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De¤erli Okuyucular›m›z,
Yeni y›lla birlikte, dergimizin, 2006 y›l›ndan beri herhangi bir art›ﬂ yapmad›¤›m›z ve yaklaﬂ›k
5 y›ld›r sabit tutu¤umuz, 9,5 TL’lik bayi sat›ﬂ fiyat›nda, yeni bir düzenleme yapmak zorunda kald›k.
Ocak ay› itibariyle geçerli olacak bu yeni düzenlemeyle birlikte, bayi sat›ﬂ fiyat›m›z 15 TL oldu.
Fark›ndas›n›z… Bu 5 y›ld›r, do¤rudan ya da dolayl› olarak bizleri etkileyen maliyetlerde yaﬂanan
art›ﬂlardan etkilenmemeniz için elimizden geleni yapt›k. Sizlere, y›lda 12 say› ulaﬂt›rd›¤›m›z›
düﬂünecek olursan›z, bu art›ﬂlar› sizlere yans›tmamak için gösterdi¤imiz çabay› daha iyi
anlayaca¤›n›za inan›yoruz.
Her ne kadar, y›llard›r size yans›tmamak için elimizden gelen çabay› göstermiﬂ olsak da, bask›
ve özellikle de toplu da¤›t›m maliyetlerinde yaﬂanan art›ﬂlar malumunuz.
Toplu da¤›t›m firmas›yla yapm›ﬂ oldu¤umuz, bizden talep ettikleri da¤›t›m ücretlerinin
düﬂürülmesine iliﬂkin görüﬂmelerimizin de sonuçsuz kalmas›, bizleri, geçen süre zarf›nda sizlere
yans›tmad›¤›m›z bu art›ﬂlar›, 2011 y›l› itibariyle uygulamaya koymaya mecbur k›ld›.
Asl›nda, yeni y›lla birlikte da¤›t›m maliyetlerinde yaﬂanan bu son art›ﬂ›n, bir noktada
al›ﬂkanl›klar›m›z›n esiri oldu¤umuzu fark etmemize yol açt›¤›n› da söyleyebiliriz.
Senelerdir, yay›na haz›rlanan, matbaaya gönderilen ve bas›lan dergi, oradan da toplu bir ﬂekilde
da¤›t›m firmas›na gönderildi ve da¤›t›m firmas› taraf›ndan da tüm Türkiye’ye da¤›t›ld›…
Siz de yolunuz düﬂtü¤ünde herhangi bir bayiye u¤ray›p, ald›n›z…
Bu sürecin prosedürü azd› ve bedeli her geçen gün a¤›rlaﬂsa da, hepimiz, iﬂin kolay›na
kaçmam›za neden olan bu düzene al›ﬂm›ﬂt›k…
Ancak son geliﬂmeler, dergiyi, kaç›n›lmaz bir ﬂekilde yap›lmas› gereken fiyat art›ﬂ›nda
rol oynayan bu maliyetlerden etkilenmeden sizlere nas›l ulaﬂt›rabilece¤imiz üzerinde
düﬂünmemizde de etkili oldu.
“Nas›l olsa bu do¤al süreç, maliyetler, fiyat art›ﬂlar› ortada, okuyucu da durumun fark›nda, bizim
sorunumuz de¤il” deme ﬂans›m›z olsa da, bu yola sizlerle birlikte ç›km›ﬂ olmam›z, bu durumun
bizim de sorunumuz olmas› anlam›n› taﬂ›yordu.
Bu süreç, tek bir seçene¤e iﬂaret ediyordu: Kontrolümüzde olmayan maliyetleri devre d›ﬂ›
b›rakmam›z durumunda, dergi, çok daha ekonomik bir ﬂekilde sat›ﬂa sunulabilirdi.
Bunun için ise az önce bahsetti¤imiz al›ﬂkanl›klar›m›z› biraz de¤iﬂtirmemiz yeterli olacakt›.
Neden daha önce düﬂünmemiﬂtik ki?
Bayi kanal›yla da¤›t›m sürecini ve o cephedeki toplu da¤›t›m maliyetlerini kontrol etmemiz
mümkün olmasa da her zaman için bir alternatifimiz vard›.
Dergiyi bayiden sat›n almak yerine, dergiye abone olman›n tercih edilmesi durumunda,
biz de bu maliyetleri sat›ﬂ fiyat›na, dolay›s›yla size yans›tmak zorunda kalmayacakt›k.
Daha önce, okuyucular›m›z›n, sadece dergiye biraz daha indirimli kavuﬂma mekanizmas›
olan abonelik, ﬂimdi çok daha cazip bir hale gelmiﬂti.
Abonelik seçene¤inin tercih edilmesi durumunda, maliyetlerin, do¤rudan toplu da¤›t›mla ilgili
bölümünden sizi kurtarabilece¤imizi ve dergimizi daha uygun fiyatlarla size ulaﬂt›rabilece¤imizi
gördük.
Ve öyle de yapt›k.
Bu paralelde size sunaca¤›m›z 6 ve 12 say›l›k abonelik seçeneklerimizin fiyatlar›n› da,
s›ras›yla 50 TL ve 100 TL olarak belirledik.
Tabi ki bu yeni durum, bizi ve abonelerimize dergiyi ulaﬂt›rmak için çal›ﬂt›¤›m›z da¤›t›m firmas›n›,
kaç›n›lmaz olarak biraz zorlayacak…
Biz, dergiyi daha ucuza okumak istedi¤i için aboneli¤i tercih edecek daha çok okuyucumuzla bire bir
temasta olaca¤›m›z için yeni bir yap›lanmaya yönelece¤iz. Çal›ﬂt›¤›m›z da¤›t›m firmas› da, daha çok
dergiyi, daha çok okuyucuya, gecikmeden, zaman›nda teslim edebilmek için u¤raﬂacak.
Kendimize ve da¤›t›m firmam›za güveniyoruz.
Ve sizleri MSI Dergisi’ne abone olmaya ve ayr›cal›klar›ndan yararlanmaya davet ediyoruz…
Abone say›m›z›n artmas›, ayn› zamanda, arac› kullanmadan, do¤rudan iletiﬂim halinde oldu¤umuz
okuyucu say›m›z› da artt›raca¤›ndan, yeni sürecin, MSI Dergisi’ni daha “okuyucu odakl›” bir yap›ya
kavuﬂturmas› ve daha çok sahiplenilmesi aç›s›ndan da önemli oldu¤una inan›yoruz.
Yenilikler ve yeni haberlerle dolu yeni say›m›zda, ﬁubat ay›nda birlikte olmak üzere…
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BAﬁYAZI

ürkiye, 2010 y›l›n›,
esas olarak, “eksen
kaymas›” tart›ﬂmalar›
ile geçirdi. Görülen o ki,
önümüzdeki dönemde de
ülkenin “ana tercihlerinin
de¤iﬂip de¤iﬂmedi¤i” enine
boyuna sorgulanacakt›r.
Ülkenin BalkanlarKafkasya-Orta Do¤u
üçgenindeki stratejik varl›¤›,
Karadeniz ve Do¤u Akdeniz
havzalar›ndaki belirleyici
gücü, Orta Asya’dan Afrika
çöllerine kadar uzanan
etkisi, bu tart›ﬂmalar›n
artmas›n›n ana nedenidir.

T

Türkiye’nin Karakteri
Öncelikle, Türkiye, nas›l
bir karaktere sahip, bunun
iyi analiz edilmesi gerekiyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Atatürk ve silah
arkadaﬂlar›n›n arkalar›nda
b›rakt›klar› miras, bu ülkede
iktidar kimde olursa
olsun, nas›l bir rotan›n
yerleﬂmesine neden
oluyor? Bu karakter
önemlidir.
Türkiye Cumhuriyeti,
sömürgecili¤in dünyaya
hakim oldu¤u bir dönemde,
sömürgecilere karﬂ› verilen
bir savaﬂ›n sonunda
kurulmuﬂ bir devlettir.
Bu yap›s›yla, dünyan›n
ezilen tüm uluslar›n›n
ilk ›ﬂ›¤› olma özelli¤ini
taﬂ›maktad›r. Atatürk,
büyük güçlerin masa
üzerinde bölüp
parçalad›klar› bir ülkeyi,
çok zor ﬂartlar alt›nda
gerçekleﬂtirilen Kurtuluﬂ
Savaﬂ› sonras› birleﬂtiren
ve özgürleﬂtiren bir
kahramand›r. Etkisi,
küreseldir ve günümüzde de
dünyan›n geri kalm›ﬂ
yörelerinde gelece¤e
dönük umudun ad›d›r.
Ülkenin bu geçmiﬂi,
dünyan›n sömürgecilerden
çok çekmiﬂ ve halen
uluslararas› sistemde
istedi¤i yeri bulamayan
uluslar› aç›s›ndan do¤al
liderlik sonucunu
do¤urmaktad›r. Türkiye’nin
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Türkiye… Nereye?
Türkiye, kuﬂkusuz, son dönemde
üzerinde en çok tart›ﬂ›lan
ülkelerden biri haline geldi.
Ülkenin ekonomik gücünün,
özellikle bulundu¤u bölgede
belirleyici rol oynayacak boyuta
varmas›, bu ekonomik geniﬂlemeyle
birlikte, kültürel-siyasal iliﬂkilerinin
yeniden yap›lanmas›, Türkiye’ye
dönük yorumlar›n artmas›na,
bir o kadar da renkli yaklaﬂ›mlar›n
do¤mas›na neden oldu.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
bu karakteri, son y›llarda,
en çok iddial› spor
karﬂ›laﬂmalar› sonras›nda
kendini göstermektedir.
Türk ulusal futbol tak›m›n›n
Avrupa veya Dünya
ﬂampiyonalar›nda ald›¤›
iyi sonuç, sadece Türkiye’de
de¤il, Filistin’den
Bosna-Hersek’e,
Kazakistan’dan Nijerya’ya
kadar uzanan dev
bir co¤rafyada
kutlanabilmektedir.
Bu sat›rlar›n yazar›,
Türkiye’nin Avrupa
ﬁampiyonas› finallerinde
‹sviçre’yi yendi¤i gün,
Mali’nin baﬂkenti
Bamako’daki kutlamalar›
görmüﬂtür.
Türkiye, ayn›
zamanda, küresel
bir imparatorlu¤un
mirasç›s›d›r. Ülkenin
geçmiﬂindeki Osmanl›
gelene¤i, ülkenin
karakterinin
belirlenmesinde önemli
rol oynamaktad›r.
Özellikle, bir dönem
Osmanl›’n›n hakim
oldu¤u ve önemli
eserler b›rakt›¤›
bölgelerdeki halklar,
Türkiye’yi bu geçmiﬂiyle de
de¤erlendirmektedir.
Türkiye’nin Osmanl›

geçmiﬂinin, Atatürk’ün
anti-sömürgeci /
ba¤›ms›zl›kç› çizgisiyle
buluﬂmas›, ortaya
çok büyük bir sentez
ç›karmaktad›r.
Türkiye, ayn› zamanda,
dünyan›n geliﬂmiﬂ
uluslar›n›n içinde yer
almaktad›r. Yani, bir
“üçüncü dünyac›-ba¤lant›s›z
blokçu” ülke de¤ildir.
NATO’nun üyesidir, tüm
Avrupa kurumlar›n›n
ço¤unun kurucu üyesidir
ve nihayetinde Avrupa
Birli¤i tam üyeli¤i
yolunda ilerleyen
bir devlettir.
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Atatürk çizgisi ile “güneyli”
karakter taﬂ›yan Türkiye,
yine onun “muas›r
medeniyeti geçme”
ilkeleri do¤rultusunda
“kuzeyli” bir devlettir. Bu,
dünyada hiçbir devlette
olmayan bir karakterdir.
Avrupa ve Kuzey Amerika’n›n
devletleri karakter olarak
“kuzeyli”dirler ve dünyan›n
sadece “zengin kesimini”
temsil etmektedirler.
Oysa Türkiye, hem
“kuzey”in bütün
kurumlar›nda temsil
edilmekte hem de “güney”li
karakteriyle dünyan›n çok
geniﬂ co¤rafyalar›na
aç›lmaktad›r.

Tart›ﬂ›lan Eksen
De¤ildir
Türkiye’nin, bu “özgün
karakteri”, günümüz
dünyas›nda kafalar›n
kar›ﬂmas›na neden
olmaktad›r. Ülke, NATO
üyesidir, ama Orta
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Do¤u, Kafkasya veya
Balkanlar’daki geliﬂmelerde
müttefikleri ile benzer
düﬂüncelere sahip
olmayabilir. Ayn› ﬂekilde,
onlar, ‹ran, Irak veya
Afganistan konular›nda
radikal e¤ilimler
sergilerken, Türkiye,
geçmiﬂinden günümüze
yans›yan karakteri
nedeniyle farkl› bir
görünüm çizebilir.
Bu farkl› yaklaﬂ›m,
“kuzey”in zengin kesiminin
medyas›nda, kendili¤inden
“eksen tart›ﬂmas›”n›
getirmektedir. Oysa dünya
medyas›nda gözden kaçan
nokta, Türkiye’nin yukar›da
belirtti¤im tarihsel kimli¤i
ile zaten “kendine has
ekseni” oldu¤udur.
Dünya zaten, bugün ekseni
olmayan bir dönemden
geçmektedir. So¤uk
Savaﬂ’›n yaratm›ﬂ oldu¤u
iki kutuplu dünya ortadan
kalkm›ﬂ, uluslar kendi
ulusal hedef ve ç›karlar›
do¤rultusunda hareket etme
olana¤›na kavuﬂmuﬂlard›r.
So¤uk Savaﬂ, dünya için
bir anormalliktir.
So¤uk Savaﬂ, bu yap›s›yla,
Türkiye’nin de Atatürk
taraf›ndan oluﬂturulan
ana karakterinde ciddi
gediklerin aç›lmas›na
neden olmuﬂtur.
Ülke, artan güvenlik
riskleri nedeniyle NATO’nun
üyesi olup, Avrupa
cephesinde yer ald›ktan
sonra yaﬂan›lanlar,
Atatürk’ün ba¤›ms›zl›kç›özgürlükçü karakterinden
hayli uzak geliﬂmelerdir.
Bununla birlikte Türkiye,
So¤uk Savaﬂ y›llar›n›
bütünlük içinde atlatm›ﬂ,
“kazanan” tarafta yer alarak
da önemli avantajlar
elde etmiﬂtir.
So¤uk Savaﬂ gibi, insanl›k
tarihinin en anormal
döneminin atlat›lmas›ndan
sonra, her ﬂeyin do¤al
ak›ﬂ›na dönmesi çok
do¤al bir geliﬂmedir.
So¤uk Savaﬂ y›llar›nda
www.savunmahaber.com

Bat›l› müttefiklerinin
tüm kararlar›na kat›lm›ﬂ
ve kendi ulusal hedeflerini
bir ortak savunma
sisteminin içinde eritmek
zorunda kalm›ﬂ Türkiye’nin,
küresel de¤iﬂimler
sonucunda kendi do¤al
tabiat›n› bulmas› da
beklenilen bir geliﬂme
olmal›d›r.
Unutulmamas› gereken
ana nokta, Mustafa Kemal
ve silah arkadaﬂlar›n›n
baﬂlatt›klar› ulusal kurtuluﬂ
mücadelesi y›llar›nda,
bugün ülkemizin eksenini
tart›ﬂanlar›n, “Kemalist”
olarak adland›rd›klar›
Kuvay-› Milliye unsurlar›n›
bir çete, Mustafa Kemal’i de
derhal ortadan kald›r›lmas›
gereken bir isyanc› olarak
gördükleridir.
Türkiye, Atatürk’ün
çok yönlü-ba¤›ms›zl›kç›
politikalar›na döndükçe,
bu politikalar›n› Osmanl›
gelene¤inden gelen
kültürel-tarihi ba¤lar ile
destekledikçe, yine ayn›
çevrelerin farkl› aç›lardan
hedefi haline gelecektir.
Bir noktan›n alt›n›n
çizilmesini önemsiyorum:
Türkiye’nin yaﬂamakta
oldu¤u bu geliﬂme, tarihin
do¤al ak›ﬂ›d›r ve belli ki
“devlet”, tüm kurumlar›yla
bu rota üzerinde hareket
etmektedir.

May›s Ay›ndaki
Toplant›
Türkiye’nin karakteri,
öteden beri ifade edilen
do¤u-bat› aras›ndaki köprü
kavram›n›n çok ötesinde
bir yap› taﬂ›maktad›r.
Evet, Türkiye, do¤u ile bat›
aras›nda köprüdür ve
do¤u toplumlar›n›n tarihin
süzgecinden geçen
kültürel, ekonomik ve
siyasal birikimlerini bat›
cephesinde en güzel
ifade etme yetene¤ine
sahip bir ülkedir.
Ama Türkiye’nin as›l
karakteri, kuzey-güney
iliﬂkilerinde ortaya

ç›kmaktad›r. Türkiye,
bu denklemde herhangi
bir kesimi temsil
etmemekte, ulusal
karakterinde birleﬂtirdi¤i
kuzeyli-güneyli yap›lanmas›
ile dünyan›n geliﬂimi
aç›s›ndan çok önemli bir
sorumluluk üstlenmektedir.
Birleﬂmiﬂ Milletler,
her 10 y›lda bir, dünyan›n
“en az geliﬂmiﬂ” 48
ülkesinin sorunlar›na
çare bulabilmek için
uluslararas› bir konferans
düzenlemektedir. Dünyan›n
“en az geliﬂmiﬂ” ülkelerinin
nüfuslar›n›n yaklaﬂ›k yüzde
70’i, günde sadece 2 dolar
düzeyinde gelir elde
edebilmekte, bebek
ölümleri, alt yap›
yetersizlikleri ve
sürdürülebilir kalk›nma
programlar›n›n olmamas›
nedeniyle milyonlarca
insan a¤›r bir fakirli¤in
içinde yaﬂamaktad›r.
Dünyan›n “en az geliﬂmiﬂ
devletleri”, 13 May›s 2011
tarihinde “do¤u ile bat›n›n
birleﬂti¤i kent” olarak
tan›mlanan ‹stanbul’da
bir araya gelecekler.
‹stanbul, böylece o ünlü
“köprü” karakterine,
bu kez, kuzey-güney
hatt›ndaki köprü olma
özelli¤ini katacakt›r.
Türkiye, bir “kuzey” ülkesi
olarak, “güney”i çok iyi
tan›d›¤›n›, esas olarak bu
konferansta sergileme
olana¤›na kavuﬂacakt›r.
Çünkü Türk diplomasisi,
toplant›ya, dünyan›n bütün
zenginlerinin kat›lmas›n›
garanti alt›na alm›ﬂ
bulunmaktad›r. Böylece
‹stanbul toplant›s›, fakirlerin
kendi aralar›nda konuﬂup
dertlerine çare bulman›n
telaﬂ›n› yaﬂad›klar› bir
buluﬂma olmayacakt›r.
Aksine, Türkiye, dünyan›n
bütün zenginlerinin bu
buluﬂmada yer almas›n›
sa¤layarak, çözümün mali
kaynaklar›n›n garanti alt›na
al›nmas›na çal›ﬂacakt›r.
‹stanbul Konferans›’n›n,

insanl›k aç›s›ndan bir
dönüm noktas›
oluﬂturaca¤›na ﬂimdiden
kesin gözüyle bakabiliriz.
Çünkü insanl›k, art›k,
“en az geliﬂmiﬂ”
kavram›n›n tarihe
kar›ﬂmas›na, “geliﬂmekte
olan ülke” kavram›n›n
bütün fakirler dünyas›n›
kapsamas›na karar
vermiﬂtir.
Türkiye, konferans›n
sahibi olarak esasen
“kuzeyli” karakter
sergilemekte, fakat çözüm
yollar›n›n kesinleﬂmesindeki
çabas›yla “güneyli”
karakterini ortaya
koymaktad›r.
Bu, Türkiye’nin Filistin,
Lübnan, ‹ran, Irak ve
Afganistan politikalar›ndan
yola ç›karak do¤u-bat›
ekseninde tart›ﬂmalar
açmaya çal›ﬂan beyinlerin
tam olarak anlayabilece¤i
bir geliﬂme de¤ildir.

Gelecek
Ne Gösteriyor?
Mustafa Kemal’in
önderli¤inde yola ç›kan
Türkiye Cumhuriyeti, bu
karakteriyle “bölgesel
güç” olman›n ötesinde bir
anlam ifade etmektedir.
Bu ülkenin, “bar›ﬂ› ve
kalk›nmay›” hedefleyen
politikalar›n›n, yak›n
gelecekte, yak›n çevresinin
çok ötesindeki alanlarda
kendini gösterece¤ine
inanabiliriz.
‹ç istikrar›n› sa¤lam›ﬂ,
ekonomisini güçlü k›lm›ﬂ
bir Türkiye’nin, kendi
ekseni olaca¤›n› art›k
herkes anl›yor.
Bu eksen, tüm insanl›k için
faydalar ile doludur.
Bu devlet, kurucusunun
büyük bir öngörü ile
“yurtta bar›ﬂ, dünyada
bar›ﬂ” görüﬂleri ile
geliﬂen yap›ya sahiptir
ve bu fikir kimyas›ndan
insanl›k için zararl› bir
sonuç ç›kaca¤›n›
düﬂünenler, bar›ﬂtan
rahats›z olanlard›r.
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TES‹D Yenilikçilik
Yarat›c›l›k Ödülleri
Sahiplerini Buldu

TES‹D

ürk Elektronik Sanayicileri Derne¤i (TES‹D) taraf›ndan
9’uncusu düzenlenen, TES‹D Yenilikçilik Yarat›c›l›k Ödülleri
yar›ﬂmas›n›n kazananlar› belli oldu. Ulaﬂt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Prof.
Dr. Hasan Bülent Kahraman, TES‹D Yönetim Kurulu Baﬂkan›
C. Müjdat Atay ve Türk Telekom Genel Müdürü K. Gökhan
Bozkurt’un kat›l›m›yla, 31 Aral›k günü Kadir Has Üniversitesi’nde
gerçekleﬂtirilen tören ile ödüller sahiplerine verildi. Türk
Telekom’un ana sponsoru oldu¤u TES‹D Yenilikçilik Yarat›c›l›k
Ödülleri’ne, ASELSAN, HAVELSAN, Netaﬂ, Turkcell, TTGV ve
Vodafone da destek verdi. Verilen ödüllerden üçünü savunma
sanayimizden firmalar›n kazand›¤› yar›ﬂmada, bu y›l ilk kez
verilen Savunma Sanayi Özel Ödülü’ne, Rasadi Yöntemli
Meteoroloji Sistemi (RAYMET) ile AYYAZILIM lay›k görüldü.
Özellikle topçu birliklerinin, hedefe isabet oran›n› artt›rmak
için ihtiyaç duydu¤u, balistik meteoroloji raporlar›n›n etkin

T

ve h›zl› bir ﬂekilde elde edilmesini sa¤layan RAYMET, alçak
irtifadaki; rüzgâr h›z› ve yönü, bas›nç, s›cakl›k ve nem ve
bilgisini kullan›c›ya sa¤layan, milli ve güvenilir bir sistem
olarak öne ç›k›yor. RAYMET’in bileﬂenleri; balon, balonu
uçurmak için gerekli hidrojen veya helyum tüpü ve balonun
sabit h›zla yükselmesini sa¤lamak için doldurulmas› gereken
gaz miktar›n›n belirlendi¤i balon terazisinden oluﬂan balon
ﬂiﬂirme teçhizat›, balon takip sistemi, veri toplama ve analiz
sistemi ve zemin meteoroloji sisteminden oluﬂuyor.
“Yaz›l›m Tabanl› Telsizler” projesiyle ASELSAN’›n Türk
Telekom Özel Ödülü’nü kazand›¤› yar›ﬂman›n ödül alan bir
di¤er savunma firmas› da “Deniz Ataletsel Navigasyon Sistemi
Ba¤lant› Arayüz Birimi” ile KOB‹ Yenilikçi Ürün ödülünü alan
ETA Elektronik Tasar›m Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. oldu.
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BMC ‹hracat Hacmini
Büyütmek ‹çin Kollar› S›vad›

lkemizin önde gelen ticari ve taktik tekerlekli araç üreticilerinden BMC
Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (BMC), 2011 y›l›nda mevcut ihracat adetlerini iki
kat›na ç›karmay› hedefliyor. BMC, bu hedefi do¤rultusunda, Turquality teﬂvik
program› kapsam›nda, iki y›lda bir dönüﬂümlü olarak düzenlenen Busworld
Kortrjik ve Hannover CV Show fuarlar›na kat›lman›n yan› s›ra Avrupa’daki
distribütörleri kanal› ile ilgili pazarlardaki tan›t›m faaliyetlerine de h›z verdi.
18'i Avrupa’da olmak üzere, yurt d›ﬂ›nda toplam 28 distribütörü bulunan ve
üretti¤i araçlar› 90’a yak›n ülkeye ihraç eden BMC, özellikle Avrupa Birli¤i
üyesi ülke pazarlar›ndaki tan›t›m faaliyetlerine öncelik veriyor. 2010 y›l›n›n ikinci yar›s›nda, 5 yurt d›ﬂ› fuarda yer alan BMC,
2011 y›l›nda da 7 yurt d›ﬂ› fuara kat›lmay› planl›yor.

Ü

DEARSAN

EARSAN tersanesi
taraf›ndan üstlenilen
Yeni Tip Karakol Botu (YTKB)
projesinin TCG TUZLA ad›
verilen ilk gemisinin Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›na
geçici teslimi, 4 Ocak’ta
gerçekleﬂtirildi. Özel sektör
taraf›ndan inﬂa edilen ilk
muharip gemi olma özelli¤ini
taﬂ›yan P-1200 borda
numaral› TCG TUZLA,
9 Nisan 2010’da, Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an’›n da
kat›ld›¤› bir törenle suya
indirilmiﬂti. Ekim ay›
ortalar›nda suya indirilen
TCG TUZLA’n›n, bir harp
gemisinin ana özelliklerini
oluﬂturan sürat, manevra,
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DEARSAN’da
‹lk Teslimat
Sevinci

D
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tespit imkânlar› ve fiili
at›ﬂlar›n icras›na yönelik
testleri kapsayan liman ve
seyir testlerinde herhangi
bir problemin yaﬂanmad›¤›
ve botun sergiledi¤i
performanstan oldukça
memnun kal›nd›¤› belirtiliyor.
At›ﬂ testlerinde su üstü ve
hava hedeflerine at›ﬂlar
gerçekleﬂtiren TCG
TUZLA’n›n kati tesliminin ise
garanti süresi sonunda
4 Ocak 2012 tarihinde
yap›lmas› bekleniyor.

A¤ustos 2007’de imzalanan
ve toplamda 16 botun
inﬂas›n› kapsayan projenin
yaklaﬂ›k 97 ay sürmesi
planlan›yor. DEARSAN,
ﬂimdilik herhangi bir
gecikmenin yaﬂanmad›¤›n›
belirtti¤i projede, P-1201
borda numaral› ikinci bot
TCG KARABURUN’u
Temmuz ay›nda, P-1202
borda numaral› üçüncü bot
TCG KÖYCE⁄‹Z’i ise Kas›m
ay› ortalar›nda denize
indirmiﬂti.

Proje çerçevesinde suya
indirilen botlardan TCG
KARABURUN’un liman ve
seyir testlerine baﬂlan›rken,
TCG KÖYCE⁄‹Z’in inﬂas› ise
halen sürüyor. Bu y›l içerisinde
3 adet botun daha Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›na
geçici tesliminin yap›lmas›
beklenirken, 2012’de 3, 2013
ve 2014’te de 4’er botun daha
teslimi ön görülüyor. Proje
takvimine göre son
teslimat›n ise 2015 y›l›nda
yap›lmas› planlan›yor.
www.milscint.com
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Koço¤lu Havac›l›k Filosuna Taze Kan: Hawker 400 XP
ava ambulans iﬂletmesi
konusunda edindi¤i
tecrübe ve oluﬂturdu¤u ekip
ile hastane öncesi acil sa¤l›k
hizmetleri alan›nda da
Türkiye’de önde gelen bir yer
edinmeyi hedefleyen Koço¤lu
Grubu, Sa¤l›k Bakanl›¤› ad›na
baﬂar› ile yürüttü¤ü,
18 helikopterlik hava
ambulans filosuna, Hawker

H

400 XP özel jetini de ekledi.
Özel ambulans jeti olarak
kullan›lacak Hawker 400
XP’nin filosuna kat›ld›¤›n›,
4-5 Aral›k 2010 tarihinde
gerçekleﬂtirilen 3.
Uluslararas› Sa¤l›k Turizmi
Kongresi’nde duyuran
Koço¤lu, faaliyetlerini
baﬂar›yla sürdürdü¤ü hava
ambulans filosunu daha da

güçlendirmeyi hedefliyor.
Geçti¤imiz yaz Antalya’da
baﬂlatt›¤› hava taksi
hizmetiyle turizm sektörüne
de h›zl› bir giriﬂ yapan
Koço¤lu, filosuna dâhil
etti¤i Hawker 400 XP jetini,
yurt içi ve yurt d›ﬂ› VIP
taﬂ›mac›l›¤›nda da
kullanmay› planl›yor.
Hawker 400 XP, sahip oldu¤u

özel tasar›m› sayesinde,
30 dakika gibi k›sa bir süre
içinde ambulans ya da hava
taksi olarak uçuﬂa haz›r
hale getirilebiliyor. 2 adet
Pratt & Whitney JT15D-5R
motoruna sahip olan Hawker
400 XP, yaklaﬂ›k 4 buçuk
saat havada kalabiliyor
ve 2700 km menzile
ulaﬂabiliyor.
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SAVTEK’in Yeni Konuklar›
ATALAN Makine ve METEKSAN Savunma Oldu
©
MSI Dergisi

ürkiye’de savunma
sektörüne yönelik olarak
kurulan ilk ö¤renci
toplulu¤u olan ‹TÜ Savunma
Teknolojileri Kulübü
(SAVTEK), 2010-2011
ö¤retim y›l›ndaki
çal›ﬂmalar›na, yeni yönetim
kurulu ile ara vermeden
devam ediyor. Etkinliklerine,
yaz döneminden itibaren
savunma sanayisinin önde
gelen kurum ve
kuruluﬂlar›na çeﬂitli
ziyaretlerde bulunarak
baﬂlayan ‹TÜ SAVTEK,
Aral›k ay› içerisinde 2 farkl›
etkinli¤e ev sahipli¤i yapt›.
Aral›k ay› içerisinde ‹TÜ’de
düzenlenen ve SAVTEK’in ilk
etkinli¤i olan “‹TÜ SAVTEK
Çay Saati”ne, MSI Dergisi
Genel Yay›n Yönetmeni Ümit
Bayraktar ile ATALAN
Makine Genel Müdürü
Hakan Atalan konuﬂmac›
olarak kat›ld›. Savunma
sanayimizin geçmiﬂinin
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de¤erlendirildi¤i ve gelece¤i
hakk›nda öngörülerin
tart›ﬂ›ld›¤› etkinlikte, ayr›ca
yurt d›ﬂ›nda büyümüﬂ ve
e¤itim görmüﬂ biri olan,
Hakan Atalan’›n tecrübe ve
önerileri de hayata at›lmakta
olan ö¤renciler için yol
gösterici nitelikteydi.
Savunma teknolojilerine ilgi
duyan farkl› disiplinlerden
ö¤rencilerin kat›l›m
gösterdi¤i etkinlikte,
ATALAN Makine’nin üzerinde
çal›ﬂt›¤› enerji depolama
ve motor projeleri de

ilk defa ‹TÜ SAVTEK üyeleri
ile paylaﬂ›ld›. SAVTEK’in
ikinci etkinli¤inde ise RF,
mikrodalga ve milimetrik
dalga, lazer, su alt›
akustik ve simülasyon
teknolojileri üzerinde çal›ﬂan
METEKSAN Savunma
Sanayii A.ﬁ. yetkilileri
konuk edildi.
METEKSAN Savunma ‹ﬂ
Geliﬂtirme Direktörü Ahmet
Salih Erdem’in ve Deniz
Sistemleri Program
Dan›ﬂman› A. Murat
Boyana’n›n konuﬂmac›

olarak kat›ld›¤› seminerde,
su alt› akusti¤i, RF mikrodalga, lazer teknolojileri, deniz
harp oyunu simülatörü ile
deniz platformlar›nda görev
yapan personele yang›na
müdahale ve yara savunma
gibi yeteneklerin
kazand›r›lmas› maksad›yla
geliﬂtirilen simülasyon
projelerine de¤inildi ve
savunma sanayisinde Ar-Ge
projelerinin önemi
vurguland›. Genç mühendis
adaylar› aç›s›ndan, oldukça
bilgilendirici ve bir o kadar
da keyifli geçen seminerde,
üniversite-savunma sanayisi
iﬂ birli¤i konusunda, Bilkent
Üniversitesi ile METEKSAN
Savunma modeli üzerinde de
durulan etkinlikte, sektördeki,
haberleﬂme alan›nda çal›ﬂacak
mühendis adaylar›na olan
ihtiyaç da vurguland›.

©
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Otokar, Yurt ‹çi
Teslimatlarda da
H›z Kesmiyor
on günlerde ihracat baﬂar›lar›yla
gündeme gelen Otokar
cephesinden, yurt içi projeleri
kapsam›nda da ard› ard›na
gerçekleﬂtirilen teslimat haberleri
geliyor. Otokar, d›ﬂar›dan standart
sivil bir otobüs görünümünde olan,
ancak askeri standartlara uygun
z›rhl› yap›s› ve performans› ile tehdit
alt›ndaki bölgelerde güvenli bir
seyahat imkân› sunan SULTAN’›n ilk
teslimatlar›na baﬂland›¤›n› aç›klad›¤›
yeni y›l›n ilk günlerinde, iç güvelik
operasyonlar›nda kullan›lacak z›rhl›
personel taﬂ›y›c› (ZTP) araçlar›n› da
teslim etti. Teslim edilen araçlar,
hâlihaz›rda kullan›lmakta olan ZTP
araçlar›n›n, iç güvenlik operasyonlar›
için geliﬂtirilen ve yeni nesil kamera
sistemiyle donat›lan versiyonu
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oldu¤u belirtiliyor. BM ve NATO
görevlerindeki göz dolduran
performans›yla da kendi s›n›f›nda
önemli bir yer edinmiﬂ olan COBRA
z›rhl› taktik arac›n›n Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’ya da teslimatlar›n›
sürdüren Otokar, ASELSAN’›n Hava
Savunma Erken ‹kaz ve Komuta
Kontrol Sistemi (HER‹KKS) projesi
kapsam›nda, hâlihaz›rda envanterde
bulunan 4x4 taktik tekerlekli
araçlar›n› da HER‹KKS araçlar›na
dönüﬂtürerek teslim etti.
Otokar, Akrep z›rhl›lar›n›n, görev
kabiliyetlerinin geliﬂtirilmesine ve
ekonomik ömrünün art›r›lmas›na
yönelik olarak, araçlar›n iç ve d›ﬂ
donan›mlar›n›n yenilenmesini de
tamamlad›. Yeni nesil dizel motor,
ﬂanz›man ve güç aktar›m kutusu
eklenen Akrep z›rhl›lar›, yeni
sistemlerle donat›lm›ﬂ olarak
teslim edilerek ülkemiz
envanterine kazand›r›lm›ﬂ
oldu.
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www.savunmahaber.com
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Dördüncü A400M de Göklerde
400M’nin, Grizzly olarak adland›r›lan test platformlar›yla, 2009 y›l› sonunda
baﬂlayan uçuﬂ testleri baﬂar›yla sürüyor. Testlerde kullan›lmas› planlanan, toplam
5 adet test platformundan dördüncüsü de 20 Aral›k 2010’da ilk uçuﬂunu yapt›.
Grizzly 4 olarak adland›r›lan test platformunun, 130 tonluk kalk›ﬂ a¤›rl›¤›yla
‹spanya’n›n Sevilla kentinden kalkarak, 5 saat 10 dakika boyunca havada kald›¤›
belirtiliyor. Grizzly 4, daha çok nakliye ve havada yak›t ikmali operasyonlar›nda
performans de¤erlendirmelerine tabi tutulacak. 2010 y›l› içinde ilk uçuﬂlar›n›
gerçekleﬂtiren Grizzly 2 ve Grizzly 3’ün ard›ndan ilk uçuﬂunu gerçekleﬂtiren Grizzly 4
ile birlikte, A400M test sürecinde 300 test uçuﬂu gerçekleﬂtirilmiﬂ ve 1000 saatlik uçuﬂ
süresine de ulaﬂ›lm›ﬂ oldu. Bu testlerle birlikte ilk sertifikasyon sürecini baﬂar›yla geride
b›rakan A400M, ilk paraﬂütçü atlay›ﬂ›, kuyruk ve kanat yüzeyleri üzerinde yapay buzlanma
etkisi yarat›larak uçma gibi süreçleri de baﬂar›yla tamamlad›.
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SS‹K’ten Sürpriz
Kararlar Ç›kt›
ld›¤› kararlarla, yerli firmalar›n projelerdeki pay›n›n
artmas›nda ve savunma sanayimizin geliﬂiminde etkisi ve
deste¤i tart›ﬂ›lmaz olan Savunma Sanayii ‹cra Komitesi
(SS‹K), son toplant›s›n› 15 Aral›k 2010’da Baﬂbakan Recep
Tayyip Erdo¤an’›n baﬂkanl›¤›nda gerçekleﬂtirdi. Genel
Maksat Helikopter Tedarik projesi gibi merakla beklenen
projelere iliﬂkin kararlar daha sonraya b›rak›lsa da milli
motorlar geliﬂtirilmesine ve özellikle de muharip bir uça¤›n
kavramsal tasar›m›na iliﬂkin kararlar, gündeme damgas›n›
vurdu. Gündeminde yer alan konular› görüﬂmek ve bunlarla
ilgili kararlar› almak amac›yla Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›
(SSM)’de bir araya gelen SS‹K, de¤erlendirme çal›ﬂmalar›
tamamlanan projelerde yüklenici firmalar ile sözleﬂme
imzalamak üzere her zamanki gibi SSM’yi yetkili k›ld›.
Herkesin, özellikle de ihalede yar›ﬂan firmalar›n, merakla
karara ba¤lanmas›n› bekledi¤i Genel Maksat Helikopteri
Tedarik projesinde yine bir sonuç ç›kmazken, son SS‹K
toplant›s›n›n ard›ndan aç›klanan kararlar ﬂu ﬂekilde oldu:
1. Türkiye’de genel maksat helikopter üretimi alt yap›s›n›n
kurulmas› ve Türk Silahl› Kuvvetleri ile di¤er kamu
kurumlar›n›n uzun vadeli helikopter ihtiyac›n›n yerli
üretimle karﬂ›lanmas› maksad›yla baﬂlat›lan proje

A

kapsam›nda al›nan tekliflerin de¤erlendirme çal›ﬂmalar›
sonucunda; Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.ﬁ. (TUSAﬁ)
ana yüklenicili¤inde; Sikorsky ve AgustaWestland firmalar›
taraf›ndan verilmiﬂ olan teklifler yeterli görülmedi¤i için
müzakerelere devam edilmesi,
2. Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n 2020’li y›llardan sonraki
jet e¤itim uça¤› ve muharip uçak ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›
maksad›yla, kavramsal tasar›m yap›lmas› için TUSAﬁ
ile sözleﬂme görüﬂmelerine baﬂlanmas›,
3. Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n Ay s›n›f› denizalt›
modernizasyon ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere baﬂlat›lan proje
kapsam›nda al›nan teklifin de¤erlendirme çal›ﬂmalar›
sonucunda; Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.ﬁ.
(STM) ile sözleﬂme görüﬂmelerine baﬂlanmas›.
Bu 3 madde d›ﬂ›nda, ‹cra Komitesi, Türk Silahl›
Kuvvetlerinin geliﬂen ihtiyaçlar› çerçevesinde;
1. Sahil Güvenlik Komutanl›¤›n›n a¤›r deniz ﬂartlar›nda
hareket ve manevra yeteneklerini geliﬂtirmek
maksad›yla, “600 S›n›f› Sahil Güvenlik Gemisi
Tedariki Projesinin”,
2. Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› ihtiyac› çerçevesinde
“Turbojet Motorlar›n Geliﬂtirilmesi Projesinin”,
3. Baﬂta tank platformuna yönelik olmak üzere, kara ve
deniz araçlar› için “Milli Güç Gurubu Geliﬂtirilmesi
Projesinin” baﬂlat›lmas›na karar verdi.
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SAVUNMA
HABER

TUSAﬁ, THY ve THY Teknik,
Ortak Giriﬂim ﬁirketi ‹çin Mutabakata Vard›

©
TUSAﬁ

ürk Havac›l›k ve Uzay
Sanayii A.ﬁ. (TUSAﬁ),
Türk Hava Yollar› (THY)
ve THY Teknik A.ﬁ., uçak
kabin içi ürünleri ve
komponentlerinin tasar›m
ve imalat›n› birlikte
gerçekleﬂtirmek üzere,
bir ortak giriﬂim ﬂirketi
kurma konusunda
mutabakat sa¤lad›. 28
Aral›k 2010’da duyurulan
mutabakat kapsam›nda,
“Türk Kabin ‹çi Sistemleri
Sanayi A.ﬁ.” ad› alt›nda
kurulmas› kararlaﬂt›r›lan
ﬂirket çat›s› alt›nda; TUSAﬁ,
THY ve THY Teknik’in
güç birli¤iyle üretilecek
ürünlerin, sadece yurt
içinde de¤il dünya pazar›nda
da Türkiye’ye önemli
bir pay sa¤lamas›
hedefleniyor.
Kurulacak ﬂirket ile uçak
mutfa¤›, mürettebat
dinlenme odas›, gazete
ve bas›l› evrak kutusu,

T

kabin içi bölücü sistemleri
ve güneﬂlikler, hem genel
kullan›m içim hem de acil
durum ekipmanlar› için
çeﬂitli dolaplar, görüntü
sistem odas› ve dinlenme
odas› giriﬂ bölümü gibi uçak
kabin içi ürünlerinin ve
çeﬂitli bileﬂenlerinin
tasar›m›, üretimi, lojistik
deste¤i, modifikasyonu

ve pazarlamas›
gerçekleﬂtirilecek.
Yüzde 100 Türk markas›
alt›nda yüksek kalitede
üretilmesi planlanan
ürünlerle, Türkiye’nin
önemli bir uçak bak›m,
onar›m ve yenileme
(BOY / MRO) merkezi
olmas›n›n yan› s›ra ciddiye
al›nmas› gereken bir

üretici kimli¤ine de
kavuﬂmas› bekleniyor.
Kuruluﬂunun
ilk ad›mlar›n›n at›ld›¤› ortak
giriﬂim ﬂirketinin, TUSAﬁ
ve THY aras›ndaki iﬂ birli¤ini
geliﬂtirmesi ve gelecekte
yap›lmas› muhtemel yeni
ve geniﬂ kapsaml›
iﬂ birliklerine zemin
haz›rlamas› bekleniyor.

ANAL‹Z

Azerbaycan-Türkiye
Savunma ‹ttifak› Kuruluyor
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül ve Azerbaycan Cumhurbaﬂkan› ‹lham Aliyev
taraf›ndan, 2010 y›l› A¤ustos ay›nda Bakü’de imzalanan, “Azerbaycan ve
Türkiye Aras›nda Stratejik Ortakl›k ve Karﬂ›l›kl› Yard›m Anlaﬂmas›”,
Azerbaycan Milli Meclisinin 22 Aral›k 2010 tarihli toplant›s›nda onayland›.
Güney Kafkasya’daki askeri dengeleri de¤iﬂtirece¤i ifade edilen bu anlaﬂma
ile birlikte, Bakü ve Ankara’n›n, özellikle askeri alandaki iliﬂkilerini daha üst
seviyeye ç›kartmas› bekleniyor. 10 y›ll›k bir süreci kapsayan anlaﬂman›n,
her iki devlet aras›nda, askeri alandaki iliﬂkilerin yan› s›ra ekonomik ve
kültürel iliﬂkilerde de yeni bir dönemi baﬂlataca¤› ön görülüyor.
Reﬂad SÜLEYMANOV / editor@savunmahaber.com / rashad.suleymanov@gmail.com / rashad@apa.az

Anlaﬂmada Neler Yer Al›yor?
Stratejik Ortakl›k ve Karﬂ›l›kl› Yard›m Anlaﬂmas›’n›n, özellikle
1921 y›l›nda onaylanan Kars Anlaﬂmas› ve Ankara ile Bakü’nün 1994’te imzalam›ﬂ olduklar› devletleraras› anlaﬂmalara uygun olarak düzenlendi¤inin alt› özellikle çiziliyor. Politik,
askeri, güvenlik ve savunma konular›n›n önemli bir yer tuttu¤u anlaﬂmada, taraflar›n s›n›r güvenliklerinin sa¤lanmas›nda,
karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma içinde olunmas› da kararlaﬂt›r›l›yor.
Anlaﬂma’n›n 2’nci maddesi uyar›nca, Türkiye ve Azerbaycan
aras›nda askeri bir ittifak›n kurulmas› ve bu ittifak uyar›nca da
taraflardan biri, üçüncü bir devlet veya bir grup devlet taraf›ndan silahl› bask› ve askeri sald›r›ya u¤rad›¤›nda, mevcut imkânlar kapsam›nda, askeri tedbirler de dâhil olmak üzere, BM
Sözleﬂmesi’nin 51’inci maddesi ile tan›nm›ﬂ tüm zaruri tedbirlerin al›nmas›na ve birbirlerine yard›m edilmesine karar

©

Azerbaycan Cumhurbaﬂkanl›¤›
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Azerbaycan Cumhurbaﬂkan› ‹lham Aliyev, Savunma Bakan› Safar Abiyev ile birlikte,
"Kalkan 2010" askeri tatbikat›na haz›rlanan birlikleri teftiﬂ ediyor.
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Azeri Savunma Sanayisi Bakan›
Yaver Camalov, SOFEX 2010
fuar›nda, MKEK stand›nda keskin
niﬂanc› tüfe¤ini incelerken

veriliyor. Önemli bölümünü savunma teknolojileri konular›n›n
oluﬂturdu¤u anlaﬂman›n 3’üncü maddesinde ise savunma
teknolojileri ve askeri alandaki politikalar›n hayata geçirilmesi ve her iki devletin silahl› kuvvetleri aras›ndaki iﬂ birli¤inin
daha da güçlendirilmesi kabul ediliyor. Bu kapsamda, müﬂterek askeri operasyonlar›n düzenlenebilmesine yönelik, askeri
altyap› eksikliklerinin tamamlanmas›, silahl› kuvvetlerin e¤itimi ve gerekli harp araç ve gereçlerinin temini için tüm milli
tedbirlerin al›naca¤› da belirtiliyor.
Anlaﬂmayla, savunma sektöründe gerçekleﬂtirilmesi planlanan iﬂ birli¤ine yönelik öncelikli alanlar da belirlenmiﬂ
durumda. Buna göre, savunma ve güvenlik ihtiyaçlar› için
taraflar›n teknik gereksinimlerinin giderilmesi, savunma
sistemlerinin üretimi, e¤itim amaçl› müﬂterek tatbikatlar›n düzenlenmesi, silahl› kuvvetlerde görev yapan subaylar›n ve uzmanlar›n e¤itimi gibi konular›n yan› s›ra askeri t›p
ve anlaﬂma kapsam›nda belirlenecek di¤er alanlarda da iﬂ
birli¤i içerisinde bulunulacak.

Azerbaycan’da halen, savunma sanayisinde faaliyet gösteren özel sektör firmas› bulunmuyor. Ancak, Bakü’de
ofis ya da ﬂube açan yabanc›
firma say›s›, özellikle son 3
ila 4 y›lda giderek artm›ﬂ durumda.
Azerbaycan’da ilk olarak faaliyet göstermeye baﬂlayan
ba¤›ms›z yabanc› firma ise
ASELSAN oldu. ASELSAN’›n
1998’de kurdu¤u ASELSAN
Bakü’nün ard›ndan, özellikle
son 2 y›lda Elbit Systems ve
Boeing gibi devler de Bakü’de kurduklar› firmalar
arac›l›¤›yla, modernizasyon
ve di¤er teknik alanlarda hizmet vermeye baﬂlad›.
SSB’nin kurulmas›n›n ard›ndan, her geçen gün Türk firmalar›n›n Azerbaycan’daki savunma sanayisine katk›s›n›n artt›¤› görülüyor. Önceki y›llarda,
Azerbaycan Silahl› Kuvvetlerinin teçhizat tedarikinde önemli
görevler üstlenen, baﬂta ASELSAN ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) olmak üzere, çeﬂitli Türk firmalar›,
art›k baz› ürünlerini, lisans alt›nda ya da ortak olarak Azerbaycan’›n askeri fabrikalar›nda üretmeye de baﬂlad›.
May›s 2010’da Ürdün’de düzenlenen SOFEX fuar› kapsam›nda
da Azeri askeri fabrikalar› ve Türk firmalar aras›nda iki anlaﬂma imzaland›. SSB’nin “Alov” fabrikas› ile ASELSAN aras›nda
gece görüﬂ dürbünleri ve termal kameralar›n, “Üfiq” ﬂirketler
grubu ve MKEK aras›nda ise mühimmat ve patlay›c› maddelerin müﬂterek üretimine yönelik, de¤eri 1 milyon 150 bin dolar
olan anlaﬂmalar imzaland›. MKEK ile imzalanan anlaﬂma ile
Azerbaycan’da mühimmat üretimi faaliyetlerinin geniﬂletilmesi de söz konusu. Ekim ay›nda SSB ve OTOKAR, Kas›m’da
ise SSB ve ROKETSAN aras›nda, ortak üretime yönelik anlaﬂmalar›n yap›ld›¤› da edindi¤imiz bilgiler aras›nda.

Azeri Savunma
Sanayisi Ata¤a
Kalk›yor
Azerbaycan Savunma Sanayisi, 2005 y›l›nda, Savunma Sanayisi Bakanl›¤› (SSB)’nin kurulmas› ile faaliyetlerine baﬂlad›.
Da¤›lmadan
önce
SSCB’ye ba¤l› olan askeri
fabrikalar, bu bakanl›¤a ba¤land› ve devletin finans deste¤iyle üretime baﬂland›. Geçen
5 y›lda, savunma sanayisine
toplamda 1 milyar dolardan
fazla yat›r›m yapan Azerbaycan, 3 milyar dolar civar›nda
olan 2011 y›l› savunma bütçesinin yüzde 30’unu da savunma sanayisine ve modernizasyon çal›ﬂmalar›na ay›rmay› planl›yor.
www.savunmahaber.com
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Azeri Savunma Sanayisi Bakan› Yaver Camalov'un, Milli Savunma Bakan›m›z Vecdi Gönül ve Savunma Sanayii Müsteﬂar›m›z
Murad Bayar ile birlikte, SOFEX 2010 fuar›na kat›lan TUSAﬁ stand›n› ziyareti.
MSI Dergisi - Ocak 2011

ANAL‹Z

Türk firmalarla iﬂ
birli¤ine Bakü’nün
büyük önem verdi¤ini
söyleyen
Azerbaycan Savunma Sanayisi Bakan›
Yaver Camalov da Azeri savunma sanayisinin, baﬂlang›çtan itibaren Azeri Silahl› Kuvvetlerinin talebi
üzerine, mühimmat ve silah üretimine
öncelik verdi¤ini ve bu konuda MKEK ile
üst düzeyde bir iﬂ birli¤inin yap›ld›¤›n› belirtiyor. Bakan›n verdi¤i bilgilere göre, taraflar
aras›nda imzalanm›ﬂ anlaﬂmada, bir kaç silah›n müﬂterek
üretimi ve pazarlanmas› da söz konusu. SSB fabrikalar›nda
görevli mühendisler taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ ‹ST 12,7 (‹ST‹KLAL) keskin niﬂanc› tüfe¤inin MKEK tesislerinde üretimine,
bunun yan› s›ra MKEK’nin 40 mm tamburlu bombaatarlar› ve
çeﬂitli tabancalar›n›n da SSB tesislerinde üretimine dair anlaﬂmaya var›lm›ﬂ. Projelerin, 2011’in ilk aylar›nda gerçekleﬂtirilmesi bekleniyor.
Göreve baﬂlad›ktan sonra ilk devletleraras› ziyaretini Ankara’ya yapan Camalov, yapt›¤› de¤erlendirmede, Türk firmalar›n›n Azerbaycan savunma sanayisinin kurulmas›ndaki
katk›lar›n›n çok k›ymetli oldu¤unu vurgulam›ﬂ ve gelecek y›llarda iﬂ birli¤inin daha da yükselece¤ini ifade etmiﬂti.

Müﬂterek Projeler
Geçti¤imiz A¤ustos ay›nda, Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›
(SSM) ve SSB aras›nda yap›lan görüﬂmelerde, her iki ülke savunma sanayilerinde iﬂ birli¤i konusunu tart›ﬂmak ve müﬂterek projeleri tayin etmek için, bir çal›ﬂma grubu oluﬂturulmas› kararlaﬂt›r›ld›. Çal›ﬂma grubunun, ihalelere dair haberleri
karﬂ›l›kl› olarak de¤erlendirmesi ve savunma fuarlar›na müﬂterek kat›l›m konular›nda çal›ﬂmalar yapmas› bekleniyor.
ﬁu ana dek Azerbaycan savunma sanayisinde, Türk firmalar›n
kat›l›m› ile devam eden baz› projeler ise ﬂöyle:
I ASELSAN ile SSB tesislerinde BTR araçlar›n›n
modernizasyonu,

ASELSAN ile termal görüﬂ sistemleri ve gece görüﬂ
dürbünlerinin üretimi,
I ASELSAN Bakü firmas› taraf›ndan Azerbaycan Silahl›
Kuvvetlerinde kullan›lan telsizlere ve di¤er askeri
sistemlere teknik hizmetlerin verilmesi,
I MKEK teknolojisi ile mühimmat ve patlay›c› maddeler
üretimi,
I ROKETSAN ile 107 mm ve 122 mm’lik topçu roketlerinin
üretimi,
I ÖZTEK Tekstil firmas› ile müﬂterek multispektral
kamuflaj (gizleme) a¤› üretimi,
I T‹SAﬁ firmas› ile müﬂterek Zafer, Zafer-K ve ‹nam isimli,
farkl› modellerde tabancalar›n›n üretimi,
I Koza Teknik firmas› ile birlikte, savunma sanayisine
yönelik çeﬂitli hizmetlerin verilmesi ve at›ﬂ
poligonlar›n›n kurulmas›.
Önümüzdeki y›llar için planlanan projeler aras›nda ise ﬂunlar
yer al›yor:
I Azerbaycan’da OTOKAR ile birlikte, taktik tekerlekli
araçlar›n üretimi,
I Türk tersaneleri ile birlikte, çeﬂitli deniz platformlar›n›n
Azerbaycan ve Hazar Denizi’ne k›y›s› olan di¤er ülkeler için
Bakü’de inﬂa edilmesi,
I Müﬂterek helikopter üretimi ve Azerbaycan’›n ATAK
projesine kat›l›m›,
I Azeri T-72 ana muharebe tanklar›n›n modernizasyonuna
Türk firmalar›n›n kat›l›m›;
I Azerbaycan’›n ALTAY projesine kat›l›m›;
I Azerbaycan’›n Yeni Nesil Telsiz projesine kat›l›m›;
I Azerbaycan’›n Modern Piyade Tüfe¤i projesine kat›l›m›;
I Baz› silahlar›n müﬂterek üretimi;
I Azerbaycan Silahl› Kuvvetlerinin envanterinden ç›kar›lan
T-55 tanklar›n›n ﬂasisi üzerinde yeni z›rhl› muharebe
araçlar›n›n üretimi gibi müﬂterek modernizasyon
çal›ﬂmalar›,
I Azerbaycan’›n Türk insans›z hava arac› projelerine kat›l›m›.
Türkiye, Azerbaycan Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinin
modernizasyonunda önemli görevler üstlenerek, bu sahada
da yard›mlar›n› sürdürmüﬂtür. 2000 y›l›nda Azerbaycan Deniz
I
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‹ki Devlet, Bir Millet, Bir Ordu

HAVELSAN taraf›ndan
geliﬂtirilen Topçu E¤itim Simülatörü

Ulu önder Atatürk’ün “Azerbaycan’›n sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir” ifadesinde ve Azerbaycan Cumhurbaﬂkan›
Haydar Aliyev’in “Azerbaycan ve Türkiye iki devlet, bir millet”
sözünde de vücut buldu¤u üzere, her iki devlet aras›nda, tüm
sahalarda oldu¤u gibi, askeri alanda da iﬂ birli¤i her zaman
önemli olmuﬂtur. Ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti¤i ilk günlerden itibaren Azerbaycan’›n Türkiye’den askeri konularda sürekli olarak ald›¤› destek bugün de devam etmektedir. Türk Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül’ün geçti¤imiz May›s ay›nda yapt›¤›
aç›klamada da, Türkiye’nin, Azerbaycan’a yapm›ﬂ bulundu¤u
askeri yard›mlar›n de¤erinin, 270 milyon dolar›n üzerine oldu¤u ifade edilmiﬂtir. Türk Silahl› Kuvvetleri, ayn› zamanda Azeri subaylar›n›n e¤itimi, silahl› kuvvetlerin geliﬂtirilmesi, kara,
deniz, hava kuvvetleri ile s›n›r kuvvetleri ve jandarma teçhizatlar›n›n tedarikinde önemli bir rol üstlenmektedir. Ayr›ca Azerbaycan askeri okullar›nda, Savunma Bakanl›¤› ve Jandarma
Komutanl›¤›ndaki önemli görevlerde Türk müﬂavirler ve ö¤retmen subaylar halen görev yapmaktad›r.

HAVELSAN

Kuvvetlerine AB-25 s›n›f› botun karﬂ›l›ks›z verilmesi ve 2008
y›l›nda Hava Kuvvetleri Ana Komuta Merkezinin modernizasyonu da Türkiye taraf›ndan üstlenilmiﬂtir. Ayr›ca Azeri Jandarmas›n›n Kala E¤itim Merkezi de Türkiye’nin yard›m› ve Türk
subaylar›n›n deste¤i ile kurulmuﬂtur.
Türk savunma sektöründe faaliyet gösteren firmalar, 1995 y›l›ndan itibaren Azerbaycan Ordusunun alt yap›s›n›n oluﬂturulmas›nda önemli roller üstlenmiﬂtir. Bu dönemde, Azeri Silahl› Kuvvetlerinin telsizleri ve optik görüﬂ sistemleri ASELSAN
taraf›ndan, baz› di¤er silah sistemleri ve mühimmatlar› ise
ROKETSAN ve MKEK taraf›ndan sa¤lanm›ﬂt›r. Ayn› zamanda
HAVELSAN, Atlas Defence, TBS Grup, YAKUPO⁄LU ve di¤er
firmalar da Azerbaycan’daki farkl› projelerde yer alm›ﬂt›r. Yak›n dönemde, TUSAﬁ ile “Turna” hedef uçaklar›n›n tedarikine
dair anlaﬂman›n onaylanmas› ve HAVELSAN taraf›ndan geliﬂtirilen Topçu At›ﬂ Simülatörü’nün Azeri Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan al›nmas› gibi baz› önemli geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂt›r.

Azeri askeri uzmanlar, Bakü ve Ankara aras›nda imzalanan bu
anlaﬂmay›, Azerbaycan’›n askeri imkânlar›n›n ve gücünün artt›r›lmas›n› sa¤layacak önemli bir geliﬂme olarak nitelendirirken, ayn› zamanda, Rusya taraf›ndan Ermenistan’a yap›lan
yard›mlara verilen, üst seviyede bir karﬂ›l›k oldu¤unu da düﬂünüyor. Azeri uzmanlar ayr›ca, Azerbaycan ve Türkiye aras›ndaki askeri ve siyasi iﬂ birli¤inde yeni bir dönemin baﬂlang›c› olarak gördükleri bu anlaﬂma ile birlikte, Azerbaycan’›n
toprak bütünlü¤ü ve güvenli¤inin de fiili olarak Türkiye’nin garantörlü¤ü alt›na girdi¤i ﬂeklinde de¤erlendirmelerde bulunuyor. Anlaﬂman›n ard›ndan, Azeri askeri okullar›nda görevli
Türk ö¤retmenlerin ve askeri birliklerinde görev yapan Türk
subaylar›n›n etkinli¤inin artmas› beklenirken, Azeri Kara Kuvvetleri komutanlar›na Türk subaylar›n›n yard›mc› olarak atanmas› ve Türk firmalar›n›n Azeri Silahl› Kuvvetlerinin ihalelerine daha aktif kat›l›m› gibi önemli geliﬂmelerin de k›sa süre
içinde hayata geçirilmesi planlan›yor.
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‹sveç’in
Kanatl› Aslan›
Gripen
Gelece¤e
Uçuyor

SAAB

ANAL‹Z

Öncesinde oldu¤u gibi, So¤uk Savaﬂ
sonras› dönemde de F-16 gibi, bir baﬂka
ülke taraf›ndan geliﬂtirilen savaﬂ
uçaklar›n›n yerine, kendi tasarlad›¤›
savaﬂ uçaklar›n› kullanmay› tercih eden
‹sveç, Saab firmas›n›n geliﬂtirdi¤i
Gripen uçaklar›yla, uluslararas›
pazardan da pay almay› baﬂard›. Muadillerine göre daha ekonomik bir savaﬂ
uça¤› olma özelli¤i ile de dikkat çeken ve sürekli yenilenen Gripen, görevde
130.000 uçuﬂ saatini de aﬂm›ﬂ durumda.
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com
avaﬂ uça¤› üretebilen
az say›da ülkeden biri
olan ‹sveç, ad›n›, kartal
baﬂl› ve kanatl› bir aslan ﬂeklinde tasvir edilen mitolojik
yarat›ktan alan Gripen’i, ülkenin envanterindeki Saab 35
Draken ve Saab 37 Viggen’lerin
yerini almas› için geliﬂtirdi.
Parlamentosunun 1982 y›l›nda verdi¤i onayla birlikte ‹sveç, baﬂlang›çta JAS ad› verilen program› yürürlü¤e koydu. Jakt (Avc›), Attack (Taarruz) ve Spaning (Keﬂif) kelimelerinin baﬂ harflerinden
oluﬂan JAS, ayn› zamanda
Gripen’in çok yönlü yap›s›n›
da ortaya koyuyordu. ‹lk uçuﬂunu 1988 y›l›nda gerçekleﬂtiren uçak, operasyonel kullan›ma girdi¤i 1997’den bu
yana ‹sveç Hava Kuvvetlerindeki görevini sürdürüyor.
Gripen NG (Next Generation /
Gelecek Nesil) olarak adland›r›lan yenilenmiﬂ versiyonuyla, yeni nesil savaﬂ uçaklar› aras›nda gösterilen
uçak, özellikle a¤ merkezli

S
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operasyon kabiliyeti ve silah
sistemlerindeki çeﬂitlilikle
öne ç›k›yor.

Gripen
Gelece¤in Savaﬂlar›na
Haz›rlan›yor
A¤ merkezli operasyon kabiliyetinin de geliﬂtirilmesi için
çal›ﬂmalar›n sürdürüldü¤ü
Gripen NG’nin, sadece birlikte
görev yapt›¤› di¤er uçaklarla
de¤il, ayn› zamanda sabit ve
hareketli komuta kontrol
merkezleriyle ve uydularla da
iletiﬂim halinde olmas› hedefleniyor. Böylece, uça¤›n, harekât s›ras›nda di¤er hava,
kara ve deniz unsurlar›yla kesintisiz veri al›ﬂveriﬂi yapabilmesi ve bilgi paylaﬂ›m› sayesinde pilotun durumsal fark›ndal›¤›n›n da en üst seviyeye
ç›kart›lmas› amaçlan›yor. ‹lk
test uçuﬂu 2008 y›l›nda yap›lan
Gripen NG’nin, 2014 y›l› gibi
hizmete girmesi planlan›yor.
Meteor, AMRAAM, IRIS-T,
AIM-9X gibi çok say›da havadan havaya füzenin yan› s›ra

MK82/83/84 ve GBU10/12/16
gibi çok çeﬂitli havadan yere
mühimmatlar ve TAURUS
KEPD 350 gibi seyir füzelerini
de ateﬂleyebilme kabiliyeti
sayesinde, çok rollü bir uçak
olan Gripen’de, yeni aviyonikler ve silah sistemlerinin
uça¤a kolayca entegre edilebilece¤i bir tasar›m›n dikkate
al›nm›ﬂ olmas›, uça¤a geliﬂime aç›k bir yap› kazand›r›yor.

Teknoloji
Transferine de
Yeﬂil Iﬂ›k
Saab, Gripen’in ihracat çal›ﬂmalar›nda, muhtemel kullan›c›lara, teknoloji transferini de
içine alan kapsaml› bir endüstriyel iﬂ birli¤i teklif ederek,
stratejik ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas›n›n yan› s›ra ekonomik
kazan›mlar yaratmay› da hedefliyor. Ayr›ca ‹sveç hükümetinin destekledi¤i bu çal›ﬂmalarda, oldukça esnek finansman çözümlerinin sunuldu¤u
da biliniyor.
Hâlihaz›rda sürmekte olan
uluslararas›
ihalelerde;
Eurofighter, F/A-18E/F,

F-15E, Rafale ve Su-27 gibi
çift motorlu uçaklar ve F-16
ve hatta operasyonel kullan›ma girmesi için biraz daha zamana ihtiyac› olan F-35 gibi
tek motorlu uçaklarla ciddi bir
rekabet içerisinde olan
Gripen’in en büyük avantaj›,
bahsi geçen uçaklara göre
daha düﬂük maliyetli bir uçak
olmas›. Buna ra¤men en modern aviyonik sistemleri ve silah sistemlerini kullanabilen
Gripen’in NATO standartlar›na da uyumlu olmas›, uça¤›,
envanterlerine Bat› standartlar›nda hava platformlar›n›
dahil etmek isteyen çok say›da ülke aç›s›ndan da cazip bir
seçenek haline getiriyor.
‹sveç’in ard›ndan, s›ras›yla
Çek Cumhuriyeti, Macaristan,
Güney Afrika, ‹ngiltere ve 2010
y›l› sonu da Tayland taraf›ndan
seçilen ve Brezilya’n›n da savaﬂ uça¤› ihtiyac› kapsam›nda
gündemine ald›¤› uçaklardan
biri olan Gripen ile Danimarka, Romanya ve ‹sviçre’nin yan› s›ra Bulgaristan, H›rvatistan ve Hollanda’n›n da ilgilendikleri biliniyor.
www.milscint.com
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Türkiye’nin
Uzun ‹nce Yolu
MBDA’dan Geçiyor
Geçti¤imiz günlerde, yüksek irtifa bir hava savunma sistemi
geliﬂtirmeye yönelik olarak; ASELSAN, AYESAﬁ ve
ROKETSAN firmalar›yla bir çerçeve anlaﬂmas› imzalayan
MBDA, 1 Aral›k 2010 tarihinde, Türk bas›n›na yönelik
olarak, firman›n ‹talya’daki birçok tesisini kapsayan bir
bilgilendirme gezisi düzenledi. MSI Dergisi olarak, halen
de¤erlendirme aﬂamas›ndaki, Uzun Menzilli Bölge Hava
ve Füze Savunma Sistemi (T-LORAMIDS) projesindeki
en güçlü adaylardan biri olan EUROSAM konsorsiyumunun
ortaklar›ndan MBDA’n›n Türkiye’ye önerdi¤i iﬂ birli¤i
teklifinin detaylar›n› birinci a¤›zdan dinleme f›rsat›
buldu¤umuz bu gezide, Türk kamuoyunun bekledi¤i
baz› önemli sorulara da cevap arad›k.
Sami ATALAN / s.atalan@savunmahaber.com
BDA’n›n yüzde 25 orta¤› olan Finmeccanica,
grup ﬂirketlerinin
uzun y›llard›r Türk Savunma
Sanayisi ile çal›ﬂm›ﬂ olmas›n›n kazand›rd›¤› tecrübeye de
dayanarak, Türkiye için büyük
önem teﬂkil eden bu projede
azami düzeyde teknoloji ve
sanayi paylaﬂ›m› vaat ediyor.
Bu paralelde, ilk dura¤›
Finmeccanica’n›n Roma’daki
yönetim merkezi olan bu
önemli gezi, ev sahibi s›fat›yla
Türk bas›n mensuplar›n› karﬂ›layan, firman›n Sanayileﬂmeden Sorumlu Baﬂkan Yard›mc›s› Giovanni Bertolone’nin,
‹talyan devinin Türkiye’de bugüne kadar gerçekleﬂtirdi¤i
projeler ve gezinin içeri¤i
hakk›nda detayl› bilgi vermesiyle baﬂlad›. Ankara’da imzalanan çerçeve anlaﬂmas›n›n detaylar› konusunda kendilerine sürekli bilgi talebi
geldi¤ini, fakat mevcut gizlilik
anlaﬂmalar› çerçevesinde isteklere yan›t veremedikleri
için bir hoﬂnutsuzluk do¤du-
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¤unu ifade eden Bertolone,
bu gezi süresince yap›lacak
teknik sunumlar, operasyon
ortam›n›n görülmesi ve üretim tesislerinin ziyareti ile iﬂ
birli¤inin boyutlar›n›n daha
net anlaﬂ›labilece¤ini belirtti.
Türkiye ile iﬂ birli¤i hususunda iliﬂkilerini derinleﬂtirmeyi
hedeflediklerini vurgulayan
Bertolone, daha sonra MBDA

‹talya olarak, sanayi entegrasyonu anlay›ﬂ›n›n bir ülkenin iç dinamiklerine hâkim
olmaktan geçti¤ini düﬂündüklerini söyledi ve ekledi:
“Türkiye’nin ihtiyaçlar›ndan
bir tanesi yüksek operasyon
kapasitesi, bir di¤eri de operasyonlar gerçekleﬂtirilirken
ne yap›ld›¤›na en üst düzeyde
vak›f olabilmektir.”

SAMP/T sisteminin
mühimmat transfer arac›

www.milscint.com

360 derecelik hava savunmas› sa¤layabilen
SAMP/T sisteminin lançer arac›

Türkiye’nin
OCCAR F›rsat›
Ertesi gün ‹talyan Ordusunun Füze ve Topçu S›n›f
Okulu’nda devam eden gezide, ilk olarak hizmete giren
SAMP/T sistemlerini görme
f›rsat› bulduk. Burada gerçekleﬂtirilen
sunumda,
SAMP/T sistemi ve Türkiye’ye sunulan projenin detaylar› hakk›nda faydal› veriler
aktar›l›rken, bas›n mensuplar› da sorular›na cevap arad›. Sunumda, T-LORAMIDS
projesi kapsam›nda Türkiye’ye teklif edilen çözümün
yan› s›ra MBDA ve Thales
firmalar›n›n oluﬂturdu¤u
EUROSAM konsorsiyumunun üretti¤i, NATO’ya tam
uyumlu kara ve deniz konuﬂlu hava savunma füze
sistemleri hakk›nda da bilgi
verildi. Çok iﬂlevli radar,
konsollu yönetim sistemi,
komuta kontrol sistemi ve
konuﬂland›r›ld›¤› platforma
göre, Aster 15 ve Aster 30
füzelerini ateﬂleyebilen bu
sistemler, hâlihaz›rda ‹talya,
Fransa ve sadece su üstü
muharebe gemilerinde olmak üzere, ‹ngiltere taraf›ndan kullan›l›yor. Tedarik ve
entegrasyon faaliyetlerinin,
Avrupa Birli¤i ve NATO himayesinde, kuruluﬂuna kat›lmak isteyen ülkelere aç›k
idari bir yap›n›n benimsendi¤i
OCCAR (Organisation for Joint
Armament
Cooperation)
ajans› üzerinden yürütüldü¤ünü söyleyen yetkililer,

www.savunmahaber.com
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SAMP/T sistemi, komuta
kontrol arac› vas›tas›yla,
standart Link 11 ve Link 16
taktik veri yolu üzerinden,
NATO sistemleri ile do¤rudan
ba¤lant› kurabiliyor.
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iﬂ birli¤i yap›lmas› halinde,
ﬂu an gözlemci pozisyonunda yer alan Türkiye’nin de
OCCAR’da temsil edilebilece¤ini ve Türkiye’nin ajansa
kat›labilmesi için, kendilerinin tüm deste¤i vereceklerini belirttiler.
OCCAR’a kat›ld›¤› takdirde,
Türkiye’nin, sat›ﬂ sonras›
lojistik destek konusunda
büyük kolayl›k sa¤layaca¤›
öngörülüyor. Önerilen hava
savunma sistemi hakk›nda
da teknik detaylar veren
yetkililer, sistemin gerek
ulusal a¤lara gerekse
NATO a¤lar›na mükemmel
bir ﬂekilde entegre edilebildi¤inin ve ayr›ca Türkiye’deki mevcut altyap›ya entegre
edilebilece¤inin de alt›n›
çizdi. Burada dikkat çekilen
baﬂka bir konu ise her ne
kadar kabiliyeti olsa da sistemin iﬂlemesi için NATO’ya
entegrasyonun ﬂart olmamas›. Böylece Türkiye, di¤er hiçbir unsura ihtiyaç
duymadan, kendi havadan
erken ihbar ve kontrol
uçaklar› ve komuta kontrol
sistemleri ile tam bir iletiﬂim içinde operasyonel kabiliyete eriﬂmiﬂ olacak.

SAMP/T ve Türkiye
Türkiye’ye önerilen sistem,
esas olarak tamamen ba¤›ms›z, birbirinden farkl› iki
hava savunma ünitesinden
oluﬂuyor. Baﬂl›ca özellikleri
yüksek hareket kabiliyeti ve
360 derecelik hava savunma kabiliyeti olan bu iki ünite, bir üst komuta kontrol
merkezine ba¤lanabiliyor.
Reaksiyon süresinin de son
derece düﬂük oldu¤unu
vurgulanan sistemin, ayn›
anda birden fazla füze ateﬂleyebiliyor olmas› nedeniyle, yine birden fazla eﬂ zamanl› hava savunma operasyonunu yönetebildi¤ini
belirtiliyor.
Gezi s›ras›nda yap›lan sunumda, ‹talyan Ordusunda
hâlihaz›rda kullan›mda olan
hava savunma sistemi
SAMP/T’nin operasyonel
yap›lanmas› hakk›nda bilgi
verilirken, her bir safha
üzerinde de ayr› ayr› duruldu. Sunumdan edindi¤imiz
bilgilere göre, SAMP/T’nin
at›ﬂ kontrol ünitesi, standart Link 11 ve Link 16 taktik veri yolu üzerinden,
NATO sistemleri ile do¤rudan ba¤lant› kurabiliyor.
Burada yer alan dost-düﬂman tan›ma (IFF) sistemi
sayesinde, taktik kontrolün,
do¤rudan yerel birimle gerçekleﬂtirilmesi de garanti
alt›na al›n›yor. ‹ki operatör
taraf›ndan idare edilen at›ﬂ
kontrol ünitesi, sahaya yay›lm›ﬂ konumdaki lançerleri
telsiz ba¤lant›s› ile idare
ediyor. Operasyonun kalbi
olarak tan›mlanan at›ﬂ kontrol ünitesi, saniyede bir tur
dönerek, 360 derece tarama gerçekleﬂtiren Arabel
adl› çok iﬂlevli bir radarla
kontrol ediliyor. X band’da
görev yapan bu radar, -5 /
+90 derece tarama aral›¤›yla, hava sahas›n› kontrol alt›nda tutabiliyor. Modern
anteni sayesinde radar, bir
yandan mevcut hedeflerin 3
boyutlu takibini gerçekleﬂtirirken bir yandan da yeni
hedeflerin tespitini yapabiwww.milscint.com

liyor. Bütün bunlar›n yan›nda ateﬂlenmiﬂ füzelerle de
irtibat›n› sürdüren radar,
ortamdaki elektronik karﬂ›
tedbir sistemlerinin varl›¤›n› ve varsa yerini tespit edebiliyor.
Bu iﬂlevleri tek baﬂ›na gerçekleﬂtiren radar›n, Türkiye’ye önerilen sistemde,
bir baﬂka uzun menzilli radar olan Thales üretimi
GM400 veya envarterdeki
TRS-22XX ile uyum içinde
çal›ﬂaca¤› belirtiliyor. Komuta kontrol birimi ile do¤rudan irtibat kuracak olan
GM400, Link16 veya di¤er
ulusal veri yollar› üzerinden, Türk hava savunma
noktalar›na ba¤lanacak.
Kat› hal teknolojisini kullanan GM400, nakledilebilme
özelli¤iyle 500x500 km’lik
bir alan hâkimiyetinin istenilen her yerde kurulabilmesi anlam›na geliyor.

Yeni Bir Füze:
Aster 30
SAMP/T sisteminde personel bar›nd›ran tek unsur,
komuta kontrol modülü.
Tehdidin de¤erlendirilmesi
ve hedef seçilmesi gibi tak-

tik kontrol iﬂlemleri bu birim üzerinden gerçekleﬂtiriliyor. Bu en kritik unsurun
bir baﬂka iﬂlevi de simülatör
olarak kullan›labilmesi. Komuta kontrol merkezine
ba¤l› her bir at›ﬂ ünitesinde
dikey olarak ateﬂlenmeye
haz›r 8 adet Aster 30 füzesi
bulunuyor. Lançerlerde yatay olarak taﬂ›nan füzelerin
tümü, 10 saniye gibi çok k›sa bir sürede çeﬂitli hedeflere f›rlat›labiliyor. Personele olan ihtiyaç, sadece konuﬂland›rma esnas›nda ortaya ç›k›yor. Sonras›nda ise
iﬂlemler uzaktan komuta
edilerek yürütülüyor. Çok
çevik bir füze olarak tan›mlanan Aster 30, aktif radar›n›n kendine kazand›rd›¤› kabiliyet dâhilinde, hedeflerin
rotalar›n› de¤iﬂtirmeleri durumunda dahi kendi rotas›n›
yeniden düzenleyerek taarruzunu sürdürebiliyor. Aerodinamik kontrol yüzeyleri
ve anl›k manevralara olanak
veren itki sistemleri sayesinde hedefine do¤ru yol
alan Aster 30, hareketli lüleleri sayesinde, dikine f›rlat›ld›¤› halde, hemen hedefine yönelebiliyor.

Ne Öneriliyor?
Teknik detaylar hakk›ndaki
sunumdan sonra, s›ra iﬂ birli¤i koﬂullar›na geldi¤inde ise
yetkililer, EUROSAM anlay›ﬂ›n›n öneminden bahsetti.
Yerel sanayi ile iﬂ birli¤i ve
üretim ortakl›¤› faaliyetlerinin bu programdaki en temel
faktör oldu¤unun ifade edildi¤i konuﬂmalarda; projelendirme, tasarlama, geliﬂtirme, gerekirse yeniden tasarlama, deneme ve modernizasyon gibi unsurlar›n tamam›n›n birlikte yürütülmesinin
hedeflenildi¤i dile getirildi.
Lisans verip gerisine kar›ﬂmama gibi bir durumun aksine, böylesine kapsaml› bir
içerikle yola ç›kt›klar›n› vurgulayan yetkililer taraf›ndan,
bu iﬂ birli¤inin uzun bir süre
önce tasarland›¤›n›, hatta
Türk savunma sanayisinin
önemli kurumlar› ile de¤erlendirildi¤i
de belirtildi.
Halen de¤iﬂik f›rsatlar konusunda aray›ﬂ içinde olduklar›n› dile getiren yetkililer, hâliha-

TÜRK SANAY‹S‹ ‹LE
‹ﬁ B‹RL‹⁄‹ ALANLARI
ASELSAN: Radarlar
Muhabere Sistemleri
Komuta Kontrol Alt
Sistemleri
At›ﬂ Kontrol Alt Sistemleri
Güç Kaynaklar›
Yaz›l›m
AYESAﬁ: At›ﬂ Kontrol Alt Sistemleri
Yaz›l›m
Mevcut Sistemlere
Entegrasyon
BMC:
Araçlar
HAVELSAN: At›ﬂ Kontrol Alt Sistemleri
Yaz›l›m ve Simülasyonlar
Radarlar
Mevcut Sistemlere
Entegrasyon
ROKETSAN: Lançer
Füze
Araçlar

z›rda baz› Türk firmalar›yla
çerçeve anlaﬂmalar› imzalad›klar›n› da belirtti. Yetkiliye
göre buradaki hedef, ortak
bir anlay›ﬂ gerçekleﬂtirmek
ve iﬂ birli¤inin temel ilkelerini bir araya getirmek.
EUROSAM’›n amac› da Türk
savunma sanayisi ile etkili bir
iﬂ birli¤i gerçekleﬂtirme esas›na dayan›yor.
Türk firmalar›n›n, sistemin
ana parçalar›n›n, hem Türkiye hem de üçüncü pazarlar
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“Ne olursa olsun müﬂterimiz
tam olarak ba¤›ms›z bir ﬂekilde ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabildi¤inde bizim iﬂimiz bitecek” diyerek, Türk taraf›n›n
hassasiyetlerinin fark›nda oldu¤unu hissettirirken, MSI
Dergisi’nin, bundan birkaç y›l
önce, bu tip bir karﬂ›laﬂt›rmay› detayl› bir ﬂekilde yapt›¤›n› da hat›rlatmadan geçmedi.

Füze Kalkan›’n›n
Bir Parças› m›?

EUROSAM’›n Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi projesi
kapsam›nda Türkiye’ye önerdi¤i çözüm
için üreticisi ve çözüm orta¤›
olmalar›n› öngördüklerini
söyleyen yetkililer, bu öngörünün, ülkemiz aç›s›ndan getirilerinin baﬂ›nda, sistem
üzerinde kay›ts›z ﬂarts›z egemenlik ve düﬂük kullan›m
maliyetleri oldu¤unu söyleyerek konuﬂmalar›n› noktalad›.

Rakipler
Sunumun soru-cevap k›sm›nda, kuﬂkusuz Türk bas›n mensuplar›n›n en çok merak etti¤i
konulardan biri, T-LORAMIDS
ihalesinde EUROSAM’›n kendisine rakip olan gösterilen
Amerikan, Rus ve Çin sistem-

lerine karﬂ› avantajlar› oldu.
Teknoloji transferi ve NATO’ya
uyumluluk gibi konular esas
al›nd›¤›nda, EUROSAM’›n ihaledeki en uygun aday kabul
edilebilece¤inden ﬂüphesi olmad›¤›n› ifade eden yetkililer,
Türkiye’nin taleplerine tamam›yla cevap veren “yeni” bir
sistem önerdiklerinin alt›n›
çizdi. Bu konunun sadece
teknik anlamda de¤il, sanayi
iﬂ birli¤i aç›s›ndan da son derece güçlü bir öneriyi kapsad›¤›n› vurgulayan yetkili, hükümetlerin karﬂ›l›kl› olarak
ihraç izni verdi¤i her konuda
transfere olumlu bakt›klar›n›
belirtti. Yetkili ayn› zamanda,

Son günlerin en önemli konular›ndan biri olan füze
kalkan› tart›ﬂmalar›na yönelik EUROSAM’›n bu kalkan›n neresinde oldu¤unun
sorulmas› üzerine yetkililer, SAMP/T’nin, bir NATO
sistemi olarak nas›l entegre
edilece¤ine dair çal›ﬂma yap›lan temel simülasyon merkezlerinden biri olduklar›n›
söyledi. Yetkililere göre
SAMP/T, ‹talya ve Fransa baﬂta olmak üzere, uluslararas›
füze kalkan› denebilecek oluﬂumun bir parças›n› teﬂkil ediyor. Bu durumun Lizbon Anlaﬂmas›’na uyup uymad›¤›n›n
sorulmas› üzerine yetkili, sistemin NATO füze kalkan›
program›na uyumlulu¤unu
görebilmek için halihaz›rda simülasyon üzerinde analizlerin
yap›ld›¤›n›, zaten SAMP/T’nin
geliﬂtirilme sebebinin de Avrupa’ya yönelik bir balistik füze tehdidi senaryosu üzerinden ortaya ç›kt›¤›n› belirttiler.

Böylesi bir iﬂ birli¤i teklifinin
neden bugün gündeme geldi¤i, benzer bir iﬂ birli¤inin gerçekleﬂtirilmesinin 5 y›l önce
mümkün olup olmad›¤› konusunda sorulan bir soruyu da
yan›tlayan yetkililer, günümüzde art›k haz›r al›mlar üzerinden yürütülen anlaﬂmalar›n kabul edilen bir anlay›ﬂ olmaktan ç›kt›¤›n› ve her ne kadar Türkiye’nin ileride rakip
olarak görülece¤i mümkün
olsa da Türkiye ve ‹talya’n›n
gelecekte rakip olmak yerine,
yeni pazarlarda birbirlerine
faydal› olacaklar›n› öngördü¤ünü vurgulad›lar. ASELSAN
ve ROKETSAN gibi firmalar›n zaten teknolojik aç›dan
kendilerine ulaﬂt›¤›n› da
sözlerine ekleyen yetkililer
taraf›ndan, pazarda fiyat›n
da çok büyük ayr›cal›k yaratt›¤›n›n alt› çizildi.
Türkiye için stratejik öneme
sahip T-LORAMIDS ihalesindeki en güçlü adaylardan, füze sistemleri alan›nda önde
gelen firmalardan biri olan
MBDA’n›n düzenledi¤i bu bas›n gezisinden edindi¤imiz
bilgilerle oldukça memnun
bir ﬂekilde ayr›ld›k. Füze Kalkan› tart›ﬂmalar› bir yana,
kendi öz hava savunmas› için
büyük bir gereksinim içinde
olan Türkiye’yi yak›n zamanda sonuçland›rmas› gereken
ciddi bir süreç bekliyor. Geliﬂmeleri hep birlikte görece¤iz.
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“EURASIAN STAR”›n
Y›ld›z› Yine NRDC-T Oldu
zun bir aradan sonra,
çok önemli uluslararas› görevlerin üstesinden baﬂar› ile gelmiﬂ
olan eski birli¤imi, bu vesile
ile tekrar görebilme imkân›
bulmuﬂ olmak da ayr› bir
heyecan kayna¤› oldu. Geçmiﬂi 2004 y›l›na uzanan bu
tatbikat serisinin ilki yap›ld›¤›nda, mensubu oldu¤um
birli¤in, idari ve hizmet kolayl›klar› anlam›nda NATO
standartlar›n›n bile üzerine
ç›kaca¤›, asl›nda o tarihlerde belliydi. Hemen ertesinde, 2005 y›l›nda, NRDC-T
karargâh›n›n,
Afganistan’daki ola¤anüstü baﬂar›l›
ISAF deneyimi de bu tespitimizi do¤rular nitelikte bir
geliﬂmeydi…
07-15 Aral›k 2010 tarihlerinde
icra
edilen
“EURASIAN STAR” tatbikat›n›n 8’inci günü olan 14
Aral›k’ta düzenlenen bas›n
turu, görevli personelin,
baﬂlang›çtan itibaren gösterdi¤i yak›n ilgi ve s›cak
deste¤in de etkisiyle, ya¤›ﬂl› ve so¤uk hava ﬂartlar›na
ra¤men, bizler aç›s›ndan
çok faydal› bir etkinlik oldu.
Tatbikata kat›lan yabanc›
personel aras›nda, NATO
üyesi olmayan; Azerbaycan,
Birleﬂik Arap Emirlikleri,
Gürcistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Makedonya ve S›rbistan’dan kat›l›mc›lar›n da
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NATO Rapid Deployable Corps.-Turkey (NRDC-T)
veya milli ad›yla 3’üncü Kolordu Komutanl›¤›n›n düzenledi¤i
“EURASIAN STAR” (Avrasya Y›ld›z›) tatbikat› sayesinde,
Kolordumuzun, tatbikat tesislerini ve her geçen gün
geliﬂtirildi¤ini takip etti¤imiz yeteneklerini yak›ndan
görebilmenin heyecan›yla, yeni ad›yla “General Mazlum
‹skora” k›ﬂlas›ndayd›k. NATO Müttefik Harekât Komutanl›¤›
kuvvet standartlar›na göre, sahip oldu¤u “Yüksek
Haz›rl›k Kolordusu (HRF)” statüsünün devam›n› sa¤lamak
maksad›yla, bar›ﬂ› destekleme harekât› senaryosuna
dayal›, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikat› ﬂeklinde,
3 y›lda bir icra edilen tatbikata, bu y›l, 122’si yabanc›
toplam 962 personel kat›ld›.
Savaﬂ B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com

www.milscint.com

bulunmas›, tatbikat›n, sadece kriz yönetim planlama
ve icra etme yeteneklerinin
geliﬂtirilmesi ile haz›rl›k seviyesinin denenmesi amaçl›
olmad›¤›n›, ayn› zamanda,
“e¤itim, uyum ve iﬂ birli¤i”ni
de geliﬂtirmeyi hedefledi¤ini gösteriyor. NATO üyesi
ülkelerden, NRDC-T’de görevli personeli bulunan;
ABD, Almanya, Bulgaristan,
Fransa, Hollanda, ‹ngiltere,
‹spanya, ‹talya, Kanada, Romanya ve Yunanistan ise
tatbikat›n di¤er kat›l›mc›lar›
oldu.

letlerin verdi¤i yetkiye dayanarak, nas›l bir teﬂkilat
yap›s› ile ne ﬂekilde görev
yapaca¤›n›, bu s›n›rl› bilgilendirme s›ras›nda tam anlam›yla ö¤renememekle
beraber, tatbikata Özel
Kuvvetler Komutanl›¤›ndan
kat›lan

Gö¤sümüz
Kabararak ‹zledik

kurtarma görevinde 160 kazazedeyi kurtarm›ﬂ bulunan
bu komutanl›¤›n, envanterindeki son derece geliﬂmiﬂ
teçhizat› ve kullan›c›lar›n›n
profosyonelli¤ini, tatbikat
senaryosu içerisinde icra
edilen sel felaketinde mahsur kalan sivillerin helikopterle kurtar›lmas› faaliyeti

Tatbikat›n hedefleri içerisinde bulunan, temel komuta fonksiyonu olan, “durumsal fark›ndal›k, bilgi yönetimi, harekât alan›n›n ﬂekillendirilmesi, hedef yönetimi, planlama ve koordinasyon” gibi hususlar›n nas›l uyguland›¤›n› görme
ﬂans›m›z olmad›. Ancak,
bas›na aç›k program›n hemen baﬂ›ndaki bas›n brifingi sayesinde, tatbikat hedefi
olarak ifade edilen, karmaﬂ›k, güncel ve de¤iﬂken çat›ﬂma ortam›nda harekât icra etme kabiliyetinin geliﬂtirilmesi için Kolordunun
elinde yeterli alt yap› ve imkânlar›n bulundu¤unu ö¤rendik. NATO Mukabele
Kuvveti ve Kara Unsur Komutanl›¤› (KUK)’un, tatbikat›n jenerik senaryosunda
belirtilen bir bölgede, “insani durumu düzeltmek”
maksad›yla, Birleﬂmiﬂ Milwww.savunmahaber.com

“Do¤al Afetler Arama
ve Kurtarma Tabur Komutanl›¤›” timini yak›ndan
tan›ma f›rsat›m›z oldu. Kuruldu¤u 2000 y›l›ndan bu
yana, kat›ld›¤› 19 arama

Sel felaketinde mahsur kalan sivillerin
helikopterle kurtar›lmas›

çerçevesinde, gö¤sümüz kabararak izledik.
Daha
sonra,
tatbikat alan›nda; muhabere,
istihkâm, KBRN
(Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve
Nükleer) savunma
birlikleri ile seyyar
cerrahi hastaneyi yerinde inceleme f›rsat›m›z da oldu. Tatbikata,
Nasuh Mahruki baﬂkanl›¤›ndaki deneyimli bir
ekiple kat›lan, baﬂar›lar›n›
her zaman takdirle izledi¤imiz AKUT (Arama Kurtarma
Timi)’un açm›ﬂ oldu¤u sergi
ile ellerinde mevcut bulunan donan›m› görme ve zaman k›s›tlamas›n›n elverdi¤i ölçüde bilgi edinme f›rsat› da bulduk.
3’üncü Kolordu Komutanl›¤›n›n, dünyan›n herhangi bir

yerinde icra edilecek bir
NATO harekât›nda, KUK
olarak görev almas› halinde, karargâh ile kriz bölgesi
aras›nda ses, görüntü ve
veri irtibatlar›n› sa¤layacak
olan uydu ba¤lant›l› muhabere araçlar›ndan baﬂka,
KUK ile ast birlikleri
aras›ndaki irtibatlar›
sa¤layacak olan taktik saha muhabere
sistemleri ve yine
deniz aﬂ›r› ses ve
görüntü ile irtibat
sa¤layacak telsiz sistemleri, muhabere bilgi iﬂlem,
görüntü ve ses irtibatlar›n›n
kolay yönetilebilmesini sa¤layan ve ilave güç kayna¤›na
ihtiyaç duymayan mobil
santral ve sunumcu araçlar›, Kolordunun sahip oldu¤u
modern muhabere imkân
ve kaabiliyetinin yerinde görülmesi bak›m›ndan çok etkileyiciydi.
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KBRN Savunma Birlikleri

Tatbikatta sadece ROLE-1
(birinci kademe sahra s›hhi
tahliye ve tedavi ünitesi)
k›sm›n›n aç›lmas› nedeniyle, tamam›n› inceleme ﬂan-

s› bulamad›¤›m›z ROLE-2
Mobil Seyyar Cerrahi Hastane’nin, görebildi¤imiz kadar›yla bile, muharebe sahas›nda hem milli olarak hem

de NATO’nun gerçekten ihtiyaç duydu¤u bir muharebe
hizmet destek ünitesi oldu¤unu görmek de mümkündü. Seçkin gözlemcilerin de
ayn› saatlerde ayn› yerdeki
program› nedeniyle h›zland›r›lan bas›n turu, planland›¤› ﬂekilde nazik bir ikram ile
sona erdirildi.

NATO’nun
Gözbebe¤i: NRDC-T

M113 A2T2
Z›rhl› Ambulans
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Kolordu imkân ve kabiliyetleri aras›na;
I 15 km uçuﬂ menzilli,
1000 feet irtifada 60 dakika
havada kalabilen,
tamamen milli imkânlarla
üretilmiﬂ Gözcü insans›z
hava arac› (‹HA)’n›n,

Türk mühendisleri
taraf›ndan yeni iç
düzenlemesi yap›lm›ﬂ
M113 A2T2 istihkâm
manga arac›n›n,
I M113 A2T2 z›rhl›
ambulans arac›n›n,
I ‹çerisi 2’nci Ana Bak›m
Merkezi Komutanl›¤›
taraf›ndan tasarlanm›ﬂ,
Tabur komutan› ile
birlikte 7 personel
taﬂ›yabilen, üzerine
monte edilmiﬂ bir adet
7,5 Kwa’l›k bir
jeneratörün enerji
sa¤lad›¤› M113 z›rhl›
komuta yeri arac›n›n ve
I Özellikle NATO
standartlar›na uygun ve
son derece modern
ROLE 1 ve ROLE 2 (birinci
ve ikinci kademe sahra
s›hhi tahliye ve tedavi
ünitesi) olarak aç›l›p
iﬂletilecek sa¤l›k tesislerinin
dâhil edildi¤ini görünce,
kat edilen mesafenin büyüklü¤ünü ve NATO’nun,
neden her kriz bölgesine
NRDC-T’yi görevlendirmek
istedi¤ini anlamak kolaylaﬂ›yor.
Biz, MSI dergisi ekibi olarak
gurur duyduk, kuvvetle
muhtemeldir ki, icra edilen
tatbikat›n baﬂar›s›, herhangi bir nedenle, bu imkân ve
kabiliyete ihtiyac› olabilecek
dost ve müttefik ülkelere de
güven verecektir.
I

www.milscint.com

ANAL‹Z

Türk Jet E¤itim
ve Muharip Uça¤›ndan
Neler Beklemeliyiz?
avunma Sanayii ‹cra
Komitesi’nin 15 Aral›k
2010 tarihli toplant›s›nda, “Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n 2020’li y›llardan sonraki jet e¤itim uça¤›
ve muharip uçak ihtiyac›n›n
karﬂ›lanmas› maksad›yla,
kavramsal tasar›m yap›lmas› için TUSAﬁ – Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.ﬁ.
ile sözleﬂme görüﬂmelerine
baﬂlanmas›na” karar verildi¤i aç›kland›.
Kuﬂkusuz bu haber on y›llard›r süregelen “Türkiye,
kendi savaﬂ uça¤›n› tasarlayabilir mi, tasarlamal› m›?”
tart›ﬂmas›na yeni bir boyut
getirecek, önemli bir karar-

S

Savunma Sanayii ‹cra Komitesi karar› ile Türk jet e¤itim ve
muharip uça¤› geliﬂtirilmesi çal›ﬂmalar› baﬂlat›ld›.
Türk Savunma Sanayisi’ni, at›ld›¤› bu yeni macerada nelerin
bekledi¤ini bu kadar erken tahmin edebilmek bir ölçüde
kehanet yetene¤i gerektirse de, baﬂka örneklerden
hareketle birkaç görüﬂ ifade etmek mümkün olacak.
Dr. K. Burak Codur / editor@milscint.com
d›r. Hatta projenin “Gizli”
gizlilik derecesi kapsam›nda ele al›nmamas› itibari ile
bu giriﬂimi, Dünya’ya meydan okuma olarak nitelendirmek de mümkün olabilir.
Bu aﬂamada, kendi uça¤›n›
geliﬂtirmek için baﬂka ülkelerin geçmiﬂte gösterdi¤i

çabalardan k›saca bahsetmek yararl› olacakt›r. De¤iﬂen ﬂartlar ve Türkiye’ye
özgü özellikler nedeni ile
Türkiye’nin yaﬂayaca¤› tecrübeler, baﬂka ülkelerin yaﬂad›¤› tecrübelerden muhtemelen farkl› olacakt›r. Bu
sebeple, baﬂka ülkelerde
yaﬂanan tecrübeleri, “Türkiye’de de bunlar olur” ön
yarg›s› ile de¤il, “Nelerin
yaﬂanma ihtimali var?” bak›ﬂ aç›s› ile incelemek en
uygun sonuçlar› verecektir.

Mevcut Durumun
K›sa Özeti
Hindistan’›n
geliﬂtirme
çal›ﬂmalar›n›
sürdürdü¤ü
Kaveri motoru

Her ﬂeyden önce, ﬂu tespiti
yaparak baﬂlamak gerekir:
Bugün dünya üzerinde, her
parças›n› özgün olarak tasarlay›p üretti¤i jet savaﬂ
uçaklar›n› envanterine ala-

rak kullanan üç ülke kalm›ﬂt›r: ABD, Fransa ve Rusya. Bu üç ülke, gövde tasar›m›, motoru, aviyonikleri,
alg›lay›c›lar› (radar, elektro-optik vb) ve silahlar›
baﬂta olmak üzere, uçaklar›n›n her parças›n› kendileri
tasarlay›p üretebilmektedir. ABD ve Rusya, ülke büyüklükleri ile de orant›l›
olarak, çok say›da uçak kullanmalar›n›n getirdi¤i ölçek
ekonomisinden ve geleneksel ihracat hacimlerinden
faydalanarak, jet savaﬂ uça¤› tasar›m› ve üretimini, di¤erlerine göre daha uygun
ﬂartlarda ele alabilmekte-
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HF-24 Marut

dir. Fransa ise Mirage (Mirage III, Mirage 5, Mirage F1 ve Mirage 2000) serisi
uçaklarla yakalad›¤› etkileyici ihracat serisinden de
faydalanarak bugüne getirdi¤i, tümü ile Frans›z uçak
gelene¤ini sürdürmekte
güçlükler yaﬂamaktad›r. ‹nsans›z savaﬂ uça¤› nEUROn
projesinin çeﬂitli Avrupa ülkeleri ile birlikte ele al›nmas›, Frans›zlar›n bu konudaki yaklaﬂ›mlar›nda bir de¤iﬂim yaﬂanmakta oldu¤unun güncel bir göstergesi
olarak görülebilir.
ABD, Fransa ve Rusya üçlüsünü, yine tüm birleﬂenlerin özgün tasar›m›n› ve üretimini bir iﬂ birli¤i çat›s› alt›nda gerçekleﬂtirebilen; ‹ngiltere, Almanya, ‹talya ve
‹spanya (‹spanya’n›n yer almad›¤› Tornado ve dört ülkenin de yer ald›¤› Eurofighter) izliyor. Bu dörtlüden ‹ngiltere, en son
Harrier ile gösterdi¤i gibi,
tek baﬂ›na özgün tasar›m ve
üretim yetene¤ine sahip olmakla birlikte, a¤›rl›kl› olarak mali nedenlerle, uçak
geliﬂtirme projelerinde ortakl›k aramaktad›r.
Çin, J-10 ile özgün tasar›m
ve üretim kulübü üyeli¤ine
çok yaklaﬂt›. Fakat böyle bir
unvan için, öncelikle tasar›mdaki ‹srail-Lavi etkisi ve
motordaki Rusya etkisi konular›n› ﬂüphe b›rakmayacak ﬂekilde aç›kl›¤a kavuﬂturmas› gerekli gibi gözüküyor (Bu yaz›n›n haz›rland›¤›
s›rada
ortaya
ç›kan
J-20 ile ilgili konuﬂman›n henüz erken oldu¤unu düﬂünüwww.savunmahaber.com

yoruz. Özellikle J-20’nin kulland›¤› motor konusu henüz
net de¤il). Çin’in bir di¤er
güncel tasar›m› olan, Pakistan ile birlikte geliﬂtirdi¤i
JF-17 ise bir Rus motoru ile
uçuyor.
Bu ülkelerin d›ﬂ›nda, ‹sveç
Draken, Viggen ve Gripen
serisi ile, ‹talya Fiat G-91 ve
AMX (AMX projesinin bir di¤er orta¤› Brezilya idi) ile,
Hindistan LCA Tejas ile,
Tayvan F-CK-1 Ching-kuo
ile gövde tasar›m› özgün jet
savaﬂ uçaklar› geliﬂtirdiler.
Fakat motor, aviyonik, alg›lay›c›lar ve silah konular›nda yurt d›ﬂ› ba¤›ml›l›klar›
devam etti.
Mevcut durumun dikkat çeken özelli¤i, 3 ülke d›ﬂ›nda
bir jet savaﬂ uça¤›n›n tüm
birleﬂenlerini üretebilen bir
ülke olmamas› ve özellikle
uçak gövdesi tasar›m›n› pek
çok ülke yapabiliyorken,
uçak motoru yapabilen çok
daha az say›da ülkenin bulunmas›d›r.

En Yak›n Örnek:
Hindistan?
Havac›l›k tarihine bak›ld›¤›nda, kendi jet savaﬂ uça¤›n›
yapma konusunda en uzun
soluklu ve en maceral› çabay› Hindistan’›n verdi¤i görülebilir. 1950’li y›llarda
HF-24 Marut ile baﬂlayan ve
1980’li y›llardan günümüze
de¤in LCA Tejas ile devam
eden bu çaba, Türkiye’ye en
yak›n örnek olarak de¤erlendirilebilir.
Günümüzde Çin bir tehdit
olarak alg›land›¤›ndan, Çin
savunma sanayisi ile ilgili

pek çok kitap ve rapor bulmak mümkünken, Hindistan için ayn› durum söz konusu de¤ildir. ABD müttefiki
olman›n üstü kapal› olarak
getirdi¤i bu “bilgi azl›¤›”n›
not ederek, Hindistan’›n yaﬂad›¤› tecrübeleri ﬂöyle
özetleyebiliriz: ‹kinci Dünya
Savaﬂ› sonras›nda “serbest”
kalan Alman havac›l›k mühendislerinden, baﬂta ABD,
‹ngiltere ve SSCB olmak
üzere, pek çok ülke yararland›. Bu ülkelerden birisi
olan Hindistan, Alman mühendis Kurt Tank’›n yard›m›
ile HF-24 uça¤›n› tasarlad›
ve 1962’de ilk uçuﬂunu yapt›
(Hirschel E.H., Prem H., Madelung G., “Aeronautical
Research in Germany: From
Lilienthal Until Today”,
Springer, 2004, sayfa 341).
Her ne kadar HF-24’ün ek-

siklikleri ile ilgili resmi bir
kaynak olmasa da, iki motorlu bu tasar›m›n en büyük
eksikli¤inin motor gücü oldu¤u s›kl›kla dile getirilen
bir iddiad›r. Buna göre, uça¤›n geliﬂtirme sürecinde,
önce ‹ngilizler, sonra da
SSCB, gerekli gücü verecek
bir motor satmaktan vazgeçince, uçak ya yük taﬂ›yamaz, ya da yeterli h›zda uçamaz bir tasar›m olarak kald›
ve Hindistan’›n bu ilk “kendine yeterlilik” tecrübesi,
yüklü bir MIG-21 sipariﬂi ile
sona erdi.
HF-24 Marut maceras›ndan
yaklaﬂ›k 50 y›l sonra Hindistan, bu sefer LCA Tejas ile
benzer görünen sorunlar›
yaﬂamaya baﬂlad›. Her ne
kadar bu sefer Kaveri ad›n›
verdikleri bir uçak motoru
geliﬂtirme projeleri olsa da,
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Kaveri’nin IL-76LL test uça¤›
üzerindeki uçuﬂlar›
Kas›m 2010’da baﬂlad›.

MSI Dergisi - Ocak 2011

ANAL‹Z

©
Pakistan Aeronautical Complex

En Kritik
Birleﬂen Motor mu?
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Hindistan, Çin, ‹sveç, ‹talya
ve Brezilya... Bu ülkeler,
geliﬂtirdikleri jet savaﬂ
uçaklar› için uygun bir motor aramak durumunda kald›lar. Bu konuda ilginç bir
tecrübeyi de 1960’l› y›llarda
‹srail yaﬂad›. ABD savaﬂ

uça¤› satmay›nca, Fransa’dan Mirage jetleri sat›n
ald›. Bir süre sonra, Fransa
ambargo uygulay›nca, bu
jetlerin gövde tasar›m› üzerine ABD motoru ekleyerek,
Kfir savaﬂ uça¤›n› geliﬂtirdi.
Asl›nda bundan çok daha
önce, uçak motoru konusunda etik olmayan k›sayollar izlenmiﬂti. Sovyetler
Birli¤i, Kore Savaﬂ› s›ras›nda, MIG-15 jet savaﬂ uça¤›
ile Bat›'y› ﬂaﬂ›rtm›ﬂt›. Bu
uça¤›n jet motorunun
(muhtemelen Churchill’in
ünlü “Demir Perde” söyleminden önce), 1946’da,
Rolls-Royce taraf›nda Sovyetler Birli¤i’ne ihraç edilen
Nene motoruna dayand›¤›
söylenir. Bu iddialar do¤ru
ise, Rus jet motoru sanayisi
de temelini ‹ngiliz teknolojisine dayand›rm›ﬂ olacakt›r.
ABD’nin ayn› yolu izledi¤i
zaten bilinmektedir.

Acaba savaﬂ uçaklar›n›n en
kritik parças› motorlar› m›?
Bir savaﬂ uça¤›n›, iﬂlevi aç›s›ndan
inceledi¤imizde,
motor en öncelikli birleﬂen
de¤ilmiﬂ gibi gözükebilir.
Günümüzdeki ak›m, radara
yakalanmayan gövde tasar›m›na sahip, üstün alg›lay›c›lar› olan ve uzun menzilli
silahlara sahip uçaklar›n
baﬂar›l› olacaklar›n› söylüyor. Motor, belki bunlardan
sonra gelebilir.
Di¤er yandan, tarihteki örnekler gösteriyor ki, motor

Pakistan Aeronautical Complex

Kaveri’nin geliﬂtirilmesinde
yaﬂanan gecikmeler ve sorunlar yüzünden, yine bir
yabanc› motor kullan›m›
gere¤i ortaya ç›kt›. Mevcut
planlara göre, Tejas’›n ﬂu
anda gerçekleﬂen üretimi
General Electric F-404’ün
güncel bir sürümünü kullanacak (Tejas’›n geliﬂtirme
aﬂamas›nda da kullan›lan
F-404, Eurojet ile giriﬂti¤i
yar›ﬂtan galip ç›kt›). Kaveri
de Fransa destekli geliﬂtirme ve Rusya destekli test
çal›ﬂmalar›na devam edecek (Air International’›n
Aral›k 2010 say›s›ndaki habere göre IL-76LL test uça¤› üzerindeki uçuﬂlar 3 Kas›m tarihinde baﬂlad›).
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Çin’in Pakistan ile birlikte
geliﬂtirdi¤i JF-17

belki iﬂlevi yüzünden de¤il,
ama “bulunabilirli¤i” yüzünden kritik parça haline geliyor. Bu sorun, belki prototip
geliﬂtirme aﬂamas›nda gündeme gelmiyor. Fakat iﬂ üretim ve ihracat konular›na gelince, motor konusu kritik bir
nokta halini al›yor.
Bulunabilirlik söz konusu oldu¤unda, radar ya da havadan havaya füze de kritik
olarak nitelendirilebilir. Di¤er yandan, radar› ABD,
Fransa, ‹ngiltere, ‹talya,
Rusya ve burada sayamad›-

Tayvan’›n F-CK-1 Ching-kuo savaﬂ uça¤›
MSI Dergisi - Ocak 2011
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‹nsans›z savaﬂ uça¤› nEUROn
projesinin çeﬂitli Avrupa ülkeleri ile
birlikte ele al›nmas›, Fransa’n›n,
Mirage serisi uçaklarla yakalad›¤› etkileyici
ihracat baﬂar›s›ndan da faydalanarak
bugüne getirdi¤i, tümü ile Frans›z uçak
gelene¤ini sürdürmekte güçlükler
yaﬂad›¤›na iﬂaret ediyor.

©

Türkiye ‹çin
Düﬂünce Konular›
Türkiye’nin kendi jet e¤itim
uça¤› ve muharip uça¤›n›
geliﬂtirme çabas› baﬂka ülkelerin yaﬂad›¤› sorunlarla

karﬂ›laﬂ›r m›, bunu kesin
olarak tahmin etmek pek
mümkün olmayabilir. Di¤er
yandan, önceki örneklerden
hareketle, baz› stratejiler belirlemek
önemli hale gelmektedir.
Gösterilecek çaban›n birinci
önceli¤i, kuﬂkusuz Türkiye’nin ihtiyac›n› karﬂ›lamak
olacakt›r. Türk Savunma
Sanayisi’nin kendisine verilen bu yeni görevi gerçekleﬂtirece¤ine olan güven
ﬂüphe içermemektedir.
Öte yandan, harcanan ödene¤in geri dönüﬂü için ihracat da kritik önem kazanacakt›r. Ne yaz›k ki, sorun
yaﬂanabilecek konular›n
hepsinin ihracat ile ba¤lant›s› bulunmaktad›r. Örne¤in, motor için üçüncü bir

ülkeye sat›ﬂ izni ç›kmazsa
ne olacak?
Belki de Hindistan’›n hem
F-404 hem de Eurojet motorlu LCA filosunun kenar›ndan dönmesinden erken
bir ders ç›kartarak, farkl›
motorlar› taﬂ›maya haz›rl›kl› bir tasar›m yapmak gerekebilir.
Yine ihracat odakl› bir düﬂünce, Türk uça¤›n›n rakipleri üzerinden gündeme
gelmektedir. ‹sveç’in, özellikle Viggen ve Gripen ile
yapt›klar›n› (‹sveç’in özel ihtiyaçlar›na yönelik; otoyoldan iniﬂ kalk›ﬂ yapabilen, o
ortamda göreve haz›rlanabilen, a¤ merkezli savaﬂ popülarite kazanmadan çok
önce ilgili kavramlar› uygu©
Dassault Aviation
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Mirage 2000 ilk uçuﬂunu 1978 y›l›nda yapm›ﬂt›.
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layan), Türkiye de kendi
kavramlar› ile yapabilir mi,
yapmal› m›?
Buradaki temel nokta, Türk
uça¤›n›n NATO standartlar›
ile uyumlu mu olaca¤› (ki bu
durumda rakiplerinden fark› azalabilir), yoksa Türkiye’nin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak ﬂekilde, özgün bir tasar›m m› olaca¤›d›r. E¤er
ikinci yol seçilirse, Türkiye’ye özgü özelliklerin gerek operasyonel gerekse
kültürel aç›dan Orta Do¤u
ve Orta Asya pazarlar›na hitap etme potansiyeline sahip olmas› beklenebilir.
Sonuç olarak, bu k›sa de¤erlendirmede de görülebilece¤i gibi, kritik karar noktalar›
bulunmaktad›r. Beklenen /
tahmin edilen seçimleri yaparsak da baﬂar›ya ulaﬂabiliriz, di¤er yandan bu baﬂar›,
muhtemelen “uça¤› yapt›k,
envantere ald›k” ifadesi ile
s›n›rl› kalabilir.
Fakat, “uça¤› yapt›k, envantere ald›k ve ihraç ettik” demek istiyorsak, biraz daha
aç›k fikirli olmak ve öncekilerden daha farkl› düﬂünmek gerekecek gibi gözüküyor. Belki Hindistan’dan
farkl› tecrübeler yaﬂayaca¤›z. Ancak bu farkl›l›klar niteliksel de¤il, niceliksel
olacak gibi gözüküyor.
“Büyük” bir iﬂe, “geç” niyetlenmenin tüm yararlar›n›
yaﬂamak dile¤i ile...
www.milscint.com
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¤›m›z di¤er baz› ülkelerden
sat›n almak mümkünken,
uçak motorunu, özgün tasar›m ve üretim yapabilen ülkelerden; sadece ABD,
Fransa, ‹ngiltere ve Rusya’dan sat›n almak mümkün
oluyor. Buradan da uçak
motoru söz konusu oldu¤unda, di¤er alanlardaki “arz”
zenginli¤ini bulman›n mümkün olmad›¤› anlaﬂ›l›yor.
Bu tespitlerden hareketle,
uçak ile ilgili en kritik parçan›n motor oldu¤unu iddia
etmek pek de yanl›ﬂ olmayacakt›r.

ÖZEL HABER

aSaD, TOBB ve TOBB
Savunma Sanayi Meclisi iﬂ birli¤i ile haz›rlanan Teknoloji Paylaﬂ›m›
Sempozyum ve Sergisi, savunma sanayisi taraf›ndan,
gerek kara, hava veya deniz
sistemleri için geliﬂtirilen
kabiliyetlerin gerekse elektrik / elektronik ve biliﬂim
teknolojileri alan›ndaki kabiliyetlerin sivil sektörlerde
nas›l kullan›labilece¤ine dair
fikir al›ﬂveriﬂinde bulunmak
üzere, savunma sektörünün
önde gelen firma yönetici ve
çal›ﬂanlar› ile sivil sektör yetkililerini bir araya getirdi. Savunma sanayisi firmalar›n›n
ve kuruluﬂlar›n›n öz kaynaklar› ve devlet deste¤i ve teﬂvikleri ile edindi¤i özgün teknolojilerin kamunun hizmetine sunulmas› maksad›yla
düzenlenen etkinli¤in aç›l›ﬂ
konuﬂmas›n› ise TOBB Baﬂkan Yard›mc›s› Tan›l Küçük
yapt›.
Türkiye’nin, co¤rafi, tarihi ve
siyasi ﬂartlar›n da etkisi ile
askeri harcamalar konusunda ilk s›ralarda yer ald›¤›n›
söyleyerek
konuﬂmas›na
baﬂlayan Küçük, bu alanda
ülkemizin yapt›¤› brüt harcama baz›nda Orta Do¤u’da
4’üncü, Avrupa’da ise 5’inci
s›rada bulundu¤unu belirtti.
Savunma alan›ndaki tedarikler konusunda, yurt d›ﬂ›na
kaynak aktaran bir yap› olmaktan ziyade, ekonomiye
destek olacak bir yap› kurulmas› zorunlulu¤una de¤inen
Küçük, kuruluﬂundan beri en
aktif çal›ﬂan sektör meclislerinden birisi olan TOBB Savunma Sanayi Meclisi’nin de
iﬂte bu vizyon ve anlay›ﬂla çal›ﬂmalar›na devam etti¤ini
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vurgulad›. Türk Savunma Sanayisi’nin, Ar-Ge ve inovasyon çal›ﬂmalar›na en fazla
sermaye ve emek ay›ran
sektörlerden bir tanesi oldu¤unu ve savunma sanayisini
farkl›laﬂt›ran en önemli özelli¤in, teknoloji temelli bir
alanda faaliyet göstermesi
oldu¤unu sözlerine ekleyen
Küçük, savunma sektöründe
faaliyet gösteren firmalar›n,
sadece 2009 y›l›nda, kendi öz
kaynaklar› ve kamunun sa¤lad›¤› kaynaklar ile toplam
506 milyon dolarl›k Ar-Ge
harcamas› yapt›¤›na da de¤indi. Savunma alan›nda
gerçekleﬂtirilen faaliyetlerden memnuniyetle bahseden
Küçük, genel olarak Türk sanayisinde gerçekleﬂtirmeyi
istedikleri yüksek katma de¤erli ihracat ve yüksek teknolojili ürünlerden oluﬂan
üretim hedefinin yans›malar›n› savunma sektöründe
gördüklerini ve dolay›s›yla
düzenlenen bu etkinlik vas›tas› ile bahsi geçen teknolojilerin ve kabiliyetlerin, sivil
yat›r›mlarda hangi alanlarda
kullan›labilece¤ini tespit etmek üzere bir araya gelindi¤ini söyledi.

©
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Savunma Sanayimiz
Yeni Ufuklara Yelken
Açmaya Haz›rlan›yor

TOBB Baﬂkan Yard›mc›s› Tan›l Küçük

Yeni teknolojilerin geliﬂtirilmesi
ve yüksek teknolojinin kullan›m›
konular›nda her zaman ipi gö¤üsleyen
savunma sanayisi firmalar›n›n
kazanm›ﬂ oldu¤u imkân ve
kabiliyetlerin, sa¤l›k ve enerji gibi
sivil sektörlere de aktar›lmas›, son
dönemde, baﬂta Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤› (SSM) olmak üzere
Savunma Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i
(SaSaD) ve üyesi tüm firmalar›n da
gündeminde. SaSaD ve Türkiye
Sektörleri
Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)’un
Buluﬂturmak ‹stiyoruz
TOBB Baﬂkan Yard›mc›s› Ta- organizasyonunda, 16 Aral›k 2010
n›l Küçük’ün ard›ndan kürtarihinde, TOBB Ekonomi ve Ticaret
süye ç›kan Savunma Sanayii
Müsteﬂar› Murad Bayar ise üniversitesinde gerçekleﬂtirilen,
SSM’nin stratejilerini ve uygulamalar›n› özetleyen bir “Savunma Sanayii Birikimi Kamu
sunum yapt›. “Ortada devle- Yat›r›mlar›n›n Hizmetinde” konulu
tin bütçelendirdi¤i bir kamu
ihtiyac› var, Türk Silahl› Kuv- Teknoloji Paylaﬂ›m› Sempozyum ve
vetleri (TSK)’n›n bir ihtiyac›
Sergisi, bu paralelde düzenlenen
var ve biz bu ihtiyac›n Türk
sanayisinden ne kadar karﬂ›- önemli bir etkinlik olarak dikkat çekti.
www.milscint.com
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Savunma alan›nda al›m yapan geliﬂmiﬂ ülkelerin, kendi sanayilerinden bir ürün
almay› zorunlu tuttu¤unu,
Türkiye’nin de bunu kat› uygulayan ülkelerden bir tanesi oldu¤unu söyleyen Bayar, offset zoru ile sanayimizin yapt›¤› üretimlerle rekabetçili¤imizin artt›¤›n› da
vurgulad›.

Ulaﬂ›m ve Enerjide de
Offset Uygulanabilir
Savunma
Sanayii
Müsteﬂar›
Murad Bayar

Yurt D›ﬂ›ndan Haz›r
Al›m Art›k Son Çare
ﬁu an ellerinde 26 milyar
dolarl›k yürüyen proje oldu¤unu belirten Bayar, ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas› hususunda, ilk önce öncelikleri belirlediklerini, akabinde bu ürünü Türkiye’de geliﬂtirip geliﬂtiremeyece¤imizi de¤erlendirdiklerini söyledi. E¤er
ülke sanayisinin yetenekleri
geliﬂtirmeye yeterli de¤il ise
uluslararas› konsorsiyumlara kat›l›m konusuna yöneldiklerini, bu da mümkün de¤ilse ortak üretim seçene¤ini göz önünde bulundurduklar›n› ekleyen Bayar, yurt d›ﬂ›ndan haz›r al›m›n ise art›k

son çare olarak dikkate
al›nd›¤›n› söyledi. Yurt d›ﬂ›ndan yap›lan haz›r al›mlarda,
yerli sanayi ürünlerinin ihracat›n›n yap›lmas› ve teknoloji kazan›m› ve bu uygulamalar ile harcanan paran›n ülkeye geri dönüﬂünü
sa¤layan offset uygulamas›n› zorunlu tuttuklar›n› söyleyen Bayar, bu konuyla ilgili Baﬂbakanl›k ile de çal›ﬂmakta olduklar›na sat›r aras›nda de¤indi. Offsetin çok
önemli bir mekanizma oldu¤unun alt›n› çizen Bayar,
Türkiye’nin art›k çeﬂitli yetenekleri kazand›¤›n› ve baz› ürünlerini rahatl›kla yurt
d›ﬂ›na satabildi¤ini belirtti.

Offsetin dünya ticaret kurallar›na ayk›r› oldu¤unu
söyleyenlere ise, böyle bir
ﬂeyin olmad›¤›n› ve geliﬂmiﬂ
sanayilerin bu ﬂekilde kuruldu¤unu belirterek yan›t
veren Bayar, sadece savunmada de¤il, h›zl› tren yat›r›m›nda ya da enerji alan›nda
da offsetin rahatl›kla uygulanabilece¤ini
söyledi.
SSM’nin bu ﬂekilde ald›¤›
offset taahhüdü toplam›n›n
12,4 milyar dolar oldu¤unu;
bunun 4,4 milyar dolarl›k
k›sm›n›n gerçekleﬂti¤ini ve
8 milyar dolarl›k kalan k›sm›n ise önümüzdeki 10 y›l
içerisinde gerçekleﬂece¤ini
de sözlerine ekleyen Bayar,
100’den fazla ﬂirketin offsetler sayesinde iﬂ ald›¤›n›
belirtti. Bu ﬂekilde yerli katk›n›n ve ﬂirketlerin cirolar›n›n artt›¤›n› belirten Bayar,
©
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lanabilir oldu¤unu araﬂt›ran
bir kurumuz. Burada ihtiyac›n karﬂ›lanmas› ve sanayinin geliﬂtirilmesi gerekiyor
ve bu görev bize kanunla verilmiﬂ bulunuyor” diyen Bayar, bu görevler aras›ndaki
çeliﬂkiye de de¤indi. Belirlenen ihtiyac›n karﬂ›lanmas›
için bazen en iyi yöntemin kan›tlanm›ﬂ bir ürünün genellikle yurt d›ﬂ›ndan haz›r al›m›
oldu¤unu; ama bu yap›ld›¤›nda, ülke sanayisinin geliﬂmedi¤ini söyleyen Bayar, ayn›
senaryonun tersinde ise ihtiyaç duyulan, fakat ülke sanayisinde olmayan bir kabiliyetin geliﬂtirilmesi sürecinde
ise ihtiyac›n k›sa sürede karﬂ›lanamayabilece¤ini belirtti.
Bu dengenin çok iyi sa¤lanmas› gerekti¤ini vurgulayan
Bayar, TSK’n›n da kendileri
ile anlay›ﬂ birli¤i içerisinde,
ülke sanayisinin geliﬂtirilmesi ad›na beraber risk alarak
sektörün yetenek kazanmas›na yol aç›ld›¤›n› belirtti.
Türkiye’de teknoloji yat›r›m›
yapan tek kamu sektörünün
savunma olmad›¤›n›, enerji,
ulaﬂt›rma ve sa¤l›k sektörlerinde de teknoloji harcamas›
ve yat›r›m› yap›ld›¤›n› sözlerine ekleyen Bayar, savunma
sektöründe kazan›lan tecrübe ve kabiliyetlerin sivil sektörlere arz edilerek, kaynaklar›n ülke sanayisinin imkânlar›n› geliﬂtirmek için harcanmas›n› ve bu sektörleri
buluﬂturmak istediklerini
belirtti.
Konuﬂmas›n›n devam›nda,
SSM’nin neler yapt›¤›n› ve
savunma sanayisinin nereye
geldi¤ini anlatan Bayar, savunma sanayisindeki mevcut
organizasyonu ise ﬂu ﬂekilde
kat›l›mc›larla paylaﬂt›: En tepeye nihai ürün veren ﬂirketleri, yani ana yüklenicileri
yerleﬂtiren Bayar, onlar›n alt›na, alt yükleniciler olan;
Teknokent firmalar›n› ve di¤er KOB‹’leri, onlar›n da alt›na, iﬂin teknoloji ve bilim taban›n› oluﬂturmak üzere,
üniversiteleri ve araﬂt›rma
kurumlar›n› yerleﬂtirdi.
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Etkinlikte, Türk Hava Yollar›’n›n e¤itim simülatörlerinin, bu konuda rüﬂtünü
ispatlam›ﬂ HAVELSAN yerine yurt d›ﬂ›ndan al›n›yor olmas› da gündeme geldi.
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Verilen aran›n ard›ndan gerçekleﬂtirilen sunumlarda ise
kara, deniz, hava araçlar›,
elektrik / elektronik, biliﬂim,
teçhizat ve malzeme baﬂl›klar›nda, savunma sanayimizde sa¤lanan birikim özetle-
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nerek, sivil sektörlerde bu
birikimden nas›l faydalan›labilece¤i tart›ﬂ›ld›.
Kara araçlar› ile ilgili yap›lan
ilk sunumda, sektörün ana
oyuncular›n›n uluslararas›
pazarlarda markalaﬂt›klar›
ve sürekli özgün ürün geliﬂtiren ﬂirketler haline geldikleri belirtilirken, art›k ana
sistem ithalat› yap›lmad›¤›
ve ihracatta da bir lokomotif
haline gelen bu sektörün,
geliﬂmekte olan ülkelere
platform baz›nda sat›ﬂlar
yapt›¤› söylendi. Kara araçlar› sektörü ile ilgili ulaﬂt›rma, enerji ve otomotiv alanlar›nda, savunma sektöründe uygulanan modelin uygulanmas› ile büyük ihracat
f›rsatlar›n›n yakalanabilece¤i vurgulan›rken, ulaﬂt›rma
sektöründe yap›lacak k›sa

ve uzun vadeli planlamalarla, tüm rayl› sistemlerin
Türk ulaﬂt›rma özel sektörü
taraf›ndan üretilebilece¤i ve
akabinde özgün olarak temin edilebilece¤i öngörüsünde bulunuldu. Enerji alan›nda, tüm enerji ekipmanlar›n›n özgün olarak tasarlan›p imal edilmesi ve yurt d›ﬂ› yat›r›mlarda da bu ekipmanlar›n kullan›lmas› önerilirken, otomotiv sektöründe ise yine özgün Türk markalar›n›n ortaya ç›kmas›n›n
mümkün oldu¤u belirtildi.
‹kinci olarak gerçekleﬂtirilen
sunumun konusu ise deniz
araçlar› oldu. Devam eden
ve yak›n gelecekte baﬂlanmas› planlanan su üstü ve su
alt› platform projeleri hakk›nda bilgilerin verildi¤i bu
sunumda, askeri gemi inﬂa
© MSI Dergisi / PARS 8X8
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500 milyon dolar Ar-Ge harcamas› yapan baﬂka bir
sektör olmad›¤›n›, ayn› ﬂekilde, ülkemizde savunma
d›ﬂ›nda teknolojiye gerekli
yat›r›m› yapan baﬂka bir
sektörün de bulunmad›¤›n›
söyledi.
Konuﬂmas›n›n sonlar›nda
ise teknoloji paylaﬂ›m› ile
ilgili neler yap›labilece¤ine
birkaç örnek ile de¤inen
Bayar, komuta kontrol sistemleri ile hava trafik kontrolü sistemlerinin yaz›l›m›
ve donan›m› ile ayn› oldu¤unu, bunlar›n aynen sivile
uygulanabilece¤ini söyledi.
Son zamanlarda, özellikle
üzerinde durdu¤u Türk Hava Yollar›’n›n e¤itim simülatörlerinin neden bu konuda rüﬂtünü ispatlam›ﬂ
HAVELSAN yerine yurt d›ﬂ›ndan al›nd›¤›na tekrar
gönderme yapan Bayar,
Türk Savunma Sanayisi’nin
yeteneklerini rahatl›kla di¤er sektörlerle paylaﬂabilece¤ini ve 500 milyon dolarl›k Ar-Ge harcamas›n›n ç›kt›s›n›n di¤er sektörlere de
yarayabilece¤ini söyleyerek
konuﬂmas›n› bitirdi.

projelerinde tersanelerimizin tasar›m, mühendislik ve
kalite gibi alanlarda kazan›mlar›na da de¤inildi. Askeri gemi ile ticari gemi projelerinin genel olarak farkl›l›k
gösterdi¤i noktalar›n da belirtildi¤i sunumdan, asl›nda
teknoloji paylaﬂ›m› konusunda birbirine en yak›n sektörlerin deniz araçlar› oldu¤u
sonucunun ç›kt›¤›n› söyleyebiliriz. Askeri gemi inﬂas›,
her ne kadar karmaﬂ›k savaﬂ
sistemlerini ve elektronik
sistemler bar›nd›rsa da,
uzun y›llar ticari gemi inﬂa
sektöründe hizmet vermiﬂ,
fakat bugün askeri gemi inﬂa
projeleri ile kabiliyetlerini
güçlendiren tersanelerimizin, yeni yap› ve kazan›mlar›
ile bu yetkinliklerini sivil
sektörün hizmetine sunmaya haz›r oldu¤u belirtildi.

SSM Offset Yönergesi
Örnek Olabilir
Hava araçlar› sektörü ile ilgili sunumda ise yine havac›l›k
firmalar›m›z›n
yürüttü¤ü
projeler ve kabiliyetleri hakk›nda bilgiler verilirken, “D›ﬂ
Ticaret
Müsteﬂarl›¤›’n›n
Offset Tebli¤i”nin, “SSM
Offset Yönergesi” benzeri bir
yap›ya kavuﬂturularak, havac›l›k sanayisinin ihracat›n›n
desteklenmesinin önem arz
etti¤i vurguland›. Endüstriyel
iﬂ birlikleri ile sektörel alt yap› oluﬂturulmas›n›n hedefwww.milscint.com
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Yönetim bilgi ve
karar destek sistemleri,
Veri de¤iﬂim
mekanizmalar› ve ortak
veri modeli,
‹ﬂ zekâs› çözümleri,
‹ﬂ süreçleri otomasyon
ve optimizasyonu,
Kurumsal kaynak

I
I
I

planlama,
Ak›ll› trafik sistemleri,
Simülasyon ve e¤itim
sistemleri ile
Ak›ll› ve entegre kent,
s›n›r kritik tesis güvenlik
sistemleri alanlar›nda
birlikte çal›ﬂ›labilece¤i
belirtildi.
DEARSAN / TCG TUZLA (P-1200)

www.savunmahaber.com
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lendi¤inin belirtildi¤i sunumda ayr›ca, komﬂu kamu sektörünün ihtiyaçlar›na, özgün
/ ortak çözümler sunulabilece¤i ve yurt d›ﬂ›ndan haz›r
yap›lacak al›mlarda ise sanayi oluﬂumunu temin etmeye
ve d›ﬂ ticaret zafiyetini gidermeye yönelik, üçüncü ülke
sat›ﬂlar›nda iﬂ pay› sahibi
olacak anlaml› iﬂ birlikleri
oluﬂturacak imkân ve kabiliyete sahip olundu¤unun alt›
çizildi.
Hemen hemen her sektör
için önem arz eden elektrik /
elektronik alan›nda ise, savunma sektöründe faaliyet
gösteren kuruluﬂlar›n sahip
oldu¤u deneyim ile ortaya ç›kart›lan özgün yurt içi çözümlerin, sivil sektörde de
kullan›labilece¤i; yarat›lacak
çal›ﬂma ortam›yla hem savunma sektörünün hem de
sivil sektörlerin geliﬂmesine
katk› sa¤lanaca¤› ve son olarak halen yurt d›ﬂ›ndan al›nan ürün ve sistemlerin yurt
içinde üretilmesi ile istihdama katk› sa¤lanabilece¤i belirtildi.
Elektrik / elektronik gibi geniﬂ bir yelpazeye hitap eden
biliﬂim alan›nda yap›lan sunumda ise sivil sektör firmalar› ile birlikte savunma sanayisinin gerektirdi¤i bilinç
ve disiplin ile,

Teçhizat ve malzeme sektörü
ile ilgili yap›lan sunumda,
TSK’n›n en modern teknolojilere dayal› imkân ve yeteneklere sahip olmas›n› teminen, bu alanda faaliyet gösteren firmalar›n çal›ﬂmalar›n› var gücüyle sürdürdü¤ü
belirtilirken, savunma sanayisinin edindi¤i teknolojik bilgi birikiminin ve tecrübenin,
kamu al›m ve yat›r›mlar›nda
rahatl›kla kullan›labilece¤i
ve bu sayede, ülkemizin gelece¤e daha güvenli ve emin
ad›mlarla
ilerlemesine
önemli katk›lar sa¤lanabilece¤i vurguland›.

Kabiliyetlerimizin
Fark›nda Olmal›y›z
Bu sunumlar›n ard›ndan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü
ve ayn› zamanda SaSaD Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ünal Önsipahio¤lu, kapan›ﬂ konuﬂmas› için kürsüye ç›kt›. Osmanl›
‹mparatorlu¤u döneminden
K›br›s Bar›ﬂ Harekât› zamanlar›na kadar savunma sanayimizde ne gibi s›k›nt›lar yaﬂand›¤›n› ve ne gibi geliﬂmeler oldu¤undan k›saca bahseden
Önsipahio¤lu, MKEK’nin kuruldu¤u 1950’den bugüne kadar gelinen noktada kurumun
nas›l bir ekol haline geldi¤ini
anlatt›.
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ründe hizmet verece¤im diyerek ayakta kalman›n
mümkün olmad›¤›n› da vurgulayan
Önsipahio¤lu,
MKEK’nin, bugün toplam de¤eri 340 milyon lira olan 122
tane Ar-Ge projesi yürüttü¤ünü, bu yat›r›m›n yüzde
84’ünün ise kurum d›ﬂ› kaynaklar taraf›ndan karﬂ›land›¤›n› söyledi. Konuﬂmas› esnas›nda bir de müjde veren
Önsipahio¤lu, y›l sonuna kadar K›r›kkale’deki fabrikan›n
modernize edilerek vakumlu
silah çeli¤i üretme kabiliyeti
kazand›r›laca¤›n› bildirdi.
Önsipahio¤lu, ayr›ca toplam
bedeli 300 milyon lira olan
çeﬂitli projelerin Hazine ve
Baﬂbakanl›k taraf›ndan da
onayland›¤›n› belirtti.
Konuﬂmas›n›n
sonunda,
SSM’nin stratejik dokümanlar›nda da belirtilen ihracat
hedeflerinin tutturulabilmesi
için Türkiye’nin elinde bir çok
f›rsat oldu¤una da de¤inen
Önsipahio¤lu, baﬂta Orta Do¤u ülkelerinin, bu kabiliyet
Türkiye’de varsa hepsini sizden alaca¤›z dedi¤ini; ayn›
ﬂekilde Türk Cumhuriyetlerinin de ülkelerinde fabrika
kurmam›z› istedi¤ini dile ge-
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Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf› (TSKGV)
ba¤l› ﬂirketlerinin de benzer
rolleri MKEK ile beraber üstlendi¤ini, etraf›m›za bakt›¤›m›zda, örne¤in geçmiﬂte
ASELSAN’da çal›ﬂm›ﬂ pek
çok kiﬂinin kendi ﬂirketini
kurabildi¤ini; bunun da asl›nda bizim güçlendi¤imizin
bir kan›t› oldu¤unu söyledi.
Geçen y›llar içerisinde durum de¤erlendirmesi yap›lmas›n›n da çok önemli oldu¤unu belirten Önsipahio¤lu,
“Biz kimiz, neyiz, neyi ne kadar yapabiliriz? Bizim sektörümüzde bizimle birlikte
kim, nerede çal›ﬂ›yor?” diye
sorarak, ülkemizin en do¤usundan en bat›s›na kadar kabiliyetlerimizin
fark›nda
olunmas› gerekti¤inin alt›n›
çizdi.
Sektörün büyük firmalar›
olarak, küçük firmalarla çal›ﬂ›lmas›, onlara teknolojik
katk›da bulunulmas› gerekti¤ini ve beraber çal›ﬂ›ld›¤› zaman her ﬂeyi yapabilece¤imizi de sözlerine ekleyen
Önsipahio¤lu, MKEK’nin bugüne kadar çal›ﬂt›¤› firma
say›s›n›n 1000’i geçti¤ini belirtti. Sadece savunma sektö-

MKEK Genel Müdürü ve ayn› zamanda SaSaD Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ünal Önsipahio¤lu

tirdi. Teknoloji paylaﬂ›m› etkinli¤inin düzenlenmesinde
katk›s› geçen herkese teﬂekkür eden Önsipahio¤lu, son
olarak da sektörün özveriyle
faaliyetlerine devam etmesi
gerekti¤ini, birlikteli¤in ço¤alt›larak sürdürülmesini ve
birbirimizi tamamlaman›n
rekabetin önünde tutularak,
özgün ürünler ortaya ç›kar›lmas›n›n ülkemizin ilerlemesinde büyük role sahip oldu¤unu söyleyerek konuﬂmas›n› noktalad›.
“Savunma Sanayii Birikimi
Kamu Yat›r›mlar›n›n Hizme-

tinde” konulu Teknoloji Paylaﬂ›m› Sempozyum ve Sergisi, 34’ü kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan olmak üzere
toplam 280 kat›l›mc› taraf›ndan takip edildi. Kat›l›mc›lar›n, sergi alan›nda stant kuran SaSaD üyesi 30 firman›n
sergiledi¤i ürünleri ve kabiliyetlerini inceleme f›rsat› da
buldu¤u etkinli¤in, her ne
kadar di¤er kamu kurumlar›ndan kat›l›m beklenen düzeyde olmasa da savunma
sanayimiz aç›s›ndan baﬂar›yla geride b›rak›ld›¤›n› söyleyebiliriz.
www.milscint.com
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HAVELSAN

HELS‹M’in ‹lk Aya¤›
“Deniz Hava E¤itim Merkezi”
Tamamland›
B

aﬂlang›çta yurt d›ﬂ›ndan haz›r al›m olmas›
öngörülen HELS‹M
Projesi, Savunma Sanayii
‹cra Komitesi (SS‹K)’nin karar›yla, yurt içi geliﬂtirme
projesine dönüﬂtürülmüﬂ
ve sözleﬂmesi 1 Temmuz
2005’te yürürlü¤e girerek,
HAVELSAN taraf›ndan üstlenilmiﬂti. Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› için S-70B
SEAHAWK helikopter simülatörleri ve simülatör binas›n›n inﬂas›n›n yan› s›ra Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤› için,
Sikorsky S-70A-28D ve Sikorsky S-70A-28 DSAR helikopter simülatörleri ve simülatör binas›n›n inﬂas›n› da
kapsayan proje ile Türk Silahl› Kuvvetlerinde hem uçuﬂ
e¤itimi hem de taktik harp
görevlerinin etkinlikle yap›labilmesi hedefleniyor. Bu
ilk kontratta opsiyon olarak
yer alan, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Cougar Tam Görev
Simülatörü’nün de 2009 y›l›nda imzalanan bir sözleﬂmeyle HAVELSAN taraf›ndan
üretilmesi ve Kara Havac›l›k
Okulu HELS‹M tesislerindeki
yerine entegre edilmesi
planlan›yor.
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Bilgisayar Tabanl› E¤itim
Sistemi, Yer Kontrol ‹stasyonu, K›smi Uçuﬂ Simülatörü,
Tam Uçuﬂ Simülatörü ve
Sensör Operatör E¤iticisi olmak üzere 5 temel e¤itim
safhas› bulunan Deniz Hava
E¤itim Merkezi’nde, temel
e¤itim, su üstü keﬂfi, denizalt› savunma harbi, gemiye
kalk›ﬂ iniﬂ, gece görüﬂ, aletli
uçuﬂ gibi harbe haz›rl›k, idame, intibak ve tecrübe pilotu
e¤itimleri verilebilecek.
Ayr›ca, bilgisayar taraf›ndan
üretilen yüzlerce taktik unsurla oluﬂturulan sanal muharebe ortamlar›nda, pek
çok farkl› senaryo üzerinde
e¤itim yapma imkân› sa¤lanan merkezde, sanal ortamda icra edilen temsili harekâtlar, Yer Kontrol ‹stasyonu’ndan en ince detay›na kadar izlenip, kay›t alt›na al›narak, görev e¤itimine aktar›lmak üzere analiz edilebilecek. Karﬂ›laﬂ›lmas› muhtemel zor hava koﬂullar› ve
elektronik harp ortam›n›n da
gerçe¤e çok yak›n olarak simüle edilebildi¤i merkezde
e¤itim görecek

HELS‹M (Helikopter Simülatörleri)
projesi kapsam›nda, Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n e¤itim ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamaya yönelik olarak üretilen
SEAHAWK simülatörlerinin teslimi ve
Cengiz Topel Deniz Hava Üssü’nde
kurulan Deniz Hava E¤itim Merkezi’nin
aç›l›ﬂ›, 17 Aral›k 2010 tarihinde
düzenlenen törenle gerçekleﬂtirildi.
Deniz Hava E¤itim Merkezi’nde,
Sikorsky S-70B SEAHAWK helikopter
pilotlar›n›n e¤itimi için ‹ngiltere Sivil
Havac›l›k Otoritesinden, en yüksek
seviye standard› olan D seviye
standard›nda kalifiye edilmiﬂ Sikorsky
tam uçuﬂ simülatörü ve di¤er sentetik
e¤itim tesisleri yer al›yor.

Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com
SEAHAWK pilot adaylar›, helikopterle ilgili temel teknik ve
mekanik e¤itimleri etkileﬂimli olarak gerçekleﬂtirebilecek.
Ana yüklenici HAVELSAN’›n
yan› s›ra projede görev alan

altyükleniciler
aras›nda;
kokpiti üreten TUSAﬁ, helikopterler ile gerçek uçuﬂlar
yaparak bilgi toplanmas›na
dan›ﬂmanl›k eden ve mekanik türbülans etkilerinin simülasyonunu yapan ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Rotorlu Hava Araçlar› Tasar›m ve Mükemmeliyet
Merkezi (‹TÜ ROTAM),
simülatörün içindeki
göstergelerin yap›m›n›
üstlenen ASELSAN ve
Link 11 veri link simülasyonlar›n› üreten
MilSOFT’un yan› s›ra
simülatörün görsel
veri taban›n› yapan

www.milscint.com

Savunma Sanayii Müsteﬂar›
Murad Bayar

Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül

INTA Spaceturk, bilgisayar
tabanl› e¤itim sistemini geliﬂtiren B‹TES, veri kaydetme
ve seyrüsefer sunucusu gibi
birçok cihaz simülatörünü
yapan KaTron, haberleﬂme
tan›t›m sistemlerinin geliﬂtirilmesini üstlenen GATE
Elektronik, mekanik sistemleri yapan Y›lmazlar Makina
ve çevre akustik sensör simülasyon sistemini üreten
DATEX gibi ﬂirketler de bulunuyor.

Ulusal Simülatör
Endüstrisi Yarat›lm›ﬂ
Oldu
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, Donanma Komutan›
Oramiral Murat Bilgel, Kocaeli Garnizon Komutan›

Korgeneral Necati Özbahad›r, Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar, Kocaeli
Valisi
Ercan
Topaca,
HAVELSAN Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Hayrettin Uzun,
Harp Filosu ve Kuzey Görev
Grup Komutan› Tümamiral
Mücahit ﬁiﬂlio¤lu ve Deniz
Hava Komutan› Tu¤amiral
Hakan Üstem’in haz›r bulundu¤u simülatör merkezinin
aç›l›ﬂ töreninde, kürsüye ilk
olarak, HAVELSAN Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Hayrettin
Uzun ç›kt›.
Uzun, yapt›¤› konuﬂmada,
hem gerçek platformlar›n
hizmet ömrünün uzat›lmas›
hem de e¤itim maliyetlerinde önemli bir azalma sa¤lanmas› aç›s›ndan büyük bir

katk› sa¤layaca¤›n› ifade etti¤i Deniz Hava E¤itim Merkezi’nin kurulmas›nda, yüzde
70 yerli katk› pay›na ulaﬂ›ld›¤›n› söyledi ve bu sayede,
ulusal bir simülatör endüstrisi yarat›ld›¤›na dikkat çekti. Çal›ﬂmalar süresince projede görev alan, 20’den fazla
yerli altyüklenicinin uçuﬂ simülatörü alt sistem çözümleri için belli alanlarda uzmanlaﬂmalar›n›n ve özgün
ürünler ortaya ç›karmalar›n›n sa¤land›¤›n› da sözlerine
ekleyen Uzun, edinilen tecrübelerle THY ve di¤er sivil
havayolu ﬂirketlerinin de
Uçuﬂ Simülatörü ve Sentetik
E¤itim Merkezi gereksinimlerini karﬂ›lamaya haz›r hale
gelindi¤inin alt›n› çizdi.

HELS‹M projesinde kazan›lan
birikimlerle, HAVELSAN’›n
kritik bir teknoloji olan simülasyon teknolojileri alan›nda
dünya ile rekabet edebilecek
bir noktaya taﬂ›nd›¤›n› vurgulayan Uzun, simülasyon e¤itim merkezlerinin Türk Silahl› Kuvvetlerine kazand›r›lmas›n›n ard›ndan, bu merkezlerin dünyadaki çeﬂitli ülkelere yönelik ihracat çal›ﬂmalar›na yo¤unlaﬂmay› hedeflediklerini de sözlerine
ekledi.
HELS‹M projesinde kazan›lan tecrübe ve bilgi birikimi
sayesinde, Türk Hava Kuvvetleri için KT-1 temel e¤itim
uça¤›n›n simülatör merkezi
(TES‹M), modernize edilmiﬂ
T-38 uçaklar› için ARI
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HAVELSAN
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Hayrettin Uzun ve Deniz
Hava Komutan› Tu¤amiral
Hakan Üstem

simülatör e¤itim merkezi
(ARIS‹M) ve F-16 uçaklar› için
F-16 simülatör e¤itim merkezlerinin (F-16S‹M) de
HAVELSAN taraf›ndan tasarlanaca¤›n› ve üretilece¤ini
söyleyen Uzun, HELS‹M projesinin di¤er aya¤› olan, Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤› için
üretilen 2 adet BLACK HAWK
simülatörünün kabul sürecinin ise devam etti¤ini belirtti.

E¤itimde Maliyetler
Düﬂerken Güvenlik
Artacak
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Uzun’un ard›ndan kürsüye
gelen Deniz Hava Komutan›
Tu¤amiral Hakan Üstem, simülatörler sayesinde özellikle hayati önem arz eden
acil durum olay e¤itimlerinin
emniyetli ve zaman s›n›rlamas› olmadan gerçekleﬂtirilebilece¤ini vurgulayarak
baﬂlad›¤›
konuﬂmas›nda,
gerçek platformlar›n hizmet
ömrünün uzat›laca¤› gibi e¤itim maliyetlerinden de
önemli tasarruflar sa¤lanaca¤›n› belirtti.
Yap›m› tamamlanan simülatörlerin, sadece pilotlar›n
uçuﬂ e¤itimleri için de¤il,
ayn› zamanda radar ve sonar operatörlerinin cihazlar›n› daha etkin kullanmas›
için pratik imkân› sa¤layaca¤›n› vurgulayan Tu¤amiral
Üstem, bu yönüyle, simülatörlerin klasik simülatörlerden farkl› oldu¤unun alt›n›
çizdi. Tu¤amiral Üstem, ko-
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HAVELSAN
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Hayrettin Uzun ve Donanma
Komutan› Oramiral
Murat Bilgel

nuﬂmas›nda, simülatörlerin
sundu¤u imkânlar›n yan› s›ra personelin en önemli faktör oldu¤unu asla unutmamam›z gerekti¤ine dikkat
çekerek, simülatörde gerçekleﬂtirilecek uçuﬂlar›n da
iﬂinin uzman› ve tecrübeli
e¤itmenlerin gözetiminde
yap›lmas›n›n önemli oldu¤unu vurgulad›.

Bu Yetenek Sivil
Havac›l›kta da
De¤erlendirilmeli
Savunma Sanayii Müsteﬂar›m›z Murad Bayar da projenin, sözleﬂme takvimine göre gecikmiﬂ olmas›na karﬂ›n, özellikle ihtiyaca göre
tam zaman›nda tamamland›¤›n› vurgulayarak baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, proje ile
sadece ihtiyaç duyulan bir
ürünün teslim edilmedi¤ini,
ayn› zamanda Türkiye’ye de
önemli bir yetenek kazand›r›ld›¤›n› belirtti. 2005 y›l›nda
baﬂlayan projenin, bugün
gurur duydu¤umuz bir sonuca ulaﬂt›¤›na de¤inen Bayar, bu simülatörlerde yetiﬂecek pilotlar›n uçaca¤›
SEAHAWK helikopterlerinin
tedarik sürecinin son durumu hakk›nda da kat›l›mc›lar› bilgilendirdi. Hâlihaz›rda
envanterde bulunan 7 adet
SEAHAWK helikopterine ek
olarak 17 helikopterin daha
tedarik edildi¤i 2’nci paket
SEAHAWK tedarik çal›ﬂmalar› kapsam›nda da gecikmelerin yaﬂand›¤›n› belirten

Bayar, bu gecikmenin karﬂ›l›¤› olarak da üretici firma
olan Sikorsky’den, ilave 1
adet daha SEAHAWK helikopterinin bedelsiz olarak
al›naca¤›n› söyledi. Böylece,
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›na teslim edilecek ilave
SEAHAWK say›s›n›n 18’e,
toplam SEAHAWK say›s›n›n
da 25’e ç›kaca¤›n› söyleyen
Bayar, helikopterlerin 7 tanesinin kabul sürecinde oldu¤unu da sözlerine ekledi.
“Bu teslimatlar›n baﬂlamas›yla birlikte, ciddi bir
SEAHAWK pilotu e¤itimi ihtiyac›n›n ortaya ç›kaca¤› düﬂünüldü¤ünde, yeni pilotlar›
e¤itmek üzere simülatörümüz de tam zaman›nda teslim edilmiﬂ oluyor.” ﬂeklinde
sözlerine devam eden Bayar, Uzun’un konuﬂmas›na
da at›fta bulunarak, bu yetene¤in sadece HAVELSAN
de¤il, projede görev alan çok
say›da alt yüklenicilerce de
kazan›ld›¤›na dikkat çekti ve
T129 ATAK helikopterinin simülatörlerinin tasarlanmas›
ve üretimiyle çal›ﬂmalar›n
sürece¤ini söyledi.
“HELS‹M projesi, hem sanayimize hem silahl› kuvvetlerimize büyük bir yetenek kazand›rma projesi oldu” diyen
Bayar, art›k bu yetene¤in,
baﬂta THY olmak üzere, halen yurt d›ﬂ›ndan tedarik edilen simülatörleri kullanan
tüm sivil hava yolu ﬂirketlerince de de¤erlendirilmesi
gerekti¤inin alt›n› çizdi.

‹hracat Hedeflenmeli
Törenin son konuﬂmac›s›,
Milli Savunma Bakan›m›z
Vecdi Gönül oldu. Gönül,
“HELS‹M projesi, milli savunma sanayimize ve milli
ekonomimize önemli bir yetenek ve rekabet gücü kazand›rd›” dedi. Konuﬂmas›nda, simülatörlerin etkin
bir ﬂekilde kullan›lmaya
baﬂlamas›yla beraber, pilot
ve teknik personel e¤itim
maliyetlerinin önemli oranda düﬂece¤ini belirten Gönül, benzer simülatörlerin,
di¤er ülke silahl› kuvvetlerine ihracat›n›n artarak devam etmesini beklediklerini
de sözlerine ekledi. Gönül,
konuyla
ilgili
olarak,
HAVELSAN’›n Kore Cumhuriyeti’ne ihraç etme baﬂar›s›n› gösterdi¤i CN-235 simülatörü ve Kanada’ya ihraç
edilen akustik ve taktik sensör e¤itiminde kullan›lan Sikorsky SEAHAWK S-70B
Sensör Operatörü E¤iticisi
kabineti ve Elektronik Harp
Karﬂ› Tedbir Simülasyon paketi ile bu yönde önemli bir
baﬂlang›ç yap›lm›ﬂ bulunuldu¤unu da ifade etti.
Gönül, HELS‹M projesinin
tamamlanm›ﬂ olan Deniz
Hava E¤itim Merkezi k›sm›nda eme¤i geçen Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›, Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›,
HAVELSAN ve tüm alt yüklenicilerin yönetici ve çal›ﬂanlar›n› ayr› ayr› kutlayarak
sözlerini bitirdi.
www.milscint.com
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TCSG Güven de
Art›k Mavi Vatan’da
Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi Tedarik Projesi kapsam›nda Koç Toplulu¤u
firmalar›ndan RMK Marine tersanesi taraf›ndan inﬂa edilen ikinci gemi TCSG Güven
de denize indirildi. TCSG Güven, denize indirilmesinin ard›ndan, proje kapsam›nda
ilk inﬂa edilen ve çok yak›nda aç›k deniz testlerine baﬂlamas› planlanan TCSG Dost’un
yan›na çekilerek, donat›m faaliyetleri sürdürülmek üzere limandaki yerini ald›.
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com
MK Marine’nin Tuzla’daki tesislerinde,
17 Aral›k’ta gerçekleﬂtirilen
törende,
tüm olumsuz hava
ﬂartlar›na ra¤men coﬂkulu bir kalabal›k vard›. ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay, Milli
Savunma Bakan› Vecdi Gönül,
Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar,
Sahil Gü-

R

venlik Komutan› Tümamiral
‹zzet Artunç, Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç ve
Koç Holding Savunma Sanayi
ve Di¤er Otomotiv ve Bilgi
Grubu
Baﬂkan›
Kudret
Önen’in kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen törende, çok say›da
yüksek rütbeli subay, üst düzey bürokrat ve savunma firmalar›m›z›n temsilcileri de
haz›r bulundu. Törene kat›lamayan Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an ve Deniz Kuv-

vetleri Komutan› Oramiral
U¤ur Yi¤it de birer kutlama telgraf› gönderdi. Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)’nin,
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›n›n ihtiyaçlar›na yönelik

2006 y›l›nda açt›¤› ihaleyi kazanan RMK Marine’nin, 9 Haziran’da denize indirdi¤i projenin ilk gemisi olan TCSG
Dost’u, Eylül 2011’de teslim
etmesi bekleniyor. Toplamda
4 adet geminin inﬂas›n› kapsayan projenin üçüncü gemisi
TCSG Umut’un ise k›zakta
inﬂa çal›ﬂmalar› sürdürülüyor.
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Koç Holding Savunma
Sanayi ve Di¤er Otomotiv
ve Bilgi Grubu Baﬂkan›
Kudret Önen
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Tüm gemilerin Sahil Güvenlik Komutanl›¤›na teslimat›n›n, Aral›k 2012’e kadar tamamlanmas› öngörülüyor.
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›
bünyesinde, arama kurtarma
görevlerinin yan› s›ra devriye, kontrol, kaçakç›l›¤› önleme ve denizlerdeki di¤er çeﬂitli olaylara müdahale gibi
alanlarda faaliyet gösterecek
olan gemiler, helikopter operasyonu kabiliyetine de sahip
olacak. Gemilerin inﬂa sürecinde, RMK Marine bünyesinde 128 mühendis, 20 uzman, 49 tekniker, 28 teknisyen görev al›rken, proje kapsam›nda komuta kontrol sistemi yaz›l›m› ve donan›m›,
elektro optik direktör, muhabere sistemleri, cayro sistemleri gibi önemli askeri
sistemlerin de tasar›m› ve
üretimi yurt içinde yap›l›yor.
Projeye yönelik olarak, elektronik sistemler mühendisli¤i departman› kuran RMK
Marine, tüm detay tasar›mlar› da kendi bünyesinde gerçekleﬂtirmeye baﬂlam›ﬂ bulunuyor. Ayr›ca, silah ve
elektronik sistemlerin de
platforma entegrasyonunu
yapmakta olan RMK Marine,
bu alanlarla ilgili olarak, gemi personeline e¤itim de
veriyor.
Projeyi, pek çok yerli alt yüklenici ile birlikte sürdüren
RMK Marine, ana alt yüklenici olarak ASELSAN, alt yüklenici olarak MilSOFT ve
www.milscint.com

Koç Holding
ﬁeref Baﬂkan›
Rahmi M. Koç

SELEX Komünikasyon ile çal›ﬂ›yor. Gemilerin Savaﬂ Yönetim Sisteminde de tamamen yerli bir çözüm olan ve
MilSOFT taraf›ndan geliﬂtirilen, gemi komuta kontrol
sistemi yaz›l›m› GEMKOMS‹S
kullan›l›yor.

Savunmada
Özel Sektör ‹le
‹ﬂ Birli¤i Vurgusu
Törende yap›lan konuﬂmalarda, SSM’nin, özel sektör
tersanelerinde askeri gemi
inﬂas›na yönelik ilk projesi
olma özelli¤ini taﬂ›yan bu
projenin baﬂar›s›n›n, RMK
Marine kadar, di¤er benzer
projelerin sürdürüldü¤ü tersanelerin de önünü açm›ﬂ oldu¤u vurgulan›rken, gelinen
aﬂamada ihtiyaçlar›n büyük
oranda yerli üretimle karﬂ›lan›yor olmas› üzerinde
önemle duruldu.
Ayr›ca, ulusal savunma sanayimizin geliﬂtirilmesi için
özel sektör ile yap›lan iﬂ birli¤inin, ekonomiye büyük
katk› sa¤lad›¤› ve sa¤layaca¤› vurgulan›rken, silahl› kuvvetlerimizin ihtiyac›n›n yurt
içinden temin edilmesi ve
e¤itimli personel yetiﬂtirilmesi aç›lar›ndan da büyük
kazan›mlar sa¤layabilece¤ine dikkat çekildi. Tüm bu nedenlerden ötürü, savunma
sanayisi projelerinde özel
sektörün beklenen performans› göstermesinin öneminin de alt› çizildi.
www.savunmahaber.com

Sahil Güvenlik
Komutan› Tümamiral
‹zzet Artunç

Askeri Standartlarda
Üretim Büyük
Sorumluluk ‹stiyor
Törende kürsüye gelen ilk
isim, Koç Holding Savunma
Sanayi ve Di¤er Otomotiv ve
Bilgi Grubu Baﬂkan› Kudret
Önen oldu. Önen, projenin
baﬂlad›¤› tarihten itibaren en
büyük hedeflerinin RMK Marine’nin, askeri standartlara
uygun muharip gemi tasarlayarak, inﬂa ve test edebilecek
imkânlara sahip olmak ve bu
kapsamda gerekli teknolojiyi
edinmek oldu¤unu belirtti.
Önen, bunu büyük oranda baﬂard›klar›n› ifade ederken,
teknoloji ortaklar› olan Fincantieri’ye de olumlu yaklaﬂ›mlar› ve teknoloji transfe-

Savunma Sanayii
Müsteﬂar› Murad Bayar

rindeki çabalar› için teﬂekkür
etti. RMK Marine’nin ana alt
yüklenicisi olan ASELSAN ile
çok uyumlu bir iﬂ birli¤i içinde
oldu¤una da de¤inen Önen,
SSM ve Sahil Güvelik Komutanl›¤›n›n proje ekibinin yol
gösterici katk›lar›ndan bahsetmeyi de unutmad›.
Koç Holding ﬁeref Baﬂkan›
Rahmi M. Koç ise konuﬂmas›nda, özel sektöre düﬂen sorumluluklara de¤inerek, yaﬂanabilecek
aksakl›klar›n
özellikle SSM ile olan güven
ortam›n› olumsuz etkileyebilece¤inin bilincinde olduklar›n› belirtti. “SSM ile iﬂ birli¤i
uzun soluklu olacakt›r, bunun
için de uzun vadede planlama,
programlama ve de düﬂünce

ister” diyen Koç, bu noktada
ekonomik gücün de önem kazand›¤›na dikkat çekti.
Koç, sadece iç pazara dönük
de¤il, ayn› zamanda ihracata
yönelik çal›ﬂmalarda bulunman›n önemini de vurgulad›.
Koç toplulu¤u olarak savunma sanayisine büyük önem
verdiklerini hat›rlatan Koç, ihracatta, özellikle Otokar ile bu
alanda sürdürdükleri baﬂar›lara de¤inirken, Koç Bilgi ve
Savunma Teknolojileri A.ﬁ.
bünyesinde de ülkemizin ilk
dalg›ç tespit sonar›n› geliﬂtirdiklerini söyledi.
Törende bir konuﬂma yapan
Savunma Sanayii Müsteﬂar›
Murad Bayar da projeler sürecinde kazan›lan kabiliyetle-
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Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül

rin daha da geliﬂtirilerek, süreklili¤inin sa¤lanmas›n›n gerekti¤ine iﬂaret ederek, kendilerine düﬂen sorumluluk
kadar özel sektöre de büyük
sorumluluk düﬂtü¤ünü hat›rlatt›. Özellikle tersanelerimizin edindikleri mühendislik
yeteneklerini, kalitelerini, kurumsal yap›lar›n› ve standartlar›n› iyileﬂtirmeleri konusunda çal›ﬂmalar›n› sürdürmeleri
gerekti¤ine dikkat çeken Bayar, özel sektörü teﬂvik etmek
için devlet deste¤inin de ihmal
edilmeyece¤ini ifade etti. Türkiye’deki taleplerin sürekli
olaca¤› konusundan emin görünen Bayar, yine de ihracat›n
ihmal edilmemesi gerekti¤ine
vurgu yaparak, konuyla ilgili
olarak Koç’un yapm›ﬂ oldu¤u
yorumlar› destekledi.

Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›m›z›n
Kabiliyetleri Artt›r›l›yor
50

Sahil Güvenlik Komutan› Tümamiral ‹zzet Artunç ise konuﬂmas›na, günümüzün küresel ortam›nda denizlerin giderek artan önemi paralelinde, hükümranl›k haklar›m›z›n
sadece karasular›m›zla s›n›rl›
kalmad›¤›n›n fark›nda olmam›z gerekti¤ine dikkat çekerek baﬂlad›. “Karasular›m›zdaki güvenlik ve can emniyetini sa¤laman›n yan› s›ra deniz
yetki ve ilgi alanlar›m›zdaki
mutlak hak ve ç›karlar›m›z
için Sahil Güvenlik Komutanl›¤›n›n hem görev kapsam›n›
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derinleﬂtirmeli hem de mevcut yap›s›n› güçlendirmeliyiz”
diyen Tümamiral Artunç,
RMK Marine taraf›ndan inﬂa
edilen gemilerin de envantere
kat›lmas›yla, bölgede önemli
bir deniz gücü haline gelinece¤ini vurgulad›.
Tümamiral Artunç, Sahil Güvenlik Komutanl›¤›m›z›n vizyonu do¤rultusunda “Dosta
güven, umutla yaﬂa” ifadesinden yola ç›k›larak isimlendirilen gemilerin, deniz yetki
alanlar›m›z ile deniz alaka ve
menfaatlerimizin oldu¤u her
yerde görev yapaca¤›n› belirterek sözlerini noktalad›.
Törende konuﬂma yapan Savunma Bakan› Vecdi Gönül de
deniz s›n›r güvenli¤ine vermemiz gereken önemin ortada oldu¤unu vurgulayarak,
“Sahil Güvenlik Komutanl›¤›n›n güçlü teﬂkilat yap›s›n›, günümüz teknolojisiyle belirlenmiﬂ teçhizat kabiliyetleriyle de
donatmak ve desteklemeye
devam edilmekte” dedi.

sürdürülmekte olan askeri
gemi projelerinin, askeri ve
özel tersanelerimize katk›s›n›n 2 milyar dolar civar›nda oldu¤unu aktaran Gönül, bu
projelerin, 2008 krizinde büyük darbe alan gemi inﬂa sektörümüze önemli bir hayat
kayna¤› oldu¤unu da ekledi.
Halen sürdürülmekte olan
M‹LGEM, Yeni Tip Karakol Botu, Süratli Amfibi Gemisi ve
sahil güvenlik platformlar›na
yönelik projeler ile bu sektörde hissedilir derecede geliﬂme sa¤land›¤› ve gelinen aﬂa-

mada ihtiyaçlar›n büyük oranda yerli olarak karﬂ›land›¤›n›n
alt›n› çizen Gönül, gelinen
aﬂamada ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas›nda yerli kullan›m›n›n
yüzde 70’lere ulaﬂt›¤›n› vurgulad›.
Kalan yüzde 30’luk kesimin
ise gemilerin ana tahrik ve
sevk sistemlerini içerdi¤ini
ifade eden Gönül, bu alanlara
yönelik olarak çal›ﬂmalara yo¤unlaﬂ›lmas› gerekti¤ini ifade
ederken, konunun, 15 Aral›k’ta gerçekleﬂtirilen Savunma Sanayii ‹cra Komitesi
(SS‹K)’de gündeme geldi¤ini
de aktard›. Gönül, ana makine,
teçhizat ve tahrik sistemlerinin geliﬂtirilmesiyle, ülkemizde bir teknoloji ink›lâb›n›n da
gerçekleﬂtirilece¤ine dikkat
çekerek sözlerini noktalad›.
RMK Marine, TCSG Dost’u,
ﬁubat ay›n›n sonunda Birleﬂik
Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek olan IDEX fuar›nda sergileyerek, dünya askeri gemi
pazar›na da aç›lmay› planl›yor.
IDEX için gerekli izinlerin al›nmas›na müteakip, fuar süresince, geminin özellikle yabanc› ziyaretçilere aç›lmas›
bekleniyor.

Teknoloji ‹nk›lâb›
Gerçekleﬂtirmeliyiz
Gönül konuﬂmas›nda, askeri
gemilerimizin Türk özel sektör tersanelerinde inﬂa edilmesine yönelik olarak, 2004
y›l›nda ﬂekillendirdikleri stratejilerinin olumlu sonuçlar›n›
h›zla almaya baﬂlad›klar›n› da
belirtirken, gemi inﬂa sektörümüz aç›s›ndan da önemli
kazan›mlar›n elde edilmiﬂ oldu¤una de¤indi. Hâlihaz›rda
www.milscint.com

ÖZEL HABER

En ‹yi Paraﬂütçülere
En ‹yi E¤itim
zel Kuvvetler Komutanl›¤› O¤ulbey K›ﬂlas›’nda inﬂa edilen DRT
ile ilgili bas›n turu, görevli
personel taraf›ndan verilen
brifing ile baﬂlad›. Serbest
paraﬂütçülerin e¤itim sürecinde kullan›lan, tasar›m› ve
inﬂas› STM taraf›ndan yap›lan DRT ile verilen e¤itimlerin daha iyi anlaﬂ›lmas› maksad›yla yap›lan sunumda, öncelikle statik ve serbest paraﬂüt e¤itimleri hakk›nda bilgi verildi. Gece ve gündüz
ﬂartlar›nda, tam teçhizatl›
olarak, ortalama 400 m civar›ndaki alçak irtifalardan, kumandas›z paraﬂüt ile atlay›p,
belirlenen alana inebilen askeri personelin statik paraﬂütçü olarak tan›mland›¤›
sunumda, bu atlay›ﬂlar›, serbest paraﬂüt atlay›ﬂlar›ndan
ay›ran temel farklara da de¤inildi. Statik paraﬂüt atlay›ﬂlar›nda, bir kablo ile uça¤a
ba¤lanan paraﬂüt, personel
atlad›ktan sonra otomatik
olarak aç›l›yor. Yer seviyesinden 1000 ile 10.000 m aras›ndaki irtifalarda gerçekleﬂtiri-
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Riskli, uzun süreli ve bir o kadar da
yüksek maliyetli olan serbest paraﬂüt
e¤itimlerinin, özellikle serbest düﬂüﬂ
safhas›n›n, tamamen kontrollü ve
emniyetli bir ortamda yap›lmas›n›
sa¤lamak amac›yla, Savunma
Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret
A.ﬁ. (STM) taraf›ndan tasarlanan ve
inﬂa edilen Dikey Rüzgâr Tüneli (DRT),
2008 y›l› Ekim ay›nda Türk Silahl›
Kuvvetleri Özel Kuvvetler
Komutanl›¤›na teslim edilmiﬂti. DRT,
Genelkurmay Baﬂkanl›¤› ‹letiﬂim
Dairesi Baﬂkanl›¤›n›n, 29 Aral›k 2010
tarihinde düzenledi¤i bas›n turu
arac›l›¤›yla kamuoyuna tan›t›ld›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
len serbest atlay›ﬂlarda ise
paraﬂüt, personel taraf›ndan
aç›lmak zorunda. Ayr›ca statik paraﬂüt atlay›ﬂlar›nda paraﬂüte kumanda edilemezken, serbest paraﬂüt atlay›ﬂ-

lar›nda paraﬂüte kumanda
edilebiliyor.
Özel Kuvvetler Komutanl›¤›nda aç›lan kurslar ile personelin serbest paraﬂütçü
olarak yetiﬂtirilmesinin he-

deflendi¤inin belirtildi¤i sunumda, bu kurslara kat›lacak personelin, ilk önce sa¤l›k muayenelerinin yap›ld›¤›n› ve bu muayenelerde, personelin, fiziki testlerin yan›
s›ra fizyolojik testlere de tabi
tutuldu¤u belirtildi. Yap›lan
muayeneler neticesinde sa¤l›kl› oldu¤u belirlenen personel, öncelikle yer e¤itimlerine al›n›yor ve paraﬂüt katlama ve DRT’de serbest düﬂüﬂ
e¤itimlerini tamamlad›ktan
sonra, belirli atlama bölgelerinde -gece ve gündüz olmak
üzere- atlay›ﬂa tabi tutuluyor. Bu atlay›ﬂlar› baﬂar›yla
tamamlayan personel ise gece yüksek irtifada (yaklaﬂ›k
7500 m’den) tam teçhizatl›
olarak atlay›ﬂ yap›yor ve bu
atlay›ﬂ› da baﬂar› ile geçen
personel, serbest paraﬂüt
brövesi almaya ve askeri
serbest paraﬂütçü statüsüne
ulaﬂmaya hak kazan›yor.
Brifing esnas›nda serbest
düﬂüﬂ e¤itimi almakta olan
personelin, uça¤›n kap›s›ndan veya rampas›ndan e¤itmen ile beraber atlayarak
www.milscint.com

gerçekleﬂtirdi¤i atlay›ﬂ filmlerine de yer verildi. Gösterilen filmlerin hepsi, e¤itmenler taraf›ndan, personele, atlay›ﬂ sonras›nda hatalar›n›
göstermek maksad›yla atlay›ﬂ esnas›nda çekilen videolard›. Hayat›nda ilk defa paraﬂüt ile atlay›ﬂ yapan personelin yaﬂayaca¤› gerginlik ve
korkunun, personelin, atlay›ﬂ
esnas›nda rahat hareket etmesini engelleyebilece¤i de
göz önünde bulundurularak,
bu e¤itimler esnas›nda, her
bir ö¤renciye bir ö¤retmen
tahsis ediliyor ve ö¤retmenler, ö¤rencinin havada yapt›¤›
tüm hatalara an›nda müdahale edebilmenin yan› s›ra
üzerlerinde bulunan kamera
sayesinde, ö¤rencinin havada
yapt›klar›n› kaydederek daha
sonra kendisine de izletiyor.

Süre ve Maliyetler
Azal›yor
Bahsetti¤imiz bu e¤itimlerde, DRT’nin sa¤lad›¤› avantajlara bakt›¤›m›zda ise öncelikle e¤itim sürelerinin k›sald›¤›n› ve maliyetlerin azald›¤›n› görüyoruz.
DRT ile e¤itimlere baﬂlanmadan önce, e¤itim atlay›ﬂlar›
statik olarak yap›l›yordu. Fakat ﬂu an, e¤itim alan personel, hayatlar›n›n ilk atlay›ﬂ›n›
serbest olarak yapma ﬂans›na
sahip. Atlan›lan irtifaya ba¤l›
olarak (3000 m varsayarsak),
ortalama serbest düﬂüﬂ süresi 30 ila 40 saniye aras›nda de¤iﬂiyor. DRT’de ise bir perso-

DRT’nin uçuﬂ alan›nda, her biri
130 kg a¤›rl›¤a sahip 4 paraﬂütçü
ayn› anda uçabiliyor.

nel, e¤itimi boyunca 60 ila 90
dakika aras›nda uçuﬂ yap›yor.
Yani, DRT’den önce, 4 y›l gibi
bir süre zarf›nda, ortalama
150 atlay›ﬂ yap›larak kazan›lan tecrübe, DRT sayesinde, 6
hafta gibi k›sa bir sürede edinilebiliyor.
Gerçek atlay›ﬂ ve uçuﬂlarla,
DRT’de verilen e¤itimlerin
maliyeti karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
ise, tüneldeki e¤itimin maliyetinin, gerçe¤in otuzda biri
oldu¤u ortaya ç›k›yor. Uçaktan yap›lan 30 saniyelik bir
atlay›ﬂ›n maliyeti ortalama
60 dolar civar›nda iken, tünelde yap›lan ayn› sürelik
e¤itimin maliyeti ise ortalama 2 dolar.
4 y›lda ve ortalama 150 atlay›ﬂ
yap›larak kazan›lan tecrübe,
DRT sayesinde, 6 hafta gibi k›sa
bir sürede edinilebiliyor.
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DRT’de Her ﬁey
Kontrol Alt›nda
DRT, personelin uçaktan
atlad›ktan sonra, paraﬂütü
aç›lana kadar geçen serbest düﬂüﬂ safhas›n› yapay
ortamda gerçekleﬂtirebilmek amac›yla, havan›n kapal› kanallarda dolaﬂt›¤› ve
uçuﬂ odas›nda istenen hava h›z›n›n sa¤land›¤› bir
sistem. Serbest paraﬂütçülerin, serbest düﬂüﬂ e¤itim ihtiyac›n›, k›sa süre
içerisinde, emniyetli ve
ekonomik bir ﬂekilde karﬂ›layabilen DRT sayesinde,
riskli, uzun süreli ve yüksek maliyetli olan e¤itimler, tamamen kontrollü ve
güvenilir bir ortamda gerçekleﬂtiriliyor.
DRT’deki, her biri yaklaﬂ›k
450 kW’l›k 4 adet alternatif
ak›m motorundan güç alan
4 adet fan›n aﬂa¤›ya do¤ru
yönlendirdi¤i hava ak›m›,
dönüﬂ kanatç›klar› ile önce
yatay, sonra yukar› do¤ru
çevrilerek daralma konisinden geçerek uçuﬂ alan›na ulaﬂt›r›l›yor. Hava ak›ﬂ
h›z›, motor h›zlar›n›n kontrol edilmesiyle de¤iﬂtirilebiliyor ve böylece uçuﬂ
odas›nda istenilen h›zda
hava ak›m› yarat›labiliyor.

Rüzgâr h›z›n›n kontrolü ise
uçuﬂ alan›n› görebilecek
ﬂekilde konumland›r›lm›ﬂ
olan kontrol odas›nda görevli operatör taraf›ndan
gerçekleﬂtirilebiliyor.
DRT’nin ana bölümleri;
I Tüm sistemlerin yönetildi¤i
ve tek bir e¤itmen
taraf›ndan iﬂletilebilen
kontrol odas›,
I Personelin uçuﬂ öncesi
haz›rl›k yapt›¤› bekleme
odas›,
I Tam teçhizatl› 4 personelin
uçuﬂ yapmas›na olanak
sa¤layan uçuﬂ odas›ndan
oluﬂuyor.
Sekizgen ﬂeklinde olan
uçuﬂ odas›n›n çap› ise 4 m.
Uçuﬂ alan›n›n tam yüksekli¤inin 24 m olmas›na ra¤men, personel, bu alan›n
sadece 8 m’lik k›sm›nda
uçuﬂ e¤itimi yap›yor. Ak›ﬂ
h›z›n›n 260 km/sa’lere
ulaﬂt›r›labildi¤i DRT’nin
uçuﬂ alan›nda, her biri 130
kg a¤›rl›¤a sahip 4 paraﬂütçü ayn› anda uçabildi¤i
gibi tam teçhizatl› a¤›rl›¤›
50 kg’dan 160 kg’a kadar
de¤iﬂen bir paraﬂütçü de
tek baﬂ›na uçabilmektedir.
Özel Kuvvetler Komutanl›¤›n›n çok k›sa süre içerisinde serbest paraﬂütçüler yetiﬂtirebilmesini olanakl› hale getiren ve dünya üzerinde az say›da ülkede bulunan DRT hakk›nda daha detayl› bilgiyi,
dergimizin 45’inci (Temmuz 2009) say›s›nda bulabilirsiniz.
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illi Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ahmet Zorlu, Vestel ﬁirketler Grubu ‹cra Kurulu
Baﬂkan› Ömer Yüngül ve
Vestel Savunma Genel Müdürü Aziz Sipahi’nin yan› s›ra
TSK’n›n üst düzey subaylar›n›n ve savunma sektörünün
önde gelen firmalar›ndan
temsilcilerin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen imza töreninde, bu tür projeler konusunda, baﬂta Müsteﬂar Murad
Bayar olmak üzere, SSM
ekibinin Türk savunma sanayisine duydu¤u güven dile
getirilirken, savunma teknolojileri alan›nda yerli yat›r›mlar›n teﬂviki aç›s›ndan
at›lan bu imzan›n önemi de
vurguland›.

M

Taktik ‹HA
Geliﬂtirme Projesi’nde
‹lk ‹mza Vestel’den
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n taktik s›n›ftaki bir insans›z
hava arac› (‹HA) ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›na yönelik olarak
devam eden görüﬂmelerde, ilk imzalar, Taktik ‹HA
(Katapult / Paraﬂüt) Geliﬂtirme projesi kapsam›nda,
Vestel Savunma Sanayi A.ﬁ. (Vestel Savunma) ile
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM) aras›nda,
20 Aral›k 2010 tarihinde at›ld›. At›lan imzalarla
birlikte, Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n keﬂif,
gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullan›lmak
üzere, Vestel Savunma taraf›ndan “Karayel” ad›
verilen ‹HA sisteminin üretimine yeﬂil ›ﬂ›k yak›l›rken,
proje kapsam›nda önemli bir dönüm noktas› daha geride
b›rak›lm›ﬂ oldu. Sözleﬂmenin imzalanmas›yla
ilgili tören ise 4 Ocak’ta SSM’de yap›ld›.
Senem ÖZTÜRK
s.ozturk@savunmahaber.com
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Sözleﬂme
Kriterlerinin
Ötesine Geçilecek

Savunma Sanayii Müsteﬂar›
Murad Bayar, Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül ve
Zorlu Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Ahmet Zorlu

(UAV Systems Airworthiness
Requirements / USAR) ile ilgili standartlara uyumlu olarak
sürdürüldü¤ünü belirtti. Hem
uçuﬂ güvenli¤inin sa¤lanmas›
hem de Türk Savunma Sanayisi olarak dünya standartlar›nda bir yer edinme aç›s›ndan bu koﬂullar›n önemli oldu¤unu sözlerine ekleyen Sipahi, bu ﬂekilde, Türkiye’nin
yurt d›ﬂ›na da kolayl›kla pazarlayabilece¤i bir ‹HA yapma
hedeflerine ulaﬂmak için
önemli bir k›stas›n sa¤lanm›ﬂ
olaca¤›na dikkat çekti.

Karayel ‹HA
Sisteminin
Genel Özellikleri

Vestel Savunma,
‹lk ‹HA ‹hracat›n›
Hedefliyor
Sipahi’nin ard›ndan kürsüye
ç›kan Zorlu Holding Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Ahmet Zorlu,
Karayel ‹HA’s›n›, TSK’n›n ihtiyaçlar›n› milli imkânlarla
karﬂ›lama
hedeflerinde
önemli bir halka olarak tan›mlad›. Zorlu, konuﬂmas›nda, Türk savunma sanayimizin gücünü artt›rarak, ihracat
hacmini geliﬂtirme konusunda da ﬂirket olarak üzerlerine
düﬂen tüm sorumluluklar›
yerine getirmekte kararl› olduklar›n› ifade etti. Tamamen
kendi kaynaklar›yla 2005 y›l›nda baﬂlad›klar› ‹HA sistemi
geliﬂtirmeye yönelik
çal›ﬂmalarda;

Vestel Savunma

Sözleﬂme kapsam›nda tedarik edilecek sistemler, 6 adet
Karayel taktik ‹HA, 3 adet yer
kontrol istasyonu ve bir manc›n›k (katapult)’tan oluﬂuyor.
Sipahi’nin konuﬂmas›nda aktard›¤› bilgilere göre,

sürdürülen tasar›m çal›ﬂmalar›n›n ard›ndan, Karayel,
18.000 feet’in üzerinde irtifaya ç›kabilecek, 50 kg civar›nda faydal› yük taﬂ›yabilecek
ve 10 saatin üzerinde havada
kalabilecek.
Operasyon yar›çap›n›n 150 km
olaca¤› belirtilen ‹HA’n›n azami kalk›ﬂ a¤›rl›¤› ise 500 kg.
Otomatik kalk›ﬂ ve iniﬂ yapabilen Karayel, ayn› zamanda paraﬂütle inebilme ve manc›n›ktan at›labilme özelli¤ine de
sahip. Karayel bu özelli¤iyle,
piste ihtiyaç duymaks›z›n kalk›ﬂ ve iniﬂ yapabilece¤inden,
deniz platformlar›nda da kullan›labilecek. Tamamen Türk
mühendislerinin çal›ﬂmalar›yla üretilecek olan ‹HA ve
sistemlerinin iki y›l içinde tamamlan›p TSK’ya teslim edilmesi bekleniyor.
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Törenin ilk konuﬂmac›s› olarak kürsüye gelen Vestel
Savunma ve AYESAﬁ Genel
Müdürü Aziz Sipahi, sözlerine, savunma sanayisinde
ileriye dönük Ar-Ge yat›r›mlar›nda yer edinebilmek ve
özgün ürünler sunabilmek
için 2003 y›l›n›n sonunda ç›kt›klar› yolda, Taktik ‹HA (Katapult / Paraﬂüt) Geliﬂtirme
projesi sözleﬂmesine att›klar› bu imzan›n önemli bir kilometre taﬂ› oldu¤unu vurgulayarak baﬂlad›. Konuﬂmas›na,
proje ile ilgili detaylara de¤inerek devam eden Sipahi,
üzerinde tasar›m çal›ﬂmalar›n› sürdürdükleri Karayel
‹HA’s›n›n, proje kapsam›nda
imzalanan sözleﬂmenin kriterlerine göre daha yüksek
performansa sahip olaca¤›
konusunda oldukça emin
görünürken, uçuﬂa elveriﬂlilik kriterleri aç›s›ndan da
NATO standartlar›na uyumlu olaca¤›n› vurgulad›. Sipahi’nin konuﬂmas›nda, Karayel’in tüm tasar›m ve üretim
süreçlerinin, özellikle yak›n
zamanda yayg›n olarak kullan›lmaya baﬂlayan uçuﬂa
elveriﬂlilik kriterleri aç›s›ndan NATO’nun STANAG
4671 ‹HA uçuﬂa elveriﬂlilik
gereksinimleri

©

Vestel Savunma
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Karayel Taktik ‹HA’s› gösterim uçuﬂuna haz›rlan›yor.
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TSK’n›n ‹HA ‹htiyaçlar›
Milli Çözümlerle
Karﬂ›lanacak
Törende bir konuﬂma yapan
Savunma Sanayii Müsteﬂar›
Murad Bayar da Taktik ‹HA
Geliﬂtirme projesinin yürüttükleri di¤er projelerden fark›na de¤inerek, sözleﬂme
imzalanmadan evvel, ürünün
büyük bir k›sm›n›n zaten haz›r oldu¤unu vurgulad›. Proje
çerçevesinde, Vestel Savunma’n›n yan› s›ra Kalekal›p /
Baykar Makina ortakl›¤›n›n
da uzun süredir çal›ﬂt›¤›n› ve
her iki taraf›n da kendi geliﬂtirdikleri uçaklar›n› 2009 y›l›nda Sinop’ta uçurdu¤unu
hat›rlatan Bayar, büyük bir
kararl›l›k ve istikrar gösteren
her iki firman›n da özel sek-

törümüz ad›na verilen büyük
s›navda üzerlerine düﬂeni
yapmay› sürdürdüklerinin alt›n› çizdi.
Bayar, Vestel Savunma’n›n
geliﬂtirdi¤i Karayel ‹HA’s›n›n
tüm geliﬂim aﬂamalar›n›, daha ‹TÜ Teknopark’ta çal›ﬂmalara baﬂland›¤› zamandan
bu yana takip ettiklerini söylerken, myTECHNIC tesislerinde devam edilen çal›ﬂmalar› da izlediklerini sözlerine
ekledi.TSK’n›n ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamaya yönelik olarak
çeﬂitli ‹HA projelerinin de eﬂ
zamanl› olarak sürdürüldü¤ünü belirten Bayar, TSK’ya
teslim edilen Kalekal›p /
Baykar Makina ortakl›¤›n›n
üretti¤i mini ‹HA’lara ve ilk
uçuﬂunu 2010 y›l›n›n sonunda baﬂar›yla gerçekleﬂtiren
TUSAﬁ’›n ANKA ‹HA’s›na da
de¤inirken, çok yak›n bir gelecekte TSK’n›n ‹HA ihtiyaçlar›n›n tamam›na yak›n›n›n
ulusal kaynaklardan karﬂ›l›yor olunaca¤› konusunda
umutlu oldu¤unu belirtti.

Havac›l›k Sanayisinde
Belli Bir Olgunlu¤a
Eriﬂildi
Kürsüye son olarak ç›kan
isim Milli Savunma Bakan›m›z Vecdi Gönül oldu. Savunma sanayimizin kara ve deniz
alanlar›ndan sonra havac›l›k
alan›nda da yürütülen faaliyetlerde art›k belli bir olgunlu¤a eriﬂildi¤ini belirten Gönül, konuﬂmas›nda havac›l›k
alan›nda ulaﬂ›lan baﬂar›lara
de¤indi. Havac›l›k alan›nda,
ARI projesi kapsam›nda T-38
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mini, e¤itim ve taktik olmak
üzere, üç farkl› grupta ‹HA
sistemi geliﬂtirdiklerini aç›klayan Zorlu, Ar-Ge’ye yönelik
olarak bugüne de¤in 20 milyon dolar›n üzerindeki yat›r›mlar›n›n karﬂ›l›¤›n› almaya
baﬂlamaktan dolay› da sevinçliydi. “‹HA alan›nda, Türk
savunma ve havac›l›k sektöründe özel sektöre öncülük
etmekten ve Silahl› Kuvvetlerimizin ihtiyaçlar›n›n yurt
içinden karﬂ›lanmas›na katk›da bulunmaktan gurur duyuyoruz” diyerek bu sevinci
dile getiren Zorlu, savunma
ve havac›l›k alan›nda teknolojiye yapt›klar› yat›r›mlar›
sürdüreceklerini ve Türk Savunma Sanayisi’nin ihraç
edece¤i ilk ‹HA’lar› üretmeyi
hedeflediklerini dile getirdi.

MSI Dergisi
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jet e¤itim uçaklar›n›n ve Erciyes projesi kapsam›nda da
C-130E/B nakliye uçaklar›n›n
modernizasyonunun baﬂar›yla sürdürüldü¤ünü ve test
uçuﬂlar›na baﬂland›¤›n› kaydeden Gönül, ATAK projesi
çerçevesinde üretim aﬂamas› devam eden T129 prototipinin önümüzdeki aylarda
uçuﬂ testlerine baﬂlamas›n›n
planland›¤›n› söyledikten
sonra, sözü, ülkemizde giderek artan ‹HA’larla ilgili faaliyetlere getirdi.
Gerek operasyonel gerekse
teknolojik bir yetenek olarak,
dünya ülkelerinin h›zla artan
bir ﬂekilde ilgisini çekmekte
olan ‹HA’lar›n, dünya ordular›n›n konseptlerini de¤iﬂtirmeye baﬂlad›¤›n› vurgulayan
Gönül, farkl› büyüklüklere ve
operasyonel özelliklere sahip
olan ‹HA’lar›n geliﬂtirilmesi
için ülkemizdeki çal›ﬂmalar›n
da h›z kesmeden sürdü¤ünü
belirtti. Operatif bir ‹HA’n›n
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Karayel Taktik ‹HA’s› ve
yer kontrol istasyonu
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geliﬂtirildi¤i ANKA projesinde
ulaﬂ›lan noktan›n baﬂar›s›n›n
yan› s›ra taktik ‹HA sistemleri
konusunda da bugün gelinen
aﬂamadan duydu¤u memnuniyeti dile getiren Gönül, Vestel Savunma ve Kalekal›p /
Baykar Makina’n›n, tamamen
öz kaynaklar›n› kullanarak
ortaya ç›kartt›klar› prototiplerin 2009 y›l›nda uçuﬂ gösterimlerinin gerçekleﬂmesinin
ard›ndan, 6 Ocak 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii ‹cra Komitesi (SS‹K)’te
her iki firma ile de sözleﬂme
imzalanmas›n›n kararlaﬂt›r›ld›¤›n› söyledi. “Memnuniyetle
ifade edebilirim ki, mini
‹HA’lar, taktik ‹HA’lar ve
ANKA uçaklar›m›z ile birlikte,
‹HA alan›ndaki d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›m›z tamamen sona ermiﬂ
bulunmaktad›r” diyen Gönül,
somut bir strateji çerçevesinde gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar neticesinde ulaﬂt›klar› bu
baﬂar›dan dolay›, Vestel Savunma ve di¤er savunma sanayisi çal›ﬂanlar›n› kutlad›.
Üretici firmalar›n, zaman zaman büyük s›k›nt›lar yaﬂad›klar›n› bildiklerini de belirten
Gönül, “Vatan sevgisi bu s›k›nt›lar›n aﬂ›lmas›na vesile
olurken, ortaya ç›kart›lan
ürünün baﬂar›s›n›n getirdi¤i
heyecan ve mutlulu¤un da
büyük bir ödül oldu¤u ortada.” diyerek Vestel Savunma’n›n tüm çal›ﬂanlar›n› ve
projeye eme¤i geçen herkesi
tebrik ederek sözlerini bitirdi.
www.milscint.com
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Ruslar taraf›ndan
1957’de uzaya
gönderilen
Sputnik uydusu

Balistik Füzeler
Kriz Yaratmaya
Devam Ediyor
So¤uk Savaﬂ’›n ilk y›llar›nda k›yas›ya
yaﬂanan nükleer silah yar›ﬂ›nda, iki
kutbun ürettikleri atom bombalar›yla
k›yameti baﬂlat›p baﬂlatmayaca¤›
korkusuyla henüz tan›ﬂ›lm›ﬂken,
Ruslar taraf›ndan 1957’de
uzaya gönderilen Sputnik
uydusu, uzay ça¤›n›n kap›s›n›
aralaman›n d›ﬂ›nda, yepyeni
bir tehdidi de gündeme getirdi.
Geliﬂtirilen itki sistemiyle
atmosfer d›ﬂ›na f›rlat›labilen
Sputnik ile o tarihe kadar
ancak uzun menzilli
bombard›man uçaklar›nca
gerçekleﬂtirilebilen nükleer
taarruz, art›k benzer ﬂekilde
ateﬂlenebilen füzeler sayesinde,
k›talararas› icra edilebilir hale
gelmiﬂ oldu.

kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda, Avrupa’n›n, Alman
V-2 roketleri sayesinde tan›ﬂt›¤› balistik füze tehdidi,
uzun süre, savaﬂ›n neden
olabilece¤i büyük y›k›mlardan uzak olman›n avantaj› ve
rahatl›¤›n› yaﬂayan ABD’yi ilgilendiren bir sorun olmam›ﬂt›. Ancak savaﬂ›n ard›ndan demir perdesini çeken
SSCB, V-2 roketleri ile gündeme gelen Nazilerin balistik
füze tecrübelerinden faydalanarak, geliﬂtirdi¤i Sputnik’i
uzaya göndermeyi baﬂarm›ﬂt›. Sputnik’in atmosfer d›ﬂ›na
ç›kmas›, So¤uk Savaﬂ’ta,
sadece uzaydaki yar›ﬂta
ABD’nin Do¤u Blo¤u’nun gerisinde kalmas› gibi prestijle
ilgili bir sorun olmay›p, Kuzey Amerika k›tas›n›n eriﬂilmezli¤ini ortadan kald›rmas›yla da yak›ndan ilgiliydi.
ABD, bu tehdide, baﬂta Tür-

‹
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Temmuz 1950’de
Cape Canaveral
uzay üssünden f›rlat›lan
ilk V-2 roketi

©
NASA

MSI Dergisi - Ocak 2011

www.milscint.com

©
NASA

NASA

www.savunmahaber.com

¤u biliniyorsa da bu tehdit
hep ikinci planda kalm›ﬂt›.
Ancak, ilk olarak 1991 Körfez
Savaﬂ›’nda durumun böyle
olmad›¤› ortaya ç›kt›. 1991
Körfez Savaﬂ›’n›n en ilgiyle
izlenen düellolar›ndan biri,
Irak Ordusunun envanterindeki So¤uk Savaﬂ döneminde
SSCB taraf›ndan tasarlanan
SCUD füzeleri ile Amerikan
Patriot karadan havaya füzeleri aras›nda yaﬂand›. Bu savaﬂta, Patriot’lar›n, SCUD’lar› önlemede zaman zaman
yetersiz kald›¤› da gözlendi.
Ayr›ca, de¤iﬂen dünya konjonktürü içerisinde yeni süper güç adaylar›ndan Hindistan, k›talararas› balistik füze
program› baﬂlat›rken, hâlihaz›rda bu sistemlere sahip
olan bir di¤er aday Çin de kapasitesini önemli ölçüde artt›rmaya baﬂlad›. ‹ran, Kuzey
Kore ve Pakistan gibi çok sa1991 y›l›ndaki ilk Körfez
Savaﬂ›, Rus tasar›m›
SCUD füzeleri ile
Amerikan Patriot’lar›n›n
düellosuna sahne oldu.

y›da bölgesel güç de balistik
füze ve kitle imha silahlar›
projelerini yürürlü¤e koydu.
Elbette tüm bunlar, ABD
aleyhine dengeleri bozan rahats›z edici geliﬂmeler oldu.
Tüm bu geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda
ABD, kendi ana karas›na
dünyan›n herhangi bir yerinden, 30 dakika içerisinde balistik füzelerle bir sald›r› gelebilece¤ini de¤erlendirmekte. Ayr›ca ülke d›ﬂ›nda konuﬂlu çok say›da Amerikan
birli¤inin de k›sa ve orta
menzilli taktik balistik füzelerin menzilinde olmas› da
yeni dünya düzeninin kolayl›kla kurulmas›n›n önündeki
engellerin baﬂ›nda gelmekte.
Bu nedenle ABD, baﬂlatt›¤›
füze kalkan› program› ile kara, deniz ve hava konuﬂlu birçok yeni sistemi, müttefiklerinin de deste¤i ile aktif hale
getirmenin peﬂinde.
Amerikan Savunma Bakanl›¤›

Do¤u Blo¤u’nun çöküﬂünün
Bat› dünyas›nda oluﬂturdu¤u
sevinç k›sa sürdü. Dünyay›
kendi aralar›nda etkinlik alan› olarak bölüﬂmüﬂ olan ABD
ve SSCB, uydular›n›n kendi
izni olmadan herhangi bir teﬂebbüste bulunmayaca¤› ve
dolay›s›yla dehﬂet dengesinin etkisini buralarda da gösterece¤ini bekliyordu. Süper
güç olan bu iki devletin haricinde baﬂka birçok ülkenin
de balistik füzelere ve kitle
imha silahlar›na sahip oldu-

Mart 1957’de Cape Canaveral uzay üssünden f›rlat›lan Jüpiter-A balistik füzesi
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Yeni Bir Dehﬂet
Dengesi’ne Do¤ru

©

kiye olmak üzere, baz› NATO
ülkelerine orta menzilli Jupiter ve Thor füzelerini yerleﬂtirerek cevap vermeye çal›ﬂt›. Ancak SSCB’nin, 1962’de,
karﬂ›l›k olarak Küba’da benzer bir konuﬂlanmaya yönelmesi ile ABD, balistik füze
sorunun ciddiyetini daha iyi
kavram›ﬂ oldu.
Uzun y›llar korunan karﬂ›l›kl›
dehﬂet dengesi, Brejnev döneminde SSCB’nin konvansiyonel gücünde hem nitelik
hem de nicelik bak›m›ndan
büyük bir fark oluﬂturmaya
baﬂlad›¤›nda bozuldu ve ABD
için tehlike çanlar› yeniden
çalmaya baﬂlad›. Olas› bir
Sovyet taarruzunda, K›z›l Ordu’nun say›sal üstünlü¤ünü
atom bombas› gibi bir kitle
imha silah›na baﬂvurmadan
durdurman›n neredeyse imkâns›z oldu¤unun öngörülmesi, Baﬂkan Reagan ve kurmaylar›n› harekete geçirdi.
Avantaj›n tekrar ele geçirilebilmesi ve ABD’nin ve
NATO’nun güvenli¤inin sa¤lanmas› ad›na, 1983 y›l›nda
Y›ld›z Savaﬂlar› Program›
baﬂlat›ld›. Uzaya konuﬂland›r›lacak lazer donan›ml› uydularla k›talararas› balistik füzelerin durdurulmas›n› ön gören bu proje, So¤uk Savaﬂ’›n
sona ermesi ile birlikte, hem
o y›llardaki teknolojiyi çok
zorlayan teknik ihtiyaçlar›,
yüksek maliyeti ve tehdidin
göreli olarak ortadan kalkmas› nedeniyle iptal edildi.

Balistik Füzenin
En Önemli Unsuru: H›z
Bu noktada, balistik füzelerin
çeﬂitli prensiplerinin, fizik
kanunlar› içerisinde de¤erlendirilmesi faydal› olacakt›r.
Balistik bir füzenin, yaklaﬂ›k
160 km uzakl›kta bulunan
hedefini vurabilmesi için, atmosfer d›ﬂ› bir bölge olan,
yaklaﬂ›k 38.000 m irtifaya
ç›kmas› gerekir. Bunun nedeni, bir balistik füzenin hedefe do¤ru ald›¤› yol ne kadar uzun olursa, füzenin çizmesi gereken yay›n da o kadar geniﬂ olmas›d›r. K›talararas› balistik füzeler, 1600
km menzile ulaﬂmak için,
yaklaﬂ›k 30 dakika atmosfer
d›ﬂ›nda kalabilmektedirler.
Balistik füze tasar›m›nda
dikkat edilen önemli bir husus, h›zd›r. Füzenin tespit
edilip karﬂ› önlem al›nabilmesi, füzenin hedefe var›ﬂ
h›z›yla do¤rudan ilgilidir. Füze ne kadar h›zla yol al›rsa,
hedefine de o derece h›zl› bir
ﬂekilde yaklaﬂ›r. Füzenin hedefine do¤ru alçal›ﬂa geçti¤inde, h›z› ne kadar yüksek
olursa, karadan havaya savunma sistemlerinin de füzeyi engelleme ﬂans› o kadar
azalacakt›r. Füze ne derece
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SM-3 Blok 1A füzesi ateﬂleyen Japonya’n›n Kongo s›n›f› Aegis muhribi
JS Kirishima (DD 174)

SM-3 Blok IA füzesi
ateﬂleyen bir di¤er
Aegis muhribi USS Hopper
(DDG 70)

dik aç›larla ateﬂlenir. Bu ﬂekilde çok daha yüksek bir irtifaya ç›kabilen füzenin, yere
de çok daha h›zl› bir ﬂekilde
inmesi sa¤lan›r.

Balistik Füzelerin
Önlenmesi
Bir balistik füzenin uçuﬂu üç
ana safhadan oluﬂur. Bu safhalar, ateﬂleme safhas› olarak adland›r›lan, f›rlatmadan
füzenin atmosfer d›ﬂ›na ç›k›ﬂ›na kadar geçen süre; orta
yol safhas› olarak adland›r›lan, füzenin harp baﬂl›¤›n›n

Amerikan Donanmas›

MSI Dergisi - Ocak 2011

ça, yere do¤ru iniﬂ daha uzun
sürede gerçekleﬂir. Füzenin,
yere do¤ru inerken geçirdi¤i
sürenin art›ﬂ›, yer çekimi etkisine maruz kalma süresini de
artt›racakt›r. Yerçekimi nedeniyle, füze, yaklaﬂ›k 10
m/sn2lik bir ivmenin etkisinde
kal›r. Böylelikle bir k›talararas› balistik füze, iniﬂ esnas›nda saniyede 6 ila 8 km h›za
ulaﬂabilir. SCUD gibi k›sa
menzilli bir balistik füzede ise
bu h›z 2 km/sn civar›ndad›r.
Balistik füzeler, di¤er füze
tiplerine nazaran çok daha

©
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h›zl› olursa, hedefi ile aras›ndaki mesafeyi de o denli k›sa
sürede kapataca¤›ndan, etkisiz hale getirilebilece¤i nokta, hedefe oldukça yak›n olacakt›r. Bu yüzden, sadece
yüksek h›zl› bir hava savunma füzesi hedefine ulaﬂmadan füzeyi engelleyebilir.
Ancak, füzenin tespit edildi¤i
anda hedefe olan uzakl›¤› ve
karﬂ› tedbir füzesinin ateﬂlenme an› da önemlidir. Bu
noktada zaman faktörü ana
unsur olurken, füzenin hedefe yaklaﬂ›rken kendini ne kadar uzun süre gizleyebilece¤i
önem arz eder.
Balistik bir füze, geniﬂ bir
alan içindeki herhangi bir yere yönelmiﬂ olabilece¤inden,
füzenin imha edilmesi için
kayna¤a (hedefe) en yak›n
noktadan ateﬂlenen bir hava
savunma füzesi, daha geniﬂ
bir alan› savunabilir.
Balistik füzenin ulaﬂaca¤› en
yüksek h›z ise füzenin menziliyle iliﬂkilidir. Hedefe do¤ru
mesafe ne kadar uzaksa, füzenin ç›kmas› gereken irtifa
da o derece artar. ‹rtifa artt›k-

tekrar atmosfere giriﬂine kadar geçen süre ve terminal
safhas› olarak adland›r›lan,
harp baﬂl›¤›n›n atmosfere giriﬂi ile hedef bölgeye düﬂmesi aras›nda geçen süredir.
Yukar›da bahsedilen balistik
uçuﬂa ait fizik kurallar› da
hesaba kat›ld›¤›nda, etkili bir
kalkan oluﬂturabilmek amac›yla, ateﬂleme an›ndan itibaren füzenin tespiti ve tüm
uçuﬂ safhalar›n› içerecek ﬂekilde, ara vermeksizin takibi
zorunlu bir hal al›yor. Bu iﬂlem ise önlenmek istenen
balistik füzenin maliyetinin
kat ve kat üstünde harcama
gerektiren bir süreç olarak
karﬂ›m›za ç›k›yor.
Her ne kadar ilk bak›ﬂta nispeten ucuz bir tehdidi durdurmak için devasa bir harcama yap›l›yor gibi görünse
de balistik füzenin düﬂtü¤ünde meydana getirece¤i olas›
y›k›m ve bunun medya taraf›ndan körüklenecek psikolojik etkisi, hesaplar› de¤iﬂtiriyor. Bu nedenle ABD’nin
baﬂlatt›¤› ve NATO’nun Lizbon’da k›smen onaylad›¤› füze kalkan› program›, yüksek
maliyetleri göze alarak bu üç
safhay› içerecek tespit ve imha sistemlerini içeriyor.
Ateﬂleme safhas› esnas›nda
bütünlü¤ünü koruyan balistik füze, büyük bir hedef olmas› nedeniyle radarlar taraf›ndan kolayl›kla alg›lanabiliyor. Ayr›ca, böylesi bir
kütleyi atmosfer d›ﬂ›na ç›karmak için büyük miktarda
enerji harcand›¤› için, itki

www.milscint.com
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Aegis Sistemi
ve ABD’nin Önlemleri
Amerikan Donanmas›, Aegis
sistemi sayesinde, hâlihaz›rda balistik füze savunma kabiliyetine sahip. Bunun anlam›,
benzer bir çal›ﬂma
prensibiyle, ayn› kabiliyetin kara konuﬂlu
bataryalarca gerçekleﬂtirilmeye baﬂlamas›n›n önünde herhangi bir
teknik s›n›rlamaman›n olmamas›. Aegis kabiliyetli iki
su üstü muharebe gemisinin
yaz›l›mlar›n›n ve donan›mlar›n›n, orta yol safhas›ndaki
bir balistik füzeyi atmosfer
d›ﬂ›nda tespit ve imhas›na yö-

durumda. Ekim 2010’da gerçekleﬂtirilen bu testlerden
birinde, Kuzey Kore’den gelebilecek olas› sald›r› tehdidi
alt›nda olan Japonya da Kongo s›n›f› Aegis muhribi JS Kirishima ile yer ald›. Benzer
donan›mlara sahip Amerikan
su üstü muharebe gemileri
ile gerçekleﬂtirilen tatbikattan elde edilen sonuçlardan
memnun kalan Japon Deniz
Öz Savunma Kuvvetleri de füze kalkan› çal›ﬂmalar›na kat›lm›ﬂ oldu.
ABD’nin Pasifik sahillerini
tehdit edebilecek bir taarruza karﬂ› ise farkl› haz›rl›klar
mevcut. Çin Denizi’nde devriye gezen Aegis donan›ml› su
üstü muharebe gemileri,

PAC-3 bataryas›

nelik olarak geliﬂtirilen
BMD sisteminde ise vurucu güç olarak Standard
Missile-3 (SM-3) füzesi kullan›l›yor. “Tek hedefe karﬂ›
tek füze” olarak tan›mlanan
kullan›m konsepti dâhilinde,
zorlu bir geliﬂtirme ve test
sürecinden geçen sistem,
hâlihaz›rda farkl› çok say›da tehdit senaryosuna
göre teste tabi tutulmuﬂ

gözlem uçaklar› veya uydulardan gelen veriler ›ﬂ›¤›nda,
bir balistik füzenin ateﬂlendi¤i tespit edildi¤inde, birbirine
a¤ ortam›yla ba¤l› çok say›da
farkl› unsur alarma geçirilecek. Orta yol safhas›nda hangi istikamete yönlendi¤i, uydular dâhil çok çeﬂitli alg›lama sistemleri ile tespit edilen
balistik füze, Pasifik Okyanusu’nun orta bölgelerinde

Amerikan Kara Kuvvetleri
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di¤er elveriﬂsizli¤i de kitle
imha silah› taﬂ›yan atmosfere yeniden giriﬂ sisteminin,
8000 m irtifan›n alt›na inmeden önce imha edilmesinin
zorunlu olmas›.
Tüm bu süreç içerisinde balistik füze tehdidine cevap
vermekle görevli Amerikan
Balistik Füze Savunma Ajans› (Missile Defense Agency /
MDA), 2004 y›l›ndan bu yana
Kara Konuﬂlu Orta Yol Savunma (Ground-based Midcourse Defense / GMD) sistemi ve Aegis Balistik Füze
Savunma (Aegis Ballistic
Missile Defense / BMD)
sistemi ile faaliyet gösteriyor.
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sisteminin oluﬂturdu¤u ›s› da
E-8C J-STARS gibi uçaklar
ve k›z›l ötesi alg›lay›c›larla
donat›lm›ﬂ uydular taraf›ndan rahatl›kla fark edilebiliyor. Bununla birlikte, büyük
bir ivme ile hareketlenen bu
füzeyi, atmosfer d›ﬂ›na ç›kmadan, oldukça k›s›tl› bir süre içinde vurma zorunlulu¤u
bulunuyor.
Orta yol safhas›nda kendini
atmosfer d›ﬂ›na ç›karan roket motorlar›ndan kurtulan
füze, nispeten küçük bir hedef oluﬂturmas› ve çok yüksek irtifada uçmas› nedeniyle, ateﬂleme faz›nda oldu¤undan daha zor tespit edilebiliyor. Bu sorunun giderilebilmesi amac›yla, oldukça
geniﬂ bir alana yay›lm›ﬂ çok
güçlü radarlar›n ve alg›lama
sistemlerinin kullan›lmas›
zorunlu.
Ancak atmosfere yeniden giriﬂi s›ras›nda, sistemin son
iticilerini de geride b›rak›p yerçekimi ivmesi ile h›z
kazanmaya
baﬂlamas›yla, as›l büyük
zorluk kendini
gösteriyor. Terminal safhas›nda
meydana gelen
bu geliﬂmenin bir
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THAAD sistemi
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Füze Kalkan› Giderek
Geniﬂletiliyor
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Füze kalkan›n› ‹ran’dan gelebilecek tehdide karﬂ› Avrupa’ya da yaymay› planlayan
ABD, ‹spanyol ve Norveç donanmalar›n›n Aegis donan›ml› f›rkateynlerinin de Japon Kongo s›n›f› muhriplerine benzer ﬂekilde yap›land›r›labilece¤i düﬂüncesinde.
Ayr›ca, yine Pasifik Bölgesi’nde, Avustralya ve Kore
Cumhuriyeti’nin Aegis muhriplerini hizmete al›yor olmas› da füze kalkan› alan›n›n
daha geniﬂletilebilece¤ini
düﬂündürüyor. Türkiye’ye
yerleﬂtirilmesi planlanan radar sistemi de Aegis sistemi-
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MBDA

konuﬂlu bir muhripten veya
Hawai’deki GMD merkezinden ateﬂlenen füzeyle önlenmeye çal›ﬂ›lacak. Burada yaﬂanabilecek olas› bir baﬂar›s›zl›k durumunda ise terminal safhaya geçen atmosfere
yeniden giriﬂ sistemi, Alaska
veya ABD’nin bat› sahillerinde bulunan GMD merkezlerinden ateﬂlenecek füzelerle
durdurulacak. Tüm bu merkezlerin yan› s›ra daha etkili
bir savunma için PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3)
sistemi ve THAAD (Terminal
Yüksek ‹rtifa Alan Savunma /
Terminal High Altitude Area
Defense) sistemi bataryalar›
da kritik bölgelere konuﬂland›r›lacak.

Missile Defense Agency
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Avrupa’n›n balistik füze tehdidine
karﬂ› geliﬂtirdi¤i, Aster füzelerinin
kullan›ld›¤› SAMP/T sistemi
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Pasifik Bölgesi’nde,
Avustralya ve Kore
Cumhuriyeti’nin
Aegis muhriplerini
hizmete al›yor
olmas› da
füze kalkan›
alan›n›n daha
geniﬂletilebilece¤ini
düﬂündürüyor.

ne benzer ﬂekilde, Romanya’da karaya veya Akdeniz’de
görev alacak su üstü muharebe gemilerine konuﬂland›r›lacak SM-3 füzeleri için
tespit ve ayd›nlatma görevi
üstlenecek.

Avrupa’n›n Balistik
Füze Tehdidine
Cevab›: SAMP/T
T›pk› ABD’de oldu¤u gibi, Avrupa ve NATO da kademeli
bir hava savunma yap›lanmas›n› benimsemektedir. Bu
kademeli savunmada, orta
yol safhas›ndaki tehditlere
karﬂ› SM-3 ve terminal safhas›ndaki tehditlere karﬂ› da
SAMP/T ve PAC-3 sistemlerinin kullan›lmas› öngörülüyor. SAMP/T sisteminde kullan›lan
ve
Avrupa’n›n
ABD’den ba¤›ms›z olarak geliﬂtirdi¤i Aster 30 füzelerinin
di¤er hava hedeflerinin yan›
s›ra balistik füzeleri de önleme kabiliyeti, 18 Ekim
2010’da, Fransa’daki DGA füze test merkezinde gerçekleﬂtirilen bir at›ﬂ testiyle do¤ruland›. Konvansiyonel ve
balistik tehditlere yönelik
olarak oluﬂturulmas› gündemde olan füze savunma
sistemi projesinin politik
yank›lar› ve tart›ﬂmalar› süredursun, bu testle birlikte,
Avrupa’n›n, kendisini savunabilme kabiliyetine yeni bir
halka daha eklenmiﬂ oldu.
NATO hava savunma sistem-

leri ile de uyumlu olan
SAMP/T orta menzilli hava
savunma füze sistemi ve bu
sistemden baﬂar›yla ateﬂlenen Aster 30 Blok I, balistik
bir füzeyi havada önleyerek,
gündemdeki yerini ald›.
Orta menzilli bir balistik füzenin hedef olarak kullan›ld›¤› testte, SAMP/T sisteminin
hedef tan›mlama ve izleme
kabiliyetlerinin yan› s›ra hedefe kilitlenme ve at›ﬂ yapma
karar›n›n sistem taraf›ndan
veriliﬂ süresi incelenirken,
SAMP/T’den ateﬂlenen Aster
30 füzesinin de hedefi imha
etti¤i ana dek olan uçuﬂu de¤erlendirildi. Baﬂar›yla gerçekleﬂtirilen test ile ARABEL
radar›, gerçek zamanl› kilitlenme modülü ve Aster 30
füzesinden oluﬂan SAMP/T
sisteminin konvansiyonel
tehditlere yönelik kullan›lmas›n›n yan› s›ra balistik
tehditlere karﬂ› da etkili oldu¤u görülmüﬂ oldu.
Bilindi¤i gibi, NATO’nun Aktif
Katmanl› Saha Balistik Füze
Savunma (The Active Layered Theater Ballistic Missile
Defense / ALTBMD) progra-

m›n›n, ABD’nin Aegis’i ve Avrupa’n›n Almanya, Fransa ve
‹ngiltere gibi ülkelerin kendi
milli füze savunma sistemleri ile uyarlanmas› planlan›yor. Avrupa’n›n balistik füzelere karﬂ› geliﬂtirilen ilk sistemi olarak ad›n› duyuran
SAMP/T, baﬂar›yla gerçekleﬂtirilen bu testin ard›ndan, NATO’nun da beklentilerini karﬂ›lamaya haz›r görünüyor.
Politik aç›dan ele al›nd›¤›nda,
bir ülkenin füze savunma sistemlerinin kendi topraklar›na
yerleﬂtirilmesine müsaade
etmesi büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Polonya’ya
yerleﬂtirilen PAC-3 bataryalar› her ne kadar tam anlam›yla
balistik füze savunma sistemi
olmasa bile, kamuoyunda halen tart›ﬂ›l›yor ve komﬂular›ndan da sert tepkilerin gelmesine neden oluyor. Bu yüzden,
bölgede “s›f›r sorun” politikas› güden ve ayn› zamanda
NATO’ya karﬂ› olan sorumluluklar›n› da göz ard› etmeyen
Türkiye’nin önünde, önümüzdeki aylarda ciddi bir ikilem
duruyor.
www.milscint.com

ÖZEL HABER

Hava Harbiyelilerin Gururu:

“Anka” Güneﬂ Arabas›
Gelece¤in savaﬂ pilotlar›n›n yetiﬂtirildi¤i Hava Harp Okulu,
dünyan›n en iyi pilotlar›n› yetiﬂtirmekte kulland›¤› e¤itim
ve disiplin seviyesini, bilim ve teknoloji alanlar›na da
aktarmay› amaçl›yor. Bu amaca paralel olarak, gelece¤in
pilotlar› Hava Harp Okulu’ndan mezun olurken, savaﬂ
pilotlu¤una do¤ru ilk ad›mlar›n› atman›n yan› s›ra çok iyi
yetiﬂtirilmiﬂ birer akademisyen olma yolunda da ilerliyor.
Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com
ava Harp Okulu’nda,
ö¤rencilere verilen
4 y›ll›k mühendislik
e¤itimi, tamamen ö¤renci
tabanl› bilimsel projelerle
destekleniyor. Bu ﬂekilde,
derslerde edindikleri teorik
bilgilerin pratikte uygulanmas›na imkân yarat›lan ö¤renciler, ürettikleri bilimsel
projelerle, mensubu olduklar› kurumun kalitesine yak›ﬂ›r bir biçimde, ülke çap›nda yap›lan Ar-Ge çal›ﬂmalar›na katk›da bulunacak
birçok özgün tasar›m ve

enerji üretimi konusundaki
geliﬂmeleri yak›ndan takip
ederek, bu teknolojinin geliﬂimine katk›da bulunuyor.
TÜB‹TAK da bu çal›ﬂmalar›
desteklemek amac›yla, her
y›l birçok üniversitenin kat›l›m gerçekleﬂtirdi¤i, Formula G adl›, üniversiteleraras› güneﬂ arabalar› yar›ﬂ›
düzenliyor.
Geçen sene ilk kez güneﬂ
arabas› konusunda çal›ﬂmalara baﬂlayan Hava Harp
Okulu ö¤rencilerinin kurmuﬂ oldu¤u “ANKA” Güneﬂ

Arabas› Ekibi, Formula G
yar›ﬂ›na kat›lan ilk ve tek
askeri ekip. Yapt›klar›
araçla bugüne kadar Formula G’de yar›ﬂm›ﬂ tüm
ekiplerden farkl› olarak,
tamamen özgün ve al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda bir araçla yar›ﬂlara kat›lan ekip, büyük
ilgi toplad›. Ekip, bu y›l düzenlenecek olan yar›ﬂmalar için, yine havac›l›¤a dair
sahip olduklar› donan›m›
da aktararak yapacaklar›
ikinci arabalar› ile farkl›l›k
katmay› hedefliyor.

©

TÜB‹TAK

H

modellemeler gerçekleﬂtiriyor. Gelece¤in subaylar›n›n üzerinde çal›ﬂt›klar› en
ilgi çekici projelerden biri
de, “Anka” Güneﬂ Arabas›.
Yerkürede giderek azalmakta olan petrol rezervleri, günümüzde alternatif
enerji kaynaklar›na olan ilgiyi de h›zla artt›r›yor. Bu
nedenle hibrit araçlar ve
güneﬂ enerjisi ile çal›ﬂan
araçlar, art›k gelece¤in
araçlar› olarak görülüyor.
Birçok üniversite ve araﬂt›rma kurumu da alternatif
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www.milscint.com

“ANKA”
Güneﬂ Arabas› Ekibi

dönüﬂ yapabilen arac›n, di¤er araçlara göre büyük
avantaj elde etti¤i gözleniyor. Ayr›ca arac›n önden
çekiﬂli olmas›n›n da araca
ani ivmelenme özelli¤i katm›ﬂ oldu¤u belirtiliyor.
Ekip üyeleri, Anka-1’in, ‹zmir’deki yar›ﬂ›n henüz ilk
100 metresinde 8 araç bir-

©

TÜB‹TAK

Ekibin kuruluﬂu 2009 y›l›na
uzan›yor. O y›l düzenlenen
Formula G yar›ﬂlar›n› izleyen ve “Biz de yapabiliriz!”
diyerek bu yola koyulan 3
arkadaﬂ›n, bu düﬂüncelerini
arkadaﬂlar›na da aktarmalar›yla, ekip, 2010 baﬂ› gibi
oluﬂmaya baﬂl›yor. Daha
sonra di¤er ekiplerle de görüﬂerek ekip yap›lar› hakk›nda bilgi ediniliyor ve görev paylaﬂ›m› yap›l›yor.
Geçti¤imiz y›l›n Haziran
ay›nda düzenlenen, Romanya’daki CERC 2010 adl›
uluslararas› yar›ﬂmaya kat›lmak için haz›rl›klara baﬂlayan ekip, baz› sorunlar
nedeni ile yar›ﬂman›n baﬂlang›ç tarihine sadece 32
gün kala, arac›n yap›m› için
atölye çal›ﬂmalar›na baﬂlayabiliyor. Zorlu bir süreç
sonunda, yar›ﬂmalar›n baﬂlamas›na sadece 4 gün kala

den kat›lan, toplamda 241
proje aras›nda 3’üncü oluyor. Bu baﬂar›, ekibin kendine güvenini daha da artt›r›yor ve ekip, gözünü Temmuz ay›nda ‹zmir’de düzenlenecek olan Formula G yar›ﬂ›na çeviriyor.
Ekibin, Anka-1 olarak adland›rd›¤› arac›n ‹stanbul’dan ‹zmir’e taﬂ›nmas›
s›ras›nda ç›kan baz› aksakl›klar nedeni ile araç yolda
a¤›r hasar al›yor. ‹zmir’de
final yar›ﬂlar›n›n baﬂlamas›na 7 gün kala, ekip arac›
neredeyse baﬂtan aﬂa¤›
tekrar yap›yor. 3 gün boyunca aral›ks›z çal›ﬂarak
arabay› tekrar eski haline
getirmeyi ve antrenman
turlar›na yetiﬂtirmeyi baﬂarsalar da final yar›ﬂlar›
esnas›nda arac›n mekanik
aksam›nda ç›kan bir ar›za
nedeniyle, 2’inci turun sonunda, ekip, yar›ﬂ› yar›da
b›rakmak zorunda kal›yor.

ANKA TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Toplam Maliyet: 73.000 TL
Toplam A¤›rl›k:

305 kg

Geniﬂlik:

1,8 m

Uzunluk:

5m

Yükseklik:

1,5 m

Motor Tipi:

F›rças›z DC Hub

Güneﬂ Panelleri:

Monokristal

Motor
Silikon Hücreler
Panel Yüzey Alan›: 6,5 m2

arac›n yap›m› bitiriliyor.
Tüm bu k›s›tl› çal›ﬂmaya
ra¤men, ekibin tasarlad›¤›
araç, CERC 2010’da 7 ülkewww.savunmahaber.com

Ekibin ‹lk Arac›:
Anka-1
Bir uçak tasar›m›n› and›ran
arac›n en büyük özelli¤i,
yar›ﬂmaya kat›lan önden
tek, arkadan çift tekerlekli
tek araç olmas›d›r. Ekip
üyeleri, di¤er tüm araçlar›n
aksine Anka-1’de, önde
tek, arkada çift teker kullan›lmas›n›n nedeninin, arac›n dönüﬂ yar›çap›n› asgariye indirmek oldu¤unu belirtiyor. Yar›ﬂ esnas›nda da
bu özelli¤i sayesinde virajlarda çok daha iç k›s›mdan

den geçmesinin, bunun en
büyük göstergesi oldu¤unu
vurguluyor. Arac›n, sahip
oldu¤u üstün aerodinamik
yap› sayesinde, 90 km/s
h›zda 36 kg’lik kald›rma
kuvveti elde edebildi¤i belirtiliyor.

Yeni Araçlar›yla da
Ses Getirmeyi
Hedefliyorlar
‹lk seferinde dahi tasarlad›klar› araçta mükemmele
ulaﬂmaya çal›ﬂan “Anka”
Güneﬂ Arabas› Ekibi’nin he-

Hava Harp Okulu ö¤rencileri,
Anka’n›n yap›m›n› 4 haftada
tamamlad›.

defleri çok büyük. ﬁu anda,
bu alanda çal›ﬂmalar yapan
di¤er üniversite ekiplerine
göre çok yeni olmalar›na
ra¤men, sahip olduklar› kurum kültürü ve yüksek disiplin sayesinde, kendilerinden
emin bir ﬂekilde çal›ﬂmalar›na devam ediyorlar.
Ekip, henüz kuruluﬂunun ilk
y›l›nda, Romanya’daki yar›ﬂta sergiledikleri performans› bu sene daha da artt›rarak, hem yurt içi hem de yurt
d›ﬂ›nda kat›lacaklar› tüm yar›ﬂmalarda dereceye girmeyi hedefliyor. Gelece¤in ulaﬂ›m araçlar› olarak görülen
hibrit araçlara ve güneﬂ arabalar›na olan ilgiyi artt›rmak
amac›yla düzenlenen bu yar›ﬂlar için, tamamen özgün
ve üstün aerodinamik yap›ya
sahip yar›ﬂ arabalar› tasarlamay› planlayan ekip üyeleri, Türk Hava Kuvvetlerinin
100’üncü kuruluﬂ y›ldönümünde,
tasarlayacaklar›
ikinci araçlar›yla, gerek askeri gerekse sivil birçok
platformda ses getireceklerinden oldukça umutlular.
Hava Harp Okulu “ANKA”
Güneﬂ Arabas› Ekibi ile ilgili
di¤er bilgilere, ekibin web
sayfas› üzerinden ulaﬂabilirsiniz:
http://www.hho.edu.tr/
ANKA/ANKA/AnaSayfa.html
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ANAL‹Z

Avrupa Birli¤i Entegre
S›n›r Yönetiminin Gelece¤i
Bilgi Teknolojilerinden Geçiyor
Giderek karmaﬂ›k bir yap›ya bürünen Avrupa Birli¤i (AB) Entegre S›n›r Yönetimi,
maliyet etkin çözümler için bilgi teknolojilerini kullanmak zorunda.
üreselleﬂmenin do¤al
bir sonucu olarak artan ticari mal ve insan
hareketleri, güvenlik tehditlerinin de de¤iﬂmesine neden oldu¤undan, AB de, Entegre (bütünleﬂik) S›n›r Yönetimi (Integrated Border
Management / IBM)’nin etkinli¤ini artt›rmak için yeni
çareler aray›ﬂ› içinde. Bütün
bu aray›ﬂlar›n alt›nda, örgütsel yap›lar›n› giderek geliﬂtiren teröristler ile yüksek
karl›l›¤› nedeniyle son dönemde h›zl› bir art›ﬂ gösteren insan, uyuﬂturucu ve silah kaçakç›lar›ndan bir ad›m
önde olmak zorunlulu¤u yat›yor. Bu olumsuzluklara, çeﬂitli nedenlerden kaynaklanan göç, siyasi s›¤›nma ve
yurt d›ﬂ›nda e¤itim veya çal›ﬂma için geçici bar›nma is-

K

Tüm Foto¤raflar:

©

Avrupa Birli¤i
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Derya ﬁerif YARKIN / derya.yarkin@servussavunma.com.tr
Servus Savunma Teknolojileri A.ﬁ. Dan›ﬂman›

Berker AKER / berker.aker@servus.com.tr
Servus Savunma Teknolojileri A.ﬁ. Savunma Direktörü

A. Kadir N‹ﬁASTA / kadir.nisasta@servus.com.tr
Servus Savunma Teknolojileri A.ﬁ. Müﬂteri ‹liﬂkileri Yöneticisi
tekleri de eklenince, konu
daha karmaﬂ›k bir hal al›yor.
Daha önceleri, bir ulus devletin ﬂekilsel çerçevesini belirleyen “s›n›r” kavram›, So¤uk Savaﬂ’›n sona ermesiyle
birlikte, devletlerin ve AB gibi oluﬂumlar›n güvenlik alg›lar›na göre tan›mlanmaya,
öncelikli bir sosyo-politik
önem kazanmaya baﬂlad›.
Günümüz modern ekonomi
ilkelerini uygulayan bir devlet, yurttaﬂlar›n›n güvenli¤i
kadar, iyi iﬂleyen bir ticareti
de gözetmek zorunda. Dola-

y›s›yla yurda giriﬂ-ç›k›ﬂ yapan
turistler ve ticaret adamlar›
ile ticari mallar›n beklemeden geçiﬂ yapt›klar› s›n›r kap›lar›, yasa d›ﬂ› geçiﬂlere ise
asla izin vermemeli.
Bu ba¤lamda, kara ve deniz
s›n›rlar› da sürekli gözetim
alt›nda tutulmal›. Ayr›ca, bu
iﬂlemlerin tümü, hukukun üstünlü¤üne sayg›l›, kiﬂilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyacak biçimde ve serbest
piyasa ekonomisi ilkeleri do¤rultusunda yap›l›rken, makul
bir bütçe içerisinde ve en aza

indirgenmiﬂ insan gücüyle
gerçekleﬂtirilmeli. ‹ﬂte bu nedenle çareler, modern iletiﬂim ve bilgi teknolojilerinin
sundu¤u çözümler içinde
aran›yor. Bugün AB’nin yan›
s›ra dünyan›n birçok yerinde
ortak bir anlay›ﬂla ve verimlili¤i esas alan iﬂletim biçimiyle uygulanmakta olan Entegre S›n›r Yönetimi, 1990’l› y›llar›n ortalar›na kadar bilinmeyen bir kavramd›. AB taraf›ndan, ilk kez 2004 y›l›nda
gündeme getirildi¤inde, birlik üyesi ülkeler kendi aralawww.milscint.com

r›ndaki (iç) s›n›rlar› açm›ﬂ,
tüm birlik, d›ﬂ s›n›rlar›n güvenli¤ine odaklanm›ﬂt›. Çünkü, kara s›n›rlar› aç›s›ndan
bat› Balkanlar, deniz s›n›rlar›
aç›s›ndan da Akdeniz, yasa
d›ﬂ› insan, hayvan, tar›m ürünü, uyuﬂturucu, silah ve radyoaktif malzeme geçiﬂi bak›m›ndan, o günlerde oldu¤u
gibi, günümüzde de büyük
risk oluﬂturmay› sürdürüyor.
Ayr›ca 11 Eylül felaketini yaﬂayan ABD, Atlantik geçiﬂli
olarak Avrupa’dan kendi ülkesine gelecek mal ve insan
trafi¤ini kontrol edebilmek
için, AB üzerindeki bask›s›n›
artt›rm›ﬂ durumda.
Bu ba¤lamda, komﬂular› dikkate al›nd›¤›nda, aday ülke
konumundaki Türkiye’nin s›n›rlar› da, AB’nin güvenli¤ini
yak›ndan ilgilendiriyor.
Entegre S›n›r Yönetimi’nin
iﬂletimi, dürüst kiﬂi ve ticari
mallar›n h›zl› bir biçimde s›n›rdan geçmesi, yasa d›ﬂ› uygulamalar›n ise daha d›ﬂ s›n›rda engellenmesi mant›¤›
üzerine biçimlendirilmiﬂ olsa
da, birli¤e üye olmayan ülke
vatandaﬂlar›n›n birlik ülkelerindeyken de izlenmesini zorunlu k›l›yor. Buradaki amaç,
yasa d›ﬂ› göç ve yan›lt›c› s›¤›nman›n önlenmesi.
Bu kadar karmaﬂ›k beklentilere yan›t verebilecek bir sistemin kurulmas› ve yaln›z insan gücüyle yönetilmesi olanaks›z. ‹ﬂte bu soruna, bilgi
ça¤›n›n modern iletiﬂim teknolojileri çare buluyor.

Say›lar› giderek artan suç örgütleri, AB’ye yönelik, insan
trafi¤i üzerinde s›n›r kap›lar›nda al›nan önlemleri etkisiz
k›lacak yeni yöntemler geliﬂtirmeye devam ediyorlar. Bu
arada, Akdeniz üzerinden
AB’ye yasa d›ﬂ› yollardan göç
edebilmek için, binlerce insan, her gün yaﬂamlar›n›
tehlikeye atmay› sürdürüyor.

Acil Önlem Al›nmal›
Bu tür olumsuzluklara karﬂ›
acilen önlem al›nmas› gerekiyor. Örne¤in; 2003 y›l›ndan
önce AB üyesi ülkelere s›¤›nma iste¤inde bulunurken hile yapmak çok kolayd›. ‹nsan
kaçakç›lar› taraf›ndan yönlendirilen sahte s›¤›nmac›lar,
uluslararas› korunma iste¤iyle, birçok farkl› Avrupa ülkesine s›¤›nma baﬂvurusu
yapabiliyor ve baﬂvuru s›ras›nda belirttikleri s›¤›nma
nedeni, yürürlükteki yasalara göre uygun görülen bir ülke taraf›ndan da kabul ediliyorlard›. O günlerde, birlik
üyesi ülkelerin elinde bu
sahtekârl›¤› (s›¤›nma pazar›n›) denetleyecek bir düzenek
yoktu. Bu tür baﬂvurular s›ras›nda al›nan parmak izlerinin, merkezi bir veri taban›nda iﬂlenip, birli¤e üye devletler aras›nda elektronik ortam üzerinden iletimini sa¤layan, bilgisayar destekli
EURODAC (European Dactyloscopy) sistemi iﬂletime
girince, sahte

s›¤›nma isteklerinin
önü kesilmiﬂ oldu.
Ne var ki bu uygulama,
Avrupa’ya iﬂ bulma
ümidiyle gelip, vize süresini geçirmesine (aﬂmas›na) ra¤men hala Avrupa’da yaﬂayan yasa d›ﬂ›
göçmen say›s›n› azaltma konusunda etkili olamad›. Vize
al›nm›ﬂ yasal bir pasaporta,
s›n›r giriﬂ kap›s›nda damga
vurmak, sorunu tam olarak
çözmüyor. AB ülkelerinde,
bir polisin, içinde vizesini veya oturma iznini taﬂ›yan pasaportunun çal›nd›¤›n› veya
kayboldu¤unu söyleyen sokaktaki bir yabanc›n›n, ülkesinde yasal olarak m› bulundu¤unu belirlemesi olanaks›z. Hele bu yabanc›, vizeden
muaf bir pasaporta sahipse,
sorun iyice karmaﬂ›klaﬂ›yor.

Destek Uygulamalar
Gerekli
O halde, s›¤›nma isteklerinin
denetlenmesinde çok yararl›
olan parmak izinin yan›nda,
kiﬂinin (yaln›z kendine özgü)
biyolojik tan›t›m›na olanak
veren bir destek uygulamaya
daha gereksinim oldu¤u ortaya ç›k›yor. Yaln›z o kiﬂiye
özel parmak izi, el ayas› izi,
gözdeki iris tabakas›n›n yap›s› ve benzer farkl› biyometrik
bilgilerin, bilgisayar ortam›nda analiziyle oluﬂturulan yeni
veri taban› sayesinde, vize almas› zorunlu olsun veya olmas›n, herkesin kay›tlar›,
hem s›n›rdan giriﬂ ve ç›k›ﬂta

hem de herhangi bir nedenle
yap›lacak polis denetiminde
kullan›labiliyor. Dolay›s›yla
hata veya sahtecilik yavaﬂ yavaﬂ tarihe kar›ﬂ›yor.
Ancak, her devlet, kendi
yurttaﬂlar› için biyometrik
bilgileri tam olarak kay›t alt›na alm›ﬂ de¤il. Bu nedenle,
uygulaman›n yayg›nlaﬂabilmesi için, s›n›r koruma birimlerinin, s›n›rdan giriﬂ s›ras›nda bu bilgileri k›sa sürede elde edebilece¤i mobil
ayg›tlara da gereksinimi var.
Ayr›ca yine bu sayede, gerçekten pasaportu çal›nm›ﬂ
veya kaybolmuﬂ yabanc›ya,
zaman al›c› ve gereksiz bürokratik soruﬂturmalar yapmaya gerek kalmadan, yeni
pasaport (veya oturma izni)
de düzenlenebilecek.
Di¤er bir deyiﬂle, s›n›r koruma birimleri, biyometrik bilgileri içeren pasaporta sahip
kiﬂilere uygulayacaklar› tek
ve k›sa süreli bir denetimle,
eskiye göre çok daha yüksek
etkinlik kazan›rken, insan
gücünden de tasarruf edebilecek.
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Bu yeni uygulaman›n giderek
yayg›nlaﬂmas›, Akdeniz’den
Avrupa’ya veya Atlantik geçiﬂli olarak Avrupa’dan Amerika k›tas›na yap›lacak yasa
d›ﬂ› göçleri (veya seyahatleri)
de önleyecek. Çok yak›nda
biyometrik pasaportlar, AB
üyesi devletler ile üye olmayan devletler aras›nda süre
gelen “vizenin kald›r›lmas›”
görüﬂmelerine de damgas›n›
vuracak gibi görünüyor.
Tüm bu önlemler; iﬂ adamlar›, ö¤renciler ve turistler gibi,
hilesiz ve iyi niyetli seyahat
eden kiﬂilerle, onlar›n denetlenmiﬂ mallar›n›, yasa d›ﬂ› ve
sahtekârca yap›lan uygulamalara karﬂ› korumak ve s›n›r kap›lar›ndan h›zla geçiﬂlerini sa¤lamaya yönelik. Bu
ba¤lamda, bir devrim niteli¤inde olan biyometrik pasaportun yan› s›ra yine bilgisayar ortam›nda haz›rlanacak
bir Tescilli Yolcu Program›,
ilgili devletler aras›nda ileti-

ﬂimi, s›n›r giriﬂ iﬂlemlerini
daha da h›zland›racak, belki
de vize iﬂlemlerine gereksinimi bile ortadan kald›racak.
Ayr›ca böyle bir uygulama,
bir süredir ABD ile AB aras›nda süren görüﬂmelere
olumlu katk› sa¤lay›p, halen
kullan›mdaki sistemlerin ortak kullan›ma aç›lmas›na da
neden olabilecek.
Her ba¤›ms›z devlet ve AB gibi devletler toplulu¤u, ülkesine gelecek bir yabanc›n›n
amac›n›, iyi niyetini belirlemek ve bu kiﬂinin, gerek yurttaﬂ› oldu¤u ülkenin gerekse
uluslararas› yasa ve antlaﬂmalara uygunlu¤unu önceden saptamak ister. Bu maksatla, AB’de, Vize Bilgi Sistemi (Visa Information System /
VIS) ile içeri¤i say›sal görüntü
ve biyometrik bilgileri de sunabilecek biçimde geliﬂtirilen
yeni ﬁengen Bilgi Sistemi
(Schengen
Information
System II / SIS II) gibi bilgisa-

yar destekli düzenekler kullan›l›yor. Ancak günümüzdeki uygulamalara bak›ld›¤›nda,
kiﬂisel bilgilerin yüklenmesinde aﬂ›r› bürokrasi gerektiren ve zaman al›c› bu sistemler, iyi niyetli seyahati ve ticareti de olumsuz yönde etkileyerek, sonuçta ekonomik kay›plara neden olabiliyor.
Bilinen bu olumsuzlu¤u giderebilmek için bugünlerde,
AB’nin entegre s›n›r yönetimi
mant›¤›yla uyumlu ve yeni bir
düzenleme olan Elektronik
Seyahat Yetkilendirme Sistemi (Electronic System for
Travel Authorization / ESTA)
konuﬂulmaya baﬂland›. Bu
yeni düzenleme, birinci aﬂamada, öncelikle vize gereksinimi olmayan bir pasaporta
(tercihen biyometrik e-pasaporta) sahip, AB’ye üye olmayan ülkelerin yurttaﬂlar›na,
seyahat öncesinde kiﬂisel
baﬂvuruyla yetki alma kolayl›¤› sa¤layacak. Bu kiﬂiler,

belirlenmiﬂ bir ‹nternet adresi üzerinden baﬂvuru yapt›klar›nda, h›zl› bir de¤erlendirilme sonucunda, kendilerine bir onay numaras› verilecek. Bu onay numaras› ayn› anda, baﬂvuran kiﬂinin gidece¤i ülkenin s›n›r kap›s›na
da bildirilecek. Kiﬂi, bundan
sonra bu numarayla alaca¤›
bileti ve pasaportuyla, kendi
ülkesinden h›zl› bir ç›k›ﬂ hakk› elde ederken, gitti¤i ülkeye
de h›zl› (beklemeksizin) giriﬂ
yapabilecek. Sistem, kiﬂiyle
ilgili bir olumsuzluk tespit
etti¤inde ise, onay numaras›
vermek yerine, kiﬂiyi, gidece¤i ülkenin en yak›n konsoloslu¤una yönlendirecek. Kiﬂilerle ilgili bilgilerin devletler
aras›nda da h›zl› eriﬂime
aç›lmas›yla bu uygulama biçiminin, çok k›sa zamanda,
pasaportuna vize uygulanmas› gereken di¤er yurttaﬂlar için de yayg›nlaﬂabilece¤i
de¤erlendiriliyor.
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Denizler
Özel Öneme Sahip
2 okyanus ve 4 büyük denizle
çevrili Avrupa, 90.000 km’lik
bir sahil ﬂeridine sahip. D›ﬂ
ticaretin yüzde 90’›, birlik
üyeleri aras›ndaki ticaretin
de yüzde 40’› denizyoluyla yap›l›yor. Y›lda 350 milyon yolcu
AB’nin limanlar›ndan geçiﬂ
yap›yor. Dolay›s›yla AB, deniz
s›n›rlar›na özel bir önem vermek zorunda. Bu da ancak
EUROSUR ile olanakl›.
AB’nin kara ve deniz s›n›rlar›ndaki keﬂif-gözetleme sistemi olan EUROSUR’un, hava
s›n›rlar›yla ilgili bilgi al›ﬂveriﬂine olanak vermek için
EUROCONTROL’a ba¤lant›s›
üzerindeki incelemeler sürüyor. Bilgisayar destekli bilgi de¤iﬂim ve iletiﬂim ortam›
olan EUROSUR, henüz geliﬂtirme aﬂamas›nda yeni bir
sistem. AB, EUROSUR ile yasa d›ﬂ› s›n›r geçiﬂ suçlar›n›
önlemeyi, AB üyesi ülkelere

tespit edilmeden giriﬂ yapabilecek göçmen say›s›n›
azaltmay› ve denizden yap›lan kaçak göçler s›ras›nda
oluﬂan yaﬂam kay›plar›n› en
aza indirmeyi tasarl›yor.
Sistemin ilk kuruluﬂ aﬂamas›nda, özellikle d›ﬂ s›n›rlara
sahip üye ülkelerin s›n›r keﬂif-gözetleme sistemleri geliﬂtirilip, ortak bir iletiﬂim ortam›nda bilgi paylaﬂ›m› ve
ayn› amaçla toplanan istihbarat bilgilerinin iﬂlendi¤i
FRONTEX (Frans›zca, Frontières Extérieures) ile do¤rudan ba¤lant› kurulmas› hedefleniyor. ‹leriki aﬂamalarda, sistemin etkinli¤i geliﬂtirilerek, sensör, uydu, insans›z hava araçlar› ve denizde
özel ﬂamand›ralar gibi yeni
bilgi toplama, yasa d›ﬂ›l›¤›
cayd›rma ve kesintisiz iletiﬂimi sa¤layacak araçlar kullan›lacak. Son aﬂamadaki hedef ise, birlik üyesi ülkeler
aras›nda deniz ortam›yla ilgi-

li ortak bir bilgi paylaﬂ›m ortam› yarat›p, tümüyle bütünleﬂik bir keﬂif ve raporlama
sistem a¤›na ulaﬂmak. Bu
hedef, denizde arama ve can
kurtarma, deniz ticaretinin
korsanlara karﬂ› korunmas›
ve yasa d›ﬂ› bal›k avc›l›¤›n›n
önlenmesini de içeriyor.
AB’nin, günümüz modern bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinden yararland›¤› bir di¤er sistem olan FRONTEX, Varﬂova’da konumland›r›lm›ﬂ durumda. Ekim 2005’ten bu yana geçen k›sa sürede, büyük
bir baﬂar› hikâyesi yaratan
FRONTEX, özellikle gümrük
iﬂlemleri konusunda de¤erli

bilgilerin iﬂlendi¤i, paylaﬂ›ld›¤› ve uzman insan gücü gereksiniminin en aza indirgenmesini sa¤lay›p, yasal insan
ve ticari mal geçiﬂlerini h›zland›ran bir sistem. Ayr›ca,
bu sistem sayesinde elde edilen ve iﬂlenen bilgilerin (risk
analizlerinin) ortak kullan›m›
sayesinde, AB’nin kara delikleri olarak bilinen, bat›daki
kara ve güneydeki deniz s›n›rlar›nda baﬂar›l› müﬂterek
harekâtlar da yap›labiliyor.
Bugünlerde, birlik üyesi ülkelerde, FRONTEX kullan›c›s› personelin e¤itimine büyük önem veriliyor ve uzman
say›s› artt›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
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Çünkü k›sa bir süre sonra
sistemin; EUROPOL, uluslararas› örgütler ve ilgili birlik
d›ﬂ› ülkelerin de kat›l›m›yla,
müﬂterek ve kapsaml› risk
analizlerine
yönelmesi,
EUROSUR’u ve yeni kurulmakta olan S›n›r Acil Müdahale Timleri (Rapid Border
Intervention Team / RABIT)’i
teknik olarak desteklemesi
hedefleniyor.
2012–2015 döneminde h›z
kazanacak bütün bu geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n alt›nda yatan as›l beklenti, birlik d›ﬂ›
ülkelerle müﬂterek çal›ﬂma
ortam›n› yaratmak ve birli¤in
tüm s›n›r birimlerinde görevli gümrük ve s›n›r kontrol
makamlar› aras›nda etkin
iletiﬂimi sa¤lay›p, al›nabilecek önlemeler için bütünleﬂmeyi gerçekleﬂtirmek. Do¤al
olarak, entegre s›n›r yönetiminin sa¤layaca¤› en önemli
girdi, elde mevcut sistem ve
insan gücünü maliyet etkin
bir biçimde kullanmak ve gereksiz harcamalar›n önüne
geçmek. Bunun
için de do¤rudan insana ba-
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¤›ml› düzenlemeler yerine,
h›zl› ve yo¤un bilgiyi insan
kontrolünde iﬂleyip, paylaﬂ›ma sunabilen bilgi ve iletiﬂim
teknolojilerinin kullan›lmas›
art›k kaç›n›lmaz.
Ancak yine de belirtmekte
yarar var ki, entegre s›n›r yönetiminin amac› s›n›rlardan
ar›nm›ﬂ bir Avrupa yaratmak
de¤il. ‹yi niyetli insanlar›n,
günümüzdekine göre daha
h›zla geçebilece¤i s›n›rlar› ve
kap›lar›n›, insan, silah ve
uyuﬂturucu kaçakç›lar› ile teröristlere tümüyle kapamak.

Türkiye En Hassas
Co¤rafi Bölgede
AB’nin “aday” üyesi olan ve
risk analizlerine göre en hassas co¤rafi bölgede konuﬂlu
Türkiye de, hem kendi s›n›rlar›ndaki etkinli¤ini artt›rmak
hem de yo¤un ticari iliﬂkilerinin oldu¤u birli¤e karﬂ› tarihsel dostlu¤unu kan›tlamak
üzere, s›n›r güvenli¤iyle ilgili
bütçesini ve insan gücünü
artt›rm›ﬂ, örgütlenme biçimini geliﬂtirmiﬂ, yenilikçi bir
yaklaﬂ›mla teknoloji uygulamalar›na baﬂlam›ﬂt›r. AB ile
entegre s›n›r yönetimine yönelik bu geliﬂmeleri, yak›n

gelecekte uygulanmas› tasarlanan a¤ merkezli ülke güvenli¤i uygulamalar›n›n baﬂlang›c› olarak de¤erlendiren,
sektörün lider sistem entegratörü ServuS, bilgi ve iletiﬂim
teknolojileriyle en uygun çözümleri üretebilecek birikime
ve donan›ma sahip bir firma.
ServuS, gerçekçi bir s›n›r yönetiminin, modern bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin ürünü
a¤ uyumlu ayg›tlarla (NEC)
olanaklar elverdi¤ince uzaktan tespit (izleme) ve teﬂhis,
karﬂ›l›kl› bilgi de¤iﬂimine imkân veren etkin muhabere,
tehdidin h›zla de¤erlendirilip
karar oluﬂturulmas› ve gerekli do¤ru önlemin en k›sa
zamanda uygulanmas› aﬂamalar›yla yap›labilece¤ine
inanmakta. Bu paralelde,
ServuS bünyesinde; uzman
personel e¤itimlerine a¤›rl›k
verilmiﬂ, AFIS ve biyometrik
pasaport konular›nda uzman
mühendis say›s› artt›r›lm›ﬂ, ülkemiz co¤rafyas›na en uygun teknolojik çözümleri sunabilecek sistem geliﬂtirme çal›ﬂmalar›
baﬂlat›lm›ﬂt›r.

www.milscint.com

ÖZEL HABER

lk kez düzenlendi¤i 1993
y›l›ndan günümüze kadar
popülaritesini giderek artt›rm›ﬂ olan IDEX 2011, uluslararas› alanda, askeri yetkililerin ve hükümet temsilcilerinin de çekim alan› haline
geldi. 150 resmi delegenin
kat›ld›¤›, bir önceki fuar olan
IDEX 2009’da da toplam 97
ayr› ülkeden kat›l›m gerçekleﬂmiﬂti. IDEX 2009’a gelen
kat›l›mc›lar›n yar›s›na yak›n›
Birleﬂik Arap Emirlikleri’nden, yüzde 5’i ABD’den,
yüzde 4’ü Avrupa Birli¤inden
ve yüzde 3,5’u da Suudi Arabistan’dan gelirken, fuar süresinde milyarlarca dolarl›k
anlaﬂmalara imzalar at›ld›.
Sadece Birleﬂik Arap Emirlikleri’nin aç›klanan anlaﬂmalar› yaklaﬂ›k 5 milyar dolar de¤erindeydi.
ABD, Almanya, Avusturya,
Avustralya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Finlandiya,
Fransa, Güney Afrika, H›rvatistan, ‹spanya, ‹talya, ‹sveç,
‹sviçre, Kore, Pakistan, Polonya, Portekiz, Rusya, S›rbistan, Slovakya, Türkiye,
Ukrayna ve Yunanistan’›n
dâhil oldu¤u ülkelerin pavyonlar›, IDEX 2011’deki fuar
alan›n›n yar›s›n› oluﬂturacak. Fuar süresinde her gün
yap›lacak canl› gösterimlerle, firmalar, en son teknolo-

‹
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IDEX 2011,
Yeni Anlaﬂmalara
Ev Sahibi Olmaya
Haz›rlan›yor
Birleﬂik Arap Emirlikleri’nin baﬂkenti Abu Dabi’de,
bu y›l 10’uncusu düzenlenecek olan IDEX uluslararas›
savunma sanayisi fuar›, 20 - 24 ﬁubat günleri aras›nda
gerçekleﬂtirilecek. Savunma teknolojilerinde en son
geliﬂtirilen sistem ve teçhizatlar›n sergilenece¤i fuarda,
bu y›l 31 ülkenin pavyonu yer alacak. Fuara, 50 ayr› ülkeden,
900’ün üzerinde üretici ve tedarikçi firman›n kat›lmas› ve
rekor say›da anlaﬂmaya imza at›lmas› bekleniyor.
Senem Öztürk / s.ozturk@savunmahaber.com
jiyle ürettikleri kara, deniz
ve hava araç ve sistemlerinin operasyonel kabiliyetlerini sergileyecek.
IDEX 2011’de bu y›l gerçekleﬂtirilecek bir yenilik de
IDEX’ten önce gösterimi yap›lmam›ﬂ olan sistem ve
araçlar›n
sergilenece¤i
“First-Time Exhibitor Zone”
bölümü olacak.

IDEX 2011’den
Beklentiler
Kara savunma sistemlerinin, özellikle z›rhl› araçlar,
ana muharebe tanklar›, hava savunma füze sistemleri
gibi alanlar›nda, savunma
pazar›nda önümüzdeki y›llarda da beklenen büyümeye paralel olarak, IDEX
2011’de sergilenecek kara

savunma çözümlerinin büyük ilgi görmesi öngörülüyor. Özellikle kara savunma
sistemlerinde hat›r› say›l›r
bir pazar yaratmakta oldu¤u
görülen ve fuar›n geleneksel
kat›l›mc›lar› aras›nda bulunan Çin, Hindistan ve Körfez
ülkelerinin, bu y›l IDEX’in en
faal kat›l›mc›lar› aras›nda
olmas› bekleniyor.
www.milscint.com

Havac›l›k alan›nda ise IDEX
2011’de sabit ve döner kanatl› uçaklar, uydular, keﬂif
sistemleri ve destek servisleri sergilenecek. Son y›llarda yaﬂanan ekonomik krize
ra¤men, uzun vadeli yeni nesil savaﬂ uça¤› programlar›n›n, havac›l›k sektörüne bir
süre daha nefes ald›rmay›
sa¤lamas› bekleniyor. Yine
havac›l›k sektöründe büyük
bir at›l›m yaﬂayan ve ard› ard›na ortakl›k anlaﬂmalar› imzalayan Çin, Hindistan ve
Körfez ülkelerinin, bu alanda
da fuarda yeni anlaﬂmalara
imza atmas› da ﬂaﬂ›rt›c› olmayacak.

Fuarda Bir ‹lk Daha:
NAVDEX
Bu y›l 10’uncusu düzenlenen
IDEX’te, denizcili¤e yönelik
gösterimler, NAVDEX ad› alt›nda ayr› bir bölümde gerçekleﬂtirilecek. Birleﬂik Arap
Emirlikleri Silahl› Kuvvetlerinin deste¤i paralelinde
Abu Dhabi National
Exhibition
Company

(ADNEC), bölgenin en büyük
ve önde gelen denizcilik fuar›
olmas› beklenen NAVDEX
için haz›rl›klar›n› h›zla sürdürüyor.
Son teknoloji örneklerinden
olan çeﬂitli s›n›flarda savaﬂ
gemilerinin yan› s›ra amfibi
botlar, sahil güvenlik sistemleri, muharebe ekipmanlar›
gibi pek çok platform ve sistem çözümlerinin tan›t›laca¤›
NAVDEX fuar alan›na, çok
say›da geminin demir atmas›
bekleniyor. Statik gösterimlerin yan› s›ra su üzerinde de
çeﬂitli gösterimlerin gerçekleﬂtirilece¤i NAVDEX’te, gösterimi yap›lan baz› gemilerin
iç k›s›mlar›n›n da ziyaretçilere aç›lmas› planlan›yor.

Fuar›n Uluslararas›
Kat›l›mc›lar›
Fuara Afrika ve Yak›n Do¤u’dan kat›lmas› beklenen 165 firma aras›nda Birleﬂik Arap
Emirlikleri, Suudi
Arabistan, Kuveyt, Katar, Gü-

ney Afrika ve Ürdün’den çeﬂitli üretici ve tedarikçiler
bulunuyor. Fuardaki ana
al›mlar›n bu kanattan gerçekleﬂmesi bekleniyor. Havac›l›k alan›nda; Griffon
Aerospace, TLD Group, NP
Aerospace
ve
Hawker
Pacific, kara araçlar› alan›nda;
Tawazun,
Caracal
International ve Jordan Light
Vehicle Manufacturing, Afrika
ve Yak›n Do¤u’dan kat›lan firmalar aras›nda bulunurken,
NAVDEX’te Abu Dhabi Ship
Building (ADSB), Abu Dhabi
Mar, Stellar Composites ve
Ocean Power International
gibi firmalar da deniz alan›ndaki ürünlerini sergileyecek.
Asya’dan ise aralar›nda Çin,
Hindistan, Kore, Pakistan ve
Sri Lanka’n›n da bulundu¤u
60’›n üzerinde kat›l›mc› bekleniyor. Havac›l›k alan›nda
fuara kat›lacak olan baﬂl›ca
firmalar aras›nda, Pakistan’dan Defence Export
Promotion Corporation ve
Koreli Korean Aerospace Industry (KAI), kara alan›nda

Hindistan’dan Integrated
Defence Products LLC ve
Çin’den Poly Technologies
bulunacak.
Avusturya’dan ‹ngiltere’ye
toplam 28 ülkeden gelen
425’in üzerinde firma ile Avrupa ise IDEX 2011’in en kalabal›k kat›l›mc›lar›n› oluﬂturacak. Almanya’dan Rheinmetall Air Defence, Diehl
Aerospace ve Fransa’dan
Thales’in havac›l›k alan›nda
boy göstermesi beklenen fuarda, FN Herstal, Sig Sauer,
Rheinmetall ve Marshall
Land Systems’›n yan› s›ra
Rus Kamaz firmas› da kara
araçlar›ndaki ürünlerini sergileyecek.
NAVDEX’te ise Wärtsilä, Navantia, Geobrugg Security
Engineering,
DCNS
ve
MBDA’n›n, Avrupa temsilcileri aras›nda ön plana ç›kmas› bekleniyor. Brezilya ve Kanada’dan da kat›l›mlar›n olaca¤› Amerika K›tas›’ndan
fuara 110 firma kat›lacak.
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IDEX 2011’de Türkiye’yi
temsilen, Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤› (SSM) ﬂemsiyesi alt›nda milli bir kat›l›m
gerçekleﬂtirilecek. Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› (TSKGV)’nin de
yer alaca¤› fuardaki Türk
pavyonunda, 30’un üzerinde
firman›n stand›n›n yer almas› bekleniyor. Bu firmalar aras›nda,
ADA Cam, AD‹K, ARES,
ASELSAN, ATEL, AYYAZILIM,
Bar›ﬂ Elektrik, B‹TES, BMC,
DÜZG‹T, Elektroland, ETC-IS,
FNSS, GAMA, GATE Elektronik,
G‹RSAN, HAVELSAN, ‹stanbul

Yonca Onuk

Türkiye’yi IDEX’te
Temsil Edecek
Firmalar

©

Büyük ço¤unlu¤unu ABD’li
firmalar›n oluﬂturaca¤› bu
kanatta, Lockheed Martin
ve Boeing’in havac›l›k alan›nda ilgileri üzerine toplamas› bekleniyor. Kara araçlar›nda General Dynamics,
Northrop Grumman ve
Rockwell Collins ürünlerini
tan›t›rken, Amerika k›tas›ndaki kat›l›mc›lar aras›nda
NAVDEX’de öne ç›kmas› beklenen isimler ise L-3 MAPPS,
Offshore Systems, Skydex
Technologies
Inc.
ve
Raytheon.
Denizcilik, Meteksan Savunma,
M‹KES, MilSOFT, Milyaz,
MKEK, OTOKAR, Öztek Tekstil,
RMK Marine, ROKETSAN,
Samsun Yurt Savunma,
Sars›lmaz, Simsoft, STM, TEI,
Teksav, TEM Kablo, TURMAKS,
TUSAﬁ, YAKUPO⁄LU, YD Yaz›l›m, Yonca-Onuk Tersanesi
ve Yüksel Savunma bulunuyor. Özellikle, Birleﬂik Arap
Emirlikleri’nde sözü geçen
oyuncular›m›zdan ASELSAN
ve Yonca-Onuk Tersanesi
cephesinde, fuar süresince
çok önemli geliﬂmeler yaﬂanmas› bekleniyor.

Körfez Güvenli¤i
Konferans›
IDEX 2011’in aç›l›ﬂ›ndan bir
gün evvel de Institute for

Near East and Gulf Military
Analysis (INEGMA)’n›n düzenledi¤i, Körfez Güvenli¤i
Konferans› (The Gulf Defence
Conference / GDC) gerçekleﬂtirilecek. Birleﬂik Arap
Emirlikleri hanedanl›k ailesi-

nin yan› s›ra savunma bakanl›klar› ve silahl› kuvvetler
bünyesinden pek çok yetkilinin de kat›laca¤› 19 ﬁubat’taki konferansa, IDEX 2011’e
gelecek 50’ye yak›n delegenin de kat›l›m› bekleniyor.
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Tunus’ta Devrimin Anatomisi
ouazizi’nin ölümü, asl›nda, çok iyi e¤itim
gördükleri halde iﬂsiz
kalm›ﬂ orta s›n›f insanlar›n
feryad›
niteli¤indeydi…
Ölüm, Tunus’u sarst›, insanlar art›k yaﬂamak için soka¤a inmeleri gerekti¤ine
inand›lar.
Bouazizi kendini kurban etti,
-belki- ülkesini kurtard›…
(-Belki- diyoruz çünkü bu ülkede siyasetin ne yöne savrulaca¤›n› henüz bilmiyoruz.)
Romanya’y›, 1974-1989 y›llar› aras›nda yönetmiﬂ olan
komünist diktatör Nikolay
Çavuﬂesku, benzer bir devrimle y›k›ld›¤›nda ortal›kta
‹nternet falan yoktu!
21 Aral›k 1989 günü, kalabal›¤›n önüne ç›km›ﬂ, kendinden emin bir ﬂekilde bilinen palavralar›n› içeren s›k›c› bir konuﬂma yap›yordu.
Ça¤›n gidiﬂini anlayamam›ﬂ,
yak›n çevresiyle birlikte
kurdu¤u çürümüﬂ sistemin
devam edece¤ine inan›yordu Çavuﬂesku.
O konuﬂurken birden, kalabal›¤›n aras›ndan yaﬂl› bir
kad›n›n titrek, ama bir o kadar güçlü sesi duyuldu: Yalan söylüyorsun!

B
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Asl›nda Tunus’ta yaﬂan›lanlara, bir “Muhammed Bouazizi Devrimi”
demek, daha gerçekçi olur. Muhammed Bouzazizi, Tunus’taki
milyonlarca genç üniversite mezunu iﬂsizden biriydi. Bundan
yaklaﬂ›k iki hafta önce, ekmek paras›n› zar zor ç›kartt›¤› meyve
tezgâh›na zab›talar el koydular. Art›k can›na tak etmiﬂti, o da, eline
bir bidon benzin ald›, baﬂ›ndan aﬂa¤› döktü ve kendini yakt›!
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
O kad›na ne oldu¤u bilinmiyor, ama tarih, Romanya
Devrimi’nin o sözden birkaç
saniye sonra baﬂlad›¤›n›, polisin kad›na müdahalesi karﬂ›s›nda bir anda binlerce insan›n ayakland›¤›n› yaz›yor.
Muhammed Bouazizi’nin
ad›n› biliyoruz, yaﬂl› kad›n
bir meçhul…
Ama toplumlar böyledir…
Diktatörlük ve zorbal›k karﬂ›s›nda gün gelir, tek bir k›v›lc›m yeterli olur… Nikolay
Çavuﬂesku ve eﬂi kaçamad›lar, kurﬂuna dizildiler. Zeynel Abidin ve eﬂi, belli ki, bu
tür bir sondan korkuyorlard›
ve çabuk davranarak canlar›n› kurtard›lar.
Tunus Devrimi’ni sürükleyen teknolojik zemin, Facebook, Dailymotion, YouTube
ve Twitter’dan oluﬂuyor.

Ama bu yaﬂan›lan› gerçek
anlam›yla ifade etmiyor.
‹ﬂsizlik… E¤itimli gençlerin
umutsuzlu¤u… Medya ve ‹nternet’e sansür… Eﬂ dost ve
yak›n çevre ile kurulmuﬂ,
her yerinden rüﬂvet akan bir
yönetim biçimi… Adaletsizlik… Fakirlik…
1979 y›l›ndaki Humeyni Devrimi’nden sonra, Orta Do¤u’nun yaﬂamakta oldu¤u
bu en yeni devrimin ana nedeni bunlard›r.
Her zamanki al›ﬂkanl›¤›m›z
ile bu geliﬂmeye sanal
alemden isimler bulmaya
çal›ﬂmak, Tunus halk›n›n
kararl› ayaklanmas›n› gölgelemekten baﬂka bir iﬂe
yaramaz…
Humeyni Devrimi, “ﬁii karakterli” bir hareketti, bu
nedenle Orta Do¤u’da ﬁii

nüfusun yaﬂad›¤› bölgelerde yaratt›¤› hareketlenmenin d›ﬂ›nda belirgin bir karakteri olmad›. Aksine,
‹ran’daki rejim sayesinde,
Orta Do¤u’nun Arap kanad›nda pek çok totaliter rejim, ayakta kalman›n yollar›n› da buldu. Bat›, bu çürümüﬂ yap›lara, sadece ‹ran’a
karﬂ› denge geliﬂtirdikleri
nedeniyle göz yummay› tercih etti. Ama Tunus’taki geliﬂme, iktidara gelip bir türlü gitmeyen, ölümleri halinde o¤ullar›n›n yerlerine
geldi¤i Arap rejimleri aç›s›ndan çok ciddi bir alarm
zilidir… Orta Do¤u, yeniden
hareketlenmekte, demokrasi, istikrar ve zenginlik
aray›ﬂ›ndaki Arap kitleleri
bu kez yeni sonuçlara do¤ru rotalanmaktad›r.
www.milscint.com
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BD’nin önde gelen özgürlük yanl›s› hareketlerinden biri
olarak kabul edilen Freedom House’un y›ll›k “demokrasi
raporu”, eski Sovyet co¤rafyas›nda iﬂlerin pek de iyi gitmedi¤ine iﬂaret ediyor. Rapor, Sovyetler Birli¤i da¤›ld›ktan sonra, Orta Asya ve Kafkasya’daki genç cumhuriyetlerin demokratikleﬂme yönünde yeterli gayreti göstermedi¤ini, bölgenin anti-demokratik rejimlerin bata¤›na saplanm›ﬂ oldu¤unu ortaya koydu. Raporda, öncelikle Rusya’n›n durumuna de¤inilerek, “Sovyetler Birli¤i da¤›ld›ktan sonra siyasi ve ekonomik iﬂ birli¤i çerçevesinde bölgeye yön verme kapasitesine sahip Rusya’n›n
aﬂ›r› totaliter bir yönetim biçimine saplanm›ﬂ olmas›, eski Sovyet co¤rafyas›nda demokrasilerin geliﬂmesinin de önünü t›kayan en önemli etken olmuﬂtur” denildi. Siyasi gözlemciler, raporun Vladimir Putin yönetimini do¤rudan suçlamad›¤›n›, çünkü bölgenin Putin öncesinde de demokratikleﬂme aç›s›ndan
çok kötü bir noktada oldu¤unu belirttiler. Raporun en ilginç iki
noktas›, Mo¤olistan’›n net bir ﬂekilde “özgür” ilan edilmesi, son
dönemde a¤›r çalkant›lar yaﬂayan K›rg›zistan’›n da demokrasi
ve özgürlükler yolunda çok önemli ad›mlar att›¤›n›n belgelenmesi oldu. Raporun dikkat çeken bir baﬂka bölümü ise, Ermenistan ile Azerbaycan’› savaﬂ noktas›na taﬂ›yan tart›ﬂmal› Da¤l›k Karaba¤ bölgesinin statüsünün “yar› özgür”den “özgür de¤il”e de¤iﬂmesi oldu. Da¤l›k Karaba¤’da 2010 y›l›nda yap›lan
seçimlere hiçbir muhalefet partisi kat›lamam›ﬂt›. Freedom
House raporuna göre, Abhazya ve Gürcistan, Türkiye gibi “k›smen özgür” statüsünde yer alan ülkeler.
Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve
Özbekistan ise “özgür olmayan” devletler statüsündeler.
Raporda, özellikle Orta Asya ve Kafkasya cumhuriyetlerinde yerleﬂen “süper
baﬂkanl›k” sisteminin, bu geniﬂ co¤rafyada özgürlü¤ün önündeki en büyük
engel oluﬂturdu¤u da vurguland›.

Azerbaycan Cumhurbaﬂkanl›¤›

Bölgesel
Zorluklar Var
A

Azerbaycan’da
‹slami Muhalefet
A
zerbaycan Cumhurbaﬂkan›
‹lham Aliyev’in, ülkedeki
geleneksel “laik muhalefet”
güçlerine karﬂ› sürdürdü¤ü
sistemli bask› sürecinin, Kafkasya aç›s›ndan çok daha büyük bir riskin yükselmesine
neden oldu¤u belirtiliyor: ‹slami muhalefet… Azerbaycan,
iktidar› babas› Haydar Aliyev’den devralan ‹lham Aliyev
döneminde,
Avrupa
ve
ABD’den gelen tüm bask›lara
karﬂ›n demokratikleﬂme alan›nda önemli gerilemelerin yaﬂand›¤› bir ülke olarak tan›mlan›yor. “Azerbaycan’da Siyasi
‹slam” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›yla
dikkatleri çeken uzman-yazar
Arif Yunusov, geliﬂmeleri ﬂöyle
yorumlad›: “Aliyev yönetiminin
yürüttü¤ü politikalar, laik zeminli muhalefetin ülkede giderek marjinal bir noktaya gerilemesine yol açt›. Ça¤daﬂ siyasi
hareketlerin yay›n organlar›na
dönük bask›lar, muhalefetin
giderek c›l›zlaﬂmas›na yol açt›.
Bu durum, halk›n yönetime öfke duyan kesimlerinin giderek,

daha ‹slami çizgideki muhalefet unsurlar›na kaymas›na neden oluyor. ‹slami bir hareketin, giderek halk›n muhalefet
potansiyeline sahip olmas›n›n
nedeni de, Azerbaycan’›n demokrasisini ça¤daﬂ koﬂullarda
kuramamas› oluyor.” Nüfusunun çok büyük k›sm› ﬁii olan
ülkede, ‹slami muhalefetin
‹ran taraf›ndan desteklendi¤i
yönünde yerleﬂmiﬂ bir kan› var.
Son olarak ortaya ç›kan bir video konuﬂmas›nda, ‹lham Aliyev rejiminin, gerekirse bir
ayaklanma ile ortadan kald›r›lmas› gerekti¤ini savunan Azerbaycan ‹slam Partisi lideri
Mevsim Samedov’un tutuklanmas› da ülkedeki gerginli¤in
t›rmanmas›na neden oldu.
Bununla birlikte Yunusov, yak›n bir gelecekte, ‹slami hareketin Azerbaycan’da siyasi gücünü artt›rmas›n›n güç oldu¤unu da savunuyor. Aliyev yönetimi, son dönemlerde, özellikle baz› bölgelerdeki camilerin kapat›lmas›na dayanan politikas›yla dikkat çekiyor.

www.savunmahaber.com

rar, kendilerinin 2017 y›l›na
kadar baﬂkan olarak çal›ﬂmalar›n›n da yolunu aç›yor. Fakat
ülkenin, önümüzdeki kritik 10
y›l› da istikrar ve güçlü liderlik
alt›nda geçirmesi gerekti¤ine
iliﬂkin ortak bir kan› var. Halk
da bunun böyle olmas›n› istiyor. Bu nedenle yap›lacak de¤iﬂiklikler ile Cumhurbaﬂkan›
Nazarbayev’in baﬂkanl›k süresinin 2020 y›l›na kadar uzat›lmas›n›n çok uygun olaca¤›
düﬂünülüyor.
Geliﬂme, ülkenin “yap›c› muhalefeti” ile tan›nan Adalet
Partisi taraf›ndan desteklendi
ve partinin Nazarbayev’in

Kazakistan Devlet Baﬂkanl›¤›

azakistan parlamentosu,
ald›¤› son referandum karar›yla, ülkenin 70 yaﬂ›ndaki
lideri Nursultan Nazarbayev’in baﬂkanl›k süresini 2020
y›l›na kadar uzatman›n yolunu
açt›. Siyasi gözlemciler, karar›n, Nazarbayev aç›s›ndan
ömür boyu baﬂkanl›k anlam›na geldi¤inde birleﬂiyorlar.
Kazakistan Baﬂkanl›k Baﬂdan›ﬂman› Yermukhamet Yertysbayev, geliﬂmeleri de¤erlendirirken ﬂöyle konuﬂtu: Cumhurbaﬂkan› Nazarbayev, 2012
y›l›nda yap›lacak baﬂkanl›k
seçimlerinde aday olmaya
karar vermiﬂti. Zaten bu ka-
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Kazakistan’da Ömür Boyu Baﬂkanl›k
K

2020 y›l›na kadar sürecek
baﬂkanl›k dönemine karﬂ› olmad›¤› aç›kland›. Ülkenin
gerçek muhalefet partileri

olarak tan›mlanan Azat ve Ak
Yol ise, bu tür bir uygulamaya
kesinlikle karﬂ› olduklar›n›
aç›klad›lar. Amerikan yönetiminden yap›lan aç›klamada,
Kazakistan’da sürdürülen bu
çal›ﬂman›n, demokrasi aç›s›ndan a¤›r bir bedel oldu¤u
ve kesinlikle karﬂ› olundu¤u
vurguland›. Baﬂdan›ﬂman
Yertysbayev ise ABD taraf›ndan yap›lan bu net aç›klaman›n çok önemi olmad›¤›n›, Bat›l› ülkelerin Nazarbayev’in iktidar›n›n sürmesini, dünyan›n
en önemli enerji ülkesinde istikrar›n korunmas›n› desteklediklerini savundu.
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lisans al›m› takip etti. Avrupa’daki esas yat›r›m ise, Arnavutluk petrolü üzerinde oldu.
Arnavutluk’taki ilk petrol kuyusu 1918’de aç›ld›, düzenli
üretim 1930’da Petros Marinza’da yap›ld›. Arnavutluk, Avrupa’n›n petrol zengini ülkesi
yaﬂam›n› bir süre devam ettirdi. Ama Enver Hoca döneminde Arnavutluk, dünya petrol
denkleminden ç›kt›. Enver Hoca, arkas›nda fakir bir ülke b›rakarak 1985’te öldü; Arnavutluk, 1990’dan itibaren petrol
sektörüne yabanc› yat›r›mc›lar› çekmeye baﬂlad›...
Bu yat›r›mc›lar›n baﬂ›nda
Heinz Juergen Klaus Scholz
geliyordu! Arama lisanslar› ile
anlaﬂmalar› yapt›, bilimsel
araﬂt›rmalar› baﬂlatt› ve Arnavutluk’un geleneksel petrol
bölgelerinde; 5 milyar varillik
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petrol, 26 trilyon metreküplük
do¤al gaz ile karﬂ›laﬂ›ld›! Bu
tahminlerin yar›s›n›n bile gerçekleﬂmesi, Manas Petroleum’u, dünyan›n hat›r› say›l›r
ﬂirketlerinden biri haline getirecek.
Bu arada, Arnavutluk bir anda,
“Avrupa enerji güvenli¤i”nin
en önemli ülkesi haline geldi.
Arnavutluk, bugün NATO üyesi, Avrupa Birli¤i’nin en güçlü
aday ülkelerinden, vatandaﬂlar›n›n Avrupa Birli¤i s›n›rlar›
içinde serbest dolaﬂ›m› için
ﬁengen Vizesi’ne ihtiyac› yok.
Nüfusunun ço¤unlu¤unu Arnavutlar›n oluﬂturdu¤u Kosova, Yugoslavya’n›n da¤›l›ﬂ sürecinde Arnavut ve S›rp milliyetçili¤inin savaﬂ alan› oldu.
NATO, Kosova’y› S›rp sald›r›lar›na karﬂ› korudu, ülke 2008
y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti.
Tabii, bütün bu denklemde
karﬂ›m›za bir Amerikan üssü
ç›k›yor: Camp Bondsteel. Kosova’n›n do¤usundaki Ferizaj’da kurulu bu dev üs,
ABD’nin Balkanlar’daki askeri
varl›¤›n›n sembolü. Üssün, sadece Kosova’n›n muhtemel
S›rp sald›r›s›na karﬂ› kurulmad›¤›, Hazar Denizi petrol
bölgesine kadar uzanan alanda, askeri ikmal üssü amac›yla de¤erlendirildi¤i biliniyor.
ABD, bir dönem, bu üste, Irak
ve Afganistan’dan getirilen terör zanl›lar›n›n CIA tarz› sorguland›¤› yönündeki iddialar›
ise reddediyor. Üs, Bulgaristan-Makedonya-Arnavutluk
aras›nda var›lan anlaﬂma,
Amerikan mali ve siyasi deste¤i ile yap›lan Burgaz (Bulgaristan)-Vlore (Arnavutluk) petrol boru hatt›n›n da güvenli¤inden sorumlu. Rusya ve Hazar’dan tanker ve boru hatlar›yla Burgaz’a gelen petrol,
Adriyatik üzerinden Avrupa’ya
geçecek.
Arnavutluk’taki petrol, bat›
ekonomisi için sigorta niteli¤inde. Boru hatlar› da... Kosova’n›n stratejisini art›k petrol
belirliyor…

Birleﬂmiﬂ Milletler

anas Petroleum, dünya
enerji piyasas›n›n yükselen y›ld›zlar›ndan biri. ‹lginç
yönü, Baﬂkan› Heinz Juergen
Klaus Scholz’dan geliyor; fizik
mühendisi. 1980’li y›llarda,
Sovyetler Birli¤i’nde fabrikalar
ve iletiﬂim a¤lar› kurmas›yla
tan›n›yor. Günümüzde, eski
Sovyet co¤rafyas› ve Do¤u Avrupa’daki petrol yataklar›n›n
üzerinde çal›ﬂ›yor…
Baﬂ›nda bulundu¤u ﬂirketin en
büyük yat›r›m› ﬁili’de. Ama as›l
K›rg›zistan’›n Fergana Vadisi’ndeki petrol yataklar›n›n lisans›n› almas›yla dikkat çekti.
Bunu, komﬂu Tacikistan’daki
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Balkanlarda Yeni
Petrol Denklemi
M

Sudan’›
Kim Da¤›tt›?
S

udan’›n, özellikle güney bölgesi, dev bir petrol denizinin
üzerinde bulunuyor. Bu petrol yataklar›n›n belirli bir bölümü iﬂletmeye aç›labilmiﬂ durumda. Ama ortaya ç›kan yeni bulgular, ülkenin, yak›n bir gelecekte, dünya enerji dengelerinin önemli aktörlerinden biri olaca¤›n› gösteriyor.
Sudan, düzgün bir yat›r›m program›yla, petrolde Körfez ülkelerine önemli bir alternatif olabilecek birikime sahip. Sudan petrolleri üzerinde ise Çin Halk Cumhuriyeti çal›ﬂ›yor.
Çin bankalar› petrol arama çal›ﬂmalar› için kredi veriyorlar,
teknoloji Çin’den geliyor ve Çin mühendisleri ülkenin rafinerilerini yap›p, boru hatlar›n› döﬂüyorlar.
Bu, “Bat›l›” ülkeler aç›s›ndan hiç de kolay kabul edilebilir
bir durum de¤il…
Petrol aç›s›ndan zengin güney ayr›l›rsa, Çin’in Sudan’daki
yat›r›mlar› a¤›r darbe yemiﬂ olacak… Büyük olas›l›kla, Sudan petrolleri de, ABD baﬂta, Bat›’n›n kontrolüne geçmiﬂ
olacak… Bölgedeki petrol ortaya ç›kt›ktan sonra patlak veren iç savaﬂ, 2005 y›l›na kadar tam 16 y›l sürdü ve yaklaﬂ›k
2 milyon insan›n can›na mal oldu!
Daha ne anlatay›m… Dünya petrol dengelerinin son döneminde, a¤›rl›¤› artan iki ülke var: Kazakistan ve Sudan…
Bu iki ülkenin bir baﬂka ortak özelli¤i daha var: Kazakistan
ve Sudan, 21’inci yüzy›l›n enerji dengelerinde daha da
önemli olacaklar, çünkü dünyan›n en güçlü uranyum madenleri bu topraklarda bulunuyor.
Bat›l› ülkeler ile iliﬂkileri hayli so¤uk olan Ömer el-Beﬂir yönetimindeki Sudan’›n, nükleer teknoloji aç›s›ndan hayati
önemdeki uranyum yataklar›na sahip olmas›, ‹srail baﬂta
pek çok ülkeyi rahats›z eden bir sorun… ABD ve ‹srail, bu
ülkedeki uranyum yataklar›n›n; ‹ran ve Pakistan gibi nükleer kapasiteye sahip Müslüman devletler taraf›ndan kullan›labilece¤ini ve zamanla çok ciddi stratejik sorunlar yaratabilece¤ine inan›yorlar.
Güney Sudan’›n ayr›l›¤› ve burada “Bat› yanl›s›” yeni bir yönetimin kurulmas›, özellikle Nil’in sular›n›n paylaﬂ›m› aç›s›ndan yeni bir dönemin baﬂlamas›na neden olacak. Nil
nehrinin ç›k›ﬂ noktas›nda bulunan 5 Afrika ülkesi; Uganda,
Ruanda, Tanzanya, Etiyopya ve Kenya, May›s ay›nda imzalad›klar› bir anlaﬂmayla, “yukar› Nil bölgesine” daha çok su
b›rakma yönünde mutabakat sa¤lad›lar. Bu, özellikle M›s›r’›
rahatlatan bir karar oldu. Fakat Güney Sudan’da yap›lanacak yeni bir devlet, Nil sular›n›n paylaﬂ›m› konusunda büyük
istikrars›zl›k yaratacak. Bu geliﬂme, Sudan ve M›s›r’›n gücünün zay›flamas› anlam›na da gelecek.
www.milscint.com

Suudi Arabistan
ve Pakistan
Terörün Hedefinde
S

Beyaz Saray
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yaﬂ›ndaki, ruh hastas›
oldu¤u belirtilen Jared
Lee Loughner isimli sald›rgan›n, Demokrat Partili Arizona
milletvekili Gabrielle Giffords’u a¤›r yaralad›¤›, aralar›nda 9 yaﬂ›ndaki bir k›z çocu¤uyla 70’lerinde 3 yaﬂl› ABD
vatandaﬂ›n›n bulundu¤u 6 kiﬂiyi de yaralad›¤› sald›r›, ABD’de
son y›llarda artan aﬂ›r› sa¤ hareketin radikal yüzünü bir kez
daha ortaya koydu.
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uudi Arabistan’›n kutsal Mekke kentinde, merkeze yak›n bir
noktada dev inﬂaat projesi bütün h›z›yla devam ediyor. Proje,
7 büyük binadan oluﬂacak. Ticaret merkezleri, al›ﬂveriﬂ binalar›
ve özellikle dünyan›n dört bir yan›ndan av mevsiminde gelecek
zenginlerin, 30.000’ini birden bar›nd›racak büyük oteli ile bölgenin en büyük projelerinden biri bu… Suudi Arabistan’›n güçlü bir
ailesi gerçekleﬂtiriyor: Bin Ladin…
11 Eylül sald›r›lar› ile ad›n› duyuran ve günümüzde de üzerinde en
çok konuﬂulan terör örgütü olarak tan›nan El-Kaide’nin, bir türlü
ele geçemeyen lideri Usame bin Ladin’in ailesi, Suudi Arabistan’›n
kraliyet ailesine en yak›n grubu olarak yürütüyor bu projeyi…
Buna karﬂ›l›k El-Kaide’den yap›lan ›srarl› aç›klamalar, Suudi
Kral› Abdullah’›n derhal öldürülmesi ve bu ülkenin yönetiminin
ele geçirilmesi yönünde… Usame bin Ladin ve örgütü, Suudi
Arabistan’›n bölgedeki Amerikan üssü oldu¤u yönündeki görüﬂlerinde ›srarl›lar… Suudi halk›n›n kraliyet ailesini devirmesini ve
El-Kaide’nin önderli¤inde kurulacak yeni yönetimin de bu ülkeyi
‹slam aleminin cephesi haline getirmesini talep ediyorlar. Orta
Do¤u, Suudilerin aras›ndaki bu kavgan›n arenas›na dönüﬂmüﬂ
durumda.
Sovyetler Birli¤i’nin, 1979 y›l›nda Afganistan’› iﬂgal etmesinden
sonra, dönemin Amerikan yönetimi taraf›ndan baﬂlat›lan bir süreç giderek tam tersi bir felakete do¤ru ilerliyor.
1980’li y›llarda Pakistan, Afganistan’daki iﬂgalin sonland›r›lmas›
yönünde baﬂlat›lan mücadelede bir cephe ülkesi olmuﬂtu. Suudi
Arabistan ise bu ülkede örgütlenen Müslüman Mücahitlerin bir
numaral› para kayna¤› niteli¤ini taﬂ›yordu.

Mücahitler, CIA baﬂta, Bat›l› istihbarat örgütlerinin Pakistan istihbarat› ile gerçekleﬂtirdi¤i iﬂ birli¤i, Suudi yönetiminin de parasal fonlar›yla Afganistan’daki Sovyet iﬂgalini sonland›rmay›
baﬂard›lar. Usame bin Ladin, o dönemde Suudi Arabistan ile
ABD’nin sa¤lad›klar› anlaﬂma çerçevesinde CIA ile omuz omuza Afganistan’da çal›ﬂan bir isimdi.
Günümüzde, El-Kaide, bir yanda Suudi yönetimini y›kmay›, di¤er
yanda da Pakistan’› ele geçirmeyi hedefliyor. Suudi Arabistan’daki kraliyetin y›k›l›p El-Kaide’nin baﬂa geçmesi, bu hareketin ola¤anüstü mali kaynaklara sahip olmas› anlam›na geliyor.
Pakistan’daki geliﬂme ise, bu ülkenin nükleer silaha sahip olmas› nedeniyle daha stratejik. Dünya, El-Kaide’nin Pakistan üzerinden bir nükleer güce dönüﬂmesinden endiﬂe ediyor.
Terör, sadece bat›y› hedef alm›ﬂ de¤il. Bir dönem kendisini yaratm›ﬂ devletleri de ele geçirmeyi amaçl›yor.

ABD’de Radikal Sa¤›n Yükseliﬂi
Her ne kadar, ABD’nin Demokrat Partili Devlet Baﬂkan›
Obama, kanl› sald›r›n›n kurbanlar› için düzenlenen törende yapt›¤› konuﬂmayla, sald›r›y› siyasi tart›ﬂmalar›n d›ﬂ›na
çekmeye çal›ﬂsa da, yap›lan
yorumlar, dünyan›n süper gücünün çok ciddi bir biçimde
›rkç›-radikal siyasetin riskini
taﬂ›d›¤› yönünde.
Nitekim, Obama’n›n yapt›¤› konuﬂma, öncelikle, sa¤ kanat
medyan›n patronu Rupert
Murdoch’un sahibi oldu¤u
Wall Street Journal veya Fox
News gibi yay›n organlar›
taraf›ndan desteklendi.
New York Times ve Washington Post gibi liberal
olarak adland›r›lan yay›n organlar›n›n da sald›r›y› siyasetin d›ﬂ›na çekme yar›ﬂ›na kat›lmas› dikkat çekti.

Siyasi gözlemciler, Cumhuriyetçi Parti bünyesinde bir sivil
toplum hareketi olarak yap›lanan ve son seçimlerde bu partiye büyük destek sa¤layan Çay
Partisi hareketinin söylemlerinin sald›rgan› motive etti¤inde
birleﬂiyorlar. Benzer ﬂekilde,
her geçen gün ›rkç› ve aﬂ›r›
sa¤c› radikal söylemlerini yükselten Sarah Palin gibi siyasetçilerin de Giffords tarz› demokratlar› hedef gösterdikleri
bir süreçten geçiyor ABD.
Eski Baﬂkan George W. Bush
döneminde yaﬂan›lan 11 Eylül
sald›r›lar› sonras›nda ﬂekillenen bu durum, Irak ve Afganistan’dan gelen kayg› dolu savaﬂ
haberleri sonras›nda iyice
kendini hissettirmeye baﬂlam›ﬂ durumda.
ABD, bir yandan devlet yap›lanmas› olarak askerileﬂirken,

di¤er yandan sokaktaki insan›n, öncelikle Müslümanlara
karﬂ›, daha sonra da tüm farkl› kültürlere karﬂ› ›rkç› hareketleri destekledi¤i bir süreci
yaﬂ›yor.
Sald›r› sonras›nda, özellikle
Washington Post gibi çok etkili bir yay›n organ›nda, “Sald›r›dan Cumhuriyetçi Parti’yi ve
Çay Partisi hareketini sorumlu
tutmay›n” baﬂl›kl› bir yaz›n›n
yay›nlanmas›, New York
Times’ta medyada son dönemde artan ›rkç› e¤ilimlerin suçlanmas›na ra¤men, sald›r›n›n
siyasetin d›ﬂ›na çekilme gayretinin gösterilmesi dikkat çekti.
Bu geliﬂmeler, ABD’li liberallerin, aﬂ›r› sa¤ ile do¤rudan bir
mücadeleye girmektense uzlaﬂmac› bir siyaseti geliﬂtirmeye çal›ﬂt›klar› yönündeki kayg›lar› da t›rmand›rd›.
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ntebbe, dünya siyaset tarihine ad›n› yazd›rm›ﬂ bir
mütevaz› Afrika kenti… Havaliman› ile ünlü… 1970’li y›llarda Afrika’n›n orta bölgelerini dünya ile ba¤layan havaliman›, bugün de önemini koruyor. Bu havaliman›nda 4
Temmuz 1976 tarihinde yaﬂan›lan kanl› bir olay, bak›n,
bizi bugünlere, Mavi Marmara katliam›na kadar nas›l taﬂ›yor…
Uganda, 20’nci yüzy›l› “fakirler ligi”nde yaﬂad› ama, iktidar› 1971 y›l›nda bir askeri
darbe ile ele geçiren ‹di Amin
gibi renkli bir kiﬂilik sayesinde bir hayli ünlü bir ülke oldu. ‹di Amin, baﬂta, ABD, ‹ngiltere, ‹srail ve o dönem ›rkç› rejime sahip olan Güney
Afrika taraf›ndan destekleniyordu. K›sa süre içinde saf
de¤iﬂtirdi, Libya lideri Kaddafi’nin yak›n arkadaﬂ› haline
geldi, arkas›na Sovyetler
Birli¤i’ni ald›.
27 Haziran 1976’da, içinde
a¤›rl›kl› olarak Yahudi yolcular›n bulundu¤u bir Air
France uça¤›n› kaç›ran Filistinli gerillalar, Entebbe’ye
indiklerinde,
kendilerini
dost bir rejimin bekledi¤ini
biliyorlard›.
Nitekim öyle de oldu. Filistinliler, ‹srail hapishanelerindeki arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmalar›n› istiyorlard›. Bir hafta süren pazarl›klar süresince ortaya ç›kan
tablo iyi de¤ildi. Uça¤› kaç›ranlar ‹di Amin’in korumas›
alt›ndayd›lar!
‹srail komandolar›n›n bir
haftal›k pazarl›k sonras› gerçekleﬂtirdikleri operasyon
çok baﬂar›l›yd›. Filistinlilerin
tamam›, onlar› korumaya çal›ﬂan 45 Ugandal› asker ve
sadece üç rehine ölmüﬂtü.
Beﬂ ‹srail komandosunun
yaraland›¤› operasyonu yöneten komutan da yaﬂam›n›

Amerikan Savunma Bakanl›¤›

‹srail’de
Kurumsal
Radikalizm
E

kaybetmiﬂti: Jonathan Netanyahu…
Jonathan Netanyahu, bugünkü ‹srail baﬂbakan› Benjamin
Netanyahu’nun a¤abeyi idi!
Asl›nda, Sayeret Matkal
isimli, bu çok özel komando
birli¤inde görev yapmak, Netanyahu’lar aç›s›ndan aile
gelene¤i niteli¤i taﬂ›yor. Benjamin Netanyahu da bu birlikte görev yapt›, pek çok anti-terör operasyonuna kat›ld›. En önemlisi, günümüzde,
kabinesinde Savunma Bakan› olarak görev yapan Ehud
Barak’›n komutas›nda, 8 May›s 1972 tarihinde, Viyana-Tel
Aviv seferini yaparken Filistinliler taraf›ndan kaç›r›lan
Sabena uça¤›na karﬂ› yap›lan
operasyon oldu. 2 erkek gerillan›n öldürüldü¤ü, 2 kad›n

gerillan›n da sa¤ yakaland›¤›
10 dakikal›k çat›ﬂmada, Benjamin Netanyahu yaraland›.
Benjamin Netanyahu, ‹srail
Ordusundan ayr›ld›¤›nda binbaﬂ› rütbesindeydi. Ama
Ehud Barak devam etti ve
1991-95 y›llar› aras›nda Genelkurmay Baﬂkan› olarak
ülkesine hizmet etti.
Ama ordudaki en önemli görevlerinden biri, 1972 Münih
Olimpiyat›’n› basarak 12 ‹srailli sporcunun ölümünden
sorumlu olan, Filistinli Kara
Eylül gerilla grubunun üyelerini dünyan›n dört bir yan›nda
takip edip ortadan kald›rmakt›. Bu amaçla, Lübnan’da
1973 y›l›nda gerçekleﬂtirilen
ve Münih isimli filmle de sinemaya aktar›lan Operation
Spring of Youth’un da komu-

tan›yd› ve filmde kendi ad›yla
gösterilen tek karakter oldu.
Münih sald›r›s›n› düzenleyenleri MOSSAD tespit ediyor, Sayeret Matkal üyeleri
ortadan kald›r›yordu!
Mavi Marmara’y› basan komandolar ile bugün ‹srail kabinesinin en önemli iki koltu¤unda oturan isimler ayn›
gelenekten geliyorlar. Netanyahu-Barak ikilisinin yaﬂam›, bu tür operasyonlar›n
içinde geçti. Terörle mücadele denildi¤inde kulland›klar› tek dil bu! Siyasette her
zaman ﬂeytan detayda gizlidir… Mavi Marmara katliam›n›n perde arkas›nda, Entebbe operasyonunda öldürülen
bir a¤abey, savaﬂla geçmiﬂ
y›llar ve art›k de¤iﬂemez bir
dünyaya bak›ﬂ aç›s› var…
www.milscint.com

