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

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…

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yay›n Yönetmeni
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Türkiye, 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 Balkanlar-

Kafkasya-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.

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.

1Türkiye 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.

2Ülkenin 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

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.

3Türkiye, 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.

4Türkiye, 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. 

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 

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
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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 

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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Türk 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 

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.

DEARSAN 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,

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.

Ülkemizin 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.

TES‹D Yenilikçilik
Yarat›c›l›k Ödülleri
Sahiplerini Buldu

DEARSAN’da
‹lk Teslimat
Sevinci

BMC ‹hracat Hacmini 
Büyütmek ‹çin Kollar› S›vad›
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Hava 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

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.

Koço¤lu Havac›l›k Filosuna Taze Kan: Hawker 400 XP
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Türkiye’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

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 mikrodal-
ga, 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›.

SAVTEK’in Yeni Konuklar› 
ATALAN Makine ve METEKSAN Savunma Oldu
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Son 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 

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.

Otokar, Yurt ‹çi
Teslimatlarda da 
H›z Kesmiyor
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Ald›¤› 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 

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.

SAVUNMA
HABER
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SS‹K’ten Sürpriz 
Kararlar Ç›kt›

A400M’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›.

Dördüncü A400M de Göklerde
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Türk 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, 

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.

TUSAfi, THY ve THY Teknik, 
Ortak Giriflim fiirketi ‹çin Mutabakata Vard›
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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 Ba-
kü’nün 1994’te imzalam›fl olduklar› devletleraras› anlaflmala-
ra 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›n-
dan silahl› bask› ve askeri sald›r›ya u¤rad›¤›nda, mevcut im-
kânlar kapsam›nda, askeri tedbirler de dâhil olmak üzere, BM

Sözleflmesi’nin 51’inci maddesi ile tan›nm›fl tüm za-
ruri tedbirlerin al›nmas›na ve birbirleri-

ne yard›m edilmesine karar

ANAL‹Z
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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

Azerbaycan Cumhurbaflkan› ‹lham Aliyev, Savunma Bakan› Safar Abiyev ile birlikte, 
"Kalkan 2010" askeri tatbikat›na haz›rlanan birlikleri teftifl ediyor.
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veriliyor. Önemli bölümünü savunma teknolojileri konular›n›n
oluflturdu¤u anlaflman›n 3’üncü maddesinde ise savunma
teknolojileri ve askeri alandaki politikalar›n hayata geçirilme-
si ve her iki devletin silahl› kuvvetleri aras›ndaki ifl birli¤inin
daha da güçlendirilmesi kabul ediliyor. Bu kapsamda, müflte-
rek askeri operasyonlar›n düzenlenebilmesine yönelik, askeri
altyap› eksikliklerinin tamamlanmas›, silahl› kuvvetlerin e¤iti-
mi ve gerekli harp araç ve gereçlerinin temini için tüm milli
tedbirlerin al›naca¤› da belirtiliyor.
Anlaflmayla, savunma sektöründe gerçeklefltirilmesi plan-
lanan 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 tatbikatla-
r›n düzenlenmesi, silahl› kuvvetlerde görev yapan subayla-
r›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.

Azeri Savunma 
Sanayisi Ata¤a 
Kalk›yor
Azerbaycan Savunma Sanayi-
si, 2005 y›l›nda, Savunma Sa-
nayisi Bakanl›¤› (SSB)’nin ku-
rulmas› ile faaliyetlerine bafl-
lad›. 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 Azerbay-
can, 3 milyar dolar civar›nda
olan 2011 y›l› savunma bütçe-
sinin yüzde 30’unu da savun-
ma sanayisine ve moderni-
zasyon çal›flmalar›na ay›rma-
y› planl›yor.

Azerbaycan’da halen, savun-
ma sanayisinde faaliyet gös-
teren özel sektör firmas› bu-
lunmuyor. Ancak, Bakü’de
ofis ya da flube açan yabanc›
firma say›s›, özellikle son 3
ila 4 y›lda giderek artm›fl du-
rumda.
Azerbaycan’da ilk olarak fa-
aliyet 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 Ba-
kü’de kurduklar› firmalar
arac›l›¤›yla, modernizasyon
ve di¤er teknik alanlarda hiz-
met vermeye bafllad›.
SSB’nin kurulmas›n›n ard›n-

dan, her geçen gün Türk firmalar›n›n Azerbaycan’daki savun-
ma sanayisine katk›s›n›n artt›¤› görülüyor. Önceki y›llarda,
Azerbaycan Silahl› Kuvvetlerinin teçhizat tedarikinde önemli
görevler üstlenen, baflta ASELSAN ve Makina ve Kimya En-
düstrisi Kurumu (MKEK) olmak üzere, çeflitli Türk firmalar›,
art›k baz› ürünlerini, lisans alt›nda ya da ortak olarak Azerbay-
can’›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 anlafl-
ma 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› maddele-
rin müflterek üretimine yönelik, de¤eri 1 milyon 150 bin dolar
olan anlaflmalar imzaland›. MKEK ile imzalanan anlaflma ile
Azerbaycan’da mühimmat üretimi faaliyetlerinin geniflletil-
mesi de söz konusu. Ekim ay›nda SSB ve OTOKAR, Kas›m’da
ise SSB ve ROKETSAN aras›nda, ortak üretime yönelik anlafl-
malar›n yap›ld›¤› da edindi¤imiz bilgiler aras›nda.
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Azeri Savunma Sanayisi Bakan›
Yaver Camalov, SOFEX 2010
fuar›nda, MKEK stand›nda keskin
niflanc› tüfe¤ini incelerken

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.
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Türk firmalarla ifl
birli¤ine Bakü’nün
büyük önem ver-
di¤ini söyleyen
Azerbaycan Savun-
ma Sanayisi Bakan›
Yaver Camalov da Azeri savun-
ma sanayisinin, bafllang›çtan iti-
baren 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› belir-
tiyor. 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‹K-
LAL) 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 an-
laflmaya var›lm›fl. Projelerin, 2011’in ilk aylar›nda gerçeklefl-
tirilmesi bekleniyor.
Göreve bafllad›ktan sonra ilk devletleraras› ziyaretini Anka-
ra’ya yapan Camalov, yapt›¤› de¤erlendirmede, Türk firma-
lar›n›n Azerbaycan savunma sanayisinin kurulmas›ndaki
katk›lar›n›n çok k›ymetli oldu¤unu vurgulam›fl ve gelecek y›l-
larda 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 sa-
vunma sanayilerinde ifl birli¤i konusunu tart›flmak ve müflte-
rek projeleri tayin etmek için, bir çal›flma grubu oluflturulma-
s› kararlaflt›r›ld›. Çal›flma grubunun, ihalelere dair haberleri
karfl›l›kl› olarak de¤erlendirmesi ve savunma fuarlar›na müfl-
terek 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:
� ASELSAN ile SSB tesislerinde BTR araçlar›n›n 

modernizasyonu,

� ASELSAN ile termal görüfl sistemleri ve gece görüfl 
dürbünlerinin üretimi,

� ASELSAN Bakü firmas› taraf›ndan Azerbaycan Silahl› 
Kuvvetlerinde kullan›lan telsizlere ve di¤er askeri 
sistemlere teknik hizmetlerin verilmesi,

� MKEK teknolojisi ile mühimmat ve patlay›c› maddeler 
üretimi,

� ROKETSAN ile 107 mm ve 122 mm’lik topçu roketlerinin
üretimi,

� ÖZTEK Tekstil firmas› ile müflterek multispektral 
kamuflaj (gizleme) a¤› üretimi,

� T‹SAfi firmas› ile müflterek Zafer, Zafer-K ve ‹nam isimli,
farkl› modellerde tabancalar›n›n üretimi,

� 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:
� Azerbaycan’da OTOKAR ile birlikte, taktik tekerlekli 

araçlar›n üretimi,
� 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,

� Müflterek helikopter üretimi ve Azerbaycan’›n ATAK 
projesine kat›l›m›,

� Azeri T-72 ana muharebe tanklar›n›n modernizasyonuna
Türk firmalar›n›n kat›l›m›;

� Azerbaycan’›n ALTAY projesine kat›l›m›;
� Azerbaycan’›n Yeni Nesil Telsiz projesine kat›l›m›;
� Azerbaycan’›n Modern Piyade Tüfe¤i projesine kat›l›m›;
� Baz› silahlar›n müflterek üretimi;
� 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›,

� 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

SOFEX 2010'da Azeri ve Türk heyetleri bir arada.



Kuvvetlerine AB-25 s›n›f› botun karfl›l›ks›z verilmesi ve 2008
y›l›nda Hava Kuvvetleri Ana Komuta Merkezinin modernizas-
yonu da Türkiye taraf›ndan üstlenilmifltir. Ayr›ca Azeri Jandar-
mas›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 oluflturul-
mas›nda önemli roller üstlenmifltir. Bu dönemde, Azeri Silah-
l› 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. Ya-
k›n dönemde, TUSAfi ile “Turna” hedef uçaklar›n›n tedarikine
dair anlaflman›n onaylanmas› ve HAVELSAN taraf›ndan gelifl-
tirilen Topçu At›fl Simülatörü’nün Azeri Savunma Bakanl›¤› ta-
raf›ndan al›nmas› gibi baz› önemli geliflmeler yaflanm›flt›r.

‹ki Devlet, Bir Millet, Bir Ordu
Ulu önder Atatürk’ün “Azerbaycan’›n sevinci sevincimiz, kede-
ri 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 itiba-
ren Azerbaycan’›n Türkiye’den askeri konularda sürekli ola-
rak ald›¤› destek bugün de devam etmektedir. Türk Milli Sa-
vunma 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 Aze-
ri subaylar›n›n e¤itimi, silahl› kuvvetlerin gelifltirilmesi, kara,
deniz, hava kuvvetleri ile s›n›r kuvvetleri ve jandarma teçhizat-
lar›n›n tedarikinde önemli bir rol üstlenmektedir. Ayr›ca Azer-
baycan askeri okullar›nda, Savunma Bakanl›¤› ve Jandarma
Komutanl›¤›ndaki önemli görevlerde Türk müflavirler ve ö¤-
retmen subaylar halen görev yapmaktad›r.

Azeri askeri uzmanlar, Bakü ve Ankara aras›nda imzalanan bu
anlaflmay›, Azerbaycan’›n askeri imkânlar›n›n ve gücünün art-
t›r›lmas›n› sa¤layacak önemli bir geliflme olarak nitelendirir-
ken, ayn› zamanda, Rusya taraf›ndan Ermenistan’a yap›lan
yard›mlara verilen, üst seviyede bir karfl›l›k oldu¤unu da dü-
flünüyor. Azeri uzmanlar ayr›ca, Azerbaycan ve Türkiye ara-
s›ndaki askeri ve siyasi ifl birli¤inde yeni bir dönemin bafllan-
g›c› olarak gördükleri bu anlaflma ile birlikte, Azerbaycan’›n
toprak bütünlü¤ü ve güvenli¤inin de fiili olarak Türkiye’nin ga-
rantörlü¤ü alt›na girdi¤i fleklinde de¤erlendirmelerde bulunu-
yor. 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 Kuv-
vetleri komutanlar›na Türk subaylar›n›n yard›mc› olarak atan-
mas› ve Türk firmalar›n›n Azeri Silahl› Kuvvetlerinin ihaleleri-
ne daha aktif kat›l›m› gibi önemli geliflmelerin de k›sa süre
içinde hayata geçirilmesi planlan›yor.
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HAVELSAN taraf›ndan 
gelifltirilen Topçu E¤itim Simülatörü
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Savafl uça¤› üretebilen
az say›da ülkeden biri
olan ‹sveç, ad›n›, kartal

bafll› ve kanatl› bir aslan flek-
linde tasvir edilen mitolojik
yarat›ktan alan Gripen’i, ül-
kenin envanterindeki Saab 35
Draken ve Saab 37 Viggen’lerin
yerini almas› için gelifltirdi.
Parlamentosunun 1982 y›l›n-
da verdi¤i onayla birlikte ‹s-
veç, bafllang›çta JAS ad› veri-
len program› yürürlü¤e koy-
du. Jakt (Avc›), Attack (Taar-
ruz) ve Spaning (Keflif) keli-
melerinin bafl harflerinden
oluflan JAS, ayn› zamanda
Gripen’in çok yönlü yap›s›n›
da ortaya koyuyordu. ‹lk uçu-
flunu 1988 y›l›nda gerçeklefl-
tiren uçak, operasyonel kul-
lan›ma girdi¤i 1997’den bu
yana ‹sveç Hava Kuvvetlerin-
deki görevini sürdürüyor.
Gripen NG (Next Generation /
Gelecek Nesil) olarak adlan-
d›r›lan yenilenmifl versiyo-
nuyla, yeni nesil savafl uçak-
lar› aras›nda gösterilen
uçak, özellikle a¤ merkezli

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

Gripen 
Gelece¤in Savafllar›na 
Haz›rlan›yor
A¤ merkezli operasyon kabili-
yetinin 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› hedef-
leniyor. Böylece, uça¤›n, ha-
rekât s›ras›nda di¤er hava,
kara ve deniz unsurlar›yla ke-
sintisiz veri al›flverifli yapabil-
mesi ve bilgi paylafl›m› saye-
sinde pilotun durumsal far-
k›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 hava-
dan 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 aviyonik-
ler ve silah sistemlerinin
uça¤a kolayca entegre edile-
bilece¤i bir tasar›m›n dikkate
al›nm›fl olmas›, uça¤a gelifli-
me aç›k bir yap› kazand›r›yor.

Teknoloji 
Transferine de 
Yeflil Ifl›k
Saab, Gripen’in ihracat çal›fl-
malar›nda, muhtemel kullan›-
c›lara, teknoloji transferini de
içine alan kapsaml› bir endüs-
triyel ifl birli¤i teklif ederek,
stratejik ihtiyaçlar›n karfl›lan-
mas›n›n yan› s›ra ekonomik
kazan›mlar yaratmay› da he-
defliyor. Ayr›ca ‹sveç hüküme-
tinin destekledi¤i bu çal›flma-
larda, oldukça esnek finans-
man 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 za-
mana 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 mo-
dern aviyonik sistemleri ve si-
lah sistemlerini kullanabilen
Gripen’in NATO standartlar›-
na da uyumlu olmas›, uça¤›,
envanterlerine Bat› standart-
lar›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 sa-
vafl uça¤› ihtiyac› kapsam›nda
gündemine ald›¤› uçaklardan
biri olan Gripen ile Danimar-
ka, Romanya ve ‹sviçre’nin ya-
n› s›ra Bulgaristan, H›rvatis-
tan ve Hollanda’n›n da ilgilen-
dikleri biliniyor.

ANAL‹Z

18

MSI Dergisi - Ocak 2011 www.milscint.com

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.

‹sveç’in 
Kanatl› Aslan› 
Gripen 
Gelece¤e 
Uçuyor

Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com
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MBDA’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 Sanayileflme-
den Sorumlu Baflkan Yard›m-
c›s› Giovanni Bertolone’nin,
‹talyan devinin Türkiye’de bu-
güne kadar gerçeklefltirdi¤i
projeler ve gezinin içeri¤i
hakk›nda detayl› bilgi verme-
siyle bafllad›. Ankara’da im-
zalanan çerçeve anlaflmas›-
n›n detaylar› konusunda ken-
dilerine sürekli bilgi talebi
geldi¤ini, fakat mevcut gizlilik
anlaflmalar› çerçevesinde is-
teklere yan›t veremedikleri
için bir hoflnutsuzluk do¤du-

¤unu ifade eden Bertolone,
bu gezi süresince yap›lacak
teknik sunumlar, operasyon
ortam›n›n görülmesi ve üre-
tim tesislerinin ziyareti ile ifl
birli¤inin boyutlar›n›n daha
net anlafl›labilece¤ini belirtti.
Türkiye ile ifl birli¤i hususun-
da iliflkilerini derinlefltirmeyi
hedeflediklerini vurgulayan
Bertolone, daha sonra MBDA

‹talya olarak, sanayi enteg-
rasyonu anlay›fl›n›n bir ülke-
nin iç dinamiklerine hâkim
olmaktan geçti¤ini düflün-
düklerini söyledi ve ekledi:
“Türkiye’nin ihtiyaçlar›ndan
bir tanesi yüksek operasyon
kapasitesi, bir di¤eri de ope-
rasyonlar gerçeklefltirilirken
ne yap›ld›¤›na en üst düzeyde
vak›f olabilmektir.”
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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

SAMP/T sisteminin 
mühimmat transfer arac›
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Türkiye’nin 
OCCAR F›rsat›
Ertesi gün ‹talyan Ordusu-
nun Füze ve Topçu S›n›f
Okulu’nda devam eden gezi-
de, ilk olarak hizmete giren
SAMP/T sistemlerini görme
f›rsat› bulduk. Burada ger-
çeklefltirilen sunumda,
SAMP/T sistemi ve Türki-
ye’ye sunulan projenin detay-
lar› hakk›nda faydal› veriler
aktar›l›rken, bas›n mensup-
lar› da sorular›na cevap ara-
d›. Sunumda, T-LORAMIDS
projesi kapsam›nda Türki-
ye’ye teklif edilen çözümün
yan› s›ra MBDA ve Thales
firmalar›n›n oluflturdu¤u
EUROSAM konsorsiyumu-
nun üretti¤i, NATO’ya tam
uyumlu kara ve deniz ko-
nufllu 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 ol-
mak üzere, ‹ngiltere taraf›n-
dan kullan›l›yor. Tedarik ve
entegrasyon faaliyetlerinin,
Avrupa Birli¤i ve NATO hi-
mayesinde, kurulufluna kat›l-
mak isteyen ülkelere aç›k
idari bir yap›n›n benimsendi¤i
OCCAR (Organisation for Joint
Armament Cooperation)
ajans› üzerinden yürütüldü-
¤ünü söyleyen yetkililer, 
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360 derecelik hava savunmas› sa¤layabilen 
SAMP/T sisteminin lançer arac›



ifl birli¤i yap›lmas› halinde,
flu an gözlemci pozisyonun-
da yer alan Türkiye’nin de
OCCAR’da temsil edilebile-
ce¤ini ve Türkiye’nin ajansa
kat›labilmesi için, kendileri-
nin tüm deste¤i verecekleri-
ni 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 edilebil-
di¤inin ve ayr›ca Türkiye’de-
ki mevcut altyap›ya entegre
edilebilece¤inin de alt›n›
çizdi. Burada dikkat çekilen
baflka bir konu ise her ne
kadar kabiliyeti olsa da sis-
temin ifllemesi için NATO’ya
entegrasyonun flart olma-
mas›. Böylece Türkiye, di-
¤er hiçbir unsura ihtiyaç
duymadan, kendi havadan
erken ihbar ve kontrol
uçaklar› ve komuta kontrol
sistemleri ile tam bir ileti-
flim içinde operasyonel ka-
biliyete 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 savun-
ma kabiliyeti olan bu iki üni-
te, bir üst komuta kontrol
merkezine ba¤lanabiliyor.
Reaksiyon süresinin de son
derece düflük oldu¤unu
vurgulanan sistemin, ayn›
anda birden fazla füze atefl-
leyebiliyor olmas› nedeniy-
le, yine birden fazla efl za-
manl› hava savunma ope-
rasyonunu yönetebildi¤ini
belirtiliyor.
Gezi s›ras›nda yap›lan su-
numda, ‹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› durul-
du. Sunumdan edindi¤imiz
bilgilere göre, SAMP/T’nin
at›fl kontrol ünitesi, stan-
dart Link 11 ve Link 16 tak-
tik veri yolu üzerinden, 
NATO sistemleri ile do¤ru-
dan ba¤lant› kurabiliyor.
Burada yer alan dost-düfl-
man tan›ma (IFF) sistemi
sayesinde, taktik kontrolün,
do¤rudan yerel birimle ger-
çeklefltirilmesi de garanti
alt›na al›n›yor. ‹ki operatör
taraf›ndan idare edilen at›fl
kontrol ünitesi, sahaya ya-
y›lm›fl konumdaki lançerleri
telsiz ba¤lant›s› ile idare
ediyor. Operasyonun kalbi
olarak tan›mlanan at›fl kon-
trol ünitesi, saniyede bir tur
dönerek, 360 derece tara-
ma gerçeklefltiren Arabel
adl› çok ifllevli bir radarla
kontrol ediliyor. X band’da
görev yapan bu radar, -5 /
+90 derece tarama aral›¤›y-
la, hava sahas›n› kontrol al-
t›nda tutabiliyor. Modern
anteni sayesinde radar, bir
yandan mevcut hedeflerin 3
boyutlu takibini gerçeklefl-
tirirken bir yandan da yeni
hedeflerin tespitini yapabi-
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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.



liyor. Bütün bunlar›n yan›n-
da atefllenmifl füzelerle de
irtibat›n› sürdüren radar,
ortamdaki elektronik karfl›
tedbir sistemlerinin varl›¤›-
n› ve varsa yerini tespit ede-
biliyor.
Bu ifllevleri tek bafl›na ger-
çeklefltiren radar›n, Türki-
ye’ye önerilen sistemde,
bir baflka uzun menzilli ra-
dar olan Thales üretimi 
GM400 veya envarterdeki 
TRS-22XX ile uyum içinde
çal›flaca¤› belirtiliyor. Ko-
muta kontrol birimi ile do¤-
rudan irtibat kuracak olan
GM400, Link16 veya di¤er
ulusal veri yollar› üzerin-
den, Türk hava savunma
noktalar›na ba¤lanacak.
Kat› hal teknolojisini kulla-
nan GM400, nakledilebilme
özelli¤iyle 500x500 km’lik
bir alan hâkimiyetinin iste-
nilen her yerde kurulabil-
mesi anlam›na geliyor.

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

tik kontrol ifllemleri bu bi-
rim üzerinden gerçekleflti-
riliyor. Bu en kritik unsurun
bir baflka ifllevi de simülatör
olarak kullan›labilmesi. Ko-
muta kontrol merkezine
ba¤l› her bir at›fl ünitesinde
dikey olarak atefllenmeye
haz›r 8 adet Aster 30 füzesi
bulunuyor. Lançerlerde ya-
tay olarak tafl›nan füzelerin
tümü, 10 saniye gibi çok k›-
sa bir sürede çeflitli hedef-
lere f›rlat›labiliyor. Perso-
nele olan ihtiyaç, sadece ko-
nuflland›rma esnas›nda or-
taya ç›k›yor. Sonras›nda ise
ifllemler uzaktan komuta
edilerek yürütülüyor. Çok
çevik bir füze olarak tan›m-
lanan Aster 30, aktif radar›-
n›n kendine kazand›rd›¤› ka-
biliyet dâhilinde, hedeflerin
rotalar›n› de¤ifltirmeleri du-
rumunda dahi kendi rotas›n›
yeniden düzenleyerek taar-
ruzunu sürdürebiliyor. Ae-
rodinamik kontrol yüzeyleri
ve anl›k manevralara olanak
veren itki sistemleri saye-
sinde hedefine do¤ru yol
alan Aster 30, hareketli lü-
leleri sayesinde, dikine f›r-
lat›ld›¤› halde, hemen hede-
fine yönelebiliyor.

Ne Öneriliyor?
Teknik detaylar hakk›ndaki
sunumdan sonra, s›ra ifl bir-
li¤i koflullar›na geldi¤inde ise
yetkililer, EUROSAM anlay›-
fl›n›n öneminden bahsetti.
Yerel sanayi ile ifl birli¤i ve
üretim ortakl›¤› faaliyetleri-
nin bu programdaki en temel
faktör oldu¤unun ifade edil-
di¤i konuflmalarda; projelen-
dirme, tasarlama, gelifltir-
me, gerekirse yeniden tasar-
lama, deneme ve moderni-
zasyon gibi unsurlar›n tama-
m›n›n birlikte yürütülmesinin
hedeflenildi¤i dile getirildi.
Lisans verip gerisine kar›fl-
mama gibi bir durumun aksi-
ne, böylesine kapsaml› bir
içerikle yola ç›kt›klar›n› vur-
gulayan yetkililer taraf›ndan,
bu ifl birli¤inin uzun bir süre
önce tasarland›¤›n›, hatta
Türk savunma sanayisinin
önemli kurumlar› ile de¤er-
lendirildi¤i
de belirtildi.
Halen de¤iflik f›r-
satlar konusun-
da aray›fl için-
de oldukla-
r›n› dile ge-
tiren yetki-
liler, hâliha-

z›rda baz› Türk firmalar›yla
çerçeve anlaflmalar› imzala-
d›klar›n› da belirtti. Yetkiliye
göre buradaki hedef, ortak
bir anlay›fl gerçeklefltirmek
ve ifl birli¤inin temel ilkeleri-
ni bir araya getirmek. 
EUROSAM’›n amac› da Türk
savunma sanayisi ile etkili bir
ifl birli¤i gerçeklefltirme esa-
s›na dayan›yor. 
Türk firmalar›n›n, sistemin
ana parçalar›n›n, hem Türki-
ye hem de üçüncü pazarlar
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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

SAMP/T’nin komuta kontrol merkezine ba¤l› her bir at›fl ünitesinde, dikey olarak atefllenmeye haz›r 8 adet Aster 30 füzesi bulunuyor.



için üreticisi ve çözüm orta¤›
olmalar›n› öngördüklerini
söyleyen yetkililer, bu öngö-
rünün, ülkemiz aç›s›ndan ge-
tirilerinin bafl›nda, sistem
üzerinde kay›ts›z flarts›z ege-
menlik ve düflük kullan›m
maliyetleri oldu¤unu söyle-
yerek konuflmalar›n› nokta-
lad›.

Rakipler
Sunumun soru-cevap k›sm›n-
da, kuflkusuz Türk bas›n men-
suplar›n›n en çok merak etti¤i
konulardan biri, T-LORAMIDS
ihalesinde EUROSAM’›n ken-
disine 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 iha-
ledeki en uygun aday kabul
edilebilece¤inden flüphesi ol-
mad›¤›n› ifade eden yetkililer,
Türkiye’nin taleplerine tama-
m›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 de-
rece güçlü bir öneriyi kapsa-
d›¤›n› vurgulayan yetkili, hü-
kümetlerin karfl›l›kl› olarak
ihraç izni verdi¤i her konuda
transfere olumlu bakt›klar›n›
belirtti. Yetkili ayn› zamanda,

“Ne olursa olsun müflterimiz
tam olarak ba¤›ms›z bir fle-
kilde ihtiyaçlar›n› karfl›laya-
bildi¤inde bizim iflimiz bite-
cek” diyerek, Türk taraf›n›n
hassasiyetlerinin fark›nda ol-
du¤unu hissettirirken, MSI
Dergisi’nin, bundan birkaç y›l
önce, bu tip bir karfl›laflt›r-
may› detayl› bir flekilde yapt›-
¤›n› da hat›rlatmadan geç-
medi.

Füze Kalkan›’n›n 
Bir Parças› m›?
Son günlerin en önemli ko-
nular›ndan biri olan füze
kalkan› tart›flmalar›na yö-
nelik EUROSAM’›n bu kal-
kan›n neresinde oldu¤unun
sorulmas› üzerine yetkili-
ler, SAMP/T’nin, bir NATO
sistemi olarak nas›l entegre
edilece¤ine dair çal›flma yap›-
lan temel simülasyon mer-
kezlerinden biri olduklar›n›
söyledi. Yetkililere göre
SAMP/T, ‹talya ve Fransa bafl-
ta olmak üzere, uluslararas›
füze kalkan› denebilecek olu-
flumun bir parças›n› teflkil edi-
yor. Bu durumun Lizbon An-
laflmas›’na uyup uymad›¤›n›n
sorulmas› üzerine yetkili, sis-
temin NATO füze kalkan›
program›na uyumlulu¤unu
görebilmek için halihaz›rda si-
mülasyon üzerinde analizlerin
yap›ld›¤›n›, zaten SAMP/T’nin
gelifltirilme sebebinin de Av-
rupa’ya yönelik bir balistik fü-
ze tehdidi senaryosu üzerin-
den ortaya ç›kt›¤›n› belirttiler.

Böylesi bir ifl birli¤i teklifinin
neden bugün gündeme geldi-
¤i, benzer bir ifl birli¤inin ger-
çeklefltirilmesinin 5 y›l önce
mümkün olup olmad›¤› konu-
sunda sorulan bir soruyu da
yan›tlayan yetkililer, günü-
müzde art›k haz›r al›mlar üze-
rinden yürütülen anlaflmala-
r›n kabul edilen bir anlay›fl ol-
maktan ç›kt›¤›n› ve her ne ka-
dar 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 firmala-
r›n zaten teknolojik aç›dan
kendilerine ulaflt›¤›n› da
sözlerine ekleyen yetkililer
taraf›ndan, pazarda fiyat›n
da çok büyük ayr›cal›k ya-
ratt›¤›n›n alt› çizildi.
Türkiye için stratejik öneme
sahip T-LORAMIDS ihalesin-
deki en güçlü adaylardan, fü-
ze sistemleri alan›nda önde
gelen firmalardan biri olan
MBDA’n›n düzenledi¤i bu ba-
s›n gezisinden edindi¤imiz
bilgilerle oldukça memnun
bir flekilde ayr›ld›k. Füze Kal-
kan› tart›flmalar› bir yana,
kendi öz hava savunmas› için
büyük bir gereksinim içinde
olan Türkiye’yi yak›n zaman-
da sonuçland›rmas› gereken
ciddi bir süreç bekliyor. Ge-
liflmeleri hep birlikte göre-
ce¤iz.

ANAL‹Z
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EUROSAM’›n Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi projesi 
kapsam›nda Türkiye’ye önerdi¤i çözüm

SAMP/T sisteminin 
ARABEL radar›n› ve güç modüllerini 
tafl›yan araçlar›





Uzun bir aradan sonra,
çok önemli uluslara-
ras› görevlerin üste-

sinden baflar› ile gelmifl
olan eski birli¤imi, bu vesile
ile tekrar görebilme imkân›
bulmufl olmak da ayr› bir
heyecan kayna¤› oldu. Geç-
mifli 2004 y›l›na uzanan bu
tatbikat serisinin ilki yap›l-
d›¤›nda, mensubu oldu¤um
birli¤in, idari ve hizmet ko-
layl›klar› anlam›nda NATO
standartlar›n›n bile üzerine
ç›kaca¤›, asl›nda o tarihler-
de belliydi. Hemen ertesin-
de, 2005 y›l›nda, NRDC-T
karargâh›n›n, Afganis-
tan’daki ola¤anüstü baflar›l›
ISAF deneyimi de bu tespiti-
mizi do¤rular nitelikte bir
geliflmeydi…
07-15 Aral›k 2010 tarihle-
rinde icra edilen 
“EURASIAN STAR” tatbika-
t›n›n 8’inci günü olan 14
Aral›k’ta düzenlenen bas›n
turu, görevli personelin,
bafllang›çtan itibaren gös-
terdi¤i yak›n ilgi ve s›cak
deste¤in de etkisiyle, ya¤›fl-
l› 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›r-
g›zistan, Makedonya ve S›r-
bistan’dan kat›l›mc›lar›n da

ÖZEL HABER
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“EURASIAN STAR”›n
Y›ld›z› Yine NRDC-T Oldu

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.comT

ü
m

 F
o
to

¤r
af

la
r:

©
M

S
I

D
er

gi
si



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

Gö¤sümüz
Kabararak ‹zledik
Tatbikat›n hedefleri içeri-
sinde bulunan, temel ko-
muta fonksiyonu olan, “du-
rumsal fark›ndal›k, bilgi yö-
netimi, harekât alan›n›n fle-
killendirilmesi, hedef yöne-
timi, planlama ve koordi-
nasyon” gibi hususlar›n na-
s›l uyguland›¤›n› görme
flans›m›z olmad›. Ancak,
bas›na aç›k program›n he-
men bafl›ndaki bas›n brifin-
gi sayesinde, tatbikat hedefi
olarak ifade edilen, karma-
fl›k, güncel ve de¤iflken ça-
t›flma ortam›nda harekât ic-
ra etme kabiliyetinin geliflti-
rilmesi için Kolordunun
elinde yeterli alt yap› ve im-
kânlar›n bulundu¤unu ö¤-
rendik. NATO Mukabele
Kuvveti ve Kara Unsur Ko-
mutanl›¤› (KUK)’un, tatbi-
kat›n jenerik senaryosunda
belirtilen bir bölgede, “in-
sani durumu düzeltmek”
maksad›yla, Birleflmifl Mil-

letlerin verdi¤i yetkiye da-
yanarak, nas›l bir teflkilat
yap›s› ile ne flekilde görev
yapaca¤›n›, bu s›n›rl› bilgi-
lendirme s›ras›nda tam an-
lam›yla ö¤renememekle
beraber, tatbikata Özel
Kuvvetler Komutanl›-
¤›ndan kat›lan

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

kurtarma görevinde 160 ka-
zazedeyi kurtarm›fl bulunan
bu komutanl›¤›n, envante-
rindeki son derece geliflmifl
teçhizat› ve kullan›c›lar›n›n
profosyonelli¤ini, tatbikat
senaryosu içerisinde icra
edilen sel felaketinde mah-
sur kalan sivillerin helikop-
terle kurtar›lmas› faaliyeti

çerçevesin-
de, gö¤sü-
müz kabara-
rak izledik.
Daha sonra,
tatbikat alan›n-
da; muhabere,
istihkâm, KBRN
(Kimyasal, Biyolo-
jik, Radyolojik ve
Nükleer) savunma
birlikleri ile seyyar
cerrahi hastaneyi ye-
rinde inceleme f›rsat›-
m›z da oldu. Tatbikata,
Nasuh Mahruki bafl-
kanl›¤›ndaki deneyimli bir
ekiple kat›lan, baflar›lar›n›
her zaman takdirle izledi¤i-
miz AKUT (Arama Kurtarma
Timi)’un açm›fl oldu¤u sergi
ile ellerinde mevcut bulu-
nan donan›m› görme ve za-
man k›s›tlamas›n›n elverdi-
¤i ölçüde bilgi edinme f›rsa-
t› da bulduk.
3’üncü Kolordu Komutanl›-
¤›n›n, dünyan›n herhangi bir

yerinde icra edilecek bir
NATO harekât›nda, KUK
olarak görev almas› halin-
de, karargâh ile kriz bölgesi
aras›nda ses, görüntü ve
veri irtibatlar›n› sa¤layacak
olan uydu ba¤lant›l› muha-

bere araçlar›ndan baflka,
KUK ile ast birlikleri

aras›ndaki irtibatlar›
sa¤layacak olan tak-

tik saha muhabere
sistemleri ve yine

deniz afl›r› ses ve
görüntü ile irtibat

sa¤layacak telsiz sistem-
leri, muhabere bilgi ifllem,
görüntü ve ses irtibatlar›n›n
kolay yönetilebilmesini sa¤-
layan ve ilave güç kayna¤›na
ihtiyaç duymayan mobil
santral ve sunumcu araçla-
r›, Kolordunun sahip oldu¤u
modern muhabere imkân
ve kaabiliyetinin yerinde gö-
rülmesi bak›m›ndan çok et-
kileyiciydi.
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Do¤al Afetler Arama ve Kurtarma Tabur Komutanl›¤›

Sel felaketinde mahsur kalan sivillerin 
helikopterle kurtar›lmas›



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

s› bulamad›¤›m›z ROLE-2
Mobil Seyyar Cerrahi Hasta-
ne’nin, görebildi¤imiz kada-
r›yla bile, muharebe saha-
s›nda hem milli olarak hem

de NATO’nun gerçekten ihti-
yaç duydu¤u bir muharebe
hizmet destek ünitesi oldu-
¤unu görmek de mümkün-
dü. Seçkin gözlemcilerin de
ayn› saatlerde ayn› yerdeki
program› nedeniyle h›zlan-
d›r›lan bas›n turu, planland›-
¤› flekilde nazik bir ikram ile
sona erdirildi.

NATO’nun 
Gözbebe¤i: NRDC-T
Kolordu imkân ve kabiliyet-
leri aras›na;
� 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,

� M113 A2T2 z›rhl› 
ambulans arac›n›n,

� ‹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

� 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 bü-
yüklü¤ünü ve NATO’nun,
neden her kriz bölgesine
NRDC-T’yi görevlendirmek
istedi¤ini anlamak kolayla-
fl›yor.
Biz, MSI dergisi ekibi olarak
gurur duyduk, kuvvetle
muhtemeldir ki, icra edilen
tatbikat›n baflar›s›, herhan-
gi bir nedenle, bu imkân ve
kabiliyete ihtiyac› olabilecek
dost ve müttefik ülkelere de
güven verecektir.
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KBRN Savunma Birlikleri 

M113 A2T2 
Z›rhl› Ambulans
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Savunma Sanayii ‹cra
Komitesi’nin 15 Aral›k
2010 tarihli toplant›-

s›nda, “Hava Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›n›n 2020’li y›llar-
dan sonraki jet e¤itim uça¤›
ve muharip uçak ihtiyac›n›n
karfl›lanmas› maksad›yla,
kavramsal tasar›m yap›l-
mas› için TUSAfi – Türk Ha-
vac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi.
ile sözleflme görüflmelerine
bafllanmas›na” karar veril-
di¤i aç›kland›.
Kuflkusuz bu haber on y›l-
lard›r süregelen “Türkiye,
kendi savafl uça¤›n› tasarla-
yabilir mi, tasarlamal› m›?”
tart›flmas›na yeni bir boyut
getirecek, önemli bir karar-

d›r. Hatta projenin “Gizli”
gizlilik derecesi kapsam›n-
da ele al›nmamas› itibari ile
bu giriflimi, Dünya’ya mey-
dan okuma olarak nitelen-
dirmek de mümkün olabilir.
Bu aflamada, kendi uça¤›n›
gelifltirmek için baflka ülke-
lerin geçmiflte gösterdi¤i

çabalardan k›saca bahset-
mek yararl› olacakt›r. De¤i-
flen flartlar ve Türkiye’ye
özgü özellikler nedeni ile
Türkiye’nin yaflayaca¤› tec-
rübeler, baflka ülkelerin ya-
flad›¤› tecrübelerden muh-
temelen farkl› olacakt›r. Bu
sebeple, baflka ülkelerde
yaflanan tecrübeleri, “Tür-
kiye’de de bunlar olur” ön
yarg›s› ile de¤il, “Nelerin
yaflanma ihtimali var?” ba-
k›fl aç›s› ile incelemek en
uygun sonuçlar› verecektir.

Mevcut Durumun 
K›sa Özeti
Her fleyden önce, flu tespiti
yaparak bafllamak gerekir:
Bugün dünya üzerinde, her
parças›n› özgün olarak ta-
sarlay›p üretti¤i jet savafl
uçaklar›n› envanterine ala-

rak kullanan üç ülke kal-
m›flt›r: ABD, Fransa ve Rus-
ya. Bu üç ülke, gövde tasa-
r›m›, motoru, aviyonikleri,
alg›lay›c›lar› (radar, elek-
tro-optik vb) ve silahlar›
baflta olmak üzere, uçakla-
r›n›n her parças›n› kendileri
tasarlay›p üretebilmekte-
dir. ABD ve Rusya, ülke bü-
yüklükleri ile de orant›l›
olarak, çok say›da uçak kul-
lanmalar›n›n getirdi¤i ölçek
ekonomisinden ve gelenek-
sel ihracat hacimlerinden
faydalanarak, jet savafl uça-
¤› tasar›m› ve üretimini, di-
¤erlerine göre daha uygun
flartlarda ele alabilmekte-
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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

Türk Jet E¤itim 
ve Muharip Uça¤›ndan

Neler Beklemeliyiz?
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Hindistan’›n
gelifltirme

çal›flmalar›n›
sürdürdü¤ü

Kaveri motoru
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dir. Fransa ise Mirage (Mi-
rage III, Mirage 5, Mirage F-
1 ve Mirage 2000) serisi
uçaklarla yakalad›¤› etkile-
yici ihracat serisinden de
faydalanarak bugüne getir-
di¤i, tümü ile Frans›z uçak
gelene¤ini sürdürmekte
güçlükler yaflamaktad›r. ‹n-
sans›z savafl uça¤› nEUROn
projesinin çeflitli Avrupa ül-
keleri ile birlikte ele al›n-
mas›, Frans›zlar›n bu konu-
daki yaklafl›mlar›nda bir de-
¤iflim yaflanmakta oldu¤u-
nun güncel bir göstergesi
olarak görülebilir.
ABD, Fransa ve Rusya üçlü-
sünü, yine tüm birleflenle-
rin özgün tasar›m›n› ve üre-
timini bir ifl birli¤i çat›s› al-
t›nda gerçeklefltirebilen; ‹n-
giltere, Almanya, ‹talya ve
‹spanya (‹spanya’n›n yer al-
mad›¤› Tornado ve dört ül-
kenin de yer ald›¤› Euro-
fighter) izliyor. Bu dörtlü-
den ‹ngiltere, en son 
Harrier ile gösterdi¤i gibi,
tek bafl›na özgün tasar›m ve
üretim yetene¤ine sahip ol-
makla birlikte, a¤›rl›kl› ola-
rak mali nedenlerle, uçak
gelifltirme projelerinde or-
takl›k aramaktad›r.
Çin, J-10 ile özgün tasar›m
ve üretim kulübü üyeli¤ine
çok yaklaflt›. Fakat böyle bir
unvan için, öncelikle tasa-
r›mdaki ‹srail-Lavi etkisi ve
motordaki Rusya etkisi ko-
nular›n› flüphe b›rakmaya-
cak flekilde aç›kl›¤a kavufl-
turmas› gerekli gibi gözükü-
yor (Bu yaz›n›n haz›rland›¤›
s›rada ortaya ç›kan 
J-20 ile ilgili konuflman›n he-
nüz erken oldu¤unu düflünü-

yoruz. Özellikle J-20’nin kul-
land›¤› motor konusu henüz
net de¤il). Çin’in bir di¤er
güncel tasar›m› olan, Pa-
kistan 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›n-
da yurt d›fl› ba¤›ml›l›klar›
devam etti.
Mevcut durumun dikkat çe-
ken 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 bu-
lunmas›d›r.

En Yak›n Örnek: 
Hindistan?
Havac›l›k tarihine bak›ld›¤›n-
da, kendi jet savafl uça¤›n›
yapma konusunda en uzun
soluklu ve en maceral› ça-
bay› Hindistan’›n verdi¤i gö-
rülebilir. 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¤er-
lendirilebilir.
Günümüzde Çin bir tehdit
olarak alg›land›¤›ndan, Çin
savunma sanayisi ile ilgili

pek çok kitap ve rapor bul-
mak mümkünken, Hindis-
tan için ayn› durum söz ko-
nusu de¤ildir. ABD müttefiki
olman›n üstü kapal› olarak
getirdi¤i bu “bilgi azl›¤›”n›
not ederek, Hindistan’›n ya-
flad›¤› tecrübeleri flöyle
özetleyebiliriz: ‹kinci Dünya
Savafl› sonras›nda “serbest”
kalan Alman havac›l›k mü-
hendislerinden, baflta ABD,
‹ngiltere ve SSCB olmak
üzere, pek çok ülke yarar-
land›. Bu ülkelerden birisi
olan Hindistan, Alman mü-
hendis Kurt Tank’›n yard›m›
ile HF-24 uça¤›n› tasarlad›
ve 1962’de ilk uçuflunu yapt›
(Hirschel E.H., Prem H., Ma-
delung 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 mo-
torlu bu tasar›m›n en büyük
eksikli¤inin motor gücü ol-
du¤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 vazge-
çince, uçak ya yük tafl›ya-
maz, ya da yeterli h›zda uça-
maz bir tasar›m olarak kald›
ve Hindistan’›n bu ilk “ken-
dine yeterlilik” tecrübesi,
yüklü bir MIG-21 siparifli ile
sona erdi.
HF-24 Marut maceras›ndan
yaklafl›k 50 y›l sonra Hindis-
tan, 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,

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Ocak 2011

Kaveri’nin IL-76LL test uça¤› 
üzerindeki uçufllar› 
Kas›m 2010’da bafllad›.

HF-24 Marut
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Kaveri’nin gelifltirilmesinde
yaflanan gecikmeler ve so-
runlar 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 kulla-
nacak (Tejas’›n gelifltirme
aflamas›nda da kullan›lan
F-404, Eurojet ile giriflti¤i
yar›fltan galip ç›kt›). Kaveri
de Fransa destekli gelifltir-
me ve Rusya destekli test
çal›flmalar›na devam ede-
cek (Air International’›n
Aral›k 2010 say›s›ndaki ha-
bere göre IL-76LL test uça-
¤› üzerindeki uçufllar 3 Ka-
s›m tarihinde bafllad›).

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

uça¤› satmay›nca, Fran-
sa’dan Mirage jetleri sat›n
ald›. Bir süre sonra, Fransa
ambargo uygulay›nca, bu
jetlerin gövde tasar›m› üze-
rine ABD motoru ekleyerek,
Kfir savafl uça¤›n› gelifltirdi.
Asl›nda bundan çok daha
önce, uçak motoru konu-
sunda etik olmayan k›sayol-
lar izlenmiflti. Sovyetler
Birli¤i, Kore Savafl› s›ras›n-
da, MIG-15 jet savafl uça¤›
ile Bat›'y› flafl›rtm›flt›. Bu
uça¤›n jet motorunun
(muhtemelen Churchill’in
ünlü “Demir Perde” söyle-
minden önce), 1946’da,
Rolls-Royce taraf›nda Sov-
yetler Birli¤i’ne ihraç edilen
Nene motoruna dayand›¤›
söylenir. Bu iddialar do¤ru
ise, Rus jet motoru sanayisi
de temelini ‹ngiliz teknoloji-
sine 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 tasa-
r›m›na sahip, üstün alg›lay›-
c›lar› olan ve uzun menzilli
silahlara sahip uçaklar›n
baflar›l› olacaklar›n› söylü-
yor. Motor, belki bunlardan
sonra gelebilir.
Di¤er yandan, tarihteki ör-
nekler gösteriyor ki, motor

belki ifllevi yüzünden de¤il,
ama “bulunabilirli¤i” yüzün-
den kritik parça haline geli-
yor. Bu sorun, belki prototip
gelifltirme aflamas›nda gün-
deme gelmiyor. Fakat ifl üre-
tim ve ihracat konular›na ge-
lince, motor konusu kritik bir
nokta halini al›yor.
Bulunabilirlik söz konusu ol-
du¤unda, radar ya da hava-
dan havaya füze de kritik
olarak nitelendirilebilir. Di-
¤er yandan, radar› ABD,
Fransa, ‹ngiltere, ‹talya,
Rusya ve burada sayamad›-
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Tayvan’›n F-CK-1 Ching-kuo savafl uça¤›

Çin’in Pakistan ile birlikte
gelifltirdi¤i JF-17
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¤›m›z di¤er baz› ülkelerden
sat›n almak mümkünken,
uçak motorunu, özgün tasa-
r›m ve üretim yapabilen ül-
kelerden; sadece ABD,
Fransa, ‹ngiltere ve Rus-
ya’dan sat›n almak mümkün
oluyor. Buradan da uçak
motoru söz konusu oldu¤un-
da, di¤er alanlardaki “arz”
zenginli¤ini bulman›n müm-
kün olmad›¤› anlafl›l›yor.
Bu tespitlerden hareketle,
uçak ile ilgili en kritik par-
çan›n motor oldu¤unu iddia
etmek pek de yanl›fl olma-
yacakt›r.

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

karfl›lafl›r m›, bunu kesin
olarak tahmin etmek pek
mümkün olmayabilir. Di¤er
yandan, önceki örneklerden

hareketle, baz› stra-
tejiler belirlemek

önemli hale gelmek-
tedir.

Gösterilecek çaban›n birinci
önceli¤i, kuflkusuz Türki-
ye’nin ihtiyac›n› karfl›lamak
olacakt›r. Türk Savunma
Sanayisi’nin kendisine veri-
len bu yeni görevi gerçek-
lefltirece¤ine olan güven
flüphe içermemektedir.
Öte yandan, harcanan öde-
ne¤in geri dönüflü için ihra-
cat da kritik önem kazana-
cakt›r. Ne yaz›k ki, sorun
yaflanabilecek konular›n
hepsinin ihracat ile ba¤lan-
t›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 mo-
torlu LCA filosunun kena-
r›ndan dönmesinden erken
bir ders ç›kartarak, farkl›
motorlar› tafl›maya haz›r-
l›kl› bir tasar›m yapmak ge-
rekebilir.
Yine ihracat odakl› bir dü-
flünce, Türk uça¤›n›n rakip-
leri üzerinden gündeme
gelmektedir. ‹sveç’in, özel-
likle Viggen ve Gripen ile
yapt›klar›n› (‹sveç’in özel ih-
tiyaçlar›na yönelik; otoyol-
dan inifl kalk›fl yapabilen, o
ortamda göreve haz›rlana-
bilen, a¤ merkezli savafl po-
pülarite kazanmadan çok
önce ilgili kavramlar› uygu-

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 far-
k› azalabilir), yoksa Türki-
ye’nin ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yacak flekilde, özgün bir ta-
sar›m m› olaca¤›d›r. E¤er
ikinci yol seçilirse, Türki-
ye’ye özgü özelliklerin ge-
rek operasyonel gerekse
kültürel aç›dan Orta Do¤u
ve Orta Asya pazarlar›na hi-
tap etme potansiyeline sa-
hip olmas› beklenebilir.
Sonuç olarak, bu k›sa de¤er-
lendirmede de görülebilece-
¤i gibi, kritik karar noktalar›
bulunmaktad›r. Beklenen /
tahmin edilen seçimleri ya-
parsak da baflar›ya ulaflabi-
liriz, di¤er yandan bu baflar›,
muhtemelen “uça¤› yapt›k,
envantere ald›k” ifadesi ile
s›n›rl› kalabilir.
Fakat, “uça¤› yapt›k, envan-
tere ald›k ve ihraç ettik” de-
mek istiyorsak, biraz daha
aç›k fikirli olmak ve önceki-
lerden daha farkl› düflün-
mek gerekecek gibi gözü-
küyor. Belki Hindistan’dan
farkl› tecrübeler yaflayaca-
¤›z. Ancak bu farkl›l›klar ni-
teliksel de¤il, niceliksel
olacak gibi gözüküyor.
“Büyük” bir ifle, “geç” niyet-
lenmenin tüm yararlar›n›
yaflamak dile¤i ile...
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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.

Mirage 2000 ilk uçuflunu 1978 y›l›nda yapm›flt›.
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SaSaD, TOBB ve TOBB
Savunma Sanayi Mec-
lisi ifl birli¤i ile haz›rla-

nan Teknoloji Paylafl›m›
Sempozyum ve Sergisi, sa-
vunma sanayisi taraf›ndan,
gerek kara, hava veya deniz
sistemleri için gelifltirilen
kabiliyetlerin gerekse elek-
trik / elektronik ve biliflim
teknolojileri alan›ndaki kabi-
liyetlerin 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 yet-
kililerini bir araya getirdi. Sa-
vunma sanayisi firmalar›n›n
ve kurulufllar›n›n öz kaynak-
lar› ve devlet deste¤i ve tefl-
vikleri ile edindi¤i özgün tek-
nolojilerin kamunun hizmeti-
ne sunulmas› maksad›yla
düzenlenen etkinli¤in aç›l›fl
konuflmas›n› ise TOBB Bafl-
kan Yard›mc›s› Tan›l Küçük
yapt›.
Türkiye’nin, co¤rafi, tarihi ve
siyasi flartlar›n da etkisi ile
askeri harcamalar konusun-
da ilk s›ralarda yer ald›¤›n›
söyleyerek konuflmas›na
bafllayan Küçük, bu alanda
ülkemizin yapt›¤› brüt harca-
ma baz›nda Orta Do¤u’da
4’üncü, Avrupa’da ise 5’inci
s›rada bulundu¤unu belirtti.
Savunma alan›ndaki tedarik-
ler konusunda, yurt d›fl›na
kaynak aktaran bir yap› ol-
maktan ziyade, ekonomiye
destek olacak bir yap› kurul-
mas› zorunlulu¤una de¤inen
Küçük, kuruluflundan beri en
aktif çal›flan sektör meclisle-
rinden birisi olan TOBB Sa-
vunma Sanayi Meclisi’nin de
iflte bu vizyon ve anlay›flla ça-
l›flmalar›na devam etti¤ini

vurgulad›. Türk Savunma Sa-
nayisi’nin, Ar-Ge ve inovas-
yon çal›flmalar›na en fazla
sermaye ve emek ay›ran
sektörlerden bir tanesi oldu-
¤unu ve savunma sanayisini
farkl›laflt›ran en önemli özel-
li¤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 faaliyetler-
den memnuniyetle bahseden
Küçük, genel olarak Türk sa-
nayisinde gerçeklefltirmeyi
istedikleri yüksek katma de-
¤erli ihracat ve yüksek tek-
nolojili ürünlerden oluflan
üretim hedefinin yans›mala-
r›n› savunma sektöründe
gördüklerini ve dolay›s›yla
düzenlenen bu etkinlik vas›-
tas› ile bahsi geçen teknoloji-
lerin ve kabiliyetlerin, sivil
yat›r›mlarda hangi alanlarda
kullan›labilece¤ini tespit et-
mek üzere bir araya gelindi-
¤ini söyledi.

Sektörleri 
Buluflturmak ‹stiyoruz
TOBB Baflkan Yard›mc›s› Ta-
n›l Küçük’ün ard›ndan kür-
süye ç›kan Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar ise
SSM’nin stratejilerini ve uy-
gulamalar›n› özetleyen bir
sunum yapt›. “Ortada devle-
tin bütçelendirdi¤i bir kamu
ihtiyac› var, Türk Silahl› Kuv-
vetleri (TSK)’n›n bir ihtiyac›
var ve biz bu ihtiyac›n Türk
sanayisinden ne kadar karfl›-
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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 

Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)’un

organizasyonunda, 16 Aral›k 2010 

tarihinde, TOBB Ekonomi ve Ticaret

üniversitesinde gerçeklefltirilen,

“Savunma Sanayii Birikimi Kamu

Yat›r›mlar›n›n Hizmetinde” konulu

Teknoloji Paylafl›m› Sempozyum ve

Sergisi, bu paralelde düzenlenen

önemli bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Savunma Sanayimiz
Yeni Ufuklara Yelken

Açmaya Haz›rlan›yor
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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TOBB Baflkan Yard›mc›s› Tan›l Küçük



lanabilir oldu¤unu araflt›ran
bir kurumuz. Burada ihtiya-
c›n karfl›lanmas› ve sanayi-
nin gelifltirilmesi gerekiyor
ve bu görev bize kanunla ve-
rilmifl bulunuyor” diyen Ba-
yar, bu görevler aras›ndaki
çeliflkiye de de¤indi. Belirle-
nen ihtiyac›n karfl›lanmas›
için bazen en iyi yöntemin ka-
n›tlanm›fl bir ürünün genel-
likle yurt d›fl›ndan haz›r al›m›
oldu¤unu; ama bu yap›ld›¤›n-
da, ülke sanayisinin geliflme-
di¤ini söyleyen Bayar, ayn›
senaryonun tersinde ise ihti-
yaç duyulan, fakat ülke sana-
yisinde olmayan bir kabiliye-
tin gelifltirilmesi sürecinde
ise ihtiyac›n k›sa sürede kar-
fl›lanamayabilece¤ini belirtti.
Bu dengenin çok iyi sa¤lan-
mas› gerekti¤ini vurgulayan
Bayar, TSK’n›n da kendileri
ile anlay›fl birli¤i içerisinde,
ülke sanayisinin gelifltirilme-
si ad›na beraber risk alarak
sektörün yetenek kazanma-
s›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 sektörle-
rinde de teknoloji harcamas›
ve yat›r›m› yap›ld›¤›n› sözleri-
ne ekleyen Bayar, savunma
sektöründe kazan›lan tecrü-
be ve kabiliyetlerin sivil sek-
törlere arz edilerek, kaynak-
lar›n ülke sanayisinin imkân-
lar›n› gelifltirmek için har-
canmas›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, sa-
vunma sanayisindeki mevcut
organizasyonu ise flu flekilde
kat›l›mc›larla paylaflt›: En te-
peye nihai ürün veren flirket-
leri, yani ana yüklenicileri
yerlefltiren Bayar, onlar›n al-
t›na, alt yükleniciler olan;
Teknokent firmalar›n› ve di-
¤er KOB‹’leri, onlar›n da alt›-
na, iflin teknoloji ve bilim ta-
ban›n› oluflturmak üzere,
üniversiteleri ve araflt›rma
kurumlar›n› yerlefltirdi.

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, ihtiyaç-
lar›n karfl›lanmas› hususun-
da, ilk önce öncelikleri belir-
lediklerini, akabinde bu ürü-
nü Türkiye’de gelifltirip ge-
lifltiremeyece¤imizi de¤er-
lendirdiklerini söyledi. E¤er
ülke sanayisinin yetenekleri
gelifltirmeye yeterli de¤il ise
uluslararas› konsorsiyumla-
ra kat›l›m konusuna yönel-
diklerini, bu da mümkün de-
¤ilse ortak üretim seçene¤i-
ni göz önünde bulundurduk-
lar›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›n-
dan yap›lan haz›r al›mlarda,
yerli sanayi ürünlerinin ih-
racat›n›n yap›lmas› ve tek-
noloji kazan›m› ve bu uygu-
lamalar ile harcanan para-
n›n ülkeye geri dönüflünü
sa¤layan offset uygulamas›-
n› zorunlu tuttuklar›n› söy-
leyen Bayar, bu konuyla ilgi-
li Baflbakanl›k ile de çal›fl-
makta olduklar›na sat›r ara-
s›nda de¤indi. Offsetin çok
önemli bir mekanizma oldu-
¤unun alt›n› çizen Bayar,
Türkiye’nin art›k çeflitli ye-
tenekleri kazand›¤›n› ve ba-
z› ürünlerini rahatl›kla yurt
d›fl›na satabildi¤ini belirtti.

Savunma alan›nda al›m ya-
pan geliflmifl ülkelerin, ken-
di sanayilerinden bir ürün
almay› zorunlu tuttu¤unu,
Türkiye’nin de bunu kat› uy-
gulayan ülkelerden bir ta-
nesi oldu¤unu söyleyen Ba-
yar, offset zoru ile sanayi-
mizin yapt›¤› üretimlerle re-
kabetçili¤imizin artt›¤›n› da
vurgulad›.

Ulafl›m ve Enerjide de
Offset Uygulanabilir
Offsetin dünya ticaret ku-
rallar›na ayk›r› oldu¤unu
söyleyenlere ise, böyle bir
fleyin olmad›¤›n› ve geliflmifl
sanayilerin bu flekilde ku-
ruldu¤unu belirterek yan›t
veren Bayar, sadece savun-
mada de¤il, h›zl› tren yat›r›-
m›nda ya da enerji alan›nda
da offsetin rahatl›kla uygu-
lanabilece¤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›s-
m›n ise önümüzdeki 10 y›l
içerisinde gerçekleflece¤ini
de sözlerine ekleyen Bayar,
100’den fazla flirketin off-
setler sayesinde ifl ald›¤›n›
belirtti. Bu flekilde yerli kat-
k›n›n ve flirketlerin cirolar›-
n›n artt›¤›n› belirten Bayar,
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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.



500 milyon dolar Ar-Ge har-
camas› yapan baflka bir
sektör olmad›¤›n›, ayn› fle-
kilde, 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 sis-
temleri ile hava trafik kon-
trolü 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 Ha-
va Yollar›’n›n e¤itim simü-
latörlerinin neden bu konu-
da 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 paylaflabile-
ce¤ini ve 500 milyon dolar-
l›k Ar-Ge harcamas›n›n ç›k-
t›s›n›n di¤er sektörlere de
yarayabilece¤ini söyleyerek
konuflmas›n› bitirdi.

S›rada Kabiliyetler Var
Verilen aran›n ard›ndan ger-
çeklefltirilen sunumlarda ise
kara, deniz, hava araçlar›,
elektrik / elektronik, biliflim,
teçhizat ve malzeme bafll›k-
lar›nda, savunma sanayimiz-
de sa¤lanan birikim özetle-

nerek, sivil sektörlerde bu
birikimden nas›l faydalan›la-
bilece¤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 gelifl-
tiren flirketler haline geldik-
leri 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 araç-
lar› sektörü ile ilgili ulaflt›r-
ma, enerji ve otomotiv alan-
lar›nda, savunma sektörün-
de uygulanan modelin uygu-
lanmas› ile büyük ihracat
f›rsatlar›n›n yakalanabilece-
¤i vurgulan›rken, ulaflt›rma
sektöründe yap›lacak k›sa

ve uzun vadeli planlamalar-
la, tüm rayl› sistemlerin
Türk ulaflt›rma özel sektörü
taraf›ndan üretilebilece¤i ve
akabinde özgün olarak te-
min edilebilece¤i öngörü-
sünde bulunuldu. Enerji ala-
n›nda, tüm enerji ekipman-
lar›n›n özgün olarak tasarla-
n›p imal edilmesi ve yurt d›-
fl› yat›r›mlarda da bu ekip-
manlar›n kullan›lmas› öne-
rilirken, otomotiv sektörün-
de ise yine özgün Türk mar-
kalar›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 bafllan-
mas› planlanan su üstü ve su
alt› platform projeleri hak-
k›nda bilgilerin verildi¤i bu
sunumda, askeri gemi infla

projelerinde tersanelerimi-
zin tasar›m, mühendislik ve
kalite gibi alanlarda kaza-
n›mlar›na da de¤inildi. Aske-
ri gemi ile ticari gemi proje-
lerinin genel olarak farkl›l›k
gösterdi¤i noktalar›n da be-
lirtildi¤i sunumdan, asl›nda
teknoloji paylafl›m› konusun-
da birbirine en yak›n sektör-
lerin deniz araçlar› oldu¤u
sonucunun ç›kt›¤›n› söyleye-
biliriz. 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 tersanelerimi-
zin, yeni yap› ve kazan›mlar›
ile bu yetkinliklerini sivil
sektörün hizmetine sunma-
ya haz›r oldu¤u belirtildi.

SSM Offset Yönergesi
Örnek Olabilir
Hava araçlar› sektörü ile ilgi-
li sunumda ise yine havac›l›k
firmalar›m›z›n yürüttü¤ü
projeler ve kabiliyetleri hak-
k›nda bilgiler verilirken, “D›fl
Ticaret Müsteflarl›¤›’n›n 
Offset Tebli¤i”nin, “SSM 
Offset Yönergesi” benzeri bir
yap›ya kavuflturularak, hava-
c›l›k sanayisinin ihracat›n›n
desteklenmesinin önem arz
etti¤i vurguland›. Endüstriyel
ifl birlikleri ile sektörel alt ya-
p› oluflturulmas›n›n hedef-
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lendi¤inin belirtildi¤i sunum-
da ayr›ca, komflu kamu sek-
törünün ihtiyaçlar›na, özgün
/ ortak çözümler sunulabile-
ce¤i ve yurt d›fl›ndan haz›r
yap›lacak al›mlarda ise sana-
yi oluflumunu temin etmeye
ve d›fl ticaret zafiyetini gider-
meye yönelik, üçüncü ülke
sat›fllar›nda ifl pay› sahibi
olacak anlaml› ifl birlikleri
oluflturacak imkân ve kabili-
yete sahip olundu¤unun alt›
çizildi.
Hemen hemen her sektör
için önem arz eden elektrik /
elektronik alan›nda ise, sa-
vunma sektöründe faaliyet
gösteren kurulufllar›n sahip
oldu¤u deneyim ile ortaya ç›-
kart›lan özgün yurt içi çö-
zümlerin, sivil sektörde de
kullan›labilece¤i; yarat›lacak
çal›flma ortam›yla hem sa-
vunma sektörünün hem de
sivil sektörlerin geliflmesine
katk› sa¤lanaca¤› ve son ola-
rak halen yurt d›fl›ndan al›-
nan ürün ve sistemlerin yurt
içinde üretilmesi ile istihda-
ma katk› sa¤lanabilece¤i be-
lirtildi.
Elektrik / elektronik gibi ge-
nifl bir yelpazeye hitap eden
biliflim alan›nda yap›lan su-
numda ise sivil sektör firma-
lar› ile birlikte savunma sa-
nayisinin gerektirdi¤i bilinç
ve disiplin ile,

� Yönetim bilgi ve 
karar destek sistemleri,

� Veri de¤iflim 
mekanizmalar› ve ortak
veri modeli,

� ‹fl zekâs› çözümleri,
� ‹fl süreçleri otomasyon 

ve optimizasyonu,
� Kurumsal kaynak 

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.

Teçhizat ve malzeme sektörü
ile ilgili yap›lan sunumda,
TSK’n›n en modern teknolo-
jilere dayal› imkân ve yete-
neklere sahip olmas›n› temi-
nen, bu alanda faaliyet gös-
teren firmalar›n çal›flmalar›-
n› var gücüyle sürdürdü¤ü
belirtilirken, savunma sana-
yisinin edindi¤i teknolojik bil-
gi birikiminin ve tecrübenin,
kamu al›m ve yat›r›mlar›nda
rahatl›kla kullan›labilece¤i
ve bu sayede, ülkemizin ge-
lece¤e daha güvenli ve emin
ad›mlarla ilerlemesine
önemli katk›lar sa¤lanabile-
ce¤i vurguland›.

Kabiliyetlerimizin
Fark›nda Olmal›y›z
Bu sunumlar›n ard›ndan, Ma-
kina ve Kimya Endüstrisi Ku-
rumu (MKEK) Genel Müdürü
ve ayn› zamanda SaSaD Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Ünal Ön-
sipahio¤lu, kapan›fl konuflma-
s› için kürsüye ç›kt›. Osmanl›
‹mparatorlu¤u döneminden
K›br›s Bar›fl Harekât› zaman-
lar›na kadar savunma sanayi-
mizde ne gibi s›k›nt›lar yaflan-
d›¤›n› ve ne gibi geliflmeler ol-
du¤undan k›saca bahseden
Önsipahio¤lu, MKEK’nin ku-
ruldu¤u 1950’den bugüne ka-
dar gelinen noktada kurumun
nas›l bir ekol haline geldi¤ini
anlatt›.
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Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf› (TSKGV)
ba¤l› flirketlerinin de benzer
rolleri MKEK ile beraber üst-
lendi¤ini, etraf›m›za bakt›¤›-
m›zda, örne¤in geçmiflte
ASELSAN’da çal›flm›fl pek
çok kiflinin kendi flirketini
kurabildi¤ini; bunun da as-
l›nda bizim güçlendi¤imizin
bir kan›t› oldu¤unu söyledi.
Geçen y›llar içerisinde du-
rum de¤erlendirmesi yap›l-
mas›n›n da çok önemli oldu-
¤unu belirten Önsipahio¤lu,
“Biz kimiz, neyiz, neyi ne ka-
dar yapabiliriz? Bizim sektö-
rümüzde bizimle birlikte
kim, nerede çal›fl›yor?” diye
sorarak, ülkemizin en do¤u-
sundan en bat›s›na kadar ka-
biliyetlerimizin 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›¤› za-
man her fleyi yapabilece¤i-
mizi de sözlerine ekleyen
Önsipahio¤lu, MKEK’nin bu-
güne kadar çal›flt›¤› firma
say›s›n›n 1000’i geçti¤ini be-
lirtti. Sadece savunma sektö-

ründe hizmet verece¤im di-
yerek ayakta kalman›n
mümkün olmad›¤›n› da vur-
gulayan 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› kay-
naklar taraf›ndan karfl›land›-
¤›n› söyledi. Konuflmas› es-
nas›nda bir de müjde veren
Önsipahio¤lu, y›l sonuna ka-
dar 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 doküman-
lar›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 siz-
den alaca¤›z dedi¤ini; ayn›
flekilde Türk Cumhuriyetleri-
nin de ülkelerinde fabrika
kurmam›z› istedi¤ini dile ge-

tirdi. Teknoloji paylafl›m› et-
kinli¤inin düzenlenmesinde
katk›s› geçen herkese teflek-
kür 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›l-
mas›n›n ülkemizin ilerleme-
sinde büyük role sahip oldu-
¤unu söyleyerek konuflmas›-
n› noktalad›.
“Savunma Sanayii Birikimi
Kamu Yat›r›mlar›n›n Hizme-

tinde” konulu Teknoloji Pay-
lafl›m› Sempozyum ve Sergi-
si, 34’ü kamu kurum ve ku-
rulufllar›ndan olmak üzere
toplam 280 kat›l›mc› taraf›n-
dan takip edildi. Kat›l›mc›la-
r›n, sergi alan›nda stant ku-
ran SaSaD üyesi 30 firman›n
sergiledi¤i ürünleri ve kabili-
yetlerini inceleme f›rsat› da
buldu¤u etkinli¤in, her ne
kadar di¤er kamu kurumla-
r›ndan kat›l›m beklenen dü-
zeyde olmasa da savunma
sanayimiz aç›s›ndan baflar›y-
la geride b›rak›ld›¤›n› söyle-
yebiliriz.
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Bafllang›çta yurt d›fl›n-
dan haz›r al›m olmas›
öngörülen HELS‹M

Projesi, Savunma Sanayii
‹cra Komitesi (SS‹K)’nin ka-
rar›yla, yurt içi gelifltirme
projesine dönüfltürülmüfl
ve sözleflmesi 1 Temmuz
2005’te yürürlü¤e girerek,
HAVELSAN taraf›ndan üst-
lenilmiflti. Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› için S-70B
SEAHAWK helikopter simü-
latörleri ve simülatör binas›-
n›n inflas›n›n yan› s›ra Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤› için,
Sikorsky S-70A-28D ve Si-
korsky S-70A-28 DSAR heli-
kopter simülatörleri ve si-
mülatör binas›n›n inflas›n› da
kapsayan proje ile Türk Si-
lahl› Kuvvetlerinde hem uçufl
e¤itimi hem de taktik harp
görevlerinin etkinlikle yap›-
labilmesi hedefleniyor. Bu
ilk kontratta opsiyon olarak
yer alan, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤› Cougar Tam Görev
Simülatörü’nün de 2009 y›-
l›nda imzalanan bir sözlefl-
meyle HAVELSAN taraf›ndan
üretilmesi ve Kara Havac›l›k
Okulu HELS‹M tesislerindeki
yerine entegre edilmesi
planlan›yor.

Bilgisayar Tabanl› E¤itim
Sistemi, Yer Kontrol ‹stasyo-
nu, K›smi Uçufl Simülatörü,
Tam Uçufl Simülatörü ve
Sensör Operatör E¤iticisi ol-
mak üzere 5 temel e¤itim
safhas› bulunan Deniz Hava
E¤itim Merkezi’nde, temel
e¤itim, su üstü keflfi, deni-
zalt› savunma harbi, gemiye
kalk›fl inifl, gece görüfl, aletli
uçufl gibi harbe haz›rl›k, ida-
me, intibak ve tecrübe pilotu
e¤itimleri verilebilecek.
Ayr›ca, bilgisayar taraf›ndan
üretilen yüzlerce taktik un-
surla oluflturulan sanal mu-
harebe ortamlar›nda, pek
çok farkl› senaryo üzerinde
e¤itim yapma imkân› sa¤la-
nan merkezde, sanal ortam-
da icra edilen temsili hare-
kâtlar, Yer Kontrol ‹stasyo-
nu’ndan en ince detay›na ka-
dar izlenip, kay›t alt›na al›na-
rak, görev e¤itimine aktar›l-
mak üzere analiz edilebile-
cek. Karfl›lafl›lmas› muhte-
mel zor hava koflullar› ve
elektronik harp ortam›n›n da
gerçe¤e çok yak›n olarak si-
müle edilebildi¤i merkezde
e¤itim görecek 

SEAHAWK pilot adaylar›, heli-
kopterle ilgili temel teknik ve
mekanik e¤itimleri etkileflim-
li olarak gerçeklefltirebilecek.
Ana yüklenici HAVELSAN’›n
yan› s›ra projede görev alan

altyükleniciler aras›nda;
kokpiti üreten TUSAfi, heli-
kopterler ile gerçek uçufllar
yaparak bilgi toplanmas›na
dan›flmanl›k eden ve meka-
nik türbülans etkilerinin si-
mülasyonunu yapan ‹stanbul

Teknik Üniversitesi Ro-
torlu Hava Araçlar› Ta-
sar›m ve Mükemmeliyet
Merkezi (‹TÜ ROTAM),
simülatörün içindeki
göstergelerin yap›m›n›
üstlenen ASELSAN ve
Link 11 veri link simü-
lasyonlar›n› üreten
MilSOFT’un yan› s›ra
simülatörün görsel
veri taban›n› yapan

HELS‹M’in ‹lk Aya¤› 
“Deniz Hava E¤itim Merkezi” 
Tamamland› 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
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INTA Spaceturk, bilgisayar
tabanl› e¤itim sistemini ge-
lifltiren B‹TES, veri kaydetme
ve seyrüsefer sunucusu gibi
birçok cihaz simülatörünü
yapan KaTron, haberleflme
tan›t›m sistemlerinin geliflti-
rilmesini üstlenen GATE
Elektronik, mekanik sistem-
leri yapan Y›lmazlar Makina
ve çevre akustik sensör si-
mülasyon sistemini üreten
DATEX gibi flirketler de bulu-
nuyor.

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

Korgeneral Necati Özbaha-
d›r, Savunma Sanayii Müste-
flar› 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 bulun-
du¤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 maliyetlerin-
de önemli bir azalma sa¤lan-
mas› aç›s›ndan büyük bir

katk› sa¤layaca¤›n› ifade etti-
¤i Deniz Hava E¤itim Merke-
zi’nin kurulmas›nda, yüzde
70 yerli katk› pay›na ulafl›ld›-
¤›n› söyledi ve bu sayede,
ulusal bir simülatör endüs-
trisi yarat›ld›¤›na dikkat çek-
ti. Çal›flmalar süresince pro-
jede görev alan, 20’den fazla
yerli altyüklenicinin uçufl si-
mülatörü alt sistem çözüm-
leri için belli alanlarda uz-
manlaflmalar›n›n ve özgün
ürünler ortaya ç›karmalar›-
n›n sa¤land›¤›n› da sözlerine
ekleyen Uzun, edinilen tec-
rübelerle THY ve di¤er sivil
havayolu flirketlerinin de
Uçufl Simülatörü ve Sentetik
E¤itim Merkezi gereksinim-
lerini karfl›lamaya haz›r hale
gelindi¤inin alt›n› çizdi.

HELS‹M projesinde kazan›lan
birikimlerle, HAVELSAN’›n
kritik bir teknoloji olan simü-
lasyon teknolojileri alan›nda
dünya ile rekabet edebilecek
bir noktaya tafl›nd›¤›n› vurgu-
layan Uzun, simülasyon e¤i-
tim merkezlerinin Türk Si-
lahl› Kuvvetlerine kazand›r›l-
mas›n›n ard›ndan, bu mer-
kezlerin dünyadaki çeflitli ül-
kelere yönelik ihracat çal›fl-
malar›na yo¤unlaflmay› he-
deflediklerini de sözlerine
ekledi.
HELS‹M projesinde kazan›-
lan tecrübe ve bilgi birikimi
sayesinde, Türk Hava Kuv-
vetleri için KT-1 temel e¤itim
uça¤›n›n simülatör merkezi
(TES‹M), modernize edilmifl
T-38 uçaklar› için ARI 

Savunma Sanayii Müsteflar› 
Murad Bayar

Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül
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simülatör e¤itim merkezi 
(ARIS‹M) ve F-16 uçaklar› için
F-16 simülatör e¤itim mer-
kezlerinin (F-16S‹M) de 
HAVELSAN taraf›ndan tasar-
lanaca¤›n› ve üretilece¤ini
söyleyen Uzun, HELS‹M pro-
jesinin di¤er aya¤› olan, Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤› için
üretilen 2 adet BLACK HAWK
simülatörünün kabul süre-
cinin ise devam etti¤ini be-
lirtti.

E¤itimde Maliyetler
Düflerken Güvenlik
Artacak
Uzun’un ard›ndan kürsüye
gelen Deniz Hava Komutan›
Tu¤amiral Hakan Üstem, si-
mülatörler sayesinde özel-
likle hayati önem arz eden
acil durum olay e¤itimlerinin
emniyetli ve zaman s›n›rla-
mas› olmadan gerçeklefltiri-
lebilece¤ini vurgulayarak
bafllad›¤› konuflmas›nda,
gerçek platformlar›n hizmet
ömrünün uzat›laca¤› gibi e¤i-
tim maliyetlerinden de
önemli tasarruflar sa¤lana-
ca¤›n› belirtti.
Yap›m› tamamlanan simüla-
törlerin, sadece pilotlar›n
uçufl e¤itimleri için de¤il,
ayn› zamanda radar ve so-
nar operatörlerinin cihazla-
r›n› daha etkin kullanmas›
için pratik imkân› sa¤laya-
ca¤›n› vurgulayan Tu¤amiral
Üstem, bu yönüyle, simüla-
törlerin klasik simülatörler-
den farkl› oldu¤unun alt›n›
çizdi. Tu¤amiral Üstem, ko-

nuflmas›nda, simülatörlerin
sundu¤u imkânlar›n yan› s›-
ra personelin en önemli fak-
tör oldu¤unu asla unutma-
mam›z gerekti¤ine dikkat
çekerek, simülatörde ger-
çeklefltirilecek uçufllar›n da
iflinin uzman› ve tecrübeli
e¤itmenlerin gözetiminde
yap›lmas›n›n önemli oldu¤u-
nu vurgulad›.

Bu Yetenek Sivil 
Havac›l›kta da 
De¤erlendirilmeli
Savunma Sanayii Müsteflar›-
m›z Murad Bayar da proje-
nin, sözleflme takvimine gö-
re gecikmifl olmas›na kar-
fl›n, özellikle ihtiyaca göre
tam zaman›nda tamamlan-
d›¤›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 so-
nuca ulaflt›¤›na de¤inen Ba-
yar, bu simülatörlerde yeti-
flecek pilotlar›n uçaca¤›
SEAHAWK helikopterlerinin
tedarik sürecinin son duru-
mu hakk›nda da kat›l›mc›la-
r› bilgilendirdi. Hâlihaz›rda
envanterde bulunan 7 adet
SEAHAWK helikopterine ek
olarak 17 helikopterin daha
tedarik edildi¤i 2’nci paket
SEAHAWK tedarik çal›flma-
lar› kapsam›nda da gecik-
melerin yafland›¤›n› belirten

Bayar, bu gecikmenin karfl›-
l›¤› olarak da üretici firma
olan Sikorsky’den, ilave 1
adet daha SEAHAWK heli-
kopterinin 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 ta-
nesinin kabul sürecinde ol-
du¤unu da sözlerine ekledi.
“Bu teslimatlar›n bafllama-
s›yla birlikte, ciddi bir 
SEAHAWK pilotu e¤itimi ih-
tiyac›n›n ortaya ç›kaca¤› dü-
flünüldü¤ünde, yeni pilotlar›
e¤itmek üzere simülatörü-
müz de tam zaman›nda tes-
lim edilmifl oluyor.” fleklinde
sözlerine devam eden Ba-
yar, Uzun’un konuflmas›na
da at›fta bulunarak, bu yete-
ne¤in sadece HAVELSAN
de¤il, projede görev alan çok
say›da alt yüklenicilerce de
kazan›ld›¤›na dikkat çekti ve
T129 ATAK helikopterinin si-
mülatörlerinin tasarlanmas›
ve üretimiyle çal›flmalar›n
sürece¤ini söyledi.
“HELS‹M projesi, hem sana-
yimize hem silahl› kuvvetle-
rimize büyük bir yetenek ka-
zand›rma projesi oldu” diyen
Bayar, art›k bu yetene¤in,
baflta THY olmak üzere, ha-
len yurt d›fl›ndan tedarik edi-
len simülatörleri kullanan
tüm sivil hava yolu flirketle-
rince 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 sa-
vunma sanayimize ve milli
ekonomimize önemli bir ye-
tenek ve rekabet gücü ka-
zand›rd›” dedi. Konuflma-
s›nda, simülatörlerin etkin
bir flekilde kullan›lmaya
bafllamas›yla beraber, pilot
ve teknik personel e¤itim
maliyetlerinin önemli oran-
da düflece¤ini belirten Gö-
nül, benzer simülatörlerin,
di¤er ülke silahl› kuvvetleri-
ne ihracat›n›n artarak de-
vam etmesini beklediklerini
de sözlerine ekledi. Gönül,
konuyla ilgili olarak, 
HAVELSAN’›n Kore Cumhu-
riyeti’ne ihraç etme baflar›-
s›n› gösterdi¤i CN-235 si-
mülatörü ve Kanada’ya ihraç
edilen akustik ve taktik sen-
sör e¤itiminde kullan›lan Si-
korsky SEAHAWK S-70B
Sensör Operatörü E¤iticisi
kabineti ve Elektronik Harp
Karfl› Tedbir Simülasyon pa-
keti ile bu yönde önemli bir
bafllang›ç yap›lm›fl bulunul-
du¤unu da ifade etti.
Gönül, HELS‹M projesinin
tamamlanm›fl olan Deniz
Hava E¤itim Merkezi k›s-
m›nda eme¤i geçen Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›, Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›¤›,
HAVELSAN ve tüm alt yükle-
nicilerin yönetici ve çal›flan-
lar›n› ayr› ayr› kutlayarak
sözlerini bitirdi.

HAVELSAN 
Yönetim Kurulu Baflkan›
Hayrettin Uzun ve Deniz 
Hava Komutan› Tu¤amiral
Hakan Üstem

HAVELSAN 
Yönetim Kurulu Baflkan›
Hayrettin Uzun ve Donanma
Komutan› Oramiral 
Murat Bilgel
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RMK Marine’nin Tuz-
la’daki tesislerinde,
17 Aral›k’ta gerçek-

lefltirilen törende,
tüm olumsuz hava

flartlar›na ra¤men cofl-
kulu bir kalabal›k vard›. ‹çiflle-
ri Bakan› Beflir Atalay, Milli
Savunma Bakan› Vecdi Gönül,

Savunma Sanayii Müste-
flar› Murad Bayar,

Sahil Gü-

venlik Komutan› Tümamiral
‹zzet Artunç, Koç Holding fie-
ref Baflkan› Rahmi M. Koç ve
Koç Holding Savunma Sanayi
ve Di¤er Otomotiv ve Bilgi
Grubu Baflkan› Kudret
Önen’in kat›l›m›yla gerçeklefl-
tirilen törende, çok say›da
yüksek rütbeli subay, üst dü-
zey bürokrat ve savunma fir-
malar›m›z›n temsilcileri de
haz›r bulundu. Törene kat›la-
mayan Baflbakan Recep Tay-

yip Erdo¤an ve Deniz Kuv-

vetleri Komutan› Oramiral
U¤ur Yi¤it de birer kutlama tel-
graf› gönderdi. Savunma Sa-
nayii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin,
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›-

n›n ihtiyaçlar›-
na yönelik

2006 y›l›nda açt›¤› ihaleyi ka-
zanan RMK Marine’nin, 9 Ha-
ziran’da denize indirdi¤i pro-
jenin ilk gemisi olan TCSG
Dost’u, Eylül 2011’de teslim
etmesi bekleniyor. Toplamda
4 adet geminin inflas›n› kap-
sayan projenin üçüncü gemisi
TCSG Umut’un ise k›zakta

infla çal›flmalar› sür-
dürülüyor. 
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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›.

TCSG Güven de 
Art›k Mavi Vatan’da

Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com



Tüm gemilerin Sahil Güven-
lik Komutanl›¤›na teslimat›-
n›n, Aral›k 2012’e kadar ta-
mamlanmas› öngörülüyor.
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›
bünyesinde, arama kurtarma
görevlerinin yan› s›ra devri-
ye, kontrol, kaçakç›l›¤› önle-
me ve denizlerdeki di¤er çe-
flitli olaylara müdahale gibi
alanlarda faaliyet gösterecek
olan gemiler, helikopter ope-
rasyonu kabiliyetine de sahip
olacak. Gemilerin infla süre-
cinde, RMK Marine bünye-
sinde 128 mühendis, 20 uz-
man, 49 tekniker, 28 teknis-
yen görev al›rken, proje kap-
sam›nda komuta kontrol sis-
temi yaz›l›m› ve donan›m›,
elektro optik direktör, muha-
bere sistemleri, cayro sis-
temleri gibi önemli askeri
sistemlerin de tasar›m› ve
üretimi yurt içinde yap›l›yor.
Projeye yönelik olarak, elek-
tronik sistemler mühendisli-
¤i departman› kuran RMK
Marine, tüm detay tasar›mla-
r› da kendi bünyesinde ger-
çeklefltirmeye bafllam›fl bu-
lunuyor. Ayr›ca, silah ve
elektronik sistemlerin de
platforma entegrasyonunu
yapmakta olan RMK Marine,
bu alanlarla ilgili olarak, ge-
mi personeline e¤itim de
veriyor.
Projeyi, pek çok yerli alt yük-
lenici ile birlikte sürdüren
RMK Marine, ana alt yükleni-
ci olarak ASELSAN, alt yük-
lenici olarak MilSOFT ve 
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Koç Holding Savunma 
Sanayi ve Di¤er Otomotiv
ve Bilgi Grubu Baflkan›
Kudret Önen



SELEX Komünikasyon ile ça-
l›fl›yor. Gemilerin Savafl Yö-
netim Sisteminde de tama-
men yerli bir çözüm olan ve
MilSOFT taraf›ndan gelifltiri-
len, gemi komuta kontrol
sistemi yaz›l›m› GEMKOMS‹S
kullan›l›yor.

Savunmada 
Özel Sektör ‹le 
‹fl Birli¤i Vurgusu
Törende yap›lan konuflma-
larda, 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 ter-
sanelerin de önünü açm›fl ol-
du¤u vurgulan›rken, gelinen
aflamada ihtiyaçlar›n büyük
oranda yerli üretimle karfl›-
lan›yor olmas› üzerinde
önemle duruldu.
Ayr›ca, ulusal savunma sa-
nayimizin gelifltirilmesi için
özel sektör ile yap›lan ifl bir-
li¤inin, ekonomiye büyük
katk› sa¤lad›¤› ve sa¤layaca-
¤› vurgulan›rken, silahl› kuv-
vetlerimizin ihtiyac›n›n yurt
içinden temin edilmesi ve
e¤itimli personel yetifltiril-
mesi aç›lar›ndan da büyük
kazan›mlar sa¤layabilece¤i-
ne dikkat çekildi. Tüm bu ne-
denlerden ötürü, savunma
sanayisi projelerinde özel
sektörün beklenen perfor-
mans› göstermesinin önemi-
nin de alt› çizildi.

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 Ma-
rine’nin, askeri standartlara
uygun muharip gemi tasarla-
yarak, infla ve test edebilecek
imkânlara sahip olmak ve bu
kapsamda gerekli teknolojiyi
edinmek oldu¤unu belirtti.
Önen, bunu büyük oranda ba-
flard›klar›n› ifade ederken,
teknoloji ortaklar› olan Fin-
cantieri’ye de olumlu yakla-
fl›mlar› ve teknoloji transfe-

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 Komu-
tanl›¤›n›n proje ekibinin yol
gösterici katk›lar›ndan bah-
setmeyi de unutmad›.
Koç Holding fieref Baflkan›
Rahmi M. Koç ise konuflma-
s›nda, özel sektöre düflen so-
rumluluklara de¤inerek, ya-
flanabilecek aksakl›klar›n
özellikle SSM ile olan güven
ortam›n› olumsuz etkileyebi-
lece¤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 ka-
zand›¤›na dikkat çekti.
Koç, sadece iç pazara dönük
de¤il, ayn› zamanda ihracata
yönelik çal›flmalarda bulun-
man›n önemini de vurgulad›.
Koç toplulu¤u olarak savun-
ma sanayisine büyük önem
verdiklerini hat›rlatan Koç, ih-
racatta, 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› gelifltir-
diklerini söyledi.
Törende bir konuflma yapan
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar da projeler sü-
recinde kazan›lan kabiliyetle-
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Koç Holding 
fieref Baflkan› 
Rahmi M. Koç

Sahil Güvenlik 
Komutan› Tümamiral 
‹zzet Artunç

Savunma Sanayii 
Müsteflar› Murad Bayar



rin daha da gelifltirilerek, sü-
reklili¤inin sa¤lanmas›n›n ge-
rekti¤ine iflaret ederek, ken-
dilerine düflen sorumluluk
kadar özel sektöre de büyük
sorumluluk düfltü¤ünü hat›r-
latt›. Özellikle tersanelerimi-
zin edindikleri mühendislik
yeteneklerini, kalitelerini, ku-
rumsal yap›lar›n› ve standart-
lar›n› iyilefltirmeleri konusun-
da çal›flmalar›n› sürdürmeleri
gerekti¤ine dikkat çeken Ba-
yar, özel sektörü teflvik etmek
için devlet deste¤inin de ihmal
edilmeyece¤ini ifade etti. Tür-
kiye’deki taleplerin sürekli
olaca¤› konusundan emin gö-
rünen 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
Sahil Güvenlik Komutan› Tü-
mamiral ‹zzet Artunç ise ko-
nuflmas›na, günümüzün kü-
resel ortam›nda denizlerin gi-
derek artan önemi paralelin-
de, hükümranl›k haklar›m›z›n
sadece karasular›m›zla s›n›rl›
kalmad›¤›n›n fark›nda olma-
m›z gerekti¤ine dikkat çeke-
rek bafllad›. “Karasular›m›z-
daki güvenlik ve can emniyeti-
ni sa¤laman›n yan› s›ra deniz
yetki ve ilgi alanlar›m›zdaki
mutlak hak ve ç›karlar›m›z
için Sahil Güvenlik Komutan-
l›¤›n›n hem görev kapsam›n›

derinlefltirmeli hem de mev-
cut 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 geline-
ce¤ini vurgulad›.
Tümamiral Artunç, Sahil Gü-
venlik Komutanl›¤›m›z›n viz-
yonu do¤rultusunda “Dosta
güven, umutla yafla” ifadesin-
den yola ç›k›larak isimlendiri-
len gemilerin, deniz yetki
alanlar›m›z ile deniz alaka ve
menfaatlerimizin oldu¤u her
yerde görev yapaca¤›n› belir-
terek sözlerini noktalad›.
Törende konuflma yapan Sa-
vunma Bakan› Vecdi Gönül de
deniz s›n›r güvenli¤ine ver-
memiz gereken önemin orta-
da oldu¤unu vurgulayarak,
“Sahil Güvenlik Komutanl›¤›-
n›n güçlü teflkilat yap›s›n›, gü-
nümüz teknolojisiyle belirlen-
mifl teçhizat kabiliyetleriyle de
donatmak ve desteklemeye
devam edilmekte” dedi.

Teknoloji ‹nk›lâb› 
Gerçeklefltirmeliyiz
Gönül konuflmas›nda, askeri
gemilerimizin Türk özel sek-
tör tersanelerinde infla edil-
mesine yönelik olarak, 2004
y›l›nda flekillendirdikleri stra-
tejilerinin olumlu sonuçlar›n›
h›zla almaya bafllad›klar›n› da
belirtirken, gemi infla sektö-
rümüz aç›s›ndan da önemli
kazan›mlar›n elde edilmifl ol-
du¤una de¤indi. Hâlihaz›rda

sürdürülmekte olan askeri
gemi projelerinin, askeri ve
özel tersanelerimize katk›s›-
n›n 2 milyar dolar civar›nda ol-
du¤unu aktaran Gönül, bu
projelerin, 2008 krizinde bü-
yük darbe alan gemi infla sek-
törümüze önemli bir hayat
kayna¤› oldu¤unu da ekledi.
Halen sürdürülmekte olan
M‹LGEM, Yeni Tip Karakol Bo-
tu, Süratli Amfibi Gemisi ve
sahil güvenlik platformlar›na
yönelik projeler ile bu sektör-
de hissedilir derecede gelifl-
me sa¤land›¤› ve gelinen afla-

mada ihtiyaçlar›n büyük oran-
da 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› vurgu-
lad›.
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 Ara-
l›k’ta gerçeklefltirilen Savun-
ma Sanayii ‹cra Komitesi
(SS‹K)’de gündeme geldi¤ini
de aktard›. Gönül, ana makine,
teçhizat ve tahrik sistemleri-
nin gelifltirilmesiyle, ülkemiz-
de 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 düzenle-
necek olan IDEX fuar›nda ser-
gileyerek, dünya askeri gemi
pazar›na da aç›lmay› planl›yor.
IDEX için gerekli izinlerin al›n-
mas›na müteakip, fuar süre-
since, geminin özellikle ya-
banc› ziyaretçilere aç›lmas›
bekleniyor.
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Milli Savunma Bakan› 
Vecdi Gönül
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Özel Kuvvetler Komu-
tanl›¤› O¤ulbey K›flla-
s›’nda infla edilen DRT

ile ilgili bas›n turu, görevli
personel taraf›ndan verilen
brifing ile bafllad›. Serbest
paraflütçülerin e¤itim süre-
cinde kullan›lan, tasar›m› ve
inflas› STM taraf›ndan yap›-
lan DRT ile verilen e¤itimle-
rin daha iyi anlafl›lmas› mak-
sad›yla yap›lan sunumda, ön-
celikle statik ve serbest pa-
raflüt e¤itimleri hakk›nda bil-
gi verildi. Gece ve gündüz
flartlar›nda, tam teçhizatl›
olarak, ortalama 400 m civa-
r›ndaki alçak irtifalardan, ku-
mandas›z paraflüt ile atlay›p,
belirlenen alana inebilen as-
keri personelin statik para-
flütçü olarak tan›mland›¤›
sunumda, bu atlay›fllar›, ser-
best paraflüt atlay›fllar›ndan
ay›ran temel farklara da de-
¤inildi. Statik paraflüt atlay›fl-
lar›nda, bir kablo ile uça¤a
ba¤lanan paraflüt, personel
atlad›ktan sonra otomatik
olarak aç›l›yor. Yer seviyesin-
den 1000 ile 10.000 m aras›n-
daki irtifalarda gerçeklefltiri-

len serbest atlay›fllarda ise
paraflüt, personel taraf›ndan
aç›lmak zorunda. Ayr›ca sta-
tik paraflüt atlay›fllar›nda pa-
raflüte kumanda edilemez-
ken, serbest paraflüt atlay›fl-

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

deflendi¤inin belirtildi¤i su-
numda, bu kurslara kat›la-
cak personelin, ilk önce sa¤-
l›k muayenelerinin yap›ld›¤›-
n› ve bu muayenelerde, per-
sonelin, fiziki testlerin yan›
s›ra fizyolojik testlere de tabi
tutuldu¤u belirtildi. Yap›lan
muayeneler neticesinde sa¤-
l›kl› oldu¤u belirlenen perso-
nel, öncelikle yer e¤itimleri-
ne al›n›yor ve paraflüt katla-
ma ve DRT’de serbest düflüfl
e¤itimlerini tamamlad›ktan
sonra, belirli atlama bölgele-
rinde -gece ve gündüz olmak
üzere- atlay›fla tabi tutulu-
yor. Bu atlay›fllar› baflar›yla
tamamlayan personel ise ge-
ce 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›n-
dan veya rampas›ndan e¤it-
men ile beraber atlayarak
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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

En ‹yi Paraflütçülere
En ‹yi E¤itim
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gerçeklefltirdi¤i atlay›fl film-
lerine de yer verildi. Gösteri-
len filmlerin hepsi, e¤itmen-
ler taraf›ndan, personele, at-
lay›fl sonras›nda hatalar›n›
göstermek maksad›yla atla-
y›fl esnas›nda çekilen vide-
olard›. Hayat›nda ilk defa pa-
raflüt ile atlay›fl yapan perso-
nelin yaflayaca¤› gerginlik ve
korkunun, personelin, atlay›fl
esnas›nda rahat hareket et-
mesini engelleyebilece¤i de
göz önünde bulundurularak,
bu e¤itimler esnas›nda, her
bir ö¤renciye bir ö¤retmen
tahsis ediliyor ve ö¤retmen-
ler, ö¤rencinin havada yapt›¤›
tüm hatalara an›nda müda-
hale 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¤itimler-
de, DRT’nin sa¤lad›¤› avan-
tajlara bakt›¤›m›zda ise ön-
celikle e¤itim sürelerinin k›-
sald›¤›n› ve maliyetlerin azal-
d›¤›n› görüyoruz.
DRT ile e¤itimlere bafllanma-
dan önce, e¤itim atlay›fllar›
statik olarak yap›l›yordu. Fa-
kat flu an, e¤itim alan perso-
nel, 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 süre-
si 30 ila 40 saniye aras›nda de-
¤ifliyor. DRT’de ise bir perso-

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 edi-
nilebiliyor.
Gerçek atlay›fl ve uçufllarla,
DRT’de verilen e¤itimlerin
maliyeti karfl›laflt›r›ld›¤›nda
ise, tüneldeki e¤itimin mali-
yetinin, gerçe¤in otuzda biri
oldu¤u ortaya ç›k›yor. Uçak-
tan yap›lan 30 saniyelik bir
atlay›fl›n maliyeti ortalama
60 dolar civar›nda iken, tü-
nelde yap›lan ayn› sürelik
e¤itimin maliyeti ise ortala-
ma 2 dolar.

DRT’de Her fiey 
Kontrol Alt›nda
DRT, personelin uçaktan
atlad›ktan sonra, paraflütü
aç›lana kadar geçen ser-
best düflüfl safhas›n› yapay
ortamda gerçeklefltirebil-
mek amac›yla, havan›n ka-
pal› kanallarda dolaflt›¤› ve
uçufl odas›nda istenen ha-
va h›z›n›n sa¤land›¤› bir
sistem. Serbest paraflüt-
çülerin, serbest düflüfl e¤i-
tim ihtiyac›n›, k›sa süre
içerisinde, emniyetli ve
ekonomik bir flekilde kar-
fl›layabilen DRT sayesinde,
riskli, uzun süreli ve yük-
sek maliyetli olan e¤itim-
ler, tamamen kontrollü ve
güvenilir bir ortamda ger-
çeklefltiriliyor.
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 koni-
sinden geçerek uçufl alan›-
na ulaflt›r›l›yor. Hava ak›fl
h›z›, motor h›zlar›n›n kon-
trol edilmesiyle de¤ifltiri-
lebiliyor 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 gö-
revli operatör taraf›ndan
gerçeklefltirilebiliyor.
DRT’nin ana bölümleri;
� Tüm sistemlerin yönetildi¤i

ve tek bir e¤itmen 
taraf›ndan iflletilebilen
kontrol odas›,

� Personelin uçufl öncesi 
haz›rl›k yapt›¤› bekleme
odas›,

� 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 yüksek-
li¤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 para-
flütçü 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 içeri-
sinde serbest paraflütçü-
ler yetifltirebilmesini ola-
nakl› hale getiren ve dün-
ya üzerinde az say›da ül-
kede bulunan DRT hakk›n-
da daha detayl› bilgiyi,
dergimizin 45’inci (Tem-
muz 2009) say›s›nda bula-
bilirsiniz.
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DRT’nin uçufl alan›nda, her biri 
130 kg a¤›rl›¤a sahip 4 paraflütçü

ayn› anda uçabiliyor.

4 y›lda ve ortalama 150 atlay›fl
yap›larak kazan›lan tecrübe, 

DRT sayesinde, 6 hafta gibi k›sa
bir sürede edinilebiliyor.



Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, Savun-
ma Sanayii Müstefla-

r› Murad Bayar, Zorlu Hol-
ding Yönetim Kurulu Baflka-
n› Ahmet Zorlu, Vestel fiir-
ketler Grubu ‹cra Kurulu
Baflkan› Ömer Yüngül ve
Vestel Savunma Genel Mü-
dürü 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 ger-
çeklefltirilen imza törenin-
de, bu tür projeler konusun-
da, baflta Müsteflar Murad
Bayar olmak üzere, SSM
ekibinin Türk savunma sa-
nayisine duydu¤u güven dile
getirilirken, savunma tekno-
lojileri alan›nda yerli yat›-
r›mlar›n teflviki aç›s›ndan
at›lan bu imzan›n önemi de
vurguland›.
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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

Taktik ‹HA 
Gelifltirme Projesi’nde 
‹lk ‹mza Vestel’den



Sözleflme 
Kriterlerinin
Ötesine Geçilecek
Törenin ilk konuflmac›s› ola-
rak kürsüye gelen Vestel
Savunma ve AYESAfi Genel
Müdürü Aziz Sipahi, sözleri-
ne, savunma sanayisinde
ileriye dönük Ar-Ge yat›r›m-
lar›nda yer edinebilmek ve
özgün ürünler sunabilmek
için 2003 y›l›n›n sonunda ç›k-
t›klar› yolda, Taktik ‹HA (Ka-
tapult / Paraflüt) Gelifltirme
projesi sözleflmesine att›kla-
r› bu imzan›n önemli bir kilo-
metre tafl› oldu¤unu vurgula-
yarak bafllad›. Konuflmas›na,
proje ile ilgili detaylara de¤i-
nerek devam eden Sipahi,
üzerinde tasar›m çal›flmala-
r›n› sürdürdükleri Karayel
‹HA’s›n›n, proje kapsam›nda
imzalanan sözleflmenin kri-
terlerine göre daha yüksek
performansa sahip olaca¤›
konusunda oldukça emin
görünürken, uçufla elveriflli-
lik kriterleri aç›s›ndan da
NATO standartlar›na uyum-
lu olaca¤›n› vurgulad›. Sipa-
hi’nin konuflmas›nda, Kara-
yel’in tüm tasar›m ve üretim
süreçlerinin, özellikle yak›n
zamanda yayg›n olarak kul-
lan›lmaya bafllayan uçufla
elverifllilik kriterleri aç›s›n-
dan NATO’nun STANAG
4671 ‹HA uçufla elverifllilik
gereksinimleri

(UAV Systems Airworthiness 
Requirements / USAR) ile ilgi-
li standartlara uyumlu olarak
sürdürüldü¤ünü belirtti. Hem
uçufl güvenli¤inin sa¤lanmas›
hem de Türk Savunma Sana-
yisi olarak dünya standartla-
r›nda bir yer edinme aç›s›n-
dan bu koflullar›n önemli ol-
du¤unu sözlerine ekleyen Si-
pahi, bu flekilde, Türkiye’nin
yurt d›fl›na da kolayl›kla pa-
zarlayabilece¤i bir ‹HA yapma
hedeflerine ulaflmak için
önemli bir k›stas›n sa¤lanm›fl
olaca¤›na dikkat çekti.

Karayel ‹HA 
Sisteminin 
Genel Özellikleri
Sözleflme kapsam›nda teda-
rik edilecek sistemler, 6 adet
Karayel taktik ‹HA, 3 adet yer
kontrol istasyonu ve bir man-
c›n›k (katapult)’tan olufluyor.
Sipahi’nin konuflmas›nda ak-
tard›¤› bilgilere göre,

sürdürülen tasar›m çal›flma-
lar›n›n ard›ndan, Karayel,
18.000 feet’in üzerinde irtifa-
ya ç›kabilecek, 50 kg civar›n-
da faydal› yük tafl›yabilecek
ve 10 saatin üzerinde havada
kalabilecek. 
Operasyon yar›çap›n›n 150 km
olaca¤› belirtilen ‹HA’n›n aza-
mi kalk›fl a¤›rl›¤› ise 500 kg.
Otomatik kalk›fl ve inifl yapabi-
len Karayel, ayn› zamanda pa-
raflütle inebilme ve manc›n›k-
tan at›labilme özelli¤ine de
sahip. Karayel bu özelli¤iyle,
piste ihtiyaç duymaks›z›n kal-
k›fl ve inifl yapabilece¤inden,
deniz platformlar›nda da kul-
lan›labilecek. Tamamen Türk
mühendislerinin çal›flmala-
r›yla üretilecek olan ‹HA ve
sistemlerinin iki y›l içinde ta-
mamlan›p TSK’ya teslim edil-
mesi bekleniyor.

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 ihti-
yaçlar›n› milli imkânlarla
karfl›lama hedeflerinde
önemli bir halka olarak ta-
n›mlad›. Zorlu, konuflmas›n-
da, Türk savunma sanayimi-
zin gücünü artt›rarak, ihracat
hacmini gelifltirme konusun-
da da flirket olarak üzerlerine
düflen tüm sorumluluklar›
yerine getirmekte kararl› ol-
duklar›n› ifade etti. Tamamen
kendi kaynaklar›yla 2005 y›-
l›nda bafllad›klar› ‹HA sistemi
gelifltirmeye yönelik 
çal›flmalarda; 
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Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar, Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül ve 
Zorlu Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Ahmet Zorlu
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mini, e¤itim ve taktik olmak
üzere, üç farkl› grupta ‹HA
sistemi gelifltirdiklerini aç›k-
layan Zorlu, Ar-Ge’ye yönelik
olarak bugüne de¤in 20 mil-
yon dolar›n üzerindeki yat›-
r›mlar›n›n karfl›l›¤›n› almaya
bafllamaktan dolay› da se-
vinçliydi. “‹HA alan›nda, Türk
savunma ve havac›l›k sektö-
ründe özel sektöre öncülük
etmekten ve Silahl› Kuvvetle-
rimizin ihtiyaçlar›n›n yurt
içinden karfl›lanmas›na kat-
k›da bulunmaktan gurur du-
yuyoruz” diyerek bu sevinci
dile getiren Zorlu, savunma
ve havac›l›k alan›nda tekno-
lojiye yapt›klar› yat›r›mlar›
sürdüreceklerini ve Türk Sa-
vunma Sanayisi’nin ihraç
edece¤i ilk ‹HA’lar› üretmeyi
hedeflediklerini dile getirdi.

TSK’n›n ‹HA ‹htiyaçlar›
Milli Çözümlerle 
Karfl›lanacak
Törende bir konuflma yapan
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar da Taktik ‹HA
Gelifltirme projesinin yürüt-
tükleri di¤er projelerden far-
k›na de¤inerek, sözleflme
imzalanmadan evvel, ürünün
büyük bir k›sm›n›n zaten ha-
z›r oldu¤unu vurgulad›. Proje
çerçevesinde, Vestel Savun-
ma’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 gelifl-
tirdikleri 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 al-
t›n› çizdi.
Bayar, Vestel Savunma’n›n
gelifltirdi¤i Karayel ‹HA’s›n›n
tüm geliflim aflamalar›n›, da-
ha ‹TÜ Teknopark’ta çal›fl-
malara baflland›¤› zamandan
bu yana takip ettiklerini söy-
lerken, myTECHNIC tesisle-
rinde devam edilen çal›flma-
lar› 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 sonun-
da baflar›yla gerçeklefltiren
TUSAfi’›n ANKA ‹HA’s›na da
de¤inirken, çok yak›n bir ge-
lecekte TSK’n›n ‹HA ihtiyaç-
lar›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. Savun-
ma sanayimizin kara ve deniz
alanlar›ndan sonra havac›l›k
alan›nda da yürütülen faali-
yetlerde art›k belli bir olgun-
lu¤a eriflildi¤ini belirten Gö-
nül, konuflmas›nda havac›l›k
alan›nda ulafl›lan baflar›lara
de¤indi. Havac›l›k alan›nda,
ARI projesi kapsam›nda T-38

jet e¤itim uçaklar›n›n ve Er-
ciyes projesi kapsam›nda da
C-130E/B nakliye uçaklar›n›n
modernizasyonunun bafla-
r›yla sürdürüldü¤ünü ve test
uçufllar›na baflland›¤›n› kay-
deden Gönül, ATAK projesi
çerçevesinde üretim aflama-
s› devam eden T129 prototi-
pinin önümüzdeki aylarda
uçufl testlerine bafllamas›n›n
planland›¤›n› söyledikten
sonra, sözü, ülkemizde gide-
rek artan ‹HA’larla ilgili faali-
yetlere getirdi.
Gerek operasyonel gerekse
teknolojik bir yetenek olarak,
dünya ülkelerinin h›zla artan
bir flekilde ilgisini çekmekte
olan ‹HA’lar›n, dünya ordula-
r›n›n konseptlerini de¤ifltir-
meye 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

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 memnu-
niyeti dile getiren Gönül, Ves-
tel Savunma ve Kalekal›p /
Baykar Makina’n›n, tamamen
öz kaynaklar›n› kullanarak
ortaya ç›kartt›klar› prototip-
lerin 2009 y›l›nda uçufl göste-
rimlerinin gerçekleflmesinin
ard›ndan, 6 Ocak 2010 tari-
hinde toplanan Savunma Sa-
nayii ‹cra Komitesi (SS‹K)’te
her iki firma ile de sözleflme
imzalanmas›n›n kararlaflt›r›l-
d›¤›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 çerçevesin-
de gerçeklefltirilen çal›flma-
lar neticesinde ulaflt›klar› bu
baflar›dan dolay›, Vestel Sa-
vunma ve di¤er savunma sa-
nayisi çal›flanlar›n› kutlad›.
Üretici firmalar›n, zaman za-
man büyük s›k›nt›lar yaflad›k-
lar›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 orta-
da.” diyerek Vestel Savun-
ma’n›n tüm çal›flanlar›n› ve
projeye eme¤i geçen herkesi
tebrik ederek sözlerini bitirdi.

ÖZEL HABER
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‹kinci Dünya Savafl› s›ra-
s›nda, Avrupa’n›n, Alman
V-2 roketleri sayesinde ta-

n›flt›¤› balistik füze tehdidi,
uzun süre, savafl›n neden
olabilece¤i büyük y›k›mlar-
dan uzak olman›n avantaj› ve
rahatl›¤›n› yaflayan ABD’yi il-
gilendiren bir sorun olma-
m›flt›. Ancak savafl›n ard›n-
dan demir perdesini çeken
SSCB, V-2 roketleri ile gün-
deme gelen Nazilerin balistik
füze tecrübelerinden fayda-
lanarak, gelifltirdi¤i Sputnik’i
uzaya göndermeyi baflarm›fl-
t›. Sputnik’in atmosfer d›fl›na
ç›kmas›, So¤uk Savafl’ta, 
sadece uzaydaki yar›flta
ABD’nin Do¤u Blo¤u’nun ge-
risinde kalmas› gibi prestijle
ilgili bir sorun olmay›p, Ku-
zey Amerika k›tas›n›n eriflil-
mezli¤ini ortadan kald›rma-
s›yla da yak›ndan ilgiliydi.
ABD, bu tehdide, baflta Tür-
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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.

Temmuz 1950’de 
Cape Canaveral 

uzay üssünden f›rlat›lan 
ilk V-2 roketi

Ruslar taraf›ndan
1957’de uzaya
gönderilen
Sputnik uydusu
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kiye olmak üzere, baz› NATO
ülkelerine orta menzilli Jupi-
ter ve Thor füzelerini yerlefl-
tirerek cevap vermeye çal›fl-
t›. Ancak SSCB’nin, 1962’de,
karfl›l›k olarak Küba’da ben-
zer bir konufllanmaya yönel-
mesi ile ABD, balistik füze
sorunun ciddiyetini daha iyi
kavram›fl oldu.
Uzun y›llar korunan karfl›l›kl›
dehflet dengesi, Brejnev dö-
neminde SSCB’nin konvansi-
yonel 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 Or-
du’nun say›sal üstünlü¤ünü
atom bombas› gibi bir kitle
imha silah›na baflvurmadan
durdurman›n neredeyse im-
kâns›z oldu¤unun öngörül-
mesi, Baflkan Reagan ve kur-
maylar›n› harekete geçirdi.
Avantaj›n tekrar ele geçirile-
bilmesi 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› uydu-
larla k›talararas› balistik fü-
zelerin durdurulmas›n› ön gö-
ren 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 kalk-
mas› nedeniyle iptal edildi.

Yeni Bir Dehflet 
Dengesi’ne Do¤ru
Do¤u Blo¤u’nun çöküflünün
Bat› dünyas›nda oluflturdu¤u
sevinç k›sa sürdü. Dünyay›
kendi aralar›nda etkinlik ala-
n› olarak bölüflmüfl olan ABD
ve SSCB, uydular›n›n kendi
izni olmadan herhangi bir te-
flebbüste bulunmayaca¤› ve
dolay›s›yla dehflet dengesi-
nin etkisini buralarda da gös-
terece¤ini bekliyordu. Süper
güç olan bu iki devletin hari-
cinde baflka birçok ülkenin
de balistik füzelere ve kitle
imha silahlar›na sahip oldu-

¤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 envanterin-
deki So¤uk Savafl döneminde
SSCB taraf›ndan tasarlanan
SCUD füzeleri ile Amerikan
Patriot karadan havaya füze-
leri aras›nda yafland›. Bu sa-
vaflta, Patriot’lar›n, SCUD’la-
r› önlemede zaman zaman
yetersiz kald›¤› da gözlendi.
Ayr›ca, de¤iflen dünya kon-
jonktürü içerisinde yeni sü-
per güç adaylar›ndan Hindis-
tan, k›talararas› balistik füze
program› bafllat›rken, hâli-
haz›rda bu sistemlere sahip
olan bir di¤er aday Çin de ka-
pasitesini önemli ölçüde art-
t›rmaya bafllad›. ‹ran, Kuzey
Kore ve Pakistan gibi çok sa-

y›da bölgesel güç de balistik
füze ve kitle imha silahlar›
projelerini yürürlü¤e koydu.
Elbette tüm bunlar, ABD
aleyhine dengeleri bozan ra-
hats›z edici geliflmeler oldu.
Tüm bu geliflmeler ›fl›¤›nda
ABD, kendi ana karas›na
dünyan›n herhangi bir yerin-
den, 30 dakika içerisinde ba-
listik füzelerle bir sald›r› ge-
lebilece¤ini de¤erlendirmek-
te. Ayr›ca ülke d›fl›nda ko-
nufllu çok say›da Amerikan
birli¤inin de k›sa ve orta
menzilli taktik balistik füze-
lerin menzilinde olmas› da
yeni dünya düzeninin kolay-
l›kla kurulmas›n›n önündeki
engellerin bafl›nda gelmekte.
Bu nedenle ABD, bafllatt›¤›
füze kalkan› program› ile ka-
ra, deniz ve hava konufllu bir-
çok yeni sistemi, müttefikle-
rinin de deste¤i ile aktif hale
getirmenin peflinde.

Balistik Füzenin 
En Önemli Unsuru: H›z
Bu noktada, balistik füzelerin
çeflitli prensiplerinin, fizik
kanunlar› içerisinde de¤er-
lendirilmesi faydal› olacakt›r.
Balistik bir füzenin, yaklafl›k
160 km uzakl›kta bulunan
hedefini vurabilmesi için, at-
mosfer d›fl› bir bölge olan,
yaklafl›k 38.000 m irtifaya
ç›kmas› gerekir. Bunun ne-
deni, bir balistik füzenin he-
defe do¤ru ald›¤› yol ne ka-
dar uzun olursa, füzenin çiz-
mesi gereken yay›n da o ka-
dar genifl olmas›d›r. K›tala-
raras› 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 hu-
sus, h›zd›r. Füzenin tespit
edilip karfl› önlem al›nabil-
mesi, füzenin hedefe var›fl
h›z›yla do¤rudan ilgilidir. Fü-
ze ne kadar h›zla yol al›rsa,
hedefine de o derece h›zl› bir
flekilde yaklafl›r. Füzenin he-
define do¤ru alçal›fla geçti-
¤inde, h›z› ne kadar yüksek
olursa, karadan havaya sa-
vunma sistemlerinin de füze-
yi engelleme flans› o kadar
azalacakt›r. Füze ne derece
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1991 y›l›ndaki ilk Körfez
Savafl›, Rus tasar›m›
SCUD füzeleri ile 
Amerikan Patriot’lar›n›n
düellosuna sahne oldu.
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h›zl› olursa, hedefi ile aras›n-
daki mesafeyi de o denli k›sa
sürede kapataca¤›ndan, etki-
siz hale getirilebilece¤i nok-
ta, hedefe oldukça yak›n ola-
cakt›r. Bu yüzden, sadece
yüksek h›zl› bir hava savun-
ma füzesi hedefine ulaflma-
dan füzeyi engelleyebilir.
Ancak, füzenin tespit edildi¤i
anda hedefe olan uzakl›¤› ve
karfl› tedbir füzesinin atefl-
lenme an› da önemlidir. Bu
noktada zaman faktörü ana
unsur olurken, füzenin hede-
fe yaklafl›rken kendini ne ka-
dar uzun süre gizleyebilece¤i
önem arz eder.
Balistik bir füze, genifl bir
alan içindeki herhangi bir ye-
re 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 menzi-
liyle iliflkilidir. Hedefe do¤ru
mesafe ne kadar uzaksa, fü-
zenin ç›kmas› gereken irtifa
da o derece artar. ‹rtifa artt›k-

ça, yere do¤ru inifl daha uzun
sürede gerçekleflir. Füzenin,
yere do¤ru inerken geçirdi¤i
sürenin art›fl›, yer çekimi etki-
sine maruz kalma süresini de
artt›racakt›r. Yerçekimi nede-
niyle, füze, yaklafl›k 10
m/sn2lik bir ivmenin etkisinde
kal›r. Böylelikle bir k›talara-
ras› balistik füze, inifl esna-
s›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

dik aç›larla atefllenir. Bu fle-
kilde çok daha yüksek bir ir-
tifaya 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 saf-
halar, ateflleme safhas› ola-
rak 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

tekrar atmosfere girifline ka-
dar geçen süre ve terminal
safhas› olarak adland›r›lan,
harp bafll›¤›n›n atmosfere gi-
rifli ile hedef bölgeye düflme-
si aras›nda geçen süredir.
Yukar›da bahsedilen balistik
uçufla ait fizik kurallar› da
hesaba kat›ld›¤›nda, etkili bir
kalkan oluflturabilmek ama-
c›yla, ateflleme an›ndan iti-
baren füzenin tespiti ve tüm
uçufl safhalar›n› içerecek fle-
kilde, ara vermeksizin takibi
zorunlu bir hal al›yor. Bu ifl-
lem 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 nis-
peten ucuz bir tehdidi dur-
durmak için devasa bir har-
cama yap›l›yor gibi görünse
de balistik füzenin düfltü¤ün-
de meydana getirece¤i olas›
y›k›m ve bunun medya tara-
f›ndan körüklenecek psiko-
lojik etkisi, hesaplar› de¤iflti-
riyor. Bu nedenle ABD’nin
bafllatt›¤› ve NATO’nun Liz-
bon’da k›smen onaylad›¤› fü-
ze kalkan› program›, yüksek
maliyetleri göze alarak bu üç
safhay› içerecek tespit ve im-
ha sistemlerini içeriyor.
Ateflleme safhas› esnas›nda
bütünlü¤ünü koruyan balis-
tik füze, büyük bir hedef ol-
mas› nedeniyle radarlar ta-
raf›ndan kolayl›kla alg›lana-
biliyor. Ayr›ca, böylesi bir
kütleyi atmosfer d›fl›na ç›-
karmak için büyük miktarda
enerji harcand›¤› için, itki
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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)
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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›n-
dan rahatl›kla fark edilebili-
yor. Bununla birlikte, büyük
bir ivme ile hareketlenen bu
füzeyi, atmosfer d›fl›na ç›k-
madan, oldukça k›s›tl› bir sü-
re içinde vurma zorunlulu¤u
bulunuyor.
Orta yol safhas›nda kendini
atmosfer d›fl›na ç›karan ro-
ket motorlar›ndan kurtulan
füze, nispeten küçük bir he-
def oluflturmas› ve çok yük-
sek irtifada uçmas› nedeniy-
le, ateflleme faz›nda oldu-
¤undan daha zor tespit edile-
biliyor. Bu sorunun giderile-
bilmesi amac›yla, oldukça
genifl bir alana yay›lm›fl çok
güçlü radarlar›n ve alg›lama
sistemlerinin kullan›lmas›
zorunlu.
Ancak atmosfere yeniden gi-
rifli s›ras›nda, sistemin son
iticilerini de geride b›-
rak›p yerçekimi iv-
mesi ile h›z
kazanmaya
bafllamas›y-
la, as›l büyük
zorluk kendini
gösteriyor. Ter-
minal safhas›nda
meydana gelen
bu geliflmenin bir

di¤er elveriflsizli¤i de kitle
imha silah› tafl›yan atmosfe-
re yeniden girifl sisteminin,
8000 m irtifan›n alt›na inme-
den önce imha edilmesinin
zorunlu olmas›.
Tüm bu süreç içerisinde ba-
listik füze tehdidine cevap
vermekle görevli Amerikan
Balistik Füze Savunma Ajan-
s› (Missile Defense Agency /
MDA), 2004 y›l›ndan bu yana
Kara Konufllu Orta Yol Sa-
vunma (Ground-based Mid-
course Defense / GMD) sis-
temi ve Aegis Balistik Füze
Savunma (Aegis Ballistic
Missile Defense / BMD)
sistemi ile faaliyet gös-
teriyor.

Aegis Sistemi 
ve ABD’nin Önlemleri
Amerikan Donanmas›, Aegis

sistemi sayesin-
de, hâlihaz›rda ba-
listik füze savun-
ma kabiliyetine sa-
hip. Bunun anlam›,

benzer bir çal›flma
prensibiyle, ayn› ka-

biliyetin kara konufllu
bataryalarca gerçek-

lefltirilmeye bafllamas›-
n›n önünde herhangi bir

teknik s›n›rlamaman›n ol-
mamas›. Aegis kabiliyetli iki

su üstü muharebe gemisinin
yaz›l›mlar›n›n ve donan›mla-
r›n›n, orta yol safhas›ndaki
bir balistik füzeyi atmosfer
d›fl›nda tespit ve imhas›na yö-

nelik olarak gelifltirilen
BMD sisteminde ise vu-

rucu güç olarak Standard
Missile-3 (SM-3) füzesi kul-
lan›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 sa-
y›da tehdit senaryosuna
göre teste tabi tutulmufl

durumda. Ekim 2010’da ger-
çeklefltirilen bu testlerden
birinde, Kuzey Kore’den ge-
lebilecek olas› sald›r› tehdidi
alt›nda olan Japonya da Kon-
go s›n›f› Aegis muhribi JS Ki-
rishima ile yer ald›. Benzer
donan›mlara sahip Amerikan
su üstü muharebe gemileri
ile gerçeklefltirilen tatbikat-
tan elde edilen sonuçlardan
memnun kalan Japon Deniz
Öz Savunma Kuvvetleri de fü-
ze kalkan› çal›flmalar›na ka-
t›lm›fl oldu.
ABD’nin Pasifik sahillerini
tehdit edebilecek bir taarru-
za karfl› ise farkl› haz›rl›klar
mevcut. Çin Denizi’nde devri-
ye gezen Aegis donan›ml› su
üstü muharebe gemileri,

gözlem uçaklar› veya uydu-
lardan gelen veriler ›fl›¤›nda,
bir balistik füzenin atefllendi-
¤i tespit edildi¤inde, birbirine
a¤ ortam›yla ba¤l› çok say›da
farkl› unsur alarma geçirile-
cek. Orta yol safhas›nda han-
gi istikamete yönlendi¤i, uy-
dular dâhil çok çeflitli alg›la-
ma sistemleri ile tespit edilen
balistik füze, Pasifik Okyanu-
su’nun orta bölgelerinde 61
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PAC-3 bataryas›

THAAD sistemi
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konufllu bir muhripten veya
Hawai’deki GMD merkezin-
den atefllenen füzeyle önlen-
meye çal›fl›lacak. Burada ya-
flanabilecek olas› bir baflar›-
s›zl›k durumunda ise termi-
nal safhaya geçen atmosfere
yeniden girifl sistemi, Alaska
veya ABD’nin bat› sahillerin-
de bulunan GMD merkezle-
rinden atefllenecek füzelerle
durdurulacak. Tüm bu mer-
kezlerin yan› s›ra daha etkili
bir savunma için PAC-3 (Pat-
riot Advanced Capability-3)
sistemi ve THAAD (Terminal
Yüksek ‹rtifa Alan Savunma /
Terminal High Altitude Area
Defense) sistemi bataryalar›
da kritik bölgelere konufllan-
d›r›lacak.

Füze Kalkan› Giderek
Geniflletiliyor
Füze kalkan›n› ‹ran’dan gele-
bilecek tehdide karfl› Avru-
pa’ya da yaymay› planlayan
ABD, ‹spanyol ve Norveç do-
nanmalar›n›n Aegis dona-
n›ml› f›rkateynlerinin de Ja-
pon Kongo s›n›f› muhripleri-
ne benzer flekilde yap›land›-
r›labilece¤i düflüncesinde.
Ayr›ca, yine Pasifik Bölge-
si’nde, Avustralya ve Kore
Cumhuriyeti’nin Aegis muh-
riplerini hizmete al›yor olma-
s› da füze kalkan› alan›n›n
daha geniflletilebilece¤ini
düflündürüyor. Türkiye’ye
yerlefltirilmesi planlanan ra-
dar sistemi de Aegis sistemi-

ne benzer flekilde, Roman-
ya’da karaya veya Akdeniz’de
görev alacak su üstü muha-
rebe 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, Av-
rupa ve NATO da kademeli
bir hava savunma yap›lan-
mas›n› benimsemektedir. Bu
kademeli savunmada, orta
yol safhas›ndaki tehditlere
karfl› SM-3 ve terminal saf-
has›ndaki tehditlere karfl› da
SAMP/T ve PAC-3 sistemle-
rinin kullan›lmas› öngörülü-
yor. SAMP/T sisteminde kul-
lan›lan ve Avrupa’n›n
ABD’den ba¤›ms›z olarak ge-
lifltirdi¤i Aster 30 füzelerinin
di¤er hava hedeflerinin yan›
s›ra balistik füzeleri de önle-
me kabiliyeti, 18 Ekim
2010’da, Fransa’daki DGA fü-
ze test merkezinde gerçek-
lefltirilen bir at›fl testiyle do¤-
ruland›. Konvansiyonel ve
balistik tehditlere yönelik
olarak oluflturulmas› gün-
demde olan füze savunma
sistemi projesinin politik
yank›lar› ve tart›flmalar› sü-
redursun, bu testle birlikte,
Avrupa’n›n, kendisini savu-
nabilme 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 ateflle-
nen Aster 30 Blok I, balistik
bir füzeyi havada önleyerek,
gündemdeki yerini ald›.
Orta menzilli bir balistik fü-
zenin hedef olarak kullan›ld›-
¤› testte, SAMP/T sisteminin
hedef tan›mlama ve izleme
kabiliyetlerinin yan› s›ra he-
defe 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 ger-
çeklefltirilen test ile ARABEL
radar›, gerçek zamanl› kilit-
lenme modülü ve Aster 30
füzesinden oluflan SAMP/T
sisteminin konvansiyonel
tehditlere yönelik kullan›l-
mas›n›n yan› s›ra balistik
tehditlere karfl› da etkili ol-
du¤u görülmüfl oldu.
Bilindi¤i gibi, NATO’nun Aktif
Katmanl› Saha Balistik Füze
Savunma (The Active Laye-
red Theater Ballistic Missile
Defense / ALTBMD) progra-

m›n›n, ABD’nin Aegis’i ve Av-
rupa’n›n Almanya, Fransa ve
‹ngiltere gibi ülkelerin kendi
milli füze savunma sistemle-
ri ile uyarlanmas› planlan›-
yor. Avrupa’n›n balistik füze-
lere karfl› gelifltirilen ilk sis-
temi olarak ad›n› duyuran
SAMP/T, baflar›yla gerçek-
lefltirilen bu testin ard›n-
dan, NATO’nun da beklenti-
lerini karfl›lamaya haz›r gö-
rünüyor.
Politik aç›dan ele al›nd›¤›nda,
bir ülkenin füze savunma sis-
temlerinin kendi topraklar›na
yerlefltirilmesine müsaade
etmesi büyük riskleri de bera-
berinde getiriyor. Polonya’ya
yerlefltirilen PAC-3 bataryala-
r› her ne kadar tam anlam›yla
balistik füze savunma sistemi
olmasa bile, kamuoyunda ha-
len tart›fl›l›yor ve komflular›n-
dan da sert tepkilerin gelme-
sine neden oluyor. Bu yüzden,
bölgede “s›f›r sorun” politika-
s› güden ve ayn› zamanda 
NATO’ya karfl› olan sorumlu-
luklar›n› da göz ard› etmeyen
Türkiye’nin önünde, önümüz-
deki aylarda ciddi bir ikilem
duruyor.
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Avrupa’n›n balistik füze tehdidine
karfl› gelifltirdi¤i, Aster füzelerinin
kullan›ld›¤› SAMP/T sistemi

Pasifik Bölgesi’nde,
Avustralya ve Kore

Cumhuriyeti’nin
Aegis muhriplerini

hizmete al›yor
olmas› da 

füze kalkan›
alan›n›n daha

geniflletilebilece¤ini
düflündürüyor.
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H 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 uygulan-

mas›na imkân yarat›lan ö¤-

renciler, ürettikleri bilimsel

projelerle, mensubu olduk-

lar› kurumun kalitesine ya-

k›fl›r bir biçimde, ülke ça-

p›nda yap›lan Ar-Ge çal›fl-

malar›na katk›da bulunacak

birçok özgün tasar›m ve

modellemeler gerçekleflti-

riyor. Gelece¤in subaylar›-

n›n üzerinde çal›flt›klar› en

ilgi çekici projelerden biri

de, “Anka” Günefl Arabas›.

Yerkürede giderek azal-

makta olan petrol rezervle-

ri, günümüzde alternatif

enerji kaynaklar›na olan il-

giyi 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›r-

ma kurumu da alternatif

enerji üretimi konusundaki

geliflmeleri yak›ndan takip

ederek, bu teknolojinin ge-

liflimine katk›da bulunuyor.

TÜB‹TAK da bu çal›flmalar›

desteklemek amac›yla, her

y›l birçok üniversitenin kat›-

l›m gerçeklefltirdi¤i, For-

mula G adl›, üniversitelera-

ras› günefl arabalar› yar›fl›

düzenliyor.

Geçen sene ilk kez günefl

arabas› konusunda çal›fl-

malara bafllayan Hava Harp

Okulu ö¤rencilerinin kur-

mufl oldu¤u “ANKA” Günefl

Arabas› Ekibi, Formula G

yar›fl›na kat›lan ilk ve tek

askeri ekip. Yapt›klar›

araçla bugüne kadar For-

mula G’de yar›flm›fl tüm

ekiplerden farkl› olarak,

tamamen özgün ve al›fl›l-

m›fl›n d›fl›nda bir araçla ya-

r›fllara kat›lan ekip, büyük

ilgi toplad›. Ekip, bu y›l dü-

zenlenecek olan yar›flma-

lar için, yine havac›l›¤a dair

sahip olduklar› donan›m›

da aktararak yapacaklar›

ikinci arabalar› ile farkl›l›k

katmay› hedefliyor.

ÖZEL HABER
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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

Hava Harbiyelilerin Gururu:
“Anka” Günefl Arabas›
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“ANKA” 
Günefl Arabas› Ekibi
Ekibin kuruluflu 2009 y›l›na

uzan›yor. O y›l düzenlenen

Formula G yar›fllar›n› izle-

yen ve “Biz de yapabiliriz!”

diyerek bu yola koyulan 3

arkadafl›n, bu düflüncelerini

arkadafllar›na da aktarma-

lar›yla, ekip, 2010 bafl› gibi

oluflmaya bafll›yor. Daha

sonra di¤er ekiplerle de gö-

rüflerek ekip yap›lar› hak-

k›nda bilgi ediniliyor ve gö-

rev paylafl›m› yap›l›yor.

Geçti¤imiz y›l›n Haziran

ay›nda düzenlenen, Roman-

ya’daki CERC 2010 adl›

uluslararas› yar›flmaya ka-

t›lmak için haz›rl›klara bafl-

layan ekip, baz› sorunlar

nedeni ile yar›flman›n bafl-

lang›ç tarihine sadece 32

gün kala, arac›n yap›m› için

atölye çal›flmalar›na baflla-

yabiliyor. Zorlu bir süreç

sonunda, yar›flmalar›n bafl-

lamas›na sadece 4 gün kala

arac›n yap›m› bitiriliyor.

Tüm bu k›s›tl› çal›flmaya

ra¤men, ekibin tasarlad›¤›

araç, CERC 2010’da 7 ülke-

den kat›lan, toplamda 241

proje aras›nda 3’üncü olu-

yor. Bu baflar›, ekibin kendi-

ne güvenini daha da artt›r›-

yor ve ekip, gözünü Tem-

muz ay›nda ‹zmir’de düzen-

lenecek olan Formula G ya-

r›fl›na çeviriyor.

Ekibin, Anka-1 olarak ad-

land›rd›¤› arac›n ‹stan-

bul’dan ‹zmir’e tafl›nmas›

s›ras›nda ç›kan baz› aksak-

l›klar nedeni ile araç yolda

a¤›r hasar al›yor. ‹zmir’de

final yar›fllar›n›n bafllama-

s›na 7 gün kala, ekip arac›

neredeyse bafltan afla¤›

tekrar yap›yor. 3 gün bo-

yunca aral›ks›z çal›flarak

arabay› tekrar eski haline

getirmeyi ve antrenman

turlar›na yetifltirmeyi ba-

flarsalar da final yar›fllar›

esnas›nda arac›n mekanik

aksam›nda ç›kan bir ar›za

nedeniyle, 2’inci turun so-

nunda, ekip, yar›fl› yar›da

b›rakmak zorunda kal›yor.

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 kulla-

n›lmas›n›n nedeninin, ara-

c›n dönüfl yar›çap›n› asgari-

ye indirmek oldu¤unu be-

lirtiyor. Yar›fl esnas›nda da

bu özelli¤i sayesinde viraj-

larda çok daha iç k›s›mdan

dönüfl yapabilen arac›n, di-

¤er araçlara göre büyük

avantaj elde etti¤i gözleni-

yor. Ayr›ca arac›n önden

çekiflli olmas›n›n da araca

ani ivmelenme özelli¤i kat-

m›fl oldu¤u belirtiliyor.

Ekip üyeleri, Anka-1’in, ‹z-

mir’deki yar›fl›n henüz ilk

100 metresinde 8 araç bir-

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 be-

lirtiliyor.

Yeni Araçlar›yla da
Ses Getirmeyi 
Hedefliyorlar
‹lk seferinde dahi tasarla-

d›klar› araçta mükemmele

ulaflmaya çal›flan “Anka”

Günefl Arabas› Ekibi’nin he-

defleri çok büyük. fiu anda,

bu alanda çal›flmalar yapan

di¤er üniversite ekiplerine

göre çok yeni olmalar›na

ra¤men, sahip olduklar› ku-

rum kültürü ve yüksek disip-

lin sayesinde, kendilerinden

emin bir flekilde çal›flmala-

r›na devam ediyorlar.

Ekip, henüz kuruluflunun ilk

y›l›nda, Romanya’daki yar›fl-

ta sergiledikleri performan-

s› bu sene daha da artt›ra-

rak, hem yurt içi hem de yurt

d›fl›nda kat›lacaklar› tüm ya-

r›flmalarda dereceye girme-

yi hedefliyor. Gelece¤in ula-

fl›m araçlar› olarak görülen

hibrit araçlara ve günefl ara-

balar›na olan ilgiyi artt›rmak

amac›yla düzenlenen bu ya-

r›fllar için, tamamen özgün

ve üstün aerodinamik yap›ya

sahip yar›fl arabalar› tasar-

lamay› planlayan ekip üyele-

ri, Türk Hava Kuvvetlerinin

100’üncü kurulufl y›ldönü-

münde, tasarlayacaklar›

ikinci araçlar›yla, gerek as-

keri gerekse sivil birçok

platformda ses getirecekle-

rinden oldukça umutlular.

Hava Harp Okulu “ANKA”

Günefl Arabas› Ekibi ile ilgili

di¤er bilgilere, ekibin web

sayfas› üzerinden ulaflabilir-

siniz:

http://www.hho.edu.tr/

ANKA/ANKA/AnaSayfa.html
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ANKA TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Toplam Maliyet: 73.000 TL

Toplam A¤›rl›k: 305 kg

Genifllik: 1,8 m

Uzunluk: 5 m

Yükseklik: 1,5 m

Motor Tipi: F›rças›z DC Hub

Motor

Günefl Panelleri: Monokristal 

Silikon Hücreler

Panel Yüzey Alan›: 6,5 m2

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

tamamlad›.



Küreselleflmenin do¤al
bir sonucu olarak ar-
tan ticari mal ve insan

hareketleri, güvenlik tehdit-
lerinin de de¤iflmesine ne-
den oldu¤undan, AB de, En-
tegre (bütünleflik) S›n›r Yö-
netimi (Integrated Border
Management / IBM)’nin et-
kinli¤ini artt›rmak için yeni
çareler aray›fl› içinde. Bütün
bu aray›fllar›n alt›nda, örgüt-
sel yap›lar›n› giderek geliflti-
ren teröristler ile yüksek
karl›l›¤› nedeniyle son dö-
nemde h›zl› bir art›fl göste-
ren insan, uyuflturucu ve si-
lah kaçakç›lar›ndan bir ad›m
önde olmak zorunlulu¤u ya-
t›yor. Bu olumsuzluklara, çe-
flitli nedenlerden kaynakla-
nan göç, siyasi s›¤›nma ve
yurt d›fl›nda e¤itim veya ça-
l›flma için geçici bar›nma is-

tekleri de eklenince, konu
daha karmafl›k bir hal al›yor.
Daha önceleri, bir ulus dev-
letin flekilsel çerçevesini be-
lirleyen “s›n›r” kavram›, So-
¤uk Savafl’›n sona ermesiyle
birlikte, devletlerin ve AB gi-
bi oluflumlar›n güvenlik alg›-
lar›na göre tan›mlanmaya,
öncelikli bir sosyo-politik
önem kazanmaya bafllad›.
Günümüz modern ekonomi
ilkelerini uygulayan bir dev-
let, 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 bekleme-
den geçifl yapt›klar› s›n›r ka-
p›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 üs-
tünlü¤üne sayg›l›, kiflilerin te-
mel hak ve özgürlüklerini ko-
ruyacak biçimde ve serbest
piyasa ekonomisi ilkeleri do¤-
rultusunda yap›l›rken, makul
bir bütçe içerisinde ve en aza

indirgenmifl insan gücüyle
gerçeklefltirilmeli. ‹flte bu ne-
denle çareler, modern ileti-
flim ve bilgi teknolojilerinin
sundu¤u çözümler içinde
aran›yor. Bugün AB’nin yan›
s›ra dünyan›n birçok yerinde
ortak bir anlay›flla ve verimli-
li¤i esas alan iflletim biçimiy-
le uygulanmakta olan Enteg-
re S›n›r Yönetimi, 1990’l› y›l-
lar›n ortalar›na kadar bilin-
meyen bir kavramd›. AB ta-
raf›ndan, ilk kez 2004 y›l›nda
gündeme getirildi¤inde, bir-
lik üyesi ülkeler kendi arala-
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r›ndaki (iç) s›n›rlar› açm›fl,
tüm birlik, d›fl s›n›rlar›n gü-
venli¤ine odaklanm›flt›. Çün-
kü, 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 ürü-
nü, uyuflturucu, silah ve rad-
yoaktif malzeme geçifli bak›-
m›ndan, o günlerde oldu¤u
gibi, günümüzde de büyük
risk oluflturmay› sürdürüyor.
Ayr›ca 11 Eylül felaketini ya-
flayan ABD, Atlantik geçiflli
olarak Avrupa’dan kendi ül-
kesine gelecek mal ve insan
trafi¤ini kontrol edebilmek
için, AB üzerindeki bask›s›n›
artt›rm›fl durumda.
Bu ba¤lamda, komflular› dik-
kate 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› uy-
gulamalar›n ise daha d›fl s›-
n›rda engellenmesi mant›¤›
üzerine biçimlendirilmifl olsa
da, birli¤e üye olmayan ülke
vatandafllar›n›n birlik ülkele-
rindeyken de izlenmesini zo-
runlu k›l›yor. Buradaki amaç,
yasa d›fl› göç ve yan›lt›c› s›-
¤›nman›n önlenmesi.
Bu kadar karmafl›k beklenti-
lere yan›t verebilecek bir sis-
temin kurulmas› ve yaln›z in-
san gücüyle yönetilmesi ola-
naks›z. ‹flte bu soruna, bilgi
ça¤›n›n modern iletiflim tek-
nolojileri çare buluyor.

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

Acil Önlem Al›nmal›
Bu tür olumsuzluklara karfl›
acilen önlem al›nmas› gere-
kiyor. Örne¤in; 2003 y›l›ndan
önce AB üyesi ülkelere s›¤›n-
ma iste¤inde bulunurken hi-
le yapmak çok kolayd›. ‹nsan
kaçakç›lar› taraf›ndan yön-
lendirilen sahte s›¤›nmac›lar,
uluslararas› korunma iste-
¤iyle, birçok farkl› Avrupa ül-
kesine s›¤›nma baflvurusu
yapabiliyor ve baflvuru s›ra-
s›nda belirttikleri s›¤›nma
nedeni, yürürlükteki yasala-
ra göre uygun görülen bir ül-
ke taraf›ndan da kabul edili-
yorlard›. 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 izleri-
nin, merkezi bir veri taban›n-
da ifllenip, birli¤e üye devlet-
ler aras›nda elektronik or-
tam üzerinden iletimini sa¤-
layan, bilgisayar destekli 
EURODAC (European Dact-
yloscopy) sis-
temi iflletime
girince, sahte

s›¤›nma isteklerinin
önü kesilmifl oldu.
Ne var ki bu uygulama,
Avrupa’ya ifl bulma
ümidiyle gelip, vize sü-
resini geçirmesine (afl-
mas›na) ra¤men hala Av-
rupa’da yaflayan yasa d›fl›
göçmen say›s›n› azaltma ko-
nusunda 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 ve-
ya oturma iznini tafl›yan pa-
saportunun çal›nd›¤›n› veya
kayboldu¤unu söyleyen so-
kaktaki bir yabanc›n›n, ülke-
sinde yasal olarak m› bulun-
du¤unu belirlemesi olanak-
s›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 or-
taya 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›n-
da analiziyle oluflturulan yeni
veri taban› sayesinde, vize al-
mas› zorunlu olsun veya ol-
mas›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 ya-
vafl 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›nlaflabil-
mesi için, s›n›r koruma bi-
rimlerinin, s›n›rdan girifl s›-
ras›nda bu bilgileri k›sa sü-
rede elde edebilece¤i mobil
ayg›tlara da gereksinimi var.
Ayr›ca yine bu sayede, ger-
çekten pasaportu çal›nm›fl
veya kaybolmufl yabanc›ya,
zaman al›c› ve gereksiz bü-
rokratik soruflturmalar yap-
maya gerek kalmadan, yeni
pasaport (veya oturma izni)
de düzenlenebilecek.
Di¤er bir deyiflle, s›n›r koru-
ma birimleri, biyometrik bil-
gileri içeren pasaporta sahip
kiflilere uygulayacaklar› tek
ve k›sa süreli bir denetimle,
eskiye göre çok daha yüksek
etkinlik kazan›rken, insan
gücünden de tasarruf edebi-
lecek.
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Bu yeni uygulaman›n giderek
yayg›nlaflmas›, Akdeniz’den
Avrupa’ya veya Atlantik ge-
çiflli olarak Avrupa’dan Ame-
rika k›tas›na yap›lacak yasa
d›fl› göçleri (veya seyahatleri)
de önleyecek. Çok yak›nda
biyometrik pasaportlar, AB
üyesi devletler ile üye olma-
yan devletler aras›nda süre
gelen “vizenin kald›r›lmas›”
görüflmelerine de damgas›n›
vuracak gibi görünüyor.
Tüm bu önlemler; ifl adamla-
r›, ö¤renciler ve turistler gibi,
hilesiz ve iyi niyetli seyahat
eden kiflilerle, onlar›n denet-
lenmifl mallar›n›, yasa d›fl› ve
sahtekârca yap›lan uygula-
malara karfl› korumak ve s›-
n›r kap›lar›ndan h›zla geçifl-
lerini sa¤lamaya yönelik. Bu
ba¤lamda, bir devrim niteli-
¤inde olan biyometrik pasa-
portun yan› s›ra yine bilgisa-
yar 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 gereksi-
nimi bile ortadan kald›racak.
Ayr›ca böyle bir uygulama,
bir süredir ABD ile AB ara-
s›nda süren görüflmelere
olumlu katk› sa¤lay›p, halen
kullan›mdaki sistemlerin or-
tak kullan›ma aç›lmas›na da
neden olabilecek.
Her ba¤›ms›z devlet ve AB gi-
bi devletler toplulu¤u, ülkesi-
ne gelecek bir yabanc›n›n
amac›n›, iyi niyetini belirle-
mek ve bu kiflinin, gerek yurt-
tafl› oldu¤u ülkenin gerekse
uluslararas› yasa ve antlafl-
malara uygunlu¤unu önce-
den saptamak ister. Bu mak-
satla, AB’de, Vize Bilgi Siste-
mi (Visa Information System /
VIS) ile içeri¤i say›sal görüntü
ve biyometrik bilgileri de su-
nabilecek biçimde gelifltirilen
yeni fiengen Bilgi Sistemi
(Schengen Information
System II / SIS II) gibi bilgisa-

yar destekli düzenekler kul-
lan›l›yor. Ancak günümüzde-
ki uygulamalara bak›ld›¤›nda,
kiflisel bilgilerin yüklenme-
sinde afl›r› bürokrasi gerekti-
ren ve zaman al›c› bu sistem-
ler, iyi niyetli seyahati ve tica-
reti de olumsuz yönde etkile-
yerek, sonuçta ekonomik ka-
y›plara neden olabiliyor.
Bilinen bu olumsuzlu¤u gi-
derebilmek için bugünlerde,
AB’nin entegre s›n›r yönetimi
mant›¤›yla uyumlu ve yeni bir
düzenleme olan Elektronik
Seyahat Yetkilendirme Siste-
mi (Electronic System for
Travel Authorization / ESTA)
konuflulmaya baflland›. Bu
yeni düzenleme, birinci afla-
mada, öncelikle vize gereksi-
nimi olmayan bir pasaporta
(tercihen biyometrik e-pasa-
porta) sahip, AB’ye üye olma-
yan ülkelerin yurttafllar›na,
seyahat öncesinde kiflisel
baflvuruyla yetki alma kolay-
l›¤› sa¤layacak. Bu kifliler,

belirlenmifl bir ‹nternet ad-
resi üzerinden baflvuru yap-
t›klar›nda, h›zl› bir de¤erlen-
dirilme sonucunda, kendile-
rine bir onay numaras› veri-
lecek. Bu onay numaras› ay-
n› anda, baflvuran kiflinin gi-
dece¤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 hak-
k› 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 konsolos-
lu¤una yönlendirecek. Kifli-
lerle ilgili bilgilerin devletler
aras›nda da h›zl› eriflime
aç›lmas›yla bu uygulama bi-
çiminin, çok k›sa zamanda,
pasaportuna vize uygulan-
mas› gereken di¤er yurttafl-
lar 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 ya-
p›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 ver-
mek zorunda. Bu da ancak
EUROSUR ile olanakl›.
AB’nin kara ve deniz s›n›rla-
r›ndaki keflif-gözetleme sis-
temi olan EUROSUR’un, hava
s›n›rlar›yla ilgili bilgi al›flveri-
fline olanak vermek için 
EUROCONTROL’a ba¤lant›s›
üzerindeki incelemeler sü-
rüyor. Bilgisayar destekli bil-
gi de¤iflim ve iletiflim ortam›
olan EUROSUR, henüz gelifl-
tirme aflamas›nda yeni bir
sistem. AB, EUROSUR ile ya-
sa d›fl› s›n›r geçifl suçlar›n›
önlemeyi, AB üyesi ülkelere

tespit edilmeden girifl yapa-
bilecek 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 aflama-
s›nda, özellikle d›fl s›n›rlara
sahip üye ülkelerin s›n›r ke-
flif-gözetleme sistemleri ge-
lifltirilip, ortak bir iletiflim or-
tam›nda bilgi paylafl›m› ve
ayn› amaçla toplanan istih-
barat bilgilerinin ifllendi¤i
FRONTEX (Frans›zca, Fron-
tières Extérieures) ile do¤ru-
dan ba¤lant› kurulmas› he-
defleniyor. ‹leriki aflamalar-
da, sistemin etkinli¤i geliflti-
rilerek, sensör, uydu, insan-
s›z hava araçlar› ve denizde
özel flamand›ralar gibi yeni
bilgi toplama, yasa d›fl›l›¤›
cayd›rma ve kesintisiz iletifli-
mi sa¤layacak araçlar kulla-
n›lacak. Son aflamadaki he-
def ise, birlik üyesi ülkeler
aras›nda deniz ortam›yla ilgi-

li ortak bir bilgi paylafl›m or-
tam› yarat›p, tümüyle bütün-
leflik 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 bil-
gi ve iletiflim teknolojilerin-
den yararland›¤› bir di¤er sis-
tem olan FRONTEX, Varflo-
va’da konumland›r›lm›fl du-
rumda. Ekim 2005’ten bu ya-
na 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 ge-
reksiniminin en aza indirgen-
mesini sa¤lay›p, yasal insan
ve ticari mal geçifllerini h›z-
land›ran bir sistem. Ayr›ca,
bu sistem sayesinde elde edi-
len ve ifllenen bilgilerin (risk
analizlerinin) ortak kullan›m›
sayesinde, AB’nin kara delik-
leri olarak bilinen, bat›daki
kara ve güneydeki deniz s›-
n›rlar›nda baflar›l› müflterek
harekâtlar da yap›labiliyor.
Bugünlerde, birlik üyesi ül-
kelerde, FRONTEX kullan›c›-
s› personelin e¤itimine bü-
yük 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, ulusla-
raras› örgütler ve ilgili birlik
d›fl› ülkelerin de kat›l›m›yla,
müflterek ve kapsaml› risk
analizlerine yönelmesi, 
EUROSUR’u ve yeni kurul-
makta olan S›n›r Acil Müda-
hale Timleri (Rapid Border
Intervention Team / RABIT)’i
teknik olarak desteklemesi
hedefleniyor.
2012–2015 döneminde h›z
kazanacak bütün bu gelifltir-
me çal›flmalar›n›n alt›nda ya-
tan as›l beklenti, birlik d›fl›
ülkelerle müflterek çal›flma
ortam›n› yaratmak ve birli¤in
tüm s›n›r birimlerinde görev-
li gümrük ve s›n›r kontrol
makamlar› aras›nda etkin
iletiflimi sa¤lay›p, al›nabile-
cek önlemeler için bütünlefl-
meyi gerçeklefltirmek. Do¤al
olarak, entegre s›n›r yöneti-
minin sa¤layaca¤› en önemli
girdi, elde mevcut sistem ve
insan gücünü maliyet etkin
bir biçimde kullanmak ve ge-
reksiz harcamalar›n önüne
geçmek. Bunun
için de do¤ru-
dan insana ba-

¤›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 yö-
netiminin 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 te-
röristlere tümüyle kapamak.

Türkiye En Hassas
Co¤rafi Bölgede
AB’nin “aday” üyesi olan ve
risk analizlerine göre en has-
sas co¤rafi bölgede konufllu
Türkiye de, hem kendi s›n›rla-
r›ndaki etkinli¤ini artt›rmak
hem de yo¤un ticari iliflkileri-
nin oldu¤u birli¤e karfl› tarih-
sel dostlu¤unu kan›tlamak
üzere, s›n›r güvenli¤iyle ilgili
bütçesini ve insan gücünü
artt›rm›fl, örgütlenme biçimi-
ni gelifltirmifl, yenilikçi bir
yaklafl›mla teknoloji uygula-
malar›na bafllam›flt›r. AB ile
entegre s›n›r yönetimine yö-
nelik bu geliflmeleri, yak›n

gelecekte uygulanmas› tasar-
lanan a¤ merkezli ülke gü-
venli¤i uygulamalar›n›n bafl-
lang›c› olarak de¤erlendiren,
sektörün lider sistem enteg-
ratörü ServuS, bilgi ve iletiflim
teknolojileriyle en uygun çö-
zümleri üretebilecek birikime
ve donan›ma sahip bir firma.
ServuS, gerçekçi bir s›n›r yö-
netiminin, modern bilgi ve ile-
tiflim teknolojilerinin ürünü
a¤ uyumlu ayg›tlarla (NEC)
olanaklar elverdi¤ince uzak-
tan tespit (izleme) ve teflhis,
karfl›l›kl› bilgi de¤iflimine im-
kân veren etkin muhabere,
tehdidin h›zla de¤erlendirilip
karar oluflturulmas› ve ge-
rekli do¤ru önlemin en k›sa
zamanda uygulanmas› afla-
malar›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¤raf-
yas›na en uygun tek-
nolojik çözümleri su-
nabilecek sistem ge-
lifltirme çal›flmalar›
bafllat›lm›flt›r.
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‹lk kez düzenlendi¤i 1993
y›l›ndan günümüze kadar
popülaritesini giderek art-

t›rm›fl olan IDEX 2011, ulus-
lararas› alanda, askeri yetki-
lilerin ve hükümet temsilci-
lerinin 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 gerçek-
leflmiflti. IDEX 2009’a gelen
kat›l›mc›lar›n yar›s›na yak›n›
Birleflik Arap Emirlikle-
ri’nden, yüzde 5’i ABD’den,
yüzde 4’ü Avrupa Birli¤inden
ve yüzde 3,5’u da Suudi Ara-
bistan’dan gelirken, fuar sü-
resinde milyarlarca dolarl›k
anlaflmalara imzalar at›ld›.
Sadece Birleflik Arap Emir-
likleri’nin aç›klanan anlafl-
malar› yaklafl›k 5 milyar do-
lar de¤erindeydi.
ABD, Almanya, Avusturya,
Avustralya, Belçika, Brezil-
ya, Bulgaristan, Çek Cum-
huriyeti, Çin, Finlandiya,
Fransa, Güney Afrika, H›rva-
tistan, ‹spanya, ‹talya, ‹sveç,
‹sviçre, Kore, Pakistan, Po-
lonya, Portekiz, Rusya, S›r-
bistan, Slovakya, Türkiye,
Ukrayna ve Yunanistan’›n
dâhil oldu¤u ülkelerin pav-
yonlar›, IDEX 2011’deki fuar
alan›n›n yar›s›n› olufltura-
cak. Fuar süresinde her gün
yap›lacak canl› gösterimler-
le, firmalar, en son teknolo-

jiyle ürettikleri kara, deniz
ve hava araç ve sistemleri-
nin operasyonel kabiliyetle-
rini sergileyecek.
IDEX 2011’de bu y›l gerçek-
lefltirilecek bir yenilik de
IDEX’ten önce gösterimi ya-
p›lmam›fl olan sistem ve
araçlar›n sergilenece¤i
“First-Time Exhibitor Zone”
bölümü olacak.

IDEX 2011’den 
Beklentiler
Kara savunma sistemleri-
nin, özellikle z›rhl› araçlar,
ana muharebe tanklar›, ha-
va savunma füze sistemleri
gibi alanlar›nda, savunma
pazar›nda önümüzdeki y›l-
larda da beklenen büyüme-
ye paralel olarak, IDEX
2011’de sergilenecek kara

savunma çözümlerinin bü-
yük ilgi görmesi öngörülü-
yor. 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 bulu-
nan Çin, Hindistan ve Körfez
ülkelerinin, bu y›l IDEX’in en
faal kat›l›mc›lar› aras›nda
olmas› bekleniyor.
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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



Havac›l›k alan›nda ise IDEX
2011’de sabit ve döner ka-
natl› uçaklar, uydular, keflif
sistemleri ve destek servis-
leri sergilenecek. Son y›llar-
da yaflanan ekonomik krize
ra¤men, uzun vadeli yeni ne-
sil 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› ar-
d›na ortakl›k anlaflmalar› im-
zalayan Çin, Hindistan ve
Körfez ülkelerinin, bu alanda
da fuarda yeni anlaflmalara
imza atmas› da flafl›rt›c› ol-
mayacak.

Fuarda Bir ‹lk Daha:
NAVDEX
Bu y›l 10’uncusu düzenlenen
IDEX’te, denizcili¤e yönelik
gösterimler, NAVDEX ad› al-
t›nda ayr› bir bölümde ger-
çeklefltirilecek. Birleflik Arap
Emirlikleri Silahl› Kuvvetle-
rinin 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 sür-
dürüyor.
Son teknoloji örneklerinden
olan çeflitli s›n›flarda savafl
gemilerinin yan› s›ra amfibi
botlar, sahil güvenlik sistem-
leri, muharebe ekipmanlar›
gibi pek çok platform ve sis-
tem çözümlerinin tan›t›laca¤›
NAVDEX fuar alan›na, çok
say›da geminin demir atmas›
bekleniyor. Statik gösterim-
lerin yan› s›ra su üzerinde de
çeflitli gösterimlerin gerçek-
lefltirilece¤i NAVDEX’te, gös-
terimi yap›lan baz› gemilerin
iç k›s›mlar›n›n da ziyaretçile-
re aç›lmas› planlan›yor.

Fuar›n Uluslararas›
Kat›l›mc›lar›
Fuara Afrika ve Yak›n Do-

¤u’dan kat›lmas› bekle-
nen 165 firma aras›n-

da Birleflik Arap
Emirlikleri, Suudi

Arabistan, Ku-
veyt, Katar, Gü-

ney Afrika ve Ürdün’den çe-
flitli üretici ve tedarikçiler
bulunuyor. Fuardaki ana
al›mlar›n bu kanattan ger-
çekleflmesi bekleniyor. Ha-
vac›l›k alan›nda; Griffon 
Aerospace, TLD Group, NP 
Aerospace ve Hawker 
Pacific, kara araçlar› alan›n-
da; Tawazun, Caracal 
International ve Jordan Light
Vehicle Manufacturing, Afrika
ve Yak›n Do¤u’dan kat›lan fir-
malar aras›nda bulunurken, 
NAVDEX’te Abu Dhabi Ship
Building (ADSB), Abu Dhabi
Mar, Stellar Composites ve
Ocean Power International
gibi firmalar da deniz alan›n-
daki 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› bek-
leniyor. Havac›l›k alan›nda
fuara kat›lacak olan bafll›ca
firmalar aras›nda, Pakis-
tan’dan Defence Export 
Promotion Corporation ve
Koreli Korean Aerospace In-
dustry (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 Av-
rupa ise IDEX 2011’in en ka-
labal›k kat›l›mc›lar›n› olufltu-
racak. Almanya’dan Rhein-
metall Air Defence, Diehl 
Aerospace ve Fransa’dan
Thales’in havac›l›k alan›nda
boy göstermesi beklenen fu-
arda, FN Herstal, Sig Sauer,
Rheinmetall ve Marshall
Land Systems’›n yan› s›ra
Rus Kamaz firmas› da kara
araçlar›ndaki ürünlerini ser-
gileyecek. 
NAVDEX’te ise Wärtsilä, Na-
vantia, Geobrugg Security
Engineering, DCNS ve
MBDA’n›n, Avrupa temsilci-
leri aras›nda ön plana ç›kma-
s› bekleniyor. Brezilya ve Ka-
nada’dan da kat›l›mlar›n ola-
ca¤› Amerika K›tas›’ndan
fuara 110 firma kat›lacak. 
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Büyük ço¤unlu¤unu ABD’li
firmalar›n oluflturaca¤› bu
kanatta, Lockheed Martin
ve Boeing’in havac›l›k ala-
n›nda ilgileri üzerine topla-
mas› bekleniyor. Kara araç-
lar›nda General Dynamics,
Northrop Grumman ve
Rockwell Collins ürünlerini
tan›t›rken, Amerika k›tas›n-
daki kat›l›mc›lar aras›nda
NAVDEX’de öne ç›kmas› bek-
lenen isimler ise L-3 MAPPS,
Offshore Systems, Skydex
Technologies Inc. ve 
Raytheon.

Türkiye’yi IDEX’te
Temsil Edecek 
Firmalar
IDEX 2011’de Türkiye’yi
temsilen, Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM) flemsi-
yesi alt›nda milli bir kat›l›m
gerçeklefltirilecek. Türk Si-
lahl› Kuvvetlerini Güçlen-
dirme Vakf› (TSKGV)’nin de
yer alaca¤› fuardaki Türk
pavyonunda, 30’un üzerinde
firman›n stand›n›n yer al-
mas› bekleniyor. Bu firma-
lar 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

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 Ya-
z›l›m, Yonca-Onuk Tersanesi
ve Yüksel Savunma bulunu-
yor. Özellikle, Birleflik Arap
Emirlikleri’nde sözü geçen
oyuncular›m›zdan ASELSAN
ve Yonca-Onuk Tersanesi
cephesinde, fuar süresince
çok önemli geliflmeler ya-
flanmas› 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 dü-
zenledi¤i, Körfez Güvenli¤i
Konferans› (The Gulf Defence
Conference / GDC) gerçek-
lefltirilecek. Birleflik Arap
Emirlikleri hanedanl›k ailesi-

nin yan› s›ra savunma bakan-
l›klar› ve silahl› kuvvetler
bünyesinden pek çok yetkili-
nin de kat›laca¤› 19 fiubat’ta-
ki konferansa, IDEX 2011’e
gelecek 50’ye yak›n delege-
nin de kat›l›m› bekleniyor.
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Bouazizi’nin ölümü, as-
l›nda, çok iyi e¤itim
gördükleri halde iflsiz

kalm›fl orta s›n›f insanlar›n
feryad› niteli¤indeydi…
Ölüm, Tunus’u sarst›, insan-
lar art›k yaflamak için soka-
¤a inmeleri gerekti¤ine
inand›lar.
Bouazizi kendini kurban etti,
-belki- ülkesini kurtard›… 
(-Belki- diyoruz çünkü bu ül-
kede siyasetin ne yöne sav-
rulaca¤›n› henüz bilmiyoruz.)
Romanya’y›, 1974-1989 y›l-
lar› aras›nda yönetmifl olan
komünist diktatör Nikolay
Çavuflesku, benzer bir dev-
rimle y›k›ld›¤›nda ortal›kta
‹nternet falan yoktu!
21 Aral›k 1989 günü, kala-
bal›¤›n önüne ç›km›fl, ken-
dinden emin bir flekilde bili-
nen 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›yor-
du Çavuflesku.
O konuflurken birden, kala-
bal›¤›n aras›ndan yafll› bir
kad›n›n titrek, ama bir o ka-
dar güçlü sesi duyuldu: Ya-
lan söylüyorsun!

O kad›na ne oldu¤u bilinmi-
yor, ama tarih, Romanya
Devrimi’nin o sözden birkaç
saniye sonra bafllad›¤›n›, po-
lisin kad›na müdahalesi kar-
fl›s›nda bir anda binlerce in-
san›n ayakland›¤›n› yaz›yor.
Muhammed Bouazizi’nin
ad›n› biliyoruz, yafll› kad›n
bir meçhul…
Ama toplumlar böyledir…
Diktatörlük ve zorbal›k kar-
fl›s›nda gün gelir, tek bir k›-
v›lc›m yeterli olur… Nikolay
Çavuflesku ve efli kaçamad›-
lar, kurfluna dizildiler. Zey-
nel Abidin ve efli, belli ki, bu
tür bir sondan korkuyorlard›
ve çabuk davranarak canla-
r›n› kurtard›lar.
Tunus Devrimi’ni sürükle-
yen teknolojik zemin, Face-
book, Dailymotion, YouTube
ve Twitter’dan olufluyor.

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

nüfusun yaflad›¤› bölgeler-
de yaratt›¤› hareketlenme-
nin d›fl›nda belirgin bir ka-
rakteri olmad›. Aksine,
‹ran’daki rejim sayesinde,
Orta Do¤u’nun Arap kana-
d›nda pek çok totaliter re-
jim, ayakta kalman›n yolla-
r›n› da buldu. Bat›, bu çürü-
müfl yap›lara, sadece ‹ran’a
karfl› denge gelifltirdikleri
nedeniyle göz yummay› ter-
cih etti. Ama Tunus’taki ge-
liflme, iktidara gelip bir tür-
lü gitmeyen, ölümleri ha-
linde o¤ullar›n›n yerlerine
geldi¤i Arap rejimleri aç›-
s›ndan çok ciddi bir alarm
zilidir… Orta Do¤u, yeniden
hareketlenmekte, demok-
rasi, istikrar ve zenginlik
aray›fl›ndaki Arap kitleleri
bu kez yeni sonuçlara do¤-
ru rotalanmaktad›r.
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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

Tunus’ta Devrimin Anatomisi
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Azerbaycan Cumhurbaflkan›
‹lham Aliyev’in, ülkedeki

geleneksel “laik muhalefet”
güçlerine karfl› sürdürdü¤ü
sistemli bask› sürecinin, Kaf-
kasya aç›s›ndan çok daha bü-
yük bir riskin yükselmesine
neden oldu¤u belirtiliyor: ‹sla-
mi muhalefet… Azerbaycan,
iktidar› babas› Haydar Ali-
yev’den devralan ‹lham Aliyev
döneminde, Avrupa ve
ABD’den gelen tüm bask›lara
karfl›n demokratikleflme ala-
n›nda önemli gerilemelerin ya-
fland›¤› bir ülke olarak tan›m-
lan›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 ze-
minli muhalefetin ülkede gide-
rek marjinal bir noktaya gerile-
mesine 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 öf-
ke duyan kesimlerinin giderek,

daha ‹slami çizgideki muhale-
fet unsurlar›na kaymas›na ne-
den oluyor. ‹slami bir hareke-
tin, giderek halk›n muhalefet
potansiyeline sahip olmas›n›n
nedeni de, Azerbaycan’›n de-
mokrasisini ça¤dafl koflullarda
kuramamas› oluyor.” Nüfusu-
nun 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 vi-
deo konuflmas›nda, ‹lham Ali-
yev rejiminin, gerekirse bir
ayaklanma ile ortadan kald›r›l-
mas› gerekti¤ini savunan Azer-
baycan ‹slam Partisi lideri
Mevsim Samedov’un tutuklan-
mas› da ülkedeki gerginli¤in
t›rmanmas›na neden oldu.
Bununla birlikte Yunusov, ya-
k›n bir gelecekte, ‹slami hare-
ketin Azerbaycan’da siyasi gü-
cünü artt›rmas›n›n güç oldu-
¤unu da savunuyor. Aliyev yö-
netimi, son dönemlerde, özel-
likle baz› bölgelerdeki camile-
rin kapat›lmas›na dayanan po-
litikas›yla dikkat çekiyor.

Kazakistan parlamentosu,
ald›¤› son referandum ka-

rar›yla, ülkenin 70 yafl›ndaki
lideri Nursultan Nazarba-
yev’in baflkanl›k süresini 2020
y›l›na kadar uzatman›n yolunu
açt›. Siyasi gözlemciler, kara-
r›n, Nazarbayev aç›s›ndan
ömür boyu baflkanl›k anlam›-
na geldi¤inde birlefliyorlar.
Kazakistan Baflkanl›k Baflda-
n›flman› Yermukhamet Yerty-
sbayev, geliflmeleri de¤erlen-
dirirken flöyle konufltu: Cum-
hurbaflkan› Nazarbayev, 2012
y›l›nda yap›lacak baflkanl›k
seçimlerinde aday olmaya
karar vermiflti. Zaten bu ka-

rar, kendilerinin 2017 y›l›na
kadar baflkan olarak çal›flma-
lar›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› isti-
yor. Bu nedenle yap›lacak de-
¤ifliklikler ile Cumhurbaflkan›
Nazarbayev’in baflkanl›k sü-
resinin 2020 y›l›na kadar uza-
t›lmas›n›n çok uygun olaca¤›
düflünülüyor.
Geliflme, ülkenin “yap›c› mu-
halefeti” ile tan›nan Adalet
Partisi taraf›ndan desteklendi
ve partinin Nazarbayev’in

2020 y›l›na kadar sürecek
baflkanl›k dönemine karfl› ol-
mad›¤› 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 yöneti-
minden 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›n-
dan yap›lan bu net aç›klama-
n›n çok önemi olmad›¤›n›, Ba-
t›l› ülkelerin Nazarbayev’in ik-
tidar›n›n sürmesini, dünyan›n
en önemli enerji ülkesinde is-
tikrar›n korunmas›n› destek-
lediklerini savundu.
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ABD’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¤i-

ne iflaret ediyor. Rapor, Sovyetler Birli¤i da¤›ld›ktan sonra, Or-

ta Asya ve Kafkasya’daki genç cumhuriyetlerin demokratiklefl-

me yönünde yeterli gayreti göstermedi¤ini, bölgenin anti-de-

mokratik rejimlerin bata¤›na saplanm›fl oldu¤unu ortaya koy-

du. Raporda, öncelikle Rusya’n›n durumuna de¤inilerek, “Sov-

yetler Birli¤i da¤›ld›ktan sonra siyasi ve ekonomik ifl birli¤i çer-

çevesinde bölgeye yön verme kapasitesine sahip Rusya’n›n

afl›r› totaliter bir yönetim biçimine saplanm›fl olmas›, eski Sov-

yet co¤rafyas›nda demokrasilerin geliflmesinin de önünü t›ka-

yan en önemli etken olmufltur” denildi. Siyasi gözlemciler, ra-

porun Vladimir Putin yönetimini do¤rudan suçlamad›¤›n›, çün-

kü 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 belgelen-

mesi oldu. Raporun dikkat çeken bir baflka bölümü ise, Erme-

nistan 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›s-

men özgür” statüsünde yer alan ülkeler.

Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, Ka-

zakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve

Özbekistan ise “özgür olmayan” devlet-

ler statüsündeler.

Raporda, özellikle Orta Asya ve Kafkas-

ya cumhuriyetlerinde yerleflen “süper

baflkanl›k” sisteminin, bu genifl co¤raf-

yada özgürlü¤ün önündeki en büyük

engel oluflturdu¤u da vurguland›.

Bölgesel 
Zorluklar Var

Kazakistan’da Ömür Boyu Baflkanl›k

Azerbaycan’da
‹slami Muhalefet
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Sudan’›n, özellikle güney bölgesi, dev bir petrol denizinin

üzerinde bulunuyor. Bu petrol yataklar›n›n belirli bir bö-

lümü iflletmeye aç›labilmifl durumda. Ama ortaya ç›kan ye-

ni bulgular, ülkenin, yak›n bir gelecekte, dünya enerji den-

gelerinin önemli aktörlerinden biri olaca¤›n› gösteriyor.

Sudan, düzgün bir yat›r›m program›yla, petrolde Körfez ül-

kelerine önemli bir alternatif olabilecek birikime sahip. Su-

dan 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 rafi-

nerilerini 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, Su-

dan petrolleri de, ABD baflta, Bat›’n›n kontrolüne geçmifl

olacak… Bölgedeki petrol ortaya ç›kt›ktan sonra patlak ve-

ren 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 döne-

minde, 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 ma-

denleri bu topraklarda bulunuyor.

Bat›l› ülkeler ile iliflkileri hayli so¤uk olan Ömer el-Beflir yö-

netimindeki 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 nükle-

er kapasiteye sahip Müslüman devletler taraf›ndan kullan›-

labilece¤ini ve zamanla çok ciddi stratejik sorunlar yarata-

bilece¤ine inan›yorlar.

Güney Sudan’›n ayr›l›¤› ve burada “Bat› yanl›s›” yeni bir yö-

netimin 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 imzala-

d›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›lana-

cak yeni bir devlet, Nil sular›n›n paylafl›m› konusunda büyük

istikrars›zl›k yaratacak. Bu geliflme, Sudan ve M›s›r’›n gü-

cünün zay›flamas› anlam›na da gelecek.

Sudan’› 
Kim Da¤›tt›?

Manas Petroleum, dünya
enerji piyasas›n›n yükse-

len 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 Av-
rupa’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 Vadi-
si’ndeki petrol yataklar›n›n li-
sans›n› almas›yla dikkat çekti.
Bunu, komflu Tacikistan’daki

lisans al›m› takip etti. Avru-
pa’daki esas yat›r›m ise, Arna-
vutluk petrolü üzerinde oldu.
Arnavutluk’taki ilk petrol ku-
yusu 1918’de aç›ld›, düzenli
üretim 1930’da Petros Marin-
za’da yap›ld›. Arnavutluk, Av-
rupa’n›n petrol zengini ülkesi
yaflam›n› bir süre devam ettir-
di. Ama Enver Hoca dönemin-
de Arnavutluk, dünya petrol
denkleminden ç›kt›. Enver Ho-
ca, arkas›nda fakir bir ülke b›-
rakarak 1985’te öldü; Arnavut-
luk, 1990’dan itibaren petrol
sektörüne yabanc› yat›r›mc›la-
r› 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 Arna-
vutluk’un geleneksel petrol
bölgelerinde; 5 milyar varillik

petrol, 26 trilyon metreküplük
do¤al gaz ile karfl›lafl›ld›! Bu
tahminlerin yar›s›n›n bile ger-
çekleflmesi, Manas Petrole-
um’u, dünyan›n hat›r› say›l›r
flirketlerinden biri haline geti-
recek.
Bu arada, Arnavutluk bir anda,
“Avrupa enerji güvenli¤i”nin
en önemli ülkesi haline geldi.
Arnavutluk, bugün NATO üye-
si, Avrupa Birli¤i’nin en güçlü
aday ülkelerinden, vatandafl-
lar›n›n Avrupa Birli¤i s›n›rlar›
içinde serbest dolafl›m› için
fiengen Vizesi’ne ihtiyac› yok.
Nüfusunun ço¤unlu¤unu Ar-
navutlar›n oluflturdu¤u Koso-
va, Yugoslavya’n›n da¤›l›fl sü-
recinde Arnavut ve S›rp milli-
yetçili¤inin savafl alan› oldu.
NATO, Kosova’y› S›rp sald›r›la-
r›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. Ko-
sova’n›n do¤usundaki Feri-
zaj’da kurulu bu dev üs,
ABD’nin Balkanlar’daki askeri
varl›¤›n›n sembolü. Üssün, sa-
dece Kosova’n›n muhtemel
S›rp sald›r›s›na karfl› kurul-
mad›¤›, Hazar Denizi petrol
bölgesine kadar uzanan alan-
da, askeri ikmal üssü amac›y-
la de¤erlendirildi¤i biliniyor.
ABD, bir dönem, bu üste, Irak
ve Afganistan’dan getirilen te-
rör zanl›lar›n›n CIA tarz› sor-
guland›¤› yönündeki iddialar›
ise reddediyor. Üs, Bulgaris-
tan-Makedonya-Arnavutluk
aras›nda var›lan anlaflma,
Amerikan mali ve siyasi deste-
¤i ile yap›lan Burgaz (Bulga-
ristan)-Vlore (Arnavutluk) pet-
rol boru hatt›n›n da güvenli-
¤inden sorumlu. Rusya ve Ha-
zar’dan tanker ve boru hatla-
r›yla Burgaz’a gelen petrol,
Adriyatik üzerinden Avrupa’ya
geçecek.
Arnavutluk’taki petrol, bat›
ekonomisi için sigorta niteli-
¤inde. Boru hatlar› da... Koso-
va’n›n stratejisini art›k petrol
belirliyor…

Balkanlarda Yeni
Petrol Denklemi
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S 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 bölge-

nin 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 görüfl-

lerinde ›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 sü-

reç 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 is-

tihbarat› ile gerçeklefltirdi¤i ifl birli¤i, Suudi yönetiminin de pa-

rasal 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 omu-

za 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’da-

ki 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 olma-

s› nedeniyle daha stratejik. Dünya, El-Kaide’nin Pakistan üzerin-

den bir nükleer güce dönüflmesinden endifle ediyor.

Terör, sadece bat›y› hedef alm›fl de¤il. Bir dönem kendisini yarat-

m›fl devletleri de ele geçirmeyi amaçl›yor.

Suudi Arabistan 
ve Pakistan
Terörün Hedefinde

22yafl›ndaki, ruh hastas›
oldu¤u belirtilen Jared

Lee Loughner isimli sald›rga-
n›n, Demokrat Partili Arizona
milletvekili Gabrielle Gif-
fords’u a¤›r yaralad›¤›, arala-
r›nda 9 yafl›ndaki bir k›z çocu-
¤uyla 70’lerinde 3 yafll› ABD
vatandafl›n›n bulundu¤u 6 kifli-
yi de yaralad›¤› sald›r›, ABD’de
son y›llarda artan afl›r› sa¤ ha-
reketin radikal yüzünü bir kez
daha ortaya koydu.

Her ne kadar, ABD’nin De-
mokrat Partili Devlet Baflkan›
Obama, kanl› sald›r›n›n kur-
banlar› için düzenlenen tören-
de yapt›¤› konuflmayla, sald›r›-
y› siyasi tart›flmalar›n d›fl›na
çekmeye çal›flsa da, yap›lan
yorumlar, dünyan›n süper gü-
cünün çok ciddi bir biçimde
›rkç›-radikal siyasetin riskini
tafl›d›¤› yönünde.
Nitekim, Obama’n›n yapt›¤› ko-
nuflma, 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 Was-
hington Post gibi liberal

olarak adland›r›lan yay›n or-
ganlar›n›n da sald›r›y› siyase-

tin d›fl›na çekme yar›fl›na kat›l-
mas› dikkat çekti.

Siyasi gözlemciler, Cumhuri-
yetçi Parti bünyesinde bir sivil
toplum hareketi olarak yap›la-
nan ve son seçimlerde bu par-
tiye büyük destek sa¤layan Çay
Partisi hareketinin söylemleri-
nin sald›rgan› motive etti¤inde
birlefliyorlar. Benzer flekilde,
her geçen gün ›rkç› ve afl›r›
sa¤c› radikal söylemlerini yük-
selten Sarah Palin gibi siyaset-
çilerin de Giffords tarz› de-
mokratlar› hedef gösterdikleri
bir süreçten geçiyor ABD.
Eski Baflkan George W. Bush
döneminde yaflan›lan 11 Eylül
sald›r›lar› sonras›nda flekille-
nen bu durum, Irak ve Afganis-
tan’dan gelen kayg› dolu savafl
haberleri sonras›nda iyice
kendini hissettirmeye baflla-
m›fl durumda.
ABD, bir yandan devlet yap›-
lanmas› olarak askerileflirken,

di¤er yandan sokaktaki insa-
n›n, öncelikle Müslümanlara
karfl›, daha sonra da tüm fark-
l› kültürlere karfl› ›rkç› hare-
ketleri destekledi¤i bir süreci
yafl›yor.
Sald›r› sonras›nda, özellikle
Washington Post gibi çok etki-
li 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 dönem-
de artan ›rkç› e¤ilimlerin suç-
lanmas›na ra¤men, sald›r›n›n
siyasetin d›fl›na çekilme gayre-
tinin gösterilmesi dikkat çekti.
Bu geliflmeler, ABD’li liberal-
lerin, afl›r› sa¤ ile do¤rudan bir
mücadeleye girmektense uz-
laflmac› bir siyaseti gelifltirme-
ye çal›flt›klar› yönündeki kayg›-
lar› da t›rmand›rd›.

ABD’de Radikal Sa¤›n Yükselifli
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Entebbe, dünya siyaset ta-
rihine ad›n› yazd›rm›fl bir

mütevaz› Afrika kenti… Ha-
valiman› ile ünlü… 1970’li y›l-
larda Afrika’n›n orta bölgele-
rini dünya ile ba¤layan hava-
liman›, bugün de önemini ko-
ruyor. Bu havaliman›nda 4
Temmuz 1976 tarihinde ya-
flan›lan kanl› bir olay, bak›n,
bizi bugünlere, Mavi Marma-
ra katliam›na kadar nas›l ta-
fl›yor…
Uganda, 20’nci yüzy›l› “fakir-
ler ligi”nde yaflad› ama, ikti-
dar› 1971 y›l›nda bir askeri
darbe ile ele geçiren ‹di Amin
gibi renkli bir kiflilik sayesin-
de bir hayli ünlü bir ülke ol-
du. ‹di Amin, baflta, ABD, ‹n-
giltere, ‹srail ve o dönem ›rk-
ç› rejime sahip olan Güney
Afrika taraf›ndan destekleni-
yordu. K›sa süre içinde saf
de¤ifltirdi, Libya lideri Kad-
dafi’nin yak›n arkadafl› haline
geldi,  arkas›na Sovyetler
Birli¤i’ni ald›.
27 Haziran 1976’da, içinde
a¤›rl›kl› olarak Yahudi yolcu-
lar›n bulundu¤u bir Air
France uça¤›n› kaç›ran Filis-
tinli gerillalar, Entebbe’ye
indiklerinde, kendilerini
dost bir rejimin bekledi¤ini
biliyorlard›.
Nitekim öyle de oldu. Filis-
tinliler, ‹srail hapishanele-
rindeki arkadafllar›n›n ser-
best b›rak›lmalar›n› istiyor-
lard›. Bir hafta süren pazar-
l›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› ger-
çeklefltirdikleri operasyon
çok baflar›l›yd›. Filistinlilerin
tamam›, onlar› korumaya ça-
l›flan 45 Ugandal› asker ve
sadece üç rehine ölmüfltü.
Befl ‹srail komandosunun
yaraland›¤› operasyonu yö-
neten komutan da yaflam›n›

kaybetmiflti: Jonathan Ne-
tanyahu…
Jonathan Netanyahu, bugün-
kü ‹srail baflbakan› Benjamin
Netanyahu’nun a¤abeyi idi!
Asl›nda, Sayeret Matkal
isimli, bu çok özel komando
birli¤inde görev yapmak, Ne-
tanyahu’lar aç›s›ndan aile
gelene¤i niteli¤i tafl›yor. Ben-
jamin Netanyahu da bu bir-
likte görev yapt›, pek çok an-
ti-terör operasyonuna kat›l-
d›. En önemlisi, günümüzde,
kabinesinde Savunma Baka-
n› olarak görev yapan Ehud
Barak’›n komutas›nda, 8 Ma-
y›s 1972 tarihinde, Viyana-Tel
Aviv seferini yaparken Filis-
tinliler taraf›ndan kaç›r›lan
Sabena uça¤›na karfl› yap›lan
operasyon oldu. 2 erkek ge-
rillan›n öldürüldü¤ü, 2 kad›n

gerillan›n da sa¤ yakaland›¤›
10 dakikal›k çat›flmada, Ben-
jamin Netanyahu yaraland›.
Benjamin Netanyahu, ‹srail
Ordusundan ayr›ld›¤›nda bin-
bafl› rütbesindeydi. Ama
Ehud Barak devam etti ve
1991-95 y›llar› aras›nda Ge-
nelkurmay Baflkan› olarak
ülkesine hizmet etti.
Ama ordudaki en önemli gö-
revlerinden biri, 1972 Münih
Olimpiyat›’n› basarak 12 ‹s-
railli sporcunun ölümünden
sorumlu olan, Filistinli Kara
Eylül gerilla grubunun üyele-
rini dünyan›n dört bir yan›nda
takip edip ortadan kald›r-
makt›. Bu amaçla, Lübnan’da
1973 y›l›nda gerçeklefltirilen
ve Münih isimli filmle de si-
nemaya 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› düzenle-
yenleri MOSSAD tespit edi-
yor, Sayeret Matkal üyeleri
ortadan kald›r›yordu!
Mavi Marmara’y› basan ko-
mandolar ile bugün ‹srail ka-
binesinin en önemli iki koltu-
¤unda oturan isimler ayn›
gelenekten geliyorlar. Ne-
tanyahu-Barak ikilisinin ya-
flam›, bu tür operasyonlar›n
içinde geçti. Terörle müca-
dele denildi¤inde kulland›k-
lar› tek dil bu! Siyasette her
zaman fleytan detayda gizli-
dir… Mavi Marmara katliam›-
n›n perde arkas›nda, Enteb-
be operasyonunda öldürülen
bir a¤abey, savaflla geçmifl
y›llar ve art›k de¤iflemez bir
dünyaya bak›fl aç›s› var…

‹srail’de
Kurumsal
Radikalizm
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