›m›z› karfl›lamaya
do¤ru gidildi¤ini ifade etti.
Bayar, hava araçlar›nda da,

özellikle ‹HA odakl› çal›fl-
malar›n sürdürüldü¤üne de
de¤indi. Bafllang›ç noktas›-
n›n belirlenmesinde tekno-
lojik zorluk ve teknik yap›-
labilirli¤in iyi flekilde de-
¤erlendirilerek, optimum
noktan›n ne oldu¤unun be-
lirlenmesi ve kaç beygirlik
bir motorun bunu karfl›la-
yaca¤› konular›n›n öne ç›k-
t›¤›n› söyleyen Bayar, kara
araçlar› için tasarlanacak
bir motorun öncü olabile-
ce¤ine iflaret etti. Bayar,
kara araçlar› içerisinde,
tank alan›na odaklan›labi-
lece¤inin halen tart›fl›ld›¤›-
n› da dinleyenlerle paylaflt›.
Tasar›m sürecinin de ülke-
mizdeki faaliyetlerin aras›na
eklendi¤ini ve çeflitli proje-
lerde, baflar›yla; entegras-
yon, ürün tasar›m› ve plat-
form tasar›m› gibi uygula-
malar›n yap›labildi¤ini söy-
ledi¤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 yö-
nelmemiz gerekiyor” diye-
rek, motorda da art›k nere-
den bafllayaca¤›m›z› tespit
edip, ard›ndan tasar›m gay-
retine girmemiz gerekti¤ini
vurgulad›.

ÖZEL HABER
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TEI Tasar›m Mühendisli¤i
Direktörü Erhan Tayyar

F‹GES Genel Müdürü 
Ö¤üt ve Müsteflar Bayar
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Ülkemizde faaliyet gösteren
motor üreticilerinden örnek-
ler veren Bayar, motor üret-
mekte bir sorunumuzun ol-
mad›¤›n›, ancak transmisyon
konusunun biraz daha zorla-
y›c› bir süreç olabilece¤ine
dikkat çekti. Bayar, konufl-
mas›nda fizibilite konusuna
da de¤inirken, üretilecek
motorlar›n çok yönlü kullan›-
ma sahip olarak, kara ve de-
nizin yan› s›ra sivil alanlarda
da kendine yer edinmesinin
önemine vurgu yapt›. Tesis
için de ayr› bir yat›r›ma ihti-
yaç bulunmad›¤›n›n alt›n› çi-
zen 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 ça-
l›fltayda da bu konunun tar-
t›fl›ld›¤›n›, ard›ndan da bir fi-
zibilite raporunun oluflturul-

du¤unu söyledi. ‹lk olarak
kara araçlar›nda bafllayan,
sonras›nda denize geniflleti-
len çal›flmalar›, paralel ola-
rak da havada, özellikle pis-
ton ve turbojet çal›flmalar›-
na do¤ru yönlendirebilecek-
lerini düflündü¤ünü söyle-
yen Bayar, henüz konuyla il-
gili görüfl al›flverifllerinin
sürdü¤ünü ve flu an için net-

leflmifl bir yol haritas›n›n bu-
lunmad›¤›n› ekledi.

Firma Sunumlar›nda
Teknik Detaylar da
Aktar›ld›
Ö¤leden sonraki firma su-
numlar› ve özel konu bafl-
l›klar›na yönelik oturumlar-
da ise ö¤leden önceki su-
numlardan farkl› olarak,

konuyla ilgili stratejiler de-
¤il çeflitli teknik detaylar
sunuldu. Simülasyon prog-
ramlar›n›n çeflitli alanlarda
kullan›mlar›na da örnekle-
rin verildi¤i sunumlarda,
bugünün ve gelece¤in güç
sistemlerinden teknik ay-
r›nt›lar aktar›ld›.
Çal›fltaya iki sunu ile katk›-
da bulunan motor tasar›m›
alan›nda uzmanlaflm›fl FEV
firmas›n›n, mevcut motor-
lar›n askeri motorlara dö-
nüfltürülmesindeki zorluk-
lara ve en bafltan askeri ta-
lepleri göz önüne alarak ta-
sarlanan motorlar›n avan-
tajlar›na de¤indi¤i sunum
dikkatleri çekti. FEV, su-
numlar›n›n yan› s›ra moto-
run dinamik parçalar›n›n
bilgisayar ortam›nda anali-
zine ve optimizasyonuna
olanak veren FEV Virtual
Engine yaz›l›m›n› da stan-
d›nda tan›tt›.

ÖZEL HABER

Motor tasar›m› alan›nda uzmanlaflm›fl FEV firmas› etkinli¤e kalabal›k bir ekiple kat›ld›.
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S avunma Sanayii Müs-

teflar› Murad Ba-

yar’›n, savunma ve

askeri havac›l›k alan›nda ol-

du¤u kadar sivil havac›l›k

sektöründeki simülatör ih-

tiyaçlar›n›n da art›k yurt

içinden karfl›lanmas› gerek-

lili¤ine vurgu yapt›¤› aç›l›fl

konuflmas› ile bafllayan Ça-

l›fltay’da, simülatör sektö-

ründe yap›lan çal›flmalar

hem savunma hem de sivil

uygulamalar aç›s›ndan ele

al›nd›. THY E¤itim Baflkan›

Menderes Çak›c›, Hava Kuv-

vetleri Komutanl›¤› Proje

Yönetim Daire Baflkan› Hv.

Plt. Tu¤g. Ali Çetinkaya, 

HAVELSAN Yönetim Kurulu

Baflkan› Hayrettin Uzun ve

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ah-

met Acar’›n konuflmalar›n›n

ard›ndan ise oturumlara

geçildi.

Oturum baflkanl›¤› ODTÜ

Havac›l›k Mühendisli¤i Bö-

lüm Baflkan› Prof. Dr. Ozan

Tekinalp taraf›ndan yap›lan

ilk oturumda, Türkiye’nin

biliflim ve sistem evi 

HAVELSAN’da Proje Yöne-

ticisi olarak görev yapan

Koray Uyar taraf›ndan

öncelikle “Uçufl Simüla-

törlerinde Alg› Sistem-

leri (Ses, Görsel, Yük

Kontrol, Hareket, Titre-

flim Sistemleri)” ele

al›nd›. Birinci oturumda,

bu alanda faaliyet göste-

ren sektör firmalar›m›z d›-

fl›nda ‹TÜ-ROTAM ve 

ODTÜ-MODS‹MMER tara-

f›ndan da üniversiteler bün-

yesinde yürütülen çal›flma-

lar hakk›nda bilgiler verildi.

‹TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri

Fakültesi (UUBF) Uzay Mü-

hendisli¤i Bölümü Baflkan

ÖZEL HABER
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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
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Yard›mc›s› Prof. Dr. F›rat

O¤uz Ediz, HELS‹M proje-

sinde ‹TÜ UUBF’nin katk›la-

r›ndan ve mevcut yetenek-

lerden bahsederken, bir son-

raki konuflmac› AEROT‹M

Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr.

‹lkay Yavrucuk “Uçufl simü-

latörlerinde Aerodinamik

Simülasyonu ve ‹tki Sistem-

leri Modellenmesi” bafll›kl›

bir sunum yapt›. TUSAfi Ha-

va Arac› Tasar›m Müdürü

Hakan ‹flçi taraf›ndan da

“Taarruz Helikopteri Simü-

latörü için ‹nsan Faktörleri

De¤erlendirmesi” konulu

sunumun gerçeklefltirilme-

sinin ard›ndan, bu oturu-

mun son konuflmac›s› 

ODTÜ Araflt›rma Görevlisi

Türkan Karakufl, “Uçufl Si-

mülatörlerinin E¤itmen

Konsol Yaz›l›mlar› için Kul-

lan›c› Arayüzü K›lavuzu Ge-

lifltirilmesi” bafll›¤› alt›nda

ODTÜ bünyesinde yürütü-

len çal›flmalardan bahsetti.

Hava Kuvvetleri Komutanl›-

¤› Muharip Uçak fiube Mü-

dürü Alb. Murat Yalç›nel

baflkanl›¤›nda icra edilen

ikinci oturumda ise 

HAVELSAN Ar-Ge Mühen-

dislik Müdürü Hikmet Top-

cuo¤lu “A¤ Destekli Yete-

nek ve Uçufl Simülatörleri –

Canl›, Sanal, Yap›sal Simü-

latör Entegrasyonu ve Ar-

Ge Faaliyetleri” konulu bir

sunumla aç›l›fl› yapt›. Aka-

binde kürsüye ç›kan ETC-IS

Yönetim Kurulu Baflkan›

Hüsnü Onufl ise “Yeni Simü-

latör Anlay›fl›: Gerçek Tak-

tik Muharebe Sistemleri”

bafll›kl› sunumuyla simüla-

tör sektöründe dünyada ne-

ler yap›ld›¤›na ve bu alan-

daki son teknolojik gelifl-

melere projektör tuttu.

“Uçufl Simülatörlerinde

Gerçek Zamanl› Görüntü

Üretme Teknolojileri” ko-

nusu Simsoft Genel Müdürü

Gökçe Y›ld›r›m taraf›ndan

ele al›n›rken, bilgisayar ta-

banl› e¤itim sistemleri ala-

n›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 si-

mülatörlerinde e¤itim yar-

d›mc›lar›n›n gereklili¤ini ve

fonksiyonlar›n› anlatt›. ‹kin-

ci oturumun kapan›fl sunu-

munu ise MilSOSFT’ta gö-

revli yaz›l›m mühendisi

Turgay Çelik “HLA Uyumlu

Taktik Çevre Simülasyonu”

konusunu ele alarak yapt›.

Çal›fltay›n üçüncü ve son

oturumuna ise SSM Uygula-

ma Yaz›l›mlar› ve Simülatör

Projeleri Müdürü Abdullah

fien baflkanl›k yapt›. Bu otu-

rumda ise HAVELSAN Si-

mülasyon ve E¤itim Sis-

temleri ‹fl Gelifltirme Mü-

dürü Yusuf Akbu¤a “Türki-

ye’de Uçufl Simülatörleri”

konusunu; KATRON Proje

Ofis Yöneticisi Tamer Köfl-

ker “Uçufl Simülatörü Üre-

timi için Gereken Teknik ve

‹dari Altyap›lar” konusunu; 

HEAfi Hava Trafik koordi-

nasyon Müdür Vekili Ayhan

Karanfil “Sivil Sektörde Si-

mülatör Kullan›m› ve ‹htiya-

c›” 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 bafl-

kanl›¤›nda HAVELSAN Ge-

nel Müdürü Dr. Faruk Yar-

man, TSK MODS‹MMER

Müdürü Doç. Dr. Veysi ‹fl-

ler ve Anadolu Üniversi-

tesi Sivil Havac›l›k Yük-

sek Okulu Pilotaj Bölü-

mü Yöneticisi Ö¤retmen

Pilot Önder Özler’in

kat›l›m› ile gerçeklefl-

tirildi. Arslan’›n, ger-

çeklefltirilen 3 oturu-

mun k›sa bir de¤erlen-

dirmesini yaparak bafllad›-

¤› panelde, özellikle üni-

versite ve yüksek okullarla

yap›labilecek ifl birliklerine

de¤inilirken tabiî ki bu

panelin ana çerçevesini

HAVELSAN’›n faaliyetleri

çizdi. Dr. Yarman, konufl-

mas›n›n bafl›nda, simülatör

çal›flmalar›nda karfl›lafl›la-

bilecek zorluklara ve so-

runlara de¤inirken, her fle-

ye ra¤men Türkiye’nin bu-

gün dünyada bir simülas-

yon ve e¤itim merkezi ko-

numuna geldi¤ini vurgula-

d›. Özellikle HAVELSAN’›n

alt yüklenicileri ile birlikte

güzel bir ekosistem yaratt›-

¤›n› belirten Dr. Yarman,

baflta SSM olmak üzere,

müflterileri olan son kulla-

n›c›lar›n önce güveni, sonra

teflviki ve sonra sabr› saye-

sinde, 14 y›l içerisinde, si-

mülatör bak›m› yapan bir

firma pozisyonundan, bu

alanda bir dünya markas›

haline geldiklerini söyledi.

Gelecekte bu alanda sürdü-

rülebilirli¤in sa¤lanmas›

konusunda, baflta sivil ha-

vac›l›k olmak üzere, birçok

sebepleri oldu¤unu da söz-

lerine ekleyen Dr. Yarman,

Türkiye’nin teknolojik ol-

gunluk derecesi ve kalifiye

iflçili¤i de göz önünde bu-

lunduruldu¤unda yüksel-

meye devam edeceklerini

belirtti.
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Irak ve Afganistan cephe-
lerindeki savafl›n beklen-
di¤i gibi k›sa sürede zafer-

le sonlanmamas›n›n, ABD
kamuoyu aç›s›ndan iki
önemli sonucu oldu. Hemen
hemen her gün cephede gö-
rev yapan ABD’li askerlerin
ölüm ve yaralanma haberle-
rinin gelmesi, savafl›n en k›-
sa sürede bitirilmesine yö-
nelik tepkileri art›r›rken, ar-
tan maliyetlerin, ekonomik
olarak “Amerikan rüyas›n›”
etkilemeye bafllamas› da hü-
kümetin savafl karar›na kar-
fl› ABD halk›n›n duydu¤u
flüpheleri besledi. Bu nokta-
da, ABD hükümetinin ivedi-
likle çözmesi gereken ve
uzun vadede kendisine bü-
yük sorun oluflturmaya bafl-
lam›fl olan üç problem, iyice
belirginleflti. Bunlar; ABD
hükümetinin savunmaya yö-
nelik politikalar›na sivil des-
te¤in sa¤lanmas›, ABD Ordu-
suna yönelik “nitelikli” insan
kayna¤›n›n oluflturulmas› ve

her iki koflulun da sürek-
lili¤inin sa¤lanmas›.

ABD’de, bu üç sorunun çözü-
müne yönelik giriflimlerde,
özellikle halkla iliflkiler ko-
nusuna 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 üretil-
mesi ve sosyal hizmet prog-
ramlar›n›n hayata geçirilme-
sini içeren halkla iliflkiler fa-
aliyetleri konusunda, Alion
Science and Technology fir-

mas›yla 97 milyon dolarl›k
bir anlaflma yapmas› da bu-
nun önemli bir örne¤ini olufl-
turuyor.
Ancak, ABD hükümetinin, bu
sorunlara yönelik olarak ön-
ceki y›llarda da çeflitli giri-
flimleri hayata geçirmeye
bafllad›¤› görülüyor. 2006 y›-
l›ndan itibaren yo¤unlaflt›¤›
görülen bu giriflimlerde,
özellikle ABD Savunma Ba-
kanl›¤›n›n baflrolü oynad›¤›
görülüyor. ABD Genelkurma-
y›n›n halkla iliflkiler görevini

üstlenmifl oldu¤u izlenimini
veren ABD Savunma Bakan-
l›¤› da orduya insan kayna¤›-
n›n ve sivil deste¤in sa¤lan-
mas›na yönelik olarak çeflitli
program ve projeleri ard› ar-
d›na hayata geçirirken, bu-
gün de benzer faaliyetlerini
sürdürmeye devam ediyor.
ABD Savunma Bakanl›¤›,
2006 y›l›nda, kendi bünyesin-
de bulunan ABD Kara Kuv-
vetleri Sekreterli¤i (Secre-
tary of the Army)’nin sorum-

lulu¤u alt›nda, ABD Kara
Kuvvetlerine sa¤l›k ve

ifl güvenli¤i gibi çe-
flitli alanlarda
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ABD, “Hükümet-Halk-Ordu”
Sacaya¤›n› Sa¤lamlaflt›rmakta
Kararl› ABD’nin, 11 Eylül sald›r›lar›n›n ard›ndan “ulusal güvenli¤e

karfl› asimetrik bir d›fl tehdit” alg›lamas›yla hareket etmeye

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
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destek vermek üzere, sivil
uzmanlar›n yetifltirilmesine
yönelik Army Civilian Corps
ad› alt›nda bir birim olufltu-
ruldu¤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, Natio-
nal Security Language Initi-
ative (NSLI) kuruldu.

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

www.myfuture.com oldu. Ba-
kanl›¤›n halkla iliflkiler çal›fl-
malar›n›n yürütüldü¤ü Joint
Advertising Market Research
and Studies (JAMRS) progra-
m›nca, Kas›m ay›nda duyuru-
lan www.myfuture.com ‹nter-
net sitesi ile 16-24 yafl aral›-
¤›ndaki ABD’li gençlerin, ge-
lecekteki e¤itim ve kariyer
tercihlerine ›fl›k tutulmas›
hedeflenirken, kapsaml› ve
tarafs›z(!) bilgilendirmeyle,
gençlerin e¤itim ve kariyer
tercihlerinde silahl› kuvvet-
ler de bir seçenek olarak su-

nuluyor. ABD Savunma Ba-
kanl›¤›ndan sa¤lanan veri-
lerle desteklenen sitede,
gençlere, geleceklerine yö-
nelik karar seçenekleri ve
verdikleri kararlara ulafl-
mak 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 ihti-
yaç duyma nedenini
ise mevcut e¤itim ve
kariyer sitelerinde,
silahl› kuvvetlere
yönelik bilgilendir-
menin eksik olmas› flek-
linde aç›kl›yor. 
Askeri alandaki imkânlar›n,
di¤er e¤itim ve kariyer se-
çenekleriyle çeliflmesi ge-
reken ayr› bir alan olmad›-
¤›n› ortaya koymaya çal›fl-
t›klar›n› ekleyen Boehmer,
www.myfuture.com ile sa-
dece askeri e¤itim ve kari-
yer imkânlar› hakk›nda bil-
gilendirme yap›lmad›¤›, ayn›
zamanda bu imkânlar›n,
gençlere cazip seçenekler
olarak da sunuldu¤unu vur-
guluyor.

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 pay-
lafl›m a¤lar›nda, www.myfu-
ture.com hakk›nda çeflitli ta-
n›t›mlar›n yap›lmakta oldu-
¤unun da alt›n› çiziyor. Boeh-
mer ve ekibinin bu konuda
izledi¤i strateji do¤ru olacak
ki ABD Savunma Bakanl›¤›n-
dan yap›lan aç›klamada, he-
nüz 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 alan-
da kariyer yapmay› hiç dü-
flünmeyen gençlerin dahi,
askeri e¤itim ve kariyer im-
kânlar›na ilgi göstererek,
yetkili merciler ile ba¤lant›-
ya geçtikleri belirtiliyor.
Gerek e¤itim gerekse kari-
yer aç›s›ndan silahl› kuvvet-
lerin sunabileceklerini de-
tayl› olarak ortaya koyan
www.myfuture.com, ziyaret-
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çilerine, 1000’in üzerinde
sivil ve askeri kariyer imkâ-
n› ve yaklafl›k 7000 akredite
kolej ve meslek okulu hak-
k›nda bilgiler sundu¤u gibi,
çeflitli ifl alanlar›ndaki orta-
lama maafllar›n ne oldu¤u-
na yönelik olarak da soru
iflaretlerini gideriyor. Sitede
ayr›ca, “Scholastic Aptitude
Test” olarak adland›r›lan ve
ö¤rencinin yeteneklerinin
saptand›¤› bir test de bulu-
nurken, siteye üye olan kul-
lan›c›lar, ad›m ad›m planla-
nan bir liste oluflturarak, bir
sonraki ziyaretlerinde ince-
lemek üzere favori okul ve
ifl seçeneklerini, kendi he-
saplar›na kaydedebiliyor.
Sitede ayr›ca, koleje ve ilk ifl
görüflmesine haz›rl›k konu-
sunda tavsiyeler yer al›r-
ken, temel askeri e¤itim
hakk›nda çeflitli bilgilendir-
melerin yap›lmas› da unu-
tulmam›fl.

ABD Ordusundaki 
Gaziler Tekrar 
Sisteme 
Kazand›r›l›yor
ABD Savunma Bakanl›¤›
cephesinden bu giriflimin
farkl› boyuttaki bir benzeri-
nin de ABD’nin savunma
sektöründeki devlerinden
olan Raytheon’dan geldi¤ini
görüyoruz. Raytheon ve a¤
teknolojilerinde dünya ça-
p›nda bir firma olan Cisco,
“Wounded Warrior Project”
olarak adland›r›lan, ABD’li
gazilerin yeniden hayata ka-
zand›r›lmas›na yönelik ola-
rak bafllatt›klar› projeyi, bili-
flim teknolojileri (IT) e¤itimi-
ni 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 gö-
revleri üstlenecek flekilde
e¤itilerek, yeniden “ülkele-
rine hizmet” için savunma
alan›ndaki görevlerine dön-
dürülmelerinin hedeflendi¤i
vurgulan›yor.
Hiçbir kâr amac›n›n güdül-
medi¤i belirtilen proje 
kapsam›nda, “Transition 
Training Academy (TTA)” ve
“Warriors to Work” prog-
ramlar› için, Raytheon, 5 y›l-
l›¤›na, 2,5 milyon dolar ay›-
r›rken, Cisco da biliflim tek-
nolojileri konusundaki bilgi
birikimiyle projeye destek
verecek. Cisco’nun, 2006’da
kurmufl oldu¤u ve 1,25 mil-
yon dolar harcad›¤› TTA’da,
bugüne de¤in, 1100’ün üze-
rinde kat›l›mc› ve 900’ün
üzerinde yüksek lisans ö¤-
rencisine biliflim teknoloji-
leri üzerine ileri seviyede
beceriler kazand›r›ld›¤› söy-
leniyor.

Hedeflerde 
Bölünmüfllük, 
Güç Kayb›na Yol Açar
‹ngiliz stratejist Paul Ken-
nedy’nin “Büyük Güçlerin
Yükselifl ve Çöküflleri” adl›
eserinde de hükümet, halk
ve ordunun, amaçlara ulafl-

maya yönelik olarak eflgü-
dümlü hareket etmesinin
kritik önemi, tarih sayfala-
r›ndan çeflitli örneklerle
vurgulan›yor. Her iki dünya
savafl› sürecinde Fransa’n›n
içinde bulundu¤u durum,
böyle yap›lmad›¤›nda neler-
le karfl›lafl›labilece¤ine dair
güzel bir örnek oluflturuyor.
Fransa’n›n, özellikle 1914-
1940 y›llar› aras›nda izledi¤i
stratejilere bak›ld›¤›nda, or-
du ve halkta yüksek moral,
askerin daha s›k› e¤itimi,
ulusal savunma için halk›n
fedakâr deste¤inin sa¤la-
mas› gibi koflullar›n olufltu-
rulamad›¤› ve orduya sade-
ce operatif ve taktik doktrin-
ler gelifltirme görevinin ve-
rilerek, sivil kesim ile karfl›-
l›kl› güven ortam›n›n yarat›l-
mas›n›n ihmal edildi¤i gö-
rülmektedir. Hükümetin,
politik amaçlar›na ulaflmak
için, sahip oldu¤u güç un-
surlar›n› ayn› do¤rultuda
yönlendiremedi¤i bu dö-
nemde, askeri liderlik de
otoriteden yoksun b›rak›l-
m›fl ve sivil-asker sürtüfl-
mesi 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-

sel nedenlerden ileri geldi-
¤ine dair yorumlar yap›lm›fl-
sa da, sorunun temelinde,
ulusal güç unsurlar› aras›n-
daki bölünmüfllü¤ün bulun-
du¤u görülebilmektedir.
Ulusal amaçlar do¤rultu-
sunda, ulusal güç unsurlar›-
n›n uyum içerisinde olmad›-
¤› Fransa, güç kayb›na u¤ra-
m›fl ve topraklar›n›n iflgaliy-
le sonuçlanan sürece ad›m
ad›m ilerlemifltir.
Elbette, günümüzden 70-80
y›l önceki süreçte geçerli
olan siyasi ve sosyal koflul-
lar farkl›laflm›fl olsa da te-
mel dinamiklerin, asl›nda,
neredeyse hiç de¤iflmedi¤ini
görmek gerekir. Özellikle de
harp koflullar›n›n, ülkeler ve
uluslar› üzerindeki etkileri-
ne ve bu etkileri yönlendire-
rek hedeflere nas›l ulafl›la-
bilece¤ine yönelik çal›flma-
lar akademik alanda sürer-
ken, denklemin ana aktörle-
rinin aras›nda yönetim, halk
ve ordunun öne ç›kt›¤›n› ra-
hatl›kla söyleyebiliriz. Bu
noktan›n biraz daha anlafl›l›r
olmas› için, ça¤›m›z›n harp
teorisyenlerinden olan Bru-
ce Bueno de Mesquita’n›n
görüfllerine k›saca de¤in-
mekte fayda var.
Mesquita da, özellikle harp
dönemlerinde, ulusal kay-
naklar›n amaçlara ulaflma-
da verimlili¤i art›r›c› etkisi-
ne de¤inerek, bunlar› de-
mografik, askeri ve ekono-
mik alanda öne ç›kartmak-
tad›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 des-
teklenmesi gerekir. Bu efl-
güdümün sa¤lanamamas›
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durumunda ise karar ve uy-
gulama mekanizmalar› ara-
s›nda dengesizlik ortaya ç›-
kar ve bu da ülke menfaat-
leri 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 ulafl-
mada çok daha baflar›l› ola-
ca¤› flüphesizdir.

Rusya ve 
‹srail Örnekleri
Mesquita’n›n teorisine canl›
bir örnek Rusya’d›r.
SSCB’nin da¤›lmas›n›n ar-
d›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 ye-
niden güç kazanmaya baflla-
m›flt›r. Bunda, Rus do¤al
gaz ve petrol borular›ndan
geçen dolarlar›n etkisi el-
bette bulunsa da burada
esas olan kaynaklar›n “güç-
lü bir Rusya” havuzunda
toplanmas›n›n sa¤lanabil-
mifl olmas›d›r. S›ras›yla
güçlü devlet, güçlü ekonomi
ve güçlü ordu söylemiyle
hareket eden Putin iktidar›,
özellikle özellefltirmeler so-
nucu orant›s›z bir flekilde
zenginleflen oligarklara

karfl› uygulad›¤› sert yön-
temler aç›s›ndan, her ne ka-
dar elefltirilere maruz kal-
m›flsa da, ekonomik kay-
naklar›n merkezi otoriteye
ba¤l› hale getirilmesiyle, bu
kaynaklar›, ülkenin güç un-
surlar›n›n beslenmesi için
kullanmay› baflarm›flt›r.
Bu güç unsurlar› içinde, or-
du ön plana ç›kmaktad›r.
Rus siyasi tarihinde her za-
man önemli bir yere sahip
olan ordunun, özellikle Yelt-
sin döneminde devlet karfl›-
s›nda sivil nitelikli toplum
dinamiklerinin oluflmas› ile
güç kaybetti¤i görülürken,
devlet kademesinde de sivil

ve askeri yönetim anlay›flla-
r›n›n giderek farkl›laflmas›
bu etkiyi daha da artt›rm›fl-
t›r. Putin döneminde ise
devletin merkezilefltirilmesi
için ordunun iktidar güdü-
münün 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. Yi-
ne Putin iktidar›yla birlikte
h›zland›r›lan ve Medvedev’le
sürdürülen Rus Ordusunda-
ki reform sürecinde de halk
deste¤inin sa¤lanmas› ko-
nusuna ayr› bir önem veril-
di¤i ve bu konuda öncelikli

olarak kamuoyu oluflturul-
mas› hedeflendi¤i bugün de
görülmektedir. Her ne ka-
dar Rusya’da, halen orduyla
ilgili pek çok sorun süregel-
se de 10 y›l öncesine göre
çok farkl› bir noktada olduk-
lar› da bir gerçektir.
Hükümet, halk ve ordu uyu-
munu sa¤lamay› baflard›¤›
flüphe götürmeyen bir bafl-
ka örnek ülke olan ‹srail de,
geçti¤imiz günlerde, trav-
matik tecrübelerden geçmifl
olan ordu mensubu askerle-
rin sivil hayata adaptasyo-
nunu sa¤layan yeni bir prog-
ram bafllatt›. Raytheon’un
ABD’de bafllatt›¤› program›n
bir benzeri olan ve ‹srail Si-
lahl› Kuvvetlerinin insan gü-
cünü sa¤layan “Education
and Youth Corps” taraf›ndan
yürütülen program, ordu-
dan terhis edilen askerile-
rin, kendilerine verilecek
çeflitli ilave kurslarla, ordu-
daki görevleri esnas›nda
edindikleri becerilerin gelifl-
tirilmesini ve sahip oldukla-
r› niteliklere uygun alanlar-
da, ‹srail Silahl› Kuvvetleri
için çal›flmaya devam etme-
lerinin sa¤lanmas›n› hedef-
liyor.
Hükümet, halk ve ordunun
eflgüdümlü hareket etmesi-
nin kritik önemini kavram›fl
olan ABD’nin, bu üç güç un-
surunu tek bir yumruk hali-
ne getirme konusunda ka-
rarl› oldu¤u rahatl›kla görü-
lebiliyor. Önümüzdeki sü-
reçte, ABD’nin bu konudaki
girflimlerinin ne derece ba-
flar›l› olaca¤›n› hep birlikte
izleyece¤iz. Ancak, uzun va-
deli stratejiler üretebilen ve
bu stratejileri hayata geçir-
me baflar›s›na sahip olan ül-
kelerin bu baflar›lar›n›n ar-
d›nda, sahip olduklar› insan
kaynaklar›n› en verimli fle-
kilde kullanabilmelerinin
bulundu¤undan yola ç›ka-
rak, ABD’nin de elindeki,
gerek teknoloji gerekse fikir
gücüne, mali aç›dan da ol-
dukça cömert davranarak
destek vermeye devam ede-
ce¤ini bekleyebiliriz.
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Rusya da ordudaki 
reform sürecine 
halk deste¤inin 

sa¤lanmas› 
konusuna ayr› bir 

önem veriyor.

‹srail’in de mecburi hizmet süreleri dolan askerilerin, niteliklerine uygun alanlarda ‹srail Silahl› Kuvvetleri için çal›flmaya devam
etmelerinin sa¤lanmas› yönünde programlar› var.



ODTÜ, Bilkent ve Hacet-
tepe baflta olmak üze-
re çeflitli üniversiteler-

den toplam 189 projenin tes-
lim edilmesi, 6 y›l önce ODTÜ
ve Elginkan Vakf›’n›n bafllat-
t›¤› ve Savunma Sanayii Müs-
teflarl›¤› (SSM)’nin de destek
verdi¤i bu faaliyetin amac›na
ulaflmas›nda do¤ru bir yol iz-
lendi¤ini gösteriyor. 6’nc› ya-
r›flman›n düzenlendi¤i bu se-
ne kat›l›m›n rekor düzeyde
oluflu, yüzleri güldürürken
gelecek için beklentileri de
artt›rm›fl görünüyor.

‹fl Yaratan 
Giriflimciler
Genç ve iyi yetiflmifl insanla-
r›m›z›, sadece ifl arayan kifli-
ler olmaktan ç›kart›p, ifl ya-
ratan giriflimciler olarak ye-
tifltirmenin öncelikli misyon-

lar›ndan biri oldu¤unu belir-
ten ODTÜ Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Acar’›n da etkinli¤in
aç›l›fl konuflmas›nda de¤in-
di¤i gibi, YFY‹ yar›flmas› ve
benzeri inovasyon ortamlar›-
n›n oluflturulmas›yla, sadece
bilimsel araflt›rma yap›lmak-
la kal›nm›yor, ayn› zamanda,
sanayinin de bu inovasyon
performans›n› desteklemesi
için f›rsatlar›n yarat›lmas›
mümkün hale geliyor.
Türkiye’nin inovasyon per-
formans› aç›s›ndan dünyada-
ki yerimize bakt›¤›m›zda, ol-
dukça karamsar bir tablonun
karfl›m›za ç›kt›¤› düflünüldü-
¤ünde, YFY‹ yar›flmas› gibi gi-
riflimleri yayg›nlaflt›rma so-
rumlulu¤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›n-
da 55’inci s›rada yer al›yoruz.
‹novasyon performans›n› ölç-
mede kullan›lan k›staslar
nezdinde bak›ld›¤›nda da;
araflt›rma kurumlar›m›z›n
kalitesi 89’uncu, flirketleri-
mizin Ar-Ge harcamalar›
62’inci s›rada yer al›rken,
üniversite-sanayi ifl birli¤in-
de 82’inci, devletin teknoloji
nitelikli tedarik politikalar›n-
da 62’inci, nitelikli araflt›r-
mac› ve mühendis havuzun-
da 44’üncü ve milyon kifli ba-
fl›na patent say›s›nda 70’inci
s›rada bulunuyoruz.

Beyin Gücümüzü 
Verimli Kullanmal›y›z
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar’›n, konuflma-
s›nda, tam da bu konuyla ilgi-
li verdi¤i mesajda, mevcut

karanl›k tablonun cesareti-
mizi k›rmas› yerine, bize bir
bafllang›ç noktas› sunmas›
gerekti¤ini görüyoruz. Ülke
kaynaklar›n›n verimli kulla-
n›lmas› ad›na hevesli ve do-
nan›ml› beyinlerimizi giri-
flimcili¤e yöneltmemizin flart
oldu¤unu düflünen Bayar,
“Türkiye, konuyla ilgili ola-
rak, bugüne dek çok siste-
matik 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 ya-
r›flmas› projesine giriflmifl
olmas›n› da örnek olarak
gösterdi. Geçti¤imiz y›l 
OST‹M’in, bu y›l da Türk Tele-
kom’un kat›l›m›n› oldukça
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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

Hayalleri Gerçe¤e Dönüfltüren Yar›flma: 
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olumlu bir geliflme olarak
de¤erlendiren Bayar, bu fle-
kilde YFY‹ yar›flmas›n›n, Tür-
kiye’nin sanayi teknoloji ta-
ban›na aç›lm›fl olmas›ndan
ise oldukça umutlu.
Türk insan›n›n çeflitli alanlar-
daki 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 Din-
çer’in de konuflmas›nda de-
¤indi¤i gibi, üniversiteler bafl-
ta olmak üzere, tüm kamu
kurum ve kurulufllar› ve sa-
nayi kurulufllar›na bu konuda
büyük sorumluluk düflüyor.
“Bireysel olarak de¤il ama
topyekun bir sinerji olufltura-
rak yapabilece¤imiz çok fley
var” diyen OST‹M Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Orhan Ayd›n da
üniversite ve sanayi aras›nda-
ki ifl birli¤ine verdikleri önem
neticesinde YFY‹ yar›flmas›na
sponsor olma karar› alm›fl.
Ço¤unlukla geleneksel giri-
flim ve üretim faaliyetlerinde
bulunan firmalar›n›n inovas-
yon süreçlerine kat›l›m› için
çaba gösterdiklerini belirten
Ayd›n, üniversitelerdeki e¤i-
timli ve giriflimci gençlerle
karfl›l›kl› olarak paylafl›lacak
pek çok kabiliyet ve tecrübe-
nin oldu¤unu söyledi.
Toplamda 180’in üzerinde
projenin kat›ld›¤› YFY‹ yar›fl-
mas› ile ilgili olarak kabaca
bir hesap yapan Bayar’›n da

de¤indi¤i gibi, her proje için,
grup üyeleri, koçlar›, destek-
çileri ve katk› yapan arkadafl-
lar›n› da hesaba katarsak,
yaklafl›k 1000 kifli, bu tekno-
lojik 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 bafla-
r›l› olmas›, ülkemize büyük
katk› sa¤layacakt›r” diyerek
devam etti¤i konuflmas›nda,
ülke kayna¤›n›n verimli kul-
lan›labilmesi ad›na, giriflimci
olarak yetifltirilen de¤erli be-
yinlerimizin her birinin,
100’lerce hatta 1000’lerce ki-
fliye 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.

Hayal Etmekten 
Vazgeçmeyin!
Projeye karfl› duydu¤u sami-
mi heyecan› konuflmas›nda
hissetti¤imiz Elginkan Vakf›
Mütevelli Heyeti Baflkan› Ce-
lal fiardan’›n, gerek gençle-
re gerekse kendilerine so-
rumluluk düflen tüm kesim-
lere verdi¤i ö¤ütlere de ka-
t›lmamak mümkün de¤il.
fiardan’›n dedi¤i gibi, prob-
lemler için çözüm önerebi-
lenler, gelecekte kendilerine
zirvede yer edinebilecek.
Bunun yolu ise hayal etmek-

ten vazgeçmemek ve düflün-
mekten yorulmamak. YFY‹
2010’da finale kalan grupla-
r›n tafl›d›¤› heyecana ve pro-
jelerindeki yarat›c›l›¤a bakt›-
¤›m›zda, fiardan’›n bu ö¤üt-
lerinin vücut buldu¤unu gö-
rebiliyoruz.
YFY‹ 2010’da oldukça titiz
geçti¤i belirtilen elemelerin
ard›ndan, 189 projenin ara-
s›ndan finale sadece 9 grup
kal›rken, finalistler Genel,
Savunma, Telekomünikas-
yon ve Biliflim ve Sanayi ka-
tegorilerinde yar›flt›. 
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Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan› Celal fiardan (solda)
ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar (sa¤da)

Savunma kategorisinin birincisi olan Kurup grubu, ödüllerini,
Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar’dan ald›.



Saptad›klar› problemlere yö-
nelik çözüm kurgular›n› pro-
jeleriyle hayata geçirerek, ya-
r›flmada öne ç›kan gruplar-
dan 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 ka-
tegorilerinin birincisi, Kurup
grubu oldu. ‹ki ayr› projeyle
yar›flmaya kat›lan Kurup
grubu, Genel kategoride
“Kirschner Operasyonu Oto-
masyonu”, Savunma katego-
risinde 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 yö-
nelik çözümler gelifltiren
HormoneTech ekibi ald›. Ya-
r›flman›n 10.000 TL’lik Savun-
ma Sanayii Mansiyon Ödü-
lü’nü Bilkentliler grubunun
arazi üzerinde hareket eden
cisimlerin anl›k konumlar›
ekran üzerindeki haritaya ak-
tar›labilmesini amaçlayan
“Yerel Konumland›rma Siste-
mi” projesi al›rken, yine
10.000 TL’lik Türk Telekom
Mansiyon Ödülü’nü de Midas
grubunun toplu tafl›ma araç-
lar›nda kullan›lmas›na yöne-
lik gömülü program›n› içeren
“LTBA” projesi ald›.
Yar›flman›n ödül sponsor-
luklar›n› baflta Elginkan
Vakf›, Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤›, Türk Tele-
kom 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 Der-
gisi de yer ald›.

Kazanan finalistler, ODTÜ
Teknokent bünyesinde üc-
retsiz olarak 3 y›l süreyle flir-
ket olarak faaliyet göstere-
bilme hakk›n› elde etti¤i gibi,
ODTÜ Teknokent'in himaye-
sinde deneyimli ifl adamlar›-
n›n bilgilerinden faydalanma
ve uluslararas› alanda tek-
noloji transferi gerçeklefltir-
me 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›kla-
r› Akustik Hedef Tespiti ve
Takibi projesiyle Kurup grubu
oldu. Akustik alg›lay›c›lar
kullan›larak s›n›r güvenli¤i-
nin sa¤lanmas›n› mümkün
k›lacak bir sistem gelifltirme-
yi hedefledikleri projeleriyle,
küçük de olsa bir katk›da bu-
lunmak amac›nda olduklar›n›
belirten grup, sunumlar›nda-
ki coflkular› ve konular›na ol-
dukça hâkim olufllar›yla da
takdir toplad›.
Ülkemizin özellikle s›n›r boy-
lar›nda maruz kald›¤›, terör
ve kaçakç›l›k, iltica gibi teh-
ditleri engelleme ihtiyac›na
yönelik kullan›lan, termal ka-
meralar, sismik sensörler ve

‹HA’lar gibi sistemlerin hem
kendilerinin hem de bak›m
maliyetlerinin oldukça yük-
sek oldu¤una dikkat çeken
grup, bu sistemlere alternatif
olarak akustik sistemlerin
kullan›ld›¤› sistem önerileriy-
le jürinin be¤enisini kazand›.
Grubun birincili¤ini aç›klayan
Bayar da grubun projesini,
“oldukça yarat›c›” olarak ta-
n›mlad›. Bayar, akustik alg›-
lay›c›larla hedef tespit ve ta-
kibi alan›n›n SSM’nin son y›l-
larda gündemine ald›¤› yeni
ve önemli bir alan oldu¤unu
ve grubun projesinin de bu
anlamda önemli bir potansi-
yelinin oldu¤unu sözlerine
ekledi.
Kurup grubunun sistemi,
akustik alg›lay›c›lar ve çeflitli
ifllemcilerden olufluyor.
Grup, 25 kHz ve 50 kHz ara-
s›nda sinyaller iflleyerek, he-
def tespit ve takibi yapaca¤›
belirtilen sistemlerini, aktif
ve pasif olmak üzere iki fark-
l› sistem yap›s› üzerinde ta-
sarlam›fl. Aktif sistem, birbi-
riyle akustik iletiflim halinde
bulunan ve akustik perde
olarak da adland›r›lan iki
sensörün aras›ndan herhan-
gi bir fley geçti¤inde alg›lan-
mas› esas›na dayal› olarak
çal›fl›yor. Pasif sistem ise,
ortama herhangi bir ses dal-
gas› yay›lmadan, dinlenen

ortamda de¤iflik bir ses sin-
yali belirdi¤inde, bu sesin al-
g›lanmas› esas›na dayan›yor.
Sadece al›c›n›n bulundu¤u
pasif sistemlerinde kullan-
d›klar› bas›nc› ölçen mikro-
fon sensörleriyle, benzer
ürünlerden farkl› olarak, ses
dalgas› ya da akustik dalga
içindeki mekanik partikülle-
rin vektör olarak h›z›n›n da
ölçülebildi¤i, bu flekilde de
tespit edilen ses kayna¤›n›n
yönünün ve menzilinin de be-
lirlenebildi¤i belirtiliyor.
Yaklafl›k 100 m’lik menzile
sahip olan sistemlerinde,
rüzgâr, yüksek gürültü, yan-
k›lanmalar ve yans›malar›n
ay›klanmas›n› baflard›klar›n›
belirten grup, sensörün ifl-
lemcisinde oldukça kapsaml›
bir iz kütüphanesi oluflturma-
ya devam ettiklerini vurgulu-
yor. Oluflturulan bu iz kütüp-
hanesiyle, 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›lma-
d›¤› aç›klarken, halihaz›rda
kullan›lmakta olan farkl›
sensörleri kullanan sistem-
lerle de uyumlu hale getiril-
mesi için entegrasyon çal›fl-
malar›n›n da gelecek günler-
de yapmay› planlad›klar›n›
söylüyor.
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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.
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ABD D›fliflleri Bakan› Hillary Clinton, konuyla ilgili yapt›¤›
aç›klamada, öncelikle, Amerikan yönetiminin, ortaya sü-
rülen bütün zorluklara karfl›n “iki devletli Orta Do¤u bar›-

fl›” stratejisinden asla vazgeçmedi¤ini ve bölgenin bu tür bir an-
laflmayla kal›c› bar›fla kavuflaca¤›n› söyledi.
Clinton’un, görüflme sürecinde yap›c› katk›lar› nedeniyle do¤ru-
dan 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¤lan-
mas›, bölgedeki suyun paylafl›m› esaslar›, mültecilerin toprak-
lar›na dönmesi ve Kudüs’ün nihai statüsünün belirlenmesi ön-
celiklidir. Taraflar›n bu esas konular üzerindeki çal›flmalar›n›
sürdürmeleri ve iki devletli çözümün yaflama geçirilmesi için
bütün bahanelerden ar›nmalar› gerekmektedir.” dedi. Clin-
ton’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 uluslara-
ras› sistemin önemli tehditlerinden biridir, ama ‹srail aç›s›ndan
tek istikrars›zl›k tehdidinin ‹ran oldu¤unu söylemek yanl›flt›r. Fi-
listin yönetimi ile iliflkiler ve ‹srail’in Arap komflular›yla süren
sorunlar› da ‹srail’in güvenli¤ini tehdit eder boyuttad›r. Bu duru-
mun 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 çek-
meye çal›flan ‹srail aç›s›ndan çok ciddi yenilgi olarak de¤erlen-
dirildi. Clinton’a göre, bölgede bir Filistin devletinin kurulmas›
kaç›n›lmaz görülüyor.

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

Lübnan Patlamaya Haz›r
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›.

ABD-‹srail
Gerginli¤i
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‹ran Cumhurbaflkan› Ah-
medinejad, uzun süredir

ciddi anlaflmazl›k yaflad›¤›
D›fliflleri Bakan› Manuçehr
Mottaki’yi görevinden ala-
rak, ülkenin, diplomaside
de daha radikal ve sertlik
yanl›s› bir politikaya yöne-
lece¤inin iflaretini verdi.
Diplomasideki son görevi
Ankara Büyükelçili¤i olan
Mottaki, befl y›ld›r ülkesinin
d›fliflleri bakanl›¤› maka-
m›nda görev yap›yordu ve
genel olarak Ahmedine-
jad’a göre daha ›l›ml› gö-
rüflleri ile tan›n›yordu. Ah-
medinejad’›n, ABD önderli-
¤inde Bat›l› ülkeler taraf›n-
dan Tahran’a karfl› konulan
s›k›laflt›r›lm›fl ekonomik
ambargo karar›ndan sonra,
Mottaki’nin, ‹ran’›n hakl›
davas›n› dünyaya anlat-
makta zay›f kald›¤›n› söyle-
di¤i biliniyor.
Ahmedinejad, ‹ran’›n sür-

dürmekte oldu¤u nükleer
program›n savafl de¤il ta-
mamen bar›fl amaçl› oldu-
¤u yönünde dünyay› ikna et-
meye çal›fl›yor. Buna karfl›n
dünya, ‹ran’a istedi¤i hare-
kat alan›n› vermemekte ka-
rarl› gözüküyor.
Ahmedinejad-Mottaki ara-
s›ndaki gerginli¤in son bir
ay içinde iki ayr› olay nede-
niyle t›rmand›¤› da bildiri-
len haberler aras›nda. Bu-
nun birincisinde, Ahmedi-
nejad, 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 ata-
malar›n, temsilcilikten
“cumhurbaflkanl›¤› dan›fl-
manl›¤›” seviyesine gerile-
mesini sa¤lad›.
Mottaki ile ‹ran devletinin
içindeki sertlik yanl›lar›

aras›nda köprülerin at›lma-
s›na neden olan olay ise,
Nijerya’da ele geçirilen ‹ran
silahlar› sorunu oldu. Mot-
taki, 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 ne-
deniyle, konuyu anlatmakta
büyük zorluklar yaflad›.
‹ran Cumhurbaflkan› Ah-
medinejad ise, genel olarak
‹ran dini lideri Hamaney’in
son söz sahibi oldu¤u ata-
malarda, sürekli sertlik
yanl›s› karakterleri önemli
noktalara getirmeye çal›fl-
mas› ile dikkat çekiyor. Ah-
medinejad, benzer flekilde,
‹ran’›n nükleer görüflme-
lerdeki sözcüsü Laricani’yi
ani olarak görevden alm›fl
ve yerine yak›n çal›flma ar-
kadafl› Said Celili’yi getir-
miflti. 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 göster-
mifl oldu. Bununla birlikte,
Tahran’› yak›ndan izleyen
siyasi gözlemciler, Ahmedi-
nejad’›n son hedefinin, ya-
k›n dan›flman›, flahin gö-
rüflleriyle tan›nan Mücteba
Samareh Haflemi’yi d›fliflle-
ri bakan› yapmak oldu¤unu
vurguluyorlar.
Bilindi¤i gibi, ‹ran’›n nükle-
er program› ile ilgili olarak
Birleflmifl Milletler Güven-
lik Konseyi’nin befl daimi
üyesi ABD, Rusya, Çin, ‹n-
giltere ve Fransa’ya ek ola-
rak Almanya ile sürdürdü-
¤ü 5+1 görüflmelerinin yeni
turu, ocak ay›nda ‹stan-
bul’da yap›lacak.

‹ran’da Radikal Diplomasiye Do¤ru
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Afganistan’da Yeni Vietnam Sendromu
Afganistan’da bugün,

100.000 Amerikan aske-
ri ve 9000 ‹ngiliz askeri sa-
vafl›yor. Dünyan›n dört bir
yan›ndan gelmifl di¤er 44
ulusa ait askerler ise, sade-
ce, ülkedeki geliflmeleri,
Birleflmifl Milletler bayra¤›
alt›nda izliyorlar. Afganis-
tan’dan gelen haberler ise,
ABD’nin bir kez daha, Viet-
nam sendromuna do¤ru
ad›m ad›m ilerledi¤ini gös-
teriyor.
Dünyan›n önde gelen gerilla
savafl› uzmanlar›ndan,
“Gizli Gerilla: Büyük Bir Sa-
vafl›n Ortas›nda Küçük Sa-
vafllar Yaratmak” kitab›n›n
yazar› David Killcullen, Af-
ganistan’›n do¤rudan iflgal
edilmesinin, t›pk› Irak ola-
y›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› direni-
flin bütün gizli noktalar›n›n
bilinmesine karfl›n gözden
kaç›r›ld›¤›nda da ›srarl›.

Killcullen’e göre, Afganis-
tan, kanl› bir planlama ile
topraklar›na gelen yabanc›
güçlerin, bir gün mutlaka
yenilerek gidece¤ini çok iyi
bilen bir halka sahip.
David Killcullen, günümüz-
de, Taliban güçlerinin ülke
çap›nda gösterdi¤i ola¤a-
nüstü ilerlemenin de bu ge-
nel kan›y› güçlendirdi¤ini
vurguluyor.
11 Eylül sald›r›lar›ndan sa-
dece üç ay önce, Taliban li-
deri Molla Ömer’in, bir Ba-
t›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 Tu-
rabi’ye o dönemde yapt›¤›
aç›klamada, El-Kaide lideri
Usame bin Ladin’in hedef-
lerinden rahats›z olduklar›-
n› ve kendisiyle hiçbir ze-
minde ortak hareket etme-
yeceklerini belirtmiflti.
Killcullen, Amerikan yöne-
timinin bu mesaj› yeteri ka-
dar iyi de¤erlendiremedi¤i-
ni, 11 Eylül terör sald›r›lar›

sonras›nda do¤rudan Afga-
nistan’› iflgal edip, Taliban
rejimini devirerek El-Kai-
de’den daha güçlü bir düfl-
manla savaflmaya bafllad›-
¤›n› belirtiyor. “E¤er Molla
Ömer ile yeterli temas ku-
rulsayd›, belki, Afganis-
tan’da Taliban ifl birli¤i ile
gerçeklefltirilecek bir kü-
çük operasyon Usame bin
Ladin’in yakalanmas›na ve
sorunun k›sa sürede çö-
zümlenmesine yol açacak-
t›” diyen uzman, ABD’nin
Afganistan serüveninin
bafllang›ç noktas›nda yanl›fl
oldu¤unu savunuyor.
Nitekim bölgedeki geliflme-
leri yak›ndan izleyen çok
önemli uzmanlar, son ola-
rak Baflkan Obama’ya ilet-
tikleri ortak mektupta, Af-
ganistan iflgalinin h›zla so-
nuçland›r›lmas›n›, aksi hal-
de ABD’yi, Vietnam’dan da-
ha büyük bir yenilginin bek-
ledi¤ini belirttiler.
Michigan Üniversitesi’nden,
“Talking to the Enemy” ki-
tab›n›n yazar› Scott Atran,
“Yesterday’s Enemy-Free-

dom Fighters of Terrorists”
kitab›n›n yazar› Rupert Tal-
bot 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 Gi-
ustozzi, “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›l-
l›k 150 milyar dolara mal
olan Afganistan savafl›n›n,
ABD aç›s›ndan sürdürülebi-
lir bir savafl olmad›¤› vur-
guland›.
ABD’nin art›k yeni bir stra-
tejiye yönelmesi gerekti¤i,
Taliban yöneticilerinin de
do¤rudan görüflmelere ha-
z›r olduklar›n›n iflaretlerini
verdikleri belirtilen mek-
tupta, bu örgütün art›k do¤-
rudan muhatap k›l›nmas› ve
Afganistan sorununun çö-
zümünün kesin olarak bu
ülke halk›n›n ellerine b›ra-
k›lmas› gerekti¤i belirtildi.
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lar›n› düflünmemekle suç-
luyor.
Nitekim Sangtuda-2’nin te-
mel atma töreninden sade-
ce 2 gün sonra, Özbekistan
Do¤al Gaz ‹daresi, Tacikis-
tan’a gönderdi¤i mektupta,
ülkenin mevcut 1,6 milyon
dolarl›k borcunun hemen
ödenmemesi halinde, Taci-
kistan’a yap›lan gaz sevki-
yat›n›n durdurulaca¤›n› bil-
dirdi.
Tacikistan ise Özbekis-
tan’›n, Rogun projesine mi-
silleme olarak iki ülke ara-
s›ndaki tren yolu ulafl›m›n›
durdurdu¤unu, s›n›rdaki
gümrük kap›lar›n›n ise çok
az aç›k tutuldu¤unu, böyle-
ce Tacikistan ekonomisine
a¤›r kay›plar verdirdi¤ini
savunuyor.
Tacikistan, bu tutum nede-
niyle, iki ülke aras›ndaki ti-
caretin son bir y›l içinde
yüzde 65 oran›nda geriledi-
¤ini duyururken, Özbekis-
tan ise, Rogun projesinin
devreye girmesinden son-
raki befl y›l içinde Özbek
ekonomisinin 17,8 milyar
dolarl›k zararla karfl›lafla-
ca¤›n›n hesap edildi¤ini sa-
vunuyor.
Su sorunu, iki Orta Asya ül-
kesinin ekonomilerine flim-
diden a¤›r zararlar vermeye
bafllam›fl görünüyor.

Yürütülen bütün iyi niyetli arabuluculuk çal›flmalar›,

hatta Türkiye’nin Erivan nezdindeki giriflimlerine kar-

fl›n, Da¤l›k Karaba¤ sorunu bir kez daha Ermenistan-

Azerbaycan iliflkisinin “s›cak savafl” noktas›na t›rman-

mas›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 kul-

lanarak çözmekte kararl› oldu¤unu söylemesi dikkat çe-

kiyor. Azerbaycan, yükselen petrol ve do¤al gaz gelir-

leri nedeniyle kendisine ait olan özerk Da¤l›k Karaba¤

bölgesini iflgal eden Ermenistan’a karfl› sistemli bir si-

lahlanma program› yürütüyor. Azerbaycan yönetimi,

ülkenin savunma bütçesini düzenli olarak Ermenis-

tan’›n toplam bütçesi düzeyinde oluflturuyor ve Azer-

baycan Silahl› Kuvvetlerinin güçlenmesi için gereken

bütün çal›flmalar yürütülüyor.

Azerbaycan son olarak, 2011 bütçesinde, savunman›n al-

d›¤› 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 as-

keri 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 dev-

letten gelecek yard›m ça¤r›s› do¤rultusunda da ülke top-

raklar›n›n korunmas› için savafla girece¤ini söyledi.

Da¤l›k Karaba¤ sorunu, Sovyetler Birli¤i’nin y›k›lma sü-

recinde 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 Azerbay-

can, 1994’te sa¤lanan ateflkes sonras›nda silahlar›n sus-

tu¤u ve diplomatik görüflmelerin önem kazand›¤› bir sü-

reç yafl›yorlar. Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat› bün-

yesinde 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, Er-

menistan ve Azerbaycan, bu konuda kal›c› bir çözüm bu-

labileceklerinin iflaretini henüz vermifl de¤iller.

Orta Asya’n›n iki Müslü-
man nüfuslu ülkesi, Öz-

bekistan ile Tacikistan, böl-
gedeki sular›n paylafl›m›
konusunda çat›flma nokta-
s›na geldiler.
Bir süredir Taflkent ile Du-
flanbe aras›nda süren ger-
ginlik, geçti¤imiz günlerde,
Vaksh Nehri üzerinde, ‹ran’›n
ekonomik deste¤iyle yap›m›
bafllat›lan Sangtuda-2 hidro-
elektrik santralinin temel at-
ma töreniyle bafllad›.
Özbekistan, söz konusu
projenin, kendisinin ihtiyac›
olan suyun azalmas›na se-
bep olaca¤›n› ve bunun so-
nucunda da çok a¤›r ekono-
mik darbeye u¤rayaca¤›n›
savunuyor. Asl›nda Sangtu-
da-2 santrali, Özbekistan’›n
tek endifle kayna¤› de¤il.
Taflkent uzun süredir, Ro-
gun üzerinde yap›lan san-
trallerin de yaflam› aç›s›n-
dan çok büyük riskler olufl-
turdu¤unu savunuyor.
Tacikistan’da do¤up Özbe-
kistan’a akan nehirler, Öz-
bekistan ekonomisinin ana
damar›n› oluflturan pamuk
tarlalar› aç›s›ndan hayati
önem tafl›yor. Özbekistan,
elindeki su kaynaklar›n› ye-
ni barajlar ve hidroelektrik
santraller ile de¤erlendiren
Tacikistan’›, bölgedeki su-
lar›n paylafl›m›nda komflu-
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Rusya, bir kez daha, ülke gençli¤i içinde yükselen ›rkç› si-

yasetin 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›n-

d›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 ha-

berler, ülkede gerginli¤in artmas›na neden oldu.

Rusya, son alarak 2018 Avrupa Kupas› finallerinin ülkede

yap›lmas› hakk›n› kazand›¤› için, Rusya Futbol Federasyo-

nu’ndan yap›lan aç›klamalarda ise ülkede artan ›rkç› terör

ile futbol taraftarlar›n›n hiçbir ba¤lar›n›n olmad›¤› savu-

nuldu.

Bununla birlikte, ›rkç›lar›n hemen tüm maçlarda olay ç›-

kartmaya bafllamas› ve hafta sonlar›n›n, Moskova’da yafla-

yan 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 numa-

ral› tehdit olarak görüldü¤ünü de vurgulad›.

Avrupa’n›n yeni ba¤›ms›z
devleti Kosova, ba¤›m-

s›zl›k ilan›ndan üç y›l sonra
ilk genel seçimi için sand›k
bafl›ndayd›. Avrupa Birli¤i
(AB) taraf›ndan yak›ndan iz-
lenen seçim sürecinin, flid-
dete yol açmadan, demokra-
tik olgunluk içinde geçmifl
olmas› ve “hile” iddialar›n›n
tahmin edilenden az bulun-
mas› dikkat çekti. AB, Koso-
va’n›n göstermifl oldu¤u de-
mokratik olgunlu¤u yapt›¤›
özel bir aç›klama ile kutlad›.
Seçim sürecinde yaflan›lan
geliflmeler, asl›nda, seçimin
tek galibinin Bat› oldu¤unu
gösteriyordu. Çünkü seçim-
den ço¤unlukla ç›kan Bafl-
bakan Haflim Thaci’nin Ko-
sova Demokratik Partisi ile
liderli¤ini Prifltina Belediye
Baflkan› ‹sa Mustafa’n›n yap-
t›¤› Kosova Demokratik Birli-
¤i partileri, seçim kampan-
yalar›n› esas olarak, ülkenin
AB ve NATO tam üyeli¤i ko-
nular›na oturtmufllard›.
Her iki büyük parti de Koso-
va’n›n h›zl› bir süreçle, di¤er

Balkanl› komflular› gibi, AB
ile NATO’nun üyesi olmas›n›
arzu ediyorlar. AB ve NATO
ise, gerek Kosova’n›n iç is-
tikrar›ndaki zorluklar gerek-
se ba¤›ms›zl›¤›n›n henüz bü-
tün Avrupa taraf›ndan kabul
edilmemifl olmas› nedeniyle,
bu konuyu zamana b›rakma-
y› tercih ediyor.
Bununla birlikte siyasi göz-
lemciler, Kosova’n›n hedefi-
ni 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›n-
da geçti. Özellikle bölgeye
yurt d›fl›ndan akan yard›m
fonlar›n›n, Prifltina’daki siya-
setçiler ve bürokratlar tara-
f›ndan yok edildi¤i, ‹sviç-
re’deki özel hesaplara yat›r›l-
d›¤› yolundaki iddialar yo¤un-
luk kazanm›fl durumda. Ülke
ayn› zamanda ekonomik dur-
gunlu¤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. Koso-
va’da, parlamentodaki etnik
10 sandalyeyi garantilemifl
120.000 kiflilik bir S›rp nüfus
da yafl›yor ve Belgrad, S›rp-
lar›n sand›k bafl›na gitme-
mesi için sürekli bask› yap›-
yor. Bununla birlikte, ilk kez,
S›rplar›n yaflad›¤› bölgelerde
de sand›k bafl›na gitme ora-
n›n›n artt›¤› belirtiliyor.
Kosova parlamentosunda,
Prizren ve Mamufla seçim
bölgelerinden ald›klar› oylar
ile Türk partileri de temsil
hakk› kazanm›fl durumdalar.
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Rusya’da Irkç›l›¤›n
Yükselen Sesi

Kosova’n›n
‹lk Seçimi
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