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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yay›n Yönetmeni

Bir önceki say›m›zda, sözlerimizi, IDEX’e
gidiyoruz diyerek noktalam›flt›k.

Döndük.

Yaz›lacak çok fley ve yap›lacak çok iflle…

Bir k›sm›n› bu say›n›n sayfalar›na s›¤d›rmaya
çal›flt›k…

Olmad›…

Savunma sanayimizin IDEX’e s›¤amad›¤› gibi,
biz de IDEX’i sayfalar›m›za s›¤d›ramad›k.
Savunma sanayimizin IDEX’te neler yapt›¤›n›
en güzel flekilde sizlerle paylaflabilmek için
de çareyi sayfa say›m›z› artt›rmakta bulduk.

IDEX’te çok not ald›k. En önemli 
gördüklerimize geçmeden önce, biraz bizden
bahsetmek ve durum raporu vermek 
istiyoruz.

Bir önceki say›da, “…her zaman oldu¤u gibi
IDEX’te de yaln›z b›rakmayaca¤›m›z savunma
sanayimizin gücüne güç katmak ve tan›t›m /
pazarlama faaliyetlerine destek olmak
amac›yla, ‹ngilizce bir özel say› haz›rl›yoruz.
Savunma sanayimizden en son geliflmeleri
içeren bu özel say›m›z, IDEX fuar›nda ücretsiz
olarak da¤›t›lacak.” demifltik. Görevimizi 
yerine getirdik. Hatta biraz daha ileriye gidip,
kendi stantlar›m›z›n d›fl›na taflarak, 
IDEX özel say›m›z ile, fuar›n her 
yerine savunma sanayimizi tafl›d›k…

Büyüklerimiz de sa¤ olsunlar…
Çal›flmalar›m›zdan dolay› bize yönelttikleri
tebrikler, her türlü yorgunlu¤u unutturacak
türdendi. IDEX çal›flmalar›m›za istinaden
yap›lan ve bizim için ayr› bir gurur vesilesi
olan yorumlardan birini, afla¤›da aynen
sizlerle paylaflmak istiyoruz. De¤erlendirme
TEM Kablo taraf›ndan yap›ld›:

“MSI Dergisi’nin IDEX 2011 özel say›s›, 
fuarda, Türk firmalar›n› tan›tmak ve 
savunma sanayimizin potansiyelini 
sergilemek aç›s›ndan önemli bir görev
üstlenmifltir. Özellikle böylesine “özel” bir
say›da, flirketimiz ile ilgili bir habere 
yer verilmesinin, faaliyetlerimizin geliflmesi
ve flirketimizin hedefleri aç›s›ndan önem 
arz etti¤ini belirtmek isteriz.”

Gözlemlerimize dönecek olursak…

Savunma sanayimiz, IDEX’te, ana 
yüklenicisinin yan›ndaki alt yüklenicisiyle 
birlikte, neredeyse tam kadro sahadayd›…

Fuarda, gerek yarat›c›l›klar› ve gerekse de
h›zl› çözüm üretme kabiliyetleriyle, 

yürüttükleri projelerde ana yüklenicilere
destek olan KOB‹’lerimizin say›s›n›n fazla
olmas›, özellikle dikkatimizi çekti. Hatta
AYYAZILIM gibi firmalar›m›z›n, BAE devleri
için tasar›m ihraç ediyor olmalar› ve hatta
tasarlad›klar› ve ürettikleri sistemleri tafl›yan
araçlar›n IDEX’te sergiliyor olmas› da bu
aç›dan önemliydi.

IDEX’e çok say›da ODTÜ Teknokent
firmas›n›n kat›l›m› paralelinde, ODTÜ’nün
savunma sanayimizdeki a¤›rl›¤›n› çok 
uzaklarda dahi hissettirmifl olmas›, 
dikkatimizi çeken bir di¤er husus oldu.

Özellikle, baflta üniversiteler olmak üzere,
Ar-Ge alan›nda çal›flan firma ve kurumlar›n
IDEX’e kat›l›m›na verilen önem ve destek, 
bu deste¤in paralelinde de üniversitelerin
savunma alan›ndaki çal›flmalara verdi¤i
önem ve destek gözümüzden kaçmad›.
Dileriz benzeri sahneleri IDEF’te de 
görebiliriz.

Kat›lanlar›n yan›nda, kat›lmad›¤› için 
eksikli¤ini hissettiklerimiz de yok de¤ildi.
Baflta, önceki y›llarda çok say›da fuara
kat›lan TÜB‹TAK olmak üzere...

Sergiledi¤i, Yara Savunma Simülatörü 
ve Deniz Harp Oyunu Simülasyon Sistemi
(DEHOS)’un tan›t›m›na yönelik, IDEX’te
düzenledi¤i bas›n brifingleri ile fark yaratan
ve bu faaliyeti gerçeklefltiren tek firmam›z
olan METEKSAN Savunma’y› da anmadan
geçmeyelim.

IDEX’te, organizasyon taraf›ndan sa¤lanan
bas›n merkezi alt yap›s› ve özellikle bas›n
mensuplar›na sa¤lanan kolayl›klar da övgüye
lay›kt›. Yeri gelmiflken, bas›na verilen eflit (!)
önem ve destekten de bahsedelim.

Gözlemlerimizden hareketle, son bir konuya
daha dikkatinizi çekmek istiyoruz. Resmi
heyet say›s›n›n düflük olmas›n›n da etkisiyle,
IDEX’teki yabanc› kat›l›mc›lardan birço¤unun
IDEF’i beklediklerini ve bu nedenle, IDEF’e
kat›l›m›n, “ziyaretçi” düzeyinde de olsa,
geçmifl y›llara oranla daha fazla olaca¤›n›
düflünüyoruz.

IDEF öncesi son geliflmeleri sizlerle
paylaflaca¤›m›z Nisan say›m›zda yeniden 
birlikte olmak dile¤iyle…

Savunma Sanayimiz 
IDEX’e S›¤mad›, Biz Sayfalara...
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Bunun böyle olaca¤›n›,
‹srailli stratejist Oded
Yinon, 1982 y›l›nda

söylemiflti. “1980’lerde ‹srail
‹çin Strateji” bafll›kl› raporu,
Siyonizm’in önde gelen yay›n
organlar›ndan Kivunim
(Yönler)’de, ayn› y›l›n 
fiubat ay›nda yay›nland›.
Oded Yinon’a göre, ‹srail’in
Orta Do¤u’da giderek
“emperyalist güç” olmas›,
çevresindeki Arap
devletlerinin bölünmesine
ba¤l›yd›.
Asl›nda, Yinon, ‹srail 
tarihine, aç›k sözlü bir
strateji uzman› olarak geçti.
Yazd›¤› ve günümüze kadar
yaflan›lanlara bak›ld›¤›nda,
hayli titizlikle uyguland›¤›
belli olan rapor çok tart›fl›ld›,
ama en az›ndan bizlere, bir
bölge devleti olarak, ‹srail’in
hedeflerini göstermesi
bak›m›ndan her zaman
önemli bir metin olarak
de¤erlendirildi.

Irak: Tipik Bir Örnek
Yinon’a göre, Irak bir 
numaral› tehditti ve mutlaka
Kürtler, Sünniler ve 
fiiiler aras›nda bölünmeliydi.
O, bu sat›rlar› yazd›¤› 
günlerde, Irak’ta, Saddam
Hüseyin, savafl yönünü

‹srail’e de¤il, komflusu 
‹ran’a yönlendirmiflti. 
ABD ve Avrupa’n›n önde
gelen baflkentlerinden
sa¤lad›¤› destek ile kendi
devrimini yaflamaya çal›flan
bir ülkeye karfl› sald›r›ya
geçmiflti ve yine o günlerde
yaflan›lanlar› inceleyen
uzmanlar, Irak’›n bir 
daha ‹srail için tehdit
oluflturmas›n›n hayli zor
oldu¤unda birlefliyorlard›…
Ama Yinon hakl› ç›kt›…
Saddam, Müslüman
co¤rafyada a¤›r kay›plara
neden olan ‹ran savafl›n›
sonland›rd›ktan sonra,
Kuveyt’i iflgal etmeyi tercih
etti. Devam›nda ise ABD 
ve ‹srail ile çok ciddi bir
hesaplaflma yaflad›.
2003 y›l›ndaki Amerikan-
‹ngiliz ortak iflgali, Irak’›
bölmeyi baflard›!
Irak, art›k kuzeyinde
Kürdistan ad› verilen bir
otonom bölge, merkezinde
Sünni bir yönetim, güneyinde
ise ad›m ad›m ‹ran’›n 
kontrolüne geçen fiii bir
yönetime sahip.
Yinon’un, Irak gibi Suriye’yi
de hedef tahtas›na 
oturttu¤u bir gerçektir.
Yinon, Suriye’nin Alevi-Sünni
ekseninde, Suudi Arabistan

ve petrol emirliklerinin de
fiii-Sünni çat›flmalar›yla
bölünmeleri “gerekti¤ini”
savunuyordu. Bahreyn,
Birleflik Arap Emirlikleri 
ve Suudi Arabistan’da
yaflan›lan günümüzdeki 
fiii gösterileri dikkat 
çekicidir.

Sudan’dan Sonra Libya
‹srail’in Filistin hareketini,
Gazze’deki Hamas ve Bat›
fieria’daki El-Fetih ayr›m›nda
ikiye bölmüfl olmas›, 
tam bir baflar› öyküsüdür.
Bununla birlikte, Oded Yinon,
Sudan’›n her ne kadar Arap
devleti gibi görünse de içinde
yaflayan pagan-Afrikal›lar ve
Hristiyanlar nedeniyle 
bölünmeye en uygun 
devlet oldu¤unu söylüyordu;
o da oldu! Sudan’›n
güneyinde, bugün, 
“‹srail yanl›s›” oldu¤unu 
saklamayan ve M›s›r’a giden
Nil’in sular›n› kontrol eden
baflka bir devlet do¤du.
Ayn› raporda, Kuzey
Afrika’daki Fas, Tunus,
Cezayir ve Libya’n›n,
bar›nd›rd›klar› kabile 
gerginlikleri nedeniyle,
kolayca da¤›labilecek 
siyasi yap›lanmalara sahip
olduklar›n›n belirtilmifl

oldu¤unu hat›rlamakta 
yarar var. Nitekim
günümüzde Libya’da
yaflan›lan iç savafl, her geçen
gün kabileler aras›ndaki
hesaplaflmaya, devam›nda
da Afganlaflmaya do¤ru 
ilerliyor.

Garip ‹ttifak: 
‹srail-‹ran
Baalbek’teki görüntü,
Bahreyn, Birleflik Arap
Emirlikleri ve Suudi
Arabistan’daki fiii
hareketlenmeleri, Irak’›n
güneyindeki fiii bölgesindeki
‹ran hakimiyeti, Orta
Do¤u’nun garip bir ittifaka
sahip oldu¤unu gösteriyor:
Belli ki ‹ran, kendi ulusal
hedefleri do¤rultusunda,
‹srail’in Arap devletlerini
bölme stratejisinin 
orta¤›…
Ama Oded Yinon’un
çal›flmas›nda, Türkiye ve
‹ran’›n da “kolay bölünebilecek
Arap olmayan Müslüman
devletler” bölümünde 
yer ald›¤›n› unutmamak
gerekiyor. Yinon, Türkiye’nin
bölünme stratejisinde
Kürtleri, ‹ran’›n bölünme
sürecinde ise Azeri
Türklerini hedef 
göstermiflti.

Tarih Yeniden Yaz›l›yor
Lübnan’daki yolculu¤umun 
do¤u rotas›, anlaml› görüntüler ile
yüklüydü… Mesela, Bekaa
Vadisi’nde beni o dev poster
karfl›lad›: Ayetullah Humeyni.
Devam›nda ‹ran’›n bugünkü dini
lideri Ali Hamaney ve Hasan
Nasrallah… Lübnan’›n do¤usundaki
fiii nüfuslu Hizbullah kontrolündeki
Baalbek kentine do¤ru yol al›rken,
insan, bir Arap ülkesinden çok
‹ran’da oldu¤unu san›yor. 
Ardan ZENTÜRK /
a.zenturk@savunmahaber.com
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Yeni dönem: 
Pan-Arabizm
Asl›nda bir gerçe¤i 
kabul etmemiz gerekiyor…
Özellikle M›s›r’da yaflan›lan
devrim süreci, bu ülke
topraklar›na üç firavunun
gömülmesine neden oldu:
Bu firavunlar›n adlar›,
Medeniyetler Çat›flmas›,
Tarihin Sonu ve ‹slamofobi…
Huntington’un Medeniyetler
Çat›flmas› teorisi, Hristiyan
kültür dairesinin demokrasi
zeminli oldu¤una, radikal
‹slam ile Hristiyanl›¤›n
çat›flmas›ndan da, 21’inci
yüzy›l›n flekillenece¤ine
dayan›yordu…
M›s›r’›n genç insanlar›,
demokrasi taleplerini
ola¤anüstü sergilediler 
ve demokrasi kavram›n›n
sadece Avrupal› baflkentlere
ait bir kavram olmad›¤›n›
ispatlad›lar…
Francis Fukuyama, Sovyetler
Birli¤i da¤›ld›¤›nda, art›k 
tarihin de sonuna gelindi¤ini
ve bundan böyle insanl›k 
tarihine yön verecek önemli
bir geliflme olmayaca¤›n›
savunmufltu; tarihin en
büyük yan›lg›s› olarak 
tarihe geçti bu sözler…
M›s›r’›n, her türlü ‹slami
radikal ç›k›fl› durduran olgun
demokrasi aray›fl› ise,
Müslüman nüfuslu 
toplumlarda radikal ‹slam’›n
yükselece¤ini savunan 
‹slam korkusuna (‹slamofobi)
sahip çevrelerin ne kadar 
ön yarg›l› olduklar›n› 
ortaya koydu…
Ama bütün bu geliflmeler,
21’inci yüzy›l›n gelece¤ini
belirleyecek as›l hareketin

de dünya gündemine 
gelmesine neden oldu: 
Pan-Arabizm…
M›s›r’›n eski askeri lideri
Cemal Abdülnas›r veya
bütün yaflamlar›n› ona
özenerek geçirmifl, Suriye
eski lideri Haf›z Esad veya
yaflam› bir idam sehpas›nda
sonlanm›fl Saddam
Hüseyin’in temsil ettikleri
Baas milliyetçili¤inden 
söz etmiyoruz…
Veya, önünde “pan” tak›s›
olan di¤er tehlikeli 
milliyetçiliklerin benzeri 
bir geliflmeden de…
Tunus’ta bafllay›p M›s›r’da
devam eden ve art›k bütün
Arap dünyas›n› etkisi alt›na
alan hareketler, Arap 
ulusunun bölünmeye 
karfl› ç›kan as›l ruhunu 
gösteriyor…
Uydu yay›nlar›n›n ve 
‹nternet’in buluflturdu¤u
Arap gençli¤i, art›k 
birbirinden sorumlu
bireylerden olufluyor ve
Araplar tarihlerinde ilk kez,
kurtuluflun kendi kabile
anlay›fllar› zemininden 
de¤il, bütünleflme sürecinde
oldu¤unu anl›yorlar.
Yoksa Tunus’ta kendini

yakan bir Arap gencinin,
bütün bir Arap dünyas›n› bu
kadar etkilemesi mümkün
olabilir miydi? Tabii ki hay›r!

Böl- Yönete Yan›t
Oded Yinon’un, Arap 
devletlerini daha küçük
siyasi yap›lanmalara bölme
stratejisinin art›k sonuna
gelindi¤inin en önemli 
iflaretidir bu geliflme…
A¤›r savafl yaflam›fl Irak’ta
çocuklar açl›ktan ölürken,
dünyan›n en yüksek binas›n›,
milyarlarca dolarl›k yat›r›mla
Dubai’nin merkezine dikme
yar›fl›n› tercih eden zihniyetin
de iflas›d›r üzerinde
konufltu¤umuz.
Fakir Arap gencine uzaktan
bakan, petrolden kazand›¤›
milyarlarca dolar› har 
vurup harman savuran 
yönetimlerin de sars›ld›¤› 
bir dönem…

Tarihin
Normalleflmesi
Bir yönüyle bakt›¤›n›zda, 
tarihin Araplar aç›s›ndan
normalleflmesinden söz
etti¤imiz ortaya ç›k›yor…
Osmanl› ‹mparatorlu¤u
y›k›ld›¤›nda, bölgeye hakim

olan sömürgeci iki güç;
‹ngiltere ve Fransa, Araplara
hiç söz vermeden Orta
Do¤u’yu tanzim ettiler.
Osmanl› döneminde,
aralar›nda hiçbir s›n›r
olmadan yaflamaya al›flm›fl
insanlar, ilk kez kentleri 
birbirinden ay›ran s›n›rlar,
gümrük kap›lar› ve ulusal
ordular ile karfl›laflt›lar.
Irak, Suriye, Ürdün,
Lübnan…
Bu ülkelerin aralar›nda, 
bu kadar sert s›n›rlar›n
olmas› normal kabul
edilebilir miydi? Ama oldu…
Benzer flekilde, di¤er Arap
ülkelerinin sömürgeciler
taraf›ndan çizilmifl suni
s›n›rlar› bu ölçüde 
sahiplenmeleri, ancak
yönetici oligarflik kadrolar›n
mali ç›karlar›yla izah
edilebilirdi… Birinci Dünya
Savafl› sonras›nda yaflan›lan 
bu anormal durumun, 
So¤uk Savafl y›llar›nda 
ideolojik ayr›flma ile 
desteklenmesi, Arap ulusu
içindeki ayr›flman›n 
derinleflmesine neden 
oldu.
Bat› yanl›s› Araplar ile 
Sovyet yanl›s› Araplar…
Sömürgecilerin s›n›rlar›n›n
daha da güçlenmesine
neden olan bir süreçti bu…
Günümüz Arap gençli¤inin
tercihinin ise s›n›rlar›
ortadan kald›rmaya dönük
ad›mlar oldu¤unu art›k
anl›yoruz.
Bu tercih, esas olarak 
Oded Yinon’un sonudur.
Tarih yeniden yaz›l›yor…
Onu izlemekte 
yarar var…
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ASELSAN, kritik görevlere yönelik gelifltirdi¤i, yeni
4900 serisi ATLAS el telsizini, Mart ay›n›n bafl›nda

Almanya’n›n Hannover kentinde düzenlenen CEBIT
uluslararas› bilgi ve iletiflim teknolojileri fuar›nda 
tan›tt›. Çok modlu, çok bantl› ve çok sistemli çal›flan
ATLAS el telsizinde, dahili küresel konumland›rma 
sistemi (Global Positioning System / GPS), say›sal 
harita ve çeflitli veri uygulama araçlar› bulunuyor. 
Telsizin destekledi¤i sistemler ise; analog, APCO25
konvansiyonel, APCO25 Trunk ve SK2/SAGE.
Dayan›kl›, ergonomik ve hafif bir el telsizi olan ATLAS,
genifl ekran›, 14 saate kadar kullan›m imkan› sa¤layan
yüksek kapasiteli bataryas› ve geliflmifl flifreleme 
(kriptolama) teknikleri ile özellikle kamu görevlilerine 

güvenilir haberleflme imkân› sa¤l›yor. Kullan›c›lar, cihazda
bulunan entegre GPS al›c›s› ile kendi co¤rafi 
konumunu ö¤renerek, telsiz 
üzerindeki genifl ekrandaki say›sal
haritada bunu görebiliyor. Kullan›c›n›n nerede oldu¤u bilgisi de
ayn› telsiz üzerinden merkeze iletiliyor. Böylece merkezden, 
el telsizi olan devriyelerin konumlar›n› izlemek mümkün hale
geliyor. Daha önceden kurulmufl olan altyap› ile de uyumlu
çal›flan yeni nesil telsizler; polis, jandarma, itfaiye ve sa¤l›k 
teflkilatlar›n›n eflgüdümlü olarak görev yapabilmesine de 
olanak sa¤layacak. Bahsi geçen kamu görevlilerinin hâlihaz›rda
kulland›¤› telsizler, VHF ve UHF olmak üzere iki ayr› frekans
band› üzerinde çal›fl›yor. ATLAS el telsizi ise tek cihazla her
iki bantta da haberleflme imkân› sa¤layabiliyor. MP3 kalitesinde
sesi ve gürültü bast›rma özelli¤i sayesinde, gürültülü 
ortamlarda da kullan›ma uygun olan ATLAS, gömülü Linux
OS sistemi kullan›yor ve sistem, gerekti¤inde uzaktan da

güncellenebiliyor. USB 2.0 ba¤lant›s› sayesinde USB destekli
cihazlar›n telsize ba¤lanabilmesini de olanakl› k›lan telsiz,
2,4 inç, renkli ve LED ayd›nlatmal› TFT LCD ekran›yla da 
dikkat çekiyor. Seri üretimine bu y›l içerisinde bafllanacak 
cihaz›n ilk teslimatlar› da yine y›l içerisinde yap›lacak. ‹lk 
siparifllerin teslimat›n›n ard›ndan da kamu kurumlar› için
çok say›da telsiz üretilmesi öngörülüyor. ASELSAN’›n ihracat
faaliyetlerinde önemli yer tutan profesyonel telsizleri, 
aralar›nda ABD, Pakistan ve Sri Lanka’n›n da oldu¤u çok 
say›da ülke taraf›ndan kullan›l›yor. ASELSAN, ATLAS 
sayesinde, bu pazardan daha büyük bir pay almay› hedefliyor.

ASELSAN’dan Telsiz Pazar›na
Yeni Rakip: ATLAS

Y›ld›z Teknik Üniversitesi
(YTÜ)’de 1-2 Mart 

tarihlerinde icra edilen YTÜ
Savunma Sanayii Günleri,
savunma sektörümüzün
öncü kurum ve kurulufllar›n›
konuk etti. Makine Fakültesi
Dekanl›¤› ve Makina
Teknolojileri Kulübü 
(MAKTEK) ifl birli¤iyle 
YTÜ Befliktafl Yerleflkesi
Oditoryum ve Sergi Salonu’nda,
bu y›l 3’üncüsü düzenlenen
etkinlik, Savunma Sanayii
Müsteflar Yard›mc›s› Dr. Faruk
Özlü ve Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› Sanayileflme
Daire Baflkan› Sedat
Güldo¤an’›n yan› s›ra 
ASELSAN, Baykar Makina,
FNSS, Hexagon, MiKES,

MKEK, Otokar, STM,
TUSAfi, TÜB‹TAK

B‹LGEM ve Vestel
Savunma’dan yetkililerin de
kat›l›m›yla, ö¤renciler için
oldukça verimli geçti. Yerli
savunma sanayisinin, ülke
için öneminin vurguland›¤›
ve gelece¤in mühendisleri 
olacak ö¤rencilere, 
sektördeki firmalar›n 
yetkilileri ile kaynaflabilme
f›rsat›n›n yarat›ld›¤› etkinlikte
yap›lan sunumlarda, daha
çok firmalar›n özgün 
projelerindeki tasar›m
süreçleri ön plana ç›kt›. YTÜ
Rektörü Prof. Dr. ‹smail
Yüksek’in, yapt›¤› aç›l›fl
konuflmas›nda, ö¤rencilerine
verdi¤i, “Hayal etmekten
vazgeçmeyin” mesaj› ise
tasar›m›n temelinde yatan
yarat›c›l›¤›n önemli
bileflenlerinden biri olan

hayal gücünün önemini 
vurgulamas› aç›s›ndan
anlaml›yd›.
Etkinli¤in devam›nda icra
edilen, “Özgün Sistemlerle
Ata¤a Geçen Türk Savunma
Sanayisi” ve “Elektronik
Harp” bafll›kl› panellerde ise
genel olarak ö¤rencilerin
sorular› yan›tland›.
Panellerde, Türkiye’nin
sahip oldu¤u genç nüfusun,

iyi bir e¤itimin yan› s›ra istek
ve özgüvenle yo¤ruldu¤unda
ve elbette kendisine
olanaklar sunuldu¤unda
büyük baflar›lara imza 
atabilece¤i ve ayr›ca büyük
özveri gerektiren savunma 
sektöründe, çok daha ileri
noktalara ulaflabilmek için,
her fleyin bafl›nda vatan
sevgisinin geldi¤i de
vurguland›.

YTÜ’lü Gençlere Ö¤üt: Hayal Kurmaktan Vazgeçmeyin
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fiubat ay›nda Birleflik Arap

Emirlikleri’nin baflkenti

Abu Dhabi’de gerçekleflen

IDEX 2011 fuar›nda Türkiye

firmalar› ile müflterek 

üretime dair iki anlaflma

imzalayan Azerbaycan

Savunma Sanayi Bakanl›¤›

(SSB), Mart ay›n›n ilk 

günlerinde de üç fabrikan›n

aç›l›fl›n› yapt›. Cumhurbaflkan›

‹lham Aliyev’in kat›l›m› ile 

gerçeklefltirilen törenle 

birlikte, SSB’ye ba¤l› yeni

fabrikan›n yan› s›ra 

modernize edilen iki eski

fabrika da 3 Mart’ta üretime

bafllad›. ‹srail’in Elbit Systems

firmas› ile müflterek kurulan

AZAD Systems Co., bölgede

ilk kez insans›z hava arac›

(‹HA) üretimi gerçeklefltirecek.

Azerbaycan Savunma Sanayi

Bakan› Yaver Camalov,

konuyla ilgili olarak, 

SSB’ye ba¤l› yeni fabrikada

Azerbaycan için Orbiter 2M 

ve Aerostar ‹HA’lar›n›n 

üretimine baflland›¤›n› 

söyledi. AZAD Systems Co.

ayn› zamanda ‹HA’lar›n yer

kontrol istasyonlar›n› da

üretecek. Tesiste, yak›n 

gelecekte, Diamond 42 tipi 

4 yolcu tafl›yabilen sivil 

uçaklar›n da üretimi söz

konusu. Modernize edilen

tesislerden, SSCB 

döneminden kalma Bak›

Cihazqay›rma Fabrikas›

(BCZ)’de ise çeflitli patlay›c›lar

ve piyade tüfekleri üretiliyor.

Tesiste ayn› zamanda, T-72 

ana muharebe tanklar› ile

BTR ve BRDM gibi z›rhl›

muharebe araçlar›n›n 

modernizasyonu da 

gerçeklefltiriliyor. Di¤er tesis

olan Senayecihaz ise Azeri

Silahl› Kuvvetleri için farkl›

sistemler ve çözümler 

üretiyor. Öztiryakiler firmas›

ile müflterek sahra mutfa¤› 

ve mobil su ar›tma sistemleri

üzerinde çal›flan

Senayecihaz’›n üretti¤i

Q›¤›lc›m bomba ve may›n

imha sistemi, 2009 y›l›ndaki

IDEF fuar›nda ve geçti¤imiz

fiubat ay›nda düzenlenen

IDEX’te de sergilendi. Sismik

dalgalar yayan Q›¤›lc›m, 

500 m çapl›k bir alandaki

may›n gibi patlay›c›lar› imha

edebiliyor. Senayecihaz’da

ayr›ca, muhabere sistemleri

ile çeflitli teknik parçalar›n

üretimi de yap›l›yor.

Azerbaycan’›n
‹lk MRAP’lar›
Envantere Girdi
Azerbaycan’›n Güney Afrikal›

Paramount Group firmas› ile

müflterek olarak üretti¤i 

ilk may›na karfl› korumal›

araçlar da Azerbaycan’a 

teslim edildi. Azerbaycan

Cumhurbaflkan› ‹lham

Aliyev’in de kat›l›m› ile

gerçekleflen törende, 30 adet

Matador ve Marauder tipi 

personel tafl›y›c›, Azeri Silahl›

Kuvvetlerinin envanterine

kat›ld›. Paramount Group

taraf›ndan gelifltirilen ve

Azerbaycan Savunma Sanayi

Bakanl›¤›na ba¤l› tesiste

üretilen araçlar, Azerbaycan’›n

ilk askeri araçlar› olarak da

öne ç›k›yor. Anlaflma 

kapsam›nda, Azeri Silahl›

Kuvvetleri için, 25 adedi

Matador ve 25 adedi

Marauder olmak üzere,

toplam 50 adet may›na karfl›

korumal› araç üretilecek.

Azerbaycan Savunma Sanayi

Bakanl›¤›n›n, Paramount

Group ile firma taraf›ndan

yeni gelifltirdi¤i Mbombe z›rhl›

muharebe arac›n›n müflterek

üretimine dair görüflmelere

bafllad›¤› da gelen haberler

aras›nda.

ANAMA’dan MKEK
Heyetine May›n
Arama E¤itimi
Azerbaycan topraklar›n›n

may›nlardan temizlenmesi

için kurulan ve insani may›n

temizleme ekiplerine e¤itim

verilmesi konusunda Birleflmifl

Milletler’den “Bölgesel Merkez”

statüsü de alm›fl olan, Azeri

ANAMA teflkilat› taraf›ndan,

geçti¤imiz fiubat ay›nda,

Türkiye’den gelen

mühendislere ilk e¤itim 

verildi. ANAMA’dan yap›lan

aç›klamaya göre, Azerbaycan’a

gönderilen Makina ve Kimya

Endüstrisi Kurumu (MKEK)’in

10 kiflilik ekibi, 25 günlük

Temel ‹nsani May›n Arama

E¤itimi al›rken, e¤itim 

kapsam›nda, Azerbaycan’da

gerçeklefltirilen gerçek may›n

arama operasyonlar›na da

kat›ld›. fiimdiye kadar ANAMA

taraf›ndan, Gaziantep’teki

Karkam›fl antik kentinde

may›n temizleme görevini

üstlenen bir Türk firmas›na

da e¤itim verilmifl.

Azerbaycan’dan Savunma Ata¤›

ANAMA’dan may›n e¤itimi alan MKEK personeli

Azeri Silahl› Kuvvetlerinin envanterine kat›lan, may›na karfl› korumal› Marauder arac›
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ASELSAN MGEO tesislerinde, 13-14
Ocak günlerinde yap›lan aç›l›fl

toplant›s› ile bafllat›lan RECONSURVE 
(A Reconfigurable Surveillance System
with Communicating Smart Sensors)
projesi sayesinde, mevcut teknolojik alt
yap›s›n› daha da gelifltirme f›rsat›
yakalayan ASELSAN, bir ilke daha
imzas›n› at›yor. Uluslararas› hakem
de¤erlendirmeleri sonucunda, kat›lan 30
proje aras›ndaki en iyi 3 projeden biri
olarak seçilen RECONSURVE, ayn›
zamanda Türkiye liderli¤inde
gerçeklefltirilecek olan ilk EUREKA /
ITEA2 projesi olma özelli¤ine de sahip.
RECONSURVE, Avrupa’da sahil 
güvenlikten sorumlu kurulufllar›n
görevlerini en etkin biçimde yerine
getirebilmesi için, önümüzdeki y›llarda
ihtiyaç duyulaca¤›na inan›lan teknolojileri
gelifltirmeyi amaçl›yor. Projede,
Türkiye’nin yan› s›ra Fransa ve
Hollanda’dan firma, üniversite ve
araflt›rma kurulufllar› da bulunuyor.
Avrupa ifl birli¤i platformlar›ndan olan
EUREKA / ITEA2 Program› kapsam›nda
tahsis edilen fonla sürdürülecek olan
RECONSURVE projesinde, Thales ve
EADS gibi savunma devlerinin yan› s›ra
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›m›z da son
kullan›c› olarak yer al›yor. Özellikle,
küçük teknelerle yap›lan yasad›fl›
faaliyetleri tespit etmeye yönelik bir deniz
gözetleme sisteminin gelifltirilmesini
amaçlayan proje kapsam›nda, hâlihaz›rda
kullan›lmakta olan deniz gözetleme 
sistemlerinde bulunmayan yeni 
kabiliyetlerin de sisteme dahil edilmesi
hedefleniyor. Gelifltirilmesi planlanan
yeni gözetleme sisteminde, radar ve
otomatik tan›mlama sistemi (Automatic
Identification System / AIS) ile elektro-optik
ve k›z›l ötesi (EO/IR) sensörlerin yan› s›ra
sonar sensör a¤lar› ve ‹HA’lar›n da

gözetleme sistemlerine entegrasyonu
sa¤lanacak. Bu sensörlerden gelen 
bilgilerin otomatik olarak ifllenmesine ve
kaynaflt›r›lmas›na yönelik algoritmalar da
gelifltirilecek. Örne¤in, ‹HA’lar›n çok
say›da anl›k gözetleme yaparak elde
etti¤i EO/IR görüntülerin, otomatik 
olarak ifllenmesi ve deniz resminin 
zenginlefltirilmesi sa¤lanacak. Projede
ayr›ca, farkl› deniz gözetleme sistemleri
aras›nda anlamsal birlikte ifllerlik
sa¤lanabilmesine yönelik standart ve
teknolojiler de gelifltirilecek ve sensörler
arac›l›¤›yla elde edilen veriler, di¤er
istihbarat sistemlerinden al›nan bilgilerle
birlefltirilebilecek. Bu sayede, deniz resmi
üzerindeki tekne faaliyetleri otomatik
olarak gözlenecek ve yasad›fl› faaliyet
içerisinde bulundu¤undan kuflkulan›lan
unsurlar belirlenerek, denizdeki 
durumsal fark›ndal›¤› artt›racak biçimde,
kullan›c›lara taktik ekran üzerinden
sunulabilecek. Projede ASELSAN, Yeni 
Tip Karakol Botu (YTKB) ve YUNUS 
projeleri kapsam›nda gelifltirdi¤i VATOZ
ad› verilen tümleflik sensör denetim ve
yönetim sistemini, projede yürütülen
çal›flmalar ›fl›¤›nda, askeri ve sivil dünya
pazarlar›na yönelik yeni yeteneklerle
donatma imkân›na sahip olacak. 
Proje sayesinde ayr›ca, ASELSAN’›n
‹HA’lara yönelik olarak yürüttü¤ü; görev 
yönetimi, görüntü iflleme ve seyrüsefer
gibi teknoloji alanlar›ndaki çal›flmalar› da
deniz gözetleme uygulamalar›
kapsam›nda daha da gelifltirilecek.

VATOZ
ASELSAN taraf›ndan gelifltirilen, da¤›t›k,
modüler ve geniflleyebilir bir sensör
denetim ve yönetim sistemi olan VATOZ’a
flimdiye kadar, radar, EO/IR ve sonar gibi
birçok farkl› sensör entegre edilmifl
durumda. Sensörlerden al›nan iz bilgileri,
VATOZ veri kaynaflt›rma algoritmalar›
arac›l›¤›yla birlefltirilerek, taktik ekran
üzerinden, durumsal fark›ndal›klar›n›
art›racak biçimde kullan›c›lara sunuluyor.

ASELSAN 
RECONSURVE 
ile Bir ‹lke Daha
‹mza Att›
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FNSS Savunma Sistemleri
A.fi. (FNSS), Malezya

Silahl› Kuvvetlerinin
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
üzere bafllat›lan, 8x8
Tekerlekli Z›rhl› Muharebe
Arac› projesinde, projenin
ana yüklenicisi olan
Malezyal› ifl orta¤› DRB
Hicom Defense
Technologies Sdn Bhd.
(DEFTECH) firmas› ile 
beklenen ana sözleflmeyi, 
22 fiubat’ta imzalad›.
Projenin; tasar›m,
gelifltirme, üretim ve lojistik
destek süreçlerini kapsayan
sözleflmeye, FNSS ad›na
Genel Müdür ve CEO Nail
Kurt, DEFTECH ad›na ise
CEO Abdul Harith Abdullah
imza koydu. ‹mza törenine,
Malezya Savunma Bakan› YB
Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid
Hamidi, Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül ve
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar da flahit olarak
kat›ld›. Malezya Silahl›

Kuvvetleri için, 12 de¤iflik
konfigürasyondaki, 257 adet
8x8 arac›n gelifltirilmesini ve
üretimini kapsayan projeye
iliflkin sözleflme bedelinin
ise yaklafl›k 600 milyon dolar
tutar›nda olmas› bekleniyor.
Projeyle ilgili, geçti¤imiz y›l
Nisan ay›nda düzenlenen
DSA fuar›nda imzalanan ve
2010 Haziran (Say› 56)
say›m›zda detaylar›n› 
sizlerle paylaflt›¤›m›z niyet
mektubu çerçevesinde
öngörülen FNSS’nin pay› 
ise 550 milyon dolar
civar›ndayd›. FNSS,
Türkiye'nin, tek kalemde
gerçeklefltirilen en büyük
savunma sistemi ihracat
sözleflmesinin alt›na att›¤›
bu imzayla, Suudi Arabistan
ile 2010 sonlar›nda imzalam›fl

oldu¤u M113 modernizasyonuna
yönelik 324 milyon dolarl›k
ihracat sözleflmesi ile elinde
tuttu¤u savunma ihracat›
rekorunu da yenilemifl oldu.
FNSS'nin PARS 8x8
Tekerlekli Z›rhl› Arac› temel
al›narak gelifltirilecek
araçlar, FNSS ve DEFTECH
mühendislerince Malezya
Silahl› Kuvvetleri ihtiyaçlar›
göz önünde bulundurularak
yeniden tasarlanarak Malezya'da
üretilecek. Tekerlekli z›rhl›
araçlar konusunda, Malezya'da
yerel tasar›m, gelifltirme,
üretim ve lojistik destek
kabiliyetlerinin gelifltirilmesinin
hedeflendi¤i projede,
araçlar›n gelifltirilmesi, 
araç platformlar›n›n ortak 
üretimi, alt sistem 
entegrasyonu ve sistem 

performans›ndan sorumlu
olan FNSS, ayr›ca DEFTECH
firmas›na teknoloji transferi
de yapacak. Proje
kapsam›nda DEFTECH,
gelifltirilecek araçlar›n
üçüncü ülkelere sat›fl
hakk›na da sahip olacak.
FNSS ve DEFTECH firmalar›,
Malezya Silahl› Kuvvetlerine
flimdiye kadar, Malezya'da
ADNAN ad›yla bilinen 211
adet paletli Z›rhl› Muharebe
Arac›n› ve 8 adet 120 mm
Havan Tafl›y›c› AKINCI
arac›n› üreterek teslim
etmiflti. Hâlihaz›rda 
nihai araç kabullerinin
yap›ld›¤›, 2008 y›l›nda
imzalar› at›lan son 
proje kapsam›nda ise 
ilave 48 adet ADNAN’›n 
teslimatlar› gerçeklefltiriliyor.

SAVUNMA
HABER
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FNSS 
‹hracat
Rekorunu
‹kiye Katlad›

Su üstü platformlar› füze sald›r›lar›ndan korumak için

gelifltirilen bir karfl› tedbir sistemi olan MASS 

(Multi Ammunition Softkill System), yeni siparifllerle

Rheinmetall’in yüzünü güldürüyor. Almanya ve

Finlandiya’n›n yan› s›ra Peru Deniz Kuvvetlerinden gelen

yeni sipariflle, Rheinmetall, Güney Amerika pazar›na da

ad›m atm›fl oldu. 3 Mart’ta firmadan yap›lan aç›klamada,

siparifllerin toplam de¤erinin yaklafl›k 15 milyon avro

oldu¤u belirtiliyor. Peru Deniz Kuvvetleri, envanterindeki

LUPO s›n›f› f›rkateynlerin modernizasyonu kapsam›nda, 

2 adet f›rkateynin MASS ile donat›lmas› için dü¤meye

basarken, yap›lan anlaflma, önümüzdeki 2 y›l içinde, ayn›

s›n›ftan 2 f›rkateynin daha MASS ile teçhiz edilmesine

yönelik bir opsiyona da sahip. Alman Deniz Kuvvetleri de

2008’den itibaren kullanmakta oldu¤u sistemi, 

envanterindeki may›n tarama gemilerinden 2 adedine

daha entegre edecek. MASS’›n pilot kullan›c›s› olarak, 

ilk defa 2002’de Hamina s›n›f› bir güdümlü mermili

hücumbotunu MASS ile donatan Finlandiya Deniz

Kuvvetleri ise 6 adet RAUMA s›n›f› güdümlü mermili

hücumbotu için de yine MASS’› seçti.

Gerek sivil gerekse askeri gemileri, güdümlü füze ve 

benzeri tehditlere karfl› korumaya yönelik olarak gelifltir-

ilen MASS, gemiyi hedef alan bir güdümlü füzenin yönünü

de¤ifltirmek amac›yla, gemiden uzak bir noktaya, füzeyi

yan›ltacak sahte hedefler f›rlat›yor. MASS, bir komuta 

kontrol sistemine entegre edilebildi¤i gibi, tek bafl›na da

kullan›labiliyor.

MASS Sipariflleri Rheinmetall’in Yüzünü Güldürüyor
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Yaklafl›k 4 senedir, yeni nesil su ve s›v› depolama 

sistemleri üreten Ekotank, özellikle askeri kullan›m

için gelifltirdi¤i, gerek sahra flartlar›nda gerekse zor

ulafl›labilir bölgelerde, su ve yak›t depolamaya yönelik

çözümleriyle ad›ndan söz ettiriyor. Ürünlerini 35 ülkeye

ihraç etme baflar›s› gösteren Ekotank, ABD Ordusu ile ilk

do¤rudan anlaflmas›n› imzalayarak, ürünlerinin baflar›s›n›

ve kalitesini de bir kez daha ispatlam›fl oldu. Anlaflma 

kapsam›nda Ekotank, Afganistan’daki Amerikan üslerinde,

içme suyu depolama amac› ile Apollo tipi “galvaniz çelik

modüler tanklar” üretecek. Apollo su tanklar›n›n ABD

Ordusuna teslimatlar› ise Nisan ay› itibariyle bafllayacak.

Ekotank, daha önce de ABD ve ‹ngiliz silahl› kuvvetleri için,

Irak ve Afganistan’da, 70’in üzerinde depo kurmufltu.

Halen ABD ve ‹ngiliz silahl› kuvvetlerince kullan›lmakta

olan Ekotank Apollo tipi galvaniz çelik modüler depolar,

büyük tonajdaki, kal›c› ya da yar› kal›c› depolama sistemi

ihtiyac› için gelifltirildi. 30.000 litreden 3.000.000 litreye

kadar de¤iflik kapasitelerde üretilebilen Apollo, yerinde

kurulum yap›labilecek flekilde modüler bir tasar›ma sahip.

Paketlendi¤inde, kurulu hacminin sadece yüzde 2’si kadar

yer iflgal eden sistem, tasar›m› sayesinde, en zor görev

bölgelerine kolayl›kla ulaflt›r›labildi¤i gibi kurulumu da

birkaç gün içerisinde tamamlanabiliyor. Görev bitiminde,

sökülerek baflka bir bölgede tekrar kurulabilen depolar,

özellikle askeri operasyonlarda, kullan›c›s›na çok ciddi

esneklik sa¤l›yor. Ekotank’›n bir di¤er s›v› depolama

çözümü ise, Galaxy tipi yast›k depolar. Literatürde Bladder

/ Pillow Tank olarak da geçen Galaxy yast›k deposu,

komando birliklerinin su ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik

olarak, 2008’den beri Türk Silahl› Kuvvetleri taraf›ndan da

kullan›l›yor. Katlanabilir ve az yer kapl›yor olmas›

sayesinde, her türlü araç ile kullan›laca¤› bölgeye

kolayl›kla nakledilebilen bu depolar, özellikle intikal 

flartlar›nda, personelin kritik su ve yak›t ihtiyac›n›

karfl›layabildi¤i gibi, gerekti¤inde kolayca katlanarak da

saklanabiliyor. Ekotank’›n uzun depolama ömrüne sahip

Galaxy tipi yast›k depolar›, birçok ülkenin silahl› 

kuvvetlerinin envanterine de girmifl durumda. 300 litreden

300.000 litreye kadar de¤iflen kapasitelerde üretilebilen

depolar, do¤al afetlerde de kullan›labiliyor.

Ekotank, ABD Ordusu 
ile de El S›k›flt›

Ekotank’›n Apollo tipi galvaniz çelik modüler su deposu

Ekotank’›n Galaxy tipi yast›k deposu

Avrupa’n›n bilimsel ve
teknolojik temelinin

güçlendirilmesi, endüstriyel
rekabetin desteklenmesi ve
ülkeler aras› ifl birli¤inin
teflvik edilmesi amac›yla,
1984’te bafllat›lan, Avrupa
Birli¤i (AB) Çerçeve
Programlar› kapsam›nda bu
y›l belirlenen takvim, yine
yo¤un etkinliklerle dolu.
Bu etkinliklerden birisi,
ça¤r›s› 10 fiubat’ta bafllayan
ve 3 May›s’ta sona erecek, 
58 konu bafll›¤›nda çeflitli
projelerin desteklenece¤i,
yaklafl›k 32 milyon avro 
bütçeye sahip olan Clean Sky
Ortak Teknoloji Giriflimi.
Avrupa havac›l›k sanayisinin
uzun vadeli stratejik 
hedeflerinin gerçeklefltirilmesi
için çeflitli projelerin hayata
geçirildi¤i Clean Sky Ortak
Teknoloji Giriflimi’nin, bu y›l
8’incisi düzenleniyor.
AB taraf›ndan uygulamaya
konan Ortak Teknoloji
Giriflimi (JTI)’nin, belirlenen
teknoloji alanlar›ndaki
giriflimlerinden birisi olan
Clean Sky Ortak Teknoloji
Giriflimi’ne, Türkiye’den 
özellikle üniversite ve
KOB‹'lerin baflvuru yapmas›
arzu ediliyor. AB Çerçeve
Programlar› kapsam›nda
daha önce baflar›l› bir flekilde
gerçeklefltirilen ve havac›l›k
ile ilgili tüm aktörlerin bir
araya geldi¤i Brüksel (1991),
Napoli (1993), Toulouse
(1997), Hamburg (2001) ve
Viyana (2006) Avrupa
Havac›l›k Günleri’nin alt›nc›
dura¤› da bu y›l Madrid,
‹spanya olacak. 
30 Mart - 1 Nisan tarihleri
aras›nda gerçeklefltirilecek
olan Avrupa Havac›l›k
Günleri’nde, havac›l›k ile ilgili
yürütülen en son Ar-Ge
çal›flmalar›n›n sonuçlar›yla
beraber, gelece¤i 
flekillendirecek Ar-Ge 

projeleri de tart›fl›lacak. 
Hem karar vericilerin hem de
Ar-Ge yapan ve uygulayan
taraflar›n bir araya gelece¤i
etkinlik, ‹spanya Endüstriyel
Teknoloji Gelifltirme Merkezi
(CDTI) ve Avrupa Komisyonu
(Araflt›rma Genel Müdürlü¤ü)
taraf›ndan organize ediliyor.
Bu y›l binin üzerinde
kat›l›mc›n›n beklendi¤i
Avrupa Havac›l›k Günleri 
kapsam›nda, ‹spanya’n›n
havac›l›k ile ilgili önemli
kurulufllar›na teknik
ziyaretler de düzenlenecek.
MSI Dergisi olarak
kat›laca¤›m›z etkinli¤in
detaylar›n› ise gelecek
say›lar›m›zda sizlerle
paylaflaca¤›z. Bir di¤er 
etkinli¤e ise bu y›l ‹stanbul 
ev sahipli¤i yapacak. 
21-25 Mart tarihleri aras›nda
gerçeklefltirilecek 9. Avrupa
Turbomakinalar Konferans›
(European Turbomachinery
Conference), gaz türbinleri,
jet motorlar›, buhar 
türbinleri, kompresörler ve
fanlar, su türbinleri ve 
pompalar›n yan› s›ra rüzgâr
türbinleri gibi radyal, 
kar›fl›k ve eksenel ak›fll› 
turbomakinalar›n, tasar›m,
gelifltirme ve iflletme
temalar›n› içerecek.
Konferans›n çal›flma konular›
aras›nda; turbomakinalarda
aerodinamik, hidrodinamik,
termodinamik, ›s› transferi,
kanatlar›n so¤utulmas›,
kay›plar ve kaçaklar, daimi
olmayan ak›fllar, rotor-stator
etkileflimi, titreflim, 
kavitasyon, aeroakustik, 
aktif ve pasif kontrolü, test 
ve ölçme teknikleri ile 
performans tahmini bulunuyor.
Yaklafl›k 250 kat›l›mc›n›n 
beklendi¤i, 5 gün sürecek
konferansta, 125 civar›nda
bildiri sunulacak.

Avrupa
Teknoloji 
‹fl Birli¤inde
H›z Kesmiyor
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Hindistan-Rusya
ortakl›¤›nda, Rus aya¤›

Sukhoi firmas› taraf›ndan
yürütülen PAK FA 
projesinde, ikinci test 
platformu da ilk uçuflunu
baflar›yla gerçeklefltirdi. 
3 Mart’ta Komsomolsk-on-
Amur’da yap›lan uçuflta,
uçufl kararl›l›¤› ve itki 
sistemlerinin performans›
test edilen uçak, yaklafl›k 
44 dakika boyunca havada

kald›. Prototip kabul testleri
Mart 2010’da tamamlanan
birinci PAK FA test 
platformu ise ilk uçuflunu 
29 Ocak 2010’da yapm›flt›.
Bu ilk prototip ile de uçufl
test program› kapsam›nda,
bugüne kadar 36 uçufl
gerçeklefltirildi.
5’inci nesil olarak
tan›mlanan PAK FA,

havadan yere ve havadan
havaya taarruz yapabilecek.
Yap›m›nda yo¤un olarak
kompozit malzemeler 
kullan›lan uça¤›n, 
aerodinamik tasar›m› da 
göz önüne al›nd›¤›nda;
radar, k›z›l ötesi ve optik
izlerinin düflük olmas› 
bekleniyor. Uça¤›n üzerinde,
bir k›sm› ilk kez denenen

geliflmifl aviyonik sistemlerin
yan› s›ra aktif faz dizili 
radar da bulunuyor. Uça¤a
entegre edilen geliflmifl 
aviyonik sistemler sayesinde
ayr›ca, pilotun muharebe
alan›ndaki fark›ndal›¤›n›n
artt›r›lmas› ve göreve 
daha fazla konsantre 
olabilmesinin sa¤lanmas›
hedefleniyor.

SAVUNMA
HABER

PAK FA’n›n ‹kinci Prototipi de Göklerde
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“ Her zaman için bir harpte
icra edilen en zor harekât
flekli, düflman birliklerinin
gözü önündeki bir yabanc›
sahile ç›karma yapmak
olmufltur.”

L. Hart

ABD’nin 2009 y›l›nda ya-
y›mlanan amfibi hare-
kât konseptine göre;

bir amfibi harekât›n temel
amac›, verilmifl olan bir görevi
gerçeklefltirecek olan esas
birli¤i, bu görevi yapacak gü-
cünü muhafaza ederek kara-
ya ç›karmakt›r. Bunu gerçek-
lefltirecek flekilde, amfibi ha-
rekât› icra edecek olan Amfibi
Kuvvet (AF), Amfibi Görev

Kuvveti (ATF) ve Ç›karma Kuv-
veti (LF) olarak, Müflterek
Kuvvet Komutan› (JFC)’nin
emir komutas› alt›nda, e¤itim,
teflkilatlanma ve gerekli silah
ve teçhizatla donat›lma faali-
yetlerini, harekâta kat›lacak
di¤er bütün birliklerle bera-
ber yaparlar. Bu nevi bir hare-
kât, bask›n etkisi ile düflmana
üstünlük sa¤layacak yer ve
zamanda muharebe gücünün
cesaret ve at›lganl›kla sevk ve
idaresini zorunlu k›lmaktad›r.
Amfibi harekât; tek bir darbe-
de harekât›n hedefine ulafl-
mas›n› sa¤layarak, bir bölge-
nin ya da tesisin kullan›lmas›-

n› önlemekten, düflman›n dik-
katini çekmeye veya birlikleri-
ni oyalamaya; düflman birlik-
lerini çevirme görevinden, te-
mastaki bir birli¤i destekle-
meye; güvenlik ifl birli¤i hare-
kât›ndan, cayd›r›c›l›k, insani
yard›m ve sivil yönetimlere
deste¤e kadar, de¤iflik tip ve
çaptaki harekât› baflaracak
flekilde tasarlanm›flt›r.

Dokümanda 
Neler Var?
Dokümanda bahsedilen baz›
terimleri yeri gelmiflken
aç›klamakta yarar var. Örne-
¤in; güvenlik ifl birli¤i (Secu-

rity Cooperation), asl›nda,
“Güvenlik Yard›m›” (Security
Assistance) veya sivil yöne-
timlere sa¤lanacak askeri
destek (Military Support to
Civil Authorities) olarak ya-
banc› devletlerdeki yönetim-
lere, gerekti¤inde do¤al afet-
lere müdahale, gerekti¤inde
ise kamu düzenini sa¤lama
konusunda destek vermeye
kadar uzanan oldukça esnek
bir görev tan›m›d›r. Burada
kastedilen yard›m veya des-
tek harekât›, insani yard›m
harekât›ndan tamamen fark-
l› olarak, bölgesel istikrar›
sa¤lamak amac›yla, gerekti-
¤inde ayaklanmalar› da bas-
t›rmak üzere, bir ülkeye veya
bir ulusa yap›lan her nevi as-
keri ve sivil yard›m› da kap-
sayacak flekilde, “Nation 
Assistance / Support to 
Counterinsurgency” ad› al-
t›nda ABD Deniz Piyade Kuv-
vetlerinin (USMC) yay›nlar›na
da girmifltir.
Amfibi kuvvet, JFC’ye, göreve
uygun, hareketli, müteakip
kuvvetlerin harekât›n› kolay-
laflt›racak esnekli¤e sahip ve
gerekti¤inde ana muharip
kuvvet veya destek unsuru
olacak veya ani darbe vura-
cak gücü elinde bulundur-
may› sa¤lar. Amfibi harekâ-
t›n befl çeflidi bulunmaktad›r;

ANAL‹Z
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Nerede O Eski
Amfibi Harekât?

ABD’nin amfibi harekât konseptinin de¤ifltirilmesi

çal›flmalar› hakk›nda geçen say›m›zda sizlerle paylaflt›¤›m›z

haber üzerine, çok say›da okuyucumuz, de¤ifltirilme

çal›flmalar› devam eden eski konsept hakk›nda detayl› bilgi

istedi. Bu nedenle, sizlere, 2009 bas›ml› “ABD Amfibi

Harekât Müflterek Talimnamesi JP3-2” hakk›nda genel bilgi

verece¤iz. Yenisi yay›mlan›nca da, aradaki farklarla birlikte,

nelerin de¤ifltirildi¤ini sizlerle paylaflaca¤›z.
Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com
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AAV-7A1 amfibi hücum arac›, ç›karma gemisinden 
sahile do¤ru hareket ediyor.

Amerikan Deniz Piyadelerinin, 
daha önce LVT-7 olarak da
adland›r›lan, paletli AAV-7A1 
amfibi hücum arac›



1. Amfibi Hücum
2. Amfibi Bask›n
3. Amfibi Gösteri
4. Amfibi Geri Çekilme
5. Amfibi Destek
Bunlardan;
Amfibi Hücum: Ç›karma
kuvvetinin, düflman›n elinde
bulunan veya bulunmas›
muhtemel olan bir sahile
ç›kmas›d›r.
Amfibi Bask›n: Bir hedefin
aniden ele geçirilmesi veya
planl› bir geri çekilmenin ta-
kip etti¤i geçici olarak iflgal
edilmesidir.
Amfibi Gösteri: Düflman› fla-
fl›rtmak ve aldatmak suretiy-
le yanl›fl bir hareket tarz›na
yönlendiren bir kuvvet göste-
risidir.
Amfibi Geri Çekilme: Birlik-
lerin bir düflman veya muh-
temel düflman k›y›dan, gemi

veya di¤er vas›talarla deniz
yoluyla geri çekilmesidir.
Amfibi Destek: Bir krize mü-
dahale veya bir çat›flman›n
önlenmesi amac›yla icra edi-
len amfibi harekâtt›r.

Amfibi Harekât›n
Amaçlar›
Bir amfibi harekât afla¤›daki
hedeflere ulafl›lmas›n› des-
teklemek amac›yla da kulla-
n›labilir:
� Düflman›n azim ve 

kararl›l›¤›n› k›rmak,
� Liman ve havaalanlar›n›

ele geçirmek,
� Müteakip harekâta üs 

teflkil edecek bir bölgeyi
ele geçirmek,

� Düflman›n ileri bölgelerde
konufllanm›fl birliklerinin
üs bölgelerini ve destek
tesislerini ele geçirmek,

tahrip etmek veya
kullan›lmas›n› önlemek,

� Bir bölgenin düflman 
taraf›ndan kullan›lmas›n›
önlemek amac›yla 
önceden ele geçirmek,

� Stratejik, operatif veya
taktik bir su üstü ihtiyat
kuvvetini elde
bulundurmay› sa¤lamak,

� Düflman›n kuvvetlerini 
genifl bir sahil kesimine
da¤›tmas›n› sa¤layacak
flekilde, stratejik, operatif
ve taktik aldatma yapmak,

� Amerikan vatandafllar›n›,
ev sahibi ülkenin seçilmifl
vatandafllar›n› veya
yabanc› bir ülkede tehlikede
bulunan üçüncü ülke
vatandafllar›n›, güvenli
bölgelere tahliye etmek,

� Müteakip kuvvetler 
muharebe sahas›na 

gelene kadar, güvenli bir
ortam sa¤lamak.

Harekât›n Safhalar›
Amfibi harekât, bu görevleri
yerine getirmek için, kara,
deniz, hava ve özel kuvvetler
unsurlar›n›n yo¤un bir flekil-
de kat›l›m› ile uzay deste¤ine
gereksinim duyar ve harekâ-
t›n baflar›s›, bu kuvvetlerin
yak›n ifl birli¤i ve koordinas-
yonuna ba¤l›d›r. Ayr›ca, ba-
flar›ya ulafl›lmas›nda önemli
bir di¤er husus da, k›y›y› sa-
vunan düflman birlikleri üze-
rinde tam olarak tesis edile-
cek, bölgesel deniz ve hava
üstünlü¤üdür. Harekât;
� Planlama,
� Bindirme,
� Prova,
� ‹ntikal,
� ‹cra,
olarak befl safhada icra edilir.
Amfibi harekât›n, komuta ve
kontrol yönünden de harekât›n
özelliklerinden kaynaklanan
baz› farkl› uygulamalar›n›n ol-
du¤u, bu yay›nda da görül-
mektedir. Müflterek harekât
usullerinin uyguland›¤› amfibi
harekât konseptinde, haz›rla-
nan harekât planlar›n›n ön-
gördü¤ü görevi en iyi baflara-
cak flekilde, kuvvetlerin görev
bölümünün yap›lmas›, JFC’nin
yetki ve sorumlulu¤undad›r.
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Geçti¤imiz fiubat ay›nda, ABD, Kore Cumhuriyeti
ve Tayland Deniz Kuvvetlerinin kat›l›m›yla 

icra edilen Cobra Gold 2011 tatbikat›nda, 
ç›karman›n yap›ld›¤› sahile düzenlenen 

hava hücumunun ard›ndan, deniz piyadeleri,
amfibi hücum araçlar›nca k›y›ya 

tafl›n›rken görülüyor.



Temel Farklar
Bu noktada, bizdeki konsept
ile ilgili olarak elimizdeki bil-
gilere bakt›¤›m›zda, Deniz
Harp Okulu Pusula Dergisi
fiubat 2006 say›s›nda ayr›nt›l›
olarak aç›klanan, Türk Silahl›
Kuvvetlerinde uygulanan am-
fibi harekât konseptine göre,
gerek tan›mlamalarda, ge-
rekse planlamada baz› farkl›-
l›klar oldu¤unu söyleyebiliriz.
Bu farklar›n, ABD’nin, yukar›-
da ana hatlar›yla inceledi¤i-
miz amfibi harekât konsepti-

ni uygulayan birliklerine, ülke
d›fl›ndaki hak ve menfaatleri-
nin korunmas› amac›yla çok
s›k baflvurmas›ndan, hatta
bazen bu birlikleri, polis gö-
revlerinde de do¤rudan kul-
land›¤› bir müdahale arac›
olarak devreye sokmas›ndan
kaynaklanabilece¤i de¤er-
lendirilebilir.
Bizim konseptimize göre ise
deniz afl›r› ve savunulan bir
deniz k›y›s›na (ada, yar›m
ada, k›ta üzerinde uzunca bir
k›y›) deniz ve hava kuvvetleri-

nin ve bunlar taraf›ndan kul-
lan›lan çeflitli silah ve araçla-
r›n yard›m› ile kara kuvvetle-
rinin ç›kar›lmas› veya dost
kara kuvvetlerinin düflman
bask›s› alt›nda muntazam ve
acele olarak k›y›dan gemile-
re yüklenerek geri çekilmesi
için yap›lan harekât, “amfibi
harekât” olarak tan›mlan›yor
ve amfibi harekât üç çeflit
olarak s›ralan›yor;
� As›l amfibi harekât
� Yard›mc› harekât
� Benzer harekât

Bu üç çeflit harekât, gerek
kullan›lan vas›talar gerekse
icra flekli bak›m›ndan ben-
zerlikler gösterse de mak-
satlar› ve sonuçlar› aç›s›ndan
hayli farkl›.
fiimdi amfibi harekât›n çeflit-
lerini, dergide belirtildi¤i
flekliyle, tek tek inceleyelim.
As›l Amfibi Harekât kendi
içerisinde ikiye ayr›l›r;
1. Taarruzi Harekât: Düflman
taraf›ndan sistemli ve planl›
bir surette savunulan ve de-
niz afl›r› bir yerde bulunan bir

ANAL‹Z
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K›y›ya do¤ru ilerleyen bir AAV-7A1

Amerikan Donanmas›n›n, bir ç›karma harekât›nda kullan›lacak çeflitli araç-gereç 
ve personel gibi unsurlar›n›n k›y›ya naklinde kullan›lan LCAC s›n›f› hava yast›kl›
ç›karma arac›.



k›y›ya, kara kuvvetinin ç›kma-
s› ve bu hücumun gerek tak-
tik gerek lojistik bak›mdan
deniz ve hava kuvvetleri ile
desteklenmesidir. Bu hare-
kât iki maksatla yap›l›r: iflgal
ve mani olucu harekât.
2. Tahliye Harekât›: Kara
muharebeleri sonunda tutu-
namayan, deniz yolu ile çe-
kilmeye mecbur kalan dost
kuvvetleri, düflman bask›s›
alt›nda gemilere yükleyerek
muharebesini terk ve tahli-
yesi için yap›lan harekâtt›r.
Yard›mc› Harekât; düflman
kuvvetlerini da¤›l›p yay›lma-
ya mecbur ederek, as›l ç›-
karmay› desteklemek için,
as›l ç›karma sahas› civar›n-
da veya tamamen d›fl›nda
yap›lan harekâtt›r. Bafll›ca
üç flekilde yap›l›r: Amfibi
gösteriler, yan›lt›c› ç›karma,
amfibi ak›n.
Benzer Harekât; bir amfibi
harekât›n, k›y›ya hücum ve
bir bölgenin ele geçirilip el-
de tutulmas›n› hedefleme-
yen amfibi harekât uygula-
malar›d›r. Buna örnek ola-
rak, “Kardak Kayal›klar›”na
yap›lan k›sa süreli özel ha-
rekât› veya do¤rudan kara
unsurlar›n›n, özel vas›talar-
la karfl› k›y›ya kuru kapak
att›¤› genifl su alanlar›nda,
mesela harekât alan›n›n bir
bölümünde bulunan bir göl-
de, icra edilen harekât çeflit-
lerini verebiliriz.

Bize Göre Amfibi 
Harekât
Yine Pusula dergisinde, bizim
konseptimizdeki amfibi hare-
kât›n safhalar› ve safhalar›n
aç›klamas› flöyle yap›l›yor;
1. Y›¤›nak ve e¤itim safhas›:

Bu safhada Kara ve Deniz
Kuvvetleri ve nakliyeler, yük-
leme limanlar›nda toplan›r.
Hava Kuvvetleri gerekli ha-
z›rl›klar›n› yapar. Ayr›ca her
kuvvet kendi içlerinde ve
aralar›nda münferit ve toplu
e¤itimler yaparlar.
2. Planlama safhas›: Bu saf-
hada planlar ve emirler ha-
z›rlan›r, onaylan›r ve ilgili
yerlere ulaflt›r›l›r. Harekât›n
sonuna kadar devam eden
bu durum, di¤er safhalardan
fakl›l›¤›n› gösterir.
3. Bindirme-yükleme safhas›:

K›y›ya hücum ve yerleflme
esaslar›na göre personelin
bindirilmesi ve malzemenin
yüklenmesi safhas›d›r.
4. Prova ve talim safhas›: 

Bu safhada haz›rlanm›fl olan
planlar›n uygulanma derece-
si, bir k›s›m kuvvetlerle prova
edilir. Birlikler göreve yöne-
lik pekifltirme ve tazeleme
e¤itimlerini yaparlar.
5. Denizi aflma: Hedef bölge-
sine hareket için yap›lacak
son bindirme, yüklemenin
hemen ard›ndan bafllar.
Nakliyeler ve himaye kuvvet-
leri, limanlardan hedef böl-
gesine hareket ederler veya

buluflma noktalar›nda kon-
voylar birlefltikten sonra,
topluca veya ayr› ayr› birlik-
ler halinde intikal edilir.
6. Denize indirme: Nakliye
gemilerinde yüklenmifl ve k›-
y›ya hücumda kullan›lacak
olan çeflitli araçlar›n güverte,
ambar ve mataforalardan
denize indirilmesi, tahsis
olunduklar› gemilerin borda-
lar›na gitmesi veya bekleme
yerlerinde toplanma faaliyet-
lerini kapsayan safhad›r.
7. K›y›ya hücum: Amfibi kuv-
vetin, düflman k›y›ya amfibi
vas›talardan yapt›¤› harekât
ile bafllayan ve “k›y› hücum
hatt›” ile hemen akabinde
gerekli derinli¤i sa¤layan
“k›y› bafl› hatt›”n›n amfibi hü-
cum birlikleri taraf›ndan ele
geçirilerek, kara unsurunun
k›y›ya ç›kmas› için gerekli
koflullar›n sa¤lanmas›na yö-
nelik icra edilen safhad›r.
8.  K›y›ya yerleflme safhas›:

K›y›ya ç›km›fl olan Kara Kuv-
vetleri, bu safhada duruma
hâkimdir. Lojistik tesisler,
hava meydanlar›, plaj teflki-
lat› kurulmufltur. Düflman›n
ç›karma bölgesindeki faali-
yetleri tamamen yok edilmifl
olup, gerekli taktik üstünlük
sa¤lanm›flt›r.
9. Son safha: Amfibi görev
kuvveti, vazifesini tamamla-
m›fl, ç›kar›lan kuvvetler em-
niyetle kara harekât›na de-
vam edecek duruma gelmifl-

tir. Bu safhada art›k amfibi
birlikler yeniden tertiplenme
ve teflkilatlanmalar›n› ta-
mamlayarak, müteakip ha-
rekât için haz›r hale gelirler.

Zorluklar ve 
Kolayl›klar
Amfibi harekât›n genel ola-
rak kendisine has özellikleri
nedeniyle, kuvvetler aras›n-
da çok s›k› ve devaml› bir ifl
birli¤i ve koordinasyon ge-
reklidir. Zira kullan›lan kuv-
vetler, miktar olarak hem
çok büyük hem de çok çeflit-
lidir. Birçok tip malzeme,
teçhizat ve deniz vas›tas›na
olan ihtiyaç yan›nda, harekâ-
t›n taktik bak›mdan zorlukla-
r› ve buna karfl›n baz› kolay-
l›klar› vard›r. Amfibi harekâ-
t›n bunlara ilave olarak, bi-
zim uygulad›¤›m›z konsepti-
ne göre de baz› kendisine
has özellikleri vard›r. Bunlar›
flöyle s›ralayabiliriz;
� Ç›karma bölgesi ve 

bilhassa plajlar hakk›nda
tam, do¤ru ve genifl bir
kara keflfi yap›lmas›n›n
ekseriya mümkün olmay›fl›,

� Karaya ç›kan kuvvetlerin,
hemen her zaman için 
hiç tan›mad›klar› bir arazide
harekât yapmak 
durumunda olmalar›,

� Bindirme limanlar›ndan
hedef bölgeye intikalde,
kara birliklerinin f›rt›na ve
iklim flartlar›n›n de¤iflmesi
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Haziran 2010’da Peru’da düzenlenen ve ABD’nin yan› s›ra Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Peru ve 
Uruguay’›n da kat›ld›¤›, Partnership of the Americas and Southern Exchange tatbikat›nda 

ç›karma yapan birlikler sahilden içerilere do¤ru ilerliyor.



gibi nedenlerle y›pranmas›
ve bedenen zay›f düflmek
suretiyle k›y›ya hücum ve
ilk muharebelerde fiziki
bak›mdan zay›f bulunmas›
ihtimali,

� ‹ndirme ve k›y›ya hücumun,
meteorolojik flartlara 
son derece ba¤›ml› olmas›,

� K›y›ya ç›kt›ktan sonra, ilk
günlerde ikmal hizmetinin
zay›f olma ihtimali,

� Kara topçusu ile z›rhl› 
birlikler karaya ç›k›p 
harekâta kat›l›ncaya kadar,
kara birliklerinin,
sadece deniz ve hava
unsurlar›ndan atefl deste¤i
sa¤layabilmeleri ve bu 
deste¤in sa¤lanmas›n›n
hayli güç olmas›,

� Düflman savunmas› 
karfl›s›nda, k›y›ya hücum
için al›nan tertip ve 
teflkilatta de¤ifliklikler 
yap›lmas› mecburiyetinin
hâs›l olmas›,

� K›y›ya hücumda, savunma
fliddeti karfl›s›nda a¤›r 
zayiat verilmesi durumunda
hücumdan vazgeçmenin
mümkün olmas›,

� Ç›kar›lacak kara kuvvetinin
miktar›n›n, nakliye 
gemilerinin tonaj› ile 
tahdit edilmifl olmas›,

� Bindirme ve bilhassa 
indirme safhalar›nda, 
hedef bölgesine intikal
safhas›ndakinden daha
fazla olarak güdümlü

mermilere ve nükleer 
taarruzlara karfl› hassas
durumda bulunulmas›,

� Hidrografik, topografik,
meteorolojik durum ve
flartlar›n, ç›karma yerinin,
gün ve saatinin seçilmesinde 
büyük etkisi bulunmas›,

� Taarruz eden olman›n 
faydalar› ile birlikte bask›n
yapabilme imkân›na da
sahip olunmas›,

� Ç›karmaya uygun birkaç
yerden herhangi birisini
seçebilme imkân›n›n,
savunan taraf› genifl bir
bölgeye yay›lmaya mecbur
k›lmas›,

� Denizden ve havadan 
sa¤lanan atefl deste¤i ile
dost ihtiyatlar›, savunan
taraf›n en zay›f oldu¤u 
yere süratle yöneltme 
imkân›na sahip bulunulmas›,

� Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin
üstünlü¤ünün sa¤lanmas›
durumunda, Kara 
Kuvvetlerinin bir k›s›m 
zafiyetini kapatabilme 
imkân›n›n olmas›.

Pusula dergisi, son de¤er-
lendirme olarak, “Savafllar›n
kaderinde çok önemli roller
oynayan, hatta de¤ifltiren
amfibi harekât›n önemini,
içerisinde yaflad›¤›m›z yüzy›l-
da da korudu¤unu, muhtelif
vesilelerle halen uygulan›yor
olmas›ndan anlayabiliyoruz.”
demek suretiyle, gelece¤in
denizci komutanlar›n›n yetifl-

ti¤i güzide kurumun, ileriye
yönelik beklentilerini de k›s-
men aç›kl›yor gibi. Zaten Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›¤›
taraf›ndan yürütülen tedarik
projelerine bakt›¤›m›zda, bu
konuya ne kadar önem veril-
di¤ini de görebiliyoruz.

Ana Projeler
Bu çerçevede yürütülen bafl-
l›ca projeler ise flöyle;
1. Havuzlu Ç›karma Gemisi

(LPD) Projesi: 

Ege, Akdeniz ve Karade-
niz’de, asgari bir tabur bü-
yüklü¤ündeki bir kuvveti, ana
üs deste¤i gerektirmeksizin,
kendi lojistik deste¤i ile kriz
bölgesine intikal ettirebile-
cek bir havuzlu ç›karma ge-
misinin ç›karma / amfibi
araçlar› ile birlikte tedarik
edilmesi,
2. Amfibi Gemi (LST) Projesi:

‹dari ve lojistik görev fonksi-
yonlar›na katk› sa¤layacak,
bar›fl döneminde ise, ulusla-
raras› bar›fl› destekleme, do-
¤al afetlerde yard›m 
(DAFYAR), insan› yard›m ve
tahliye harekât› gibi savafl d›-
fl› harekât görevlerinde kul-
lan›labilecek amfibi gemile-
rin tedariki,
3. Süratli Amfibi Gemi / 

Araç (LCT) Projesi: 

Bir ç›karma kuvvetinin, yük-
leme ve bindirme bölgelerin-
den hedef plajlara, en süratli
flekilde ve en k›sa zamanda

ç›kar›lmas› ve gerekti¤inde
bir bölgenin amfibi harekât
ile ele geçirilmesine yard›m-
c› olunmas› görevlerini icra
edecek süratli amfibi gemi-
lerinin / araçlar›n›n yurt içi
üretim imkânlar›n›n azami
flekilde kullan›larak tedarik
edilmesi,
4. Hava Yast›kl› Ç›karma

Arac› (LCAC) Projesi: 

Deniz Kuvvetleri Komutanl›-
¤› ihtiyac›na binaen, esas
olarak amfibi harekât görev
fonksiyonu ile stratejik inti-
kal (Kuvvet Aktarma) kapsa-
m›nda, denizden birlik inti-
kali görev fonksiyonuna kat-
k› sa¤layacak hava yast›kl›
ç›karma arac›n›n tedarik
edilmesi.
Görüldü¤ü gibi, art›k amfibi
harekât, bölgesinde önemli
bir güç olan Türkiye’nin
prestijini korumas›na, ka-
rarl› d›fl siyaset izlemesine
ve milli hak ve menfaatlerini
savunmas›na katk› sa¤laya-
cak önemli bir uygulama ha-
line getirilmeye bafllan›yor.
Amfibi birliklerimizin imkân
ve kabiliyetlerinin bu yönde-
ki geliflimini dikkatle izliyo-
ruz. Önümüzdeki say›larda,
ihale aflamas›ndaki projele-
rin son durumlar› ile ilgili
geliflmeleri, özellikle LPD ile
kazan›lacak ilave imkân ve
kabiliyetleri, okurlar›m›zla
daha genifl bir inceleme ya-
parak paylaflaca¤›z.
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Solda görülen Türk Deniz
Kuvvetlerinin Ç-117 s›n›f› tank

ç›karma arac› (LCT), sa¤da
görülen mekanize vas›ta

ç›karma araçlar› ile birlikte,
Efes 2010 Tatbikat› esnas›nda

ç›karma yap›lacak k›y›ya 
do¤ru ilerliyor.



Bafla Dönelim
Bu gerekli aç›klamalar› yap-
t›ktan sonra, flimdi tekrar
ABD Deniz Piyadelerine ve
art›k de¤ifltirilme zaman›n›n
geldi¤i düflünülen ABD Amfi-
bi Harekât Konseptine döne-
biliriz. Konsept, görevlerin
belirlenmesinde, gayretin
yönlendirilmesinde ve ast
komutanl›klar aras›nda ko-
ordinasyonun sa¤lanmas›n-
da JFC’ye tam yetki veriyor.
Bu yetki içerisinde, ana ast
komutanl›k olarak, bölge ve-
ya görev esas›na göre, bir
“Müflterek Görev Kuvveti”
teflkil edilmesi de bulunuyor.
Bu görev kuvvetinin alt›nda,
komutan› denizci olan bir
Amfibi Görev Kuvveti ile bir
ç›karma kuvveti bulunuyor.
ABD Amfibi Harekât Müflte-
rek Talimnamesi JP3-2’de,

Landing Force (LF) olarak
adland›r›lan ç›karma kuvve-
tinin komutan›n›n hangi kuv-
vete mensup olaca¤› ile ilgili
bir ifade yok. Buradan da gö-
revin özelli¤ine göre bunun
de¤iflebilece¤i anlam›n› ç›ka-
rabiliriz. Bütün destek birlik-
leri için kullan›lan komuta
ba¤lant›s›, harekât kontrol
olarak belirlenmifl. Zaten bu
nevi bir harekât›n standart
bir kurulufl ve emir komuta
ba¤lant›s› olmad›¤› ve esas
olan›n esneklik oldu¤u da
ifade ediliyor. Komuta kon-
trole ayr›lan k›s›mda, amfibi
hedeflerin de içerisinde yer
ald›¤› harekât alan›n›n 3 bo-
yutlu olarak alg›lanmas›n›n
önemine vurgu yap›larak,
belirlenen alan›n, amfibi
kuvvetin icra edece¤i deniz,
hava ve kara harekât› için ye-

terli ölçülerde olmas› flart
olarak gösteriliyor.
Amfibi harekât›n uygulama
safhas›n›n aç›kland›¤› bö-
lümlerinde, özetle, genel ha-
rekât prensiplerinin uygu-
land›¤› ve bunlara ilave ola-
rak da özel flartlar›n gerek-
tirdi¤i flekilde, 6 basamakl›
planlama uygulamas›n›n çok
önemli oldu¤u vurgulan›yor.
Bu planlama aflamalar›;
� Vazife tahlili,
� Kendi hareket tarzlar›n›n

gelifltirilmesi,
� Hareket tarzlar›n›n tahlili,
� Hareket tarzlar›n›n 

mukayesesi,
� Karar›n verilmesi,
� Emrin haz›rlanmas› ve 

yay›mlanmas› olarak 
s›ralan›yor.

Art›k Kahramanlar
Olmayacak Gibi
Yeni haz›rlanan konseptin,
Amerikan Savunma Bakanl›-
¤›n›n kabul etti¤i yeni görüfl
çerçevesinde, özellikle eski
konseptin düflman k›y›ya ya-
p›lacak amfibi hücum safha-
s›nda, eski konseptin öngör-
dü¤ü gibi at›lgan ve cesur bir
harekât de¤il de, gerekli bü-
tün atefl destek vas›talar›yla
etkisiz hale getirilmifl olan
düflman›n, art›k ç›kan kuvve-
te zayiat verdirme imkân ve
kabiliyetini yitirdi¤inde uygu-
lanacak bir harekât olmas›
flekline dönüflüyor. Bu du-
rumda, ABD’nin flanl› Deniz
Piyade birlikleri, belki de ar-
t›k her zaman gururla hat›r-
lad›klar› kahramanl›k hikâ-
yelerinin yenilerini yaflaya-
mayacak.
Bofl, ›ss›z ve karfl›lar›nda hiç-
bir direnifl olmaks›z›n k›y›ya
rahat rahat ç›kmak onlar› ra-
hats›z m› eder ya da 1972’den
beri kulland›klar› amfibi hü-
cum araçlar› onlar› hala ko-
rur mu bilinmez… Fakat eski-
si gibi düflman atefli alt›nda
bir k›y›ya ç›k›lmas›n› gerek-
tirmeyecek yeni konsept do¤-
rultusunda, yeni nesil bir am-
fibi hücum arac›n›n gelifltiril-
mesinin öngörüldü¤ü EFV
ihalesini iptal eden ABD Sa-
vunma Bakanl›¤›n›n, muhte-

melen önemli bir tasarruf
sa¤layarak bütçeyi rahat-
latm›fl olaca¤›na kesin
gözüyle bakabiliriz.
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Cobra Gold 2011 Tatbikat›’nda 
k›y›ya ç›kan piyadenin hemen
arkas›nda duran bir AAV-7A1

Efes 2010 Tatbikat› esnas›nda, sahile kapak atan Türk Deniz
Kuvvetlerinin Ç-117 s›n›f› tank ç›karma araçlar›.







Program, çok say›da
bas›n mensubunun
SSM’de haz›r bulun-

du¤u, 17 fiubat sabah›, Sa-
vunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar’›n aç›l›fl ko-
nuflmas›yla bafllad›. Bayar,
konuflmas›na, SSM’nin pro-
jelerinin toplumla paylafl›l-
mas› aç›s›ndan bas›n›n çok
büyük bir katk›s› oldu¤unu
söyleyerek bafllad›. Bas›n›
bu aç›dan, “çok önemli pay-
dafllar” olarak tan›mlayan
Bayar’›n, kurum olarak bu
programlar ile ne amaçla-
d›klar›n› dile getirdi¤i k›sa
konuflmas›n›n ard›ndan,
SSM Uluslararas› ‹flbirli¤i
Daire Baflkan› Lütfi Varo¤lu
da SSM’nin yap›lanmas›, fa-
aliyetleri ve hedeflerini içe-
ren genel bir sunum yapt› ve
bas›n mensuplar›n›n sorula-
r›n› yan›tlad›.
Sunumunda, SSM’nin yeni
yap›lanmas›na da de¤inen
Varo¤lu, projelerin yürütül-
dü¤ü daire baflkanl›klar›n›n
yeni durumu hakk›nda da
bilgi verdi. Elektronik Harp
ve Alg›lay›c›lar Daire Bafl-
kanl›¤›’n›n Muhabere Elek-
tronik ve Bilgi Sistemleri
(MEBS) Daire Baflkanl›¤›’na
ba¤land›¤›n›; Hava Araçlar›
Daire Baflkanl›¤›’n›n ise
Uçak ve Helikopter Daire
Baflkanl›¤› olarak iki daire

baflkanl›¤›na bölündü¤ünü
söyleyen Varo¤lu, ‹HA’lar›n
ise uçak biriminin alt›nda
yer ald›¤›n› belirtti. Proje-
lerdeki geliflmelere ba¤l›
olarak yeni düzenlemelerin
de yap›laca¤›n› aktaran Va-
ro¤lu, SSM’nin bu konuda
esnek bir yap›ya sahip oldu-
¤unu vurgulad›. Varo¤lu ay-
r›ca, Savunma Sanayisi
Destekleme Fonu finans-
manlar› sayesinde, kurum
olarak sahip olduklar› es-
nekli¤in bütçeler afl›s›ndan
da sürdü¤ünü söyledi.

SSM Model Olarak
Gösteriliyor
Varo¤lu, hemen hemen her
geliflmifl ülkede, savunma
sanayisi politikalar›n› belir-
leyen, tedarik yapan ve bun-
lara finansman sa¤layan
SSM benzeri bir kurumun
bulundu¤unu söyledi. Va-
ro¤lu, Ar-Ge ve teknoloji yö-
netiminin yan› s›ra sanayi
kat›l›m› ve offseti planlayan
ve bunlar›n hem kalite hem
de sanayi güvenli¤ini kontrol
ederek de¤erlendirmeler
yapan bu kurumlar›n görev-
leri aras›nda, savunma sa-
nayisiyle ifl birli¤i ve ihraca-
t›n da bulundu¤unu anlatt›.
Son dönemde yurt d›fl›nda
yap›lan sunumlarda,
SSM’nin çal›flma yap›s› ve

SSM’nin görev çerçevesini
oluflturan yasa ile ilgili ola-
rak olumlu tepkiler ald›kla-
r›na da dikkat çeken Varo¤-
lu, özellikle Körfez ülkeleri
için SSM’nin bir model ola-
rak düflünüldü¤ünü de söz-
lerine ekledi.

Zaman En Önemli
Faktörlerden
SSM’nin tedarik süreçleri
hakk›nda da bilgi veren Va-
ro¤lu, uzun vadede, hem
yat›r›m yap›lmas› gereken
alanlar›n belirlenmesi hem
de yat›r›m yap›lan alanlar-

ÖZEL HABER
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SSM, Savunma Sektörünün
Kap›lar›n› Aç›yor
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM), Türk bas›n›n›n, SSM’nin faaliyetleri 

ve savunma sanayimiz hakk›nda daha sistematik bilgi sahibi olabilmesi amac›yla

yeni bir program bafllatt›. ‹lk dura¤› SSM olan program kapsam›nda, 

düzenlenecek tesis gezileriyle, bas›n mensuplar›n›n, firmalar›n kabiliyetleri,

yürütülen projeler ve imzalanan anlaflmalar hakk›nda daha detayl› bilgi sahibi

olmas› hedefleniyor. Sektör firmalar›na yap›lacak ilk gezinin, Türk Havac›l›k 

ve Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi)’a düzenlendi¤i program›n ilerleyen süreçlerinde ise

sadece Ankara ile s›n›rl› kal›nmamas›, ‹stanbul ve Eskiflehir’deki çeflitli tesis 

ve firmalara da ziyaretler gerçeklefltirilmesi planlan›yor.

Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com
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Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar,

zaman zaman gizlilik
çerçevesinde

yürütülmesi gereken
çal›flmalar karfl›s›nda,

bas›n›n gösterdi¤i 
hassasiyetten memnun

oldu¤unu söyledi.



dan teknoloji kazanabilmek
için sektörün sahip oldu¤u
altyap› ve imkânlar›n bilin-
mesinin flart oldu¤u söy-
lerken, zaman faktörünün
buradaki en önemli belirle-
yici unsur oldu¤unun alt›n›
çizdi.
En baflta zaman ve ard›n-
dan sahip olunan bütçe
do¤rultusunda, hedefleni-
len teknolojiyi kazanman›n
olabilirli¤inin de¤erlendi-
rilmesinin en önemli husu-
su oluflturdu¤unu söyleyen
Varo¤lu, “E¤er bu sorunun
yan›t› olumlu ise ve ürün
gelifltirmeye de¤er bir
ürünse, ürün gelifltirme bi-
zim için birinci öncelik olu-
yor” dedi. Ayr›ca, tedarik
makam› olarak, ürünün ge-
lifltirilip teslim edilmesi ile
görevlerinin tamamlanm›fl
olmad›¤›na da dikkat çeken
Varo¤lu, “Ürünleri, sektö-
rün süreklili¤ini sa¤layacak
flekilde kullanabilmek, pa-
zara ç›kartabilmek ve bafl-
ka bir ülkeye sat›labilir ha-
le getirmek de ayr› bir ko-
nu” dedi.

Uluslararas› 
Konsorsiyumlar ve 
‹fl Birlikleri Art›yor
Gerek ekonomik s›k›nt›lar
gerekse bir ülkenin tek ba-
fl›na gelifltirdi¤i sistemlerin
ihracat›n›n zor olmas› gibi
birtak›m nedenlerden ötü-
rü, ABD’nin ve pek çok ül-
kenin, tek bafl›na ürün ge-
lifltirmekten giderek uzak-
laflt›¤›na da de¤inen Varo¤-
lu, son zamanlarda giderek
uluslararas› konsorsiyum-
lar ve ifl birliklerin artt›¤›na
da dikkat çekti.
Savunma sanayisinde, bu
dönüflümün, özellikle
ABD’nin teknoloji paylafl›-
m›na s›n›rlama getirmesi
ve hatta durdurmas›n›n ar-
d›ndan, özellikle Avrupa’da
bafllayan sürecin di¤er
co¤rafyalara da yay›ld›¤›n›
belirten Varo¤lu, “Art›k
herkes bir ortak ar›yor. An-
cak bu sadece finansman
paylafl›m› için de¤il, tekno-

lojiyi de beraber paylaflma-
y› göze almakla ilgili” dedi.
Varo¤lu, ortakl›kla ilgili
tüm ihtimallerin de¤erlen-
dirilmeye al›nmas›n›n ar-
d›ndan da en son tercih
olarak do¤rudan tedarik
modellerine baflvurdukla-
r›n› belirtti.
Avrupa savunma pazar›n›n
birlefltirildi¤i, radar ve ge-
mi projeleri gibi pek çok
ortak projenin yürütüldü¤ü
OCCAR (The Organisation
for Joint Armament Co-
operation)’a da de¤inen
Varo¤lu, OCCAR üyeli¤i ile
ilgili sürecin devam etti¤ini
ve Türkiye’nin üyeli¤inin
kabul edilmesi halinde bu
kurulufl arac›l›¤›yla pek
çok projeye ortak olmak
için f›rsat elde edilece¤ini
söyledi.
Günümüzde, proje ortakl›¤›
yaklafl›m›n›n, özellikle Ku-
zey Afrika, Kafkasya ve
Körfez ülkeleri aras›nda
çok cazip bir model haline
geldi¤ini de söyleyen Va-
ro¤lu, ANKA projesi ve
benzeri çal›flmalar›n,
ABD’nin JSF’de yapt›¤› gi-
bi, ortakl›k talebi toplaya-
bilece¤ine dikkat çekti. Va-

ro¤lu, böyle bir ortakl›kla
elde edilecek avantaj›n,
özellikle sat›fl garantisi
aç›s›ndan kendisini göster-
di¤ini söyledi.

Savunma ‹hracat›nda
Devlet Deste¤i Önemli
SSM’nin sürdürdü¤ü di¤er
faaliyetlerle ilgili olarak,
“Tan›t›m faaliyetlerimiz
var, uluslararas› fuarlara
kat›l›yoruz. ‹hraç edebile-
ce¤imiz ürünler artt›kça,
oradaki ihaleleri takip ede-
bilecek hale gelmek ve
Türkiye’deki firmalar› o ül-
kelerle irtibatland›racak
ofislerin olmas› gerekiyor”
diyen Varo¤lu, savunma
sektöründe ifl yap›lacak ül-
kelerin, devlet kademesin-
de bir muhatap görmek is-
tedi¤ine dikkat çekti ve
devletin destek verdi¤i, ar-
kas›nda durdu¤u ürün ve
firmalarla çal›flmaya daha
s›cak bak›ld›¤›n› belirtti.
Bu anlamda, ABD ve Tür-
kiye aras›ndaki projeleri
takip etmek ve ABD paza-
r›na yönelik flirketlerimi-
ze bilgi aktarabilmek ad›-
na kurulan Washing-
ton’daki SSM ofisinin,

Ekim ay›ndan beri çal›flt›-
¤›na da de¤inen Varo¤lu,
Kazakistan’daki, yüzde
50’si Kazakistan Enginee-
ring firmas›na, yüzde 49’u
ASELSAN’a ve yüzde 1’i
SSM’ye ait ortak yat›r›m flir-
ketinin kurulufl çal›flmala-
r›ndan da bahsetti. Varo¤lu,
SSM’nin Kazakistan’da ku-
rulan ortak yat›r›m flirketin-
deki varl›¤›n›n nedeninin,
sadece ASELSAN’›n ürün-
lerini ihraç etmek de¤il di-
¤er flirketlerin ihracatla-
r›nda da yard›mc› olmak
oldu¤unu belirtti ve ortak
yat›r›m flirketi modelini de
ilk defa burada denedikle-
rini söyledi.

Gelece¤e Yat›r›m
Yapmak Gerekiyor
“Gelece¤e yat›r›m yapmak
gerekiyor, para ay›racaks›-
n›z, proje haz›rlayacaks›-
n›z, Ar-Ge yapacaks›n›z ve
tüm bu yat›r›mlar› son gü-
ne b›rakmayacaks›n›z ki
eksiklerinizi önceden gide-
rebilesiniz” diyen Varo¤lu,
SSM’nin, ‹leri Teknoloji
Park› (‹TEP) gibi giriflimle-
rine de de¤indi. SSM’nin
2016’ya do¤ru sektör ihra-
cat›n›n 2 milyar dolara ç›-
kart›lmas› hedefi bulundu-
¤unu söyleyen Varo¤lu,
özellikle teknoloji yo¤un,
liderlik yapabilecek tekno-
lojilere e¤ilmeyi planlad›k-
lar›n› da belirtti.
Varo¤lu ihracat kredisi konu-
suna da de¤indi¤i konuflma-
s›nda, “E¤er Eximbank’›n
kurulufl yasas›nda, savun-
ma ürünlerinin kredili sa-
t›fllar›na izin verilseydi,
muhtemelen biz en yo¤un
kullan›c› olurduk” dedi ve
hem askeri alanda hem de
sivilde kullan›labilen ürün-
ler için kredi ç›kartmaya
bafllad›klar›n› sözlerine ek-
ledi.
TSK’n›n ihtiyaçlar›n›n kar-
fl›lanmas›na iliflkin süreç-
ler hakk›nda da bas›n›n bil-
gilendirildi¤i toplant›n›n
ard›ndan da TUSAfi tesisle-
rine do¤ru hareket edildi.
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SSM Uluslararas›
‹flbirli¤i Daire Baflkan›

Lütfi Varo¤lu



Senem ÖZTÜRK /
s.ozturk@savunmahaber.com

T ürk Hava Kuvvetlerinin
F-16 savafl uça¤› teda-
rik çal›flmalar› çerçe-

vesinde, 15 May›s 1984’te ku-
rulan, savunma sanayimiz-
deki ilk yabanc› sermayeli
ortak giriflim flirketi olan 
TAI’nin, bafllang›çtaki hisse-
lerinin yüzde 49’u Lockheed
Martin ve General Electric’e
aitti. Hat›rlanaca¤› üzere,
2005 y›l› Ocak ay›nda, Türk
ortaklar taraf›ndan flirketteki
yabanc› firmalara ait olan
hisselerin sat›n al›nmas› ve
2005 y›l› Nisan ay›nda da TAI
ve TUSAfi’›n birleflmesinin
ard›ndan, TUSAfi, bugünkü
yap›s›na kavufltu. Yüzde
54,49’u Türk Silahl› Kuvvetle-
rini Güçlendirme Vakf›
(TSKGV)’ye, yüzde 45,45’i
SSM’ye, yüzde 0,06’s› ise
Türk Hava Kurumu (THK)’ye
ait olan TUSAfi’›n, çok say›da
firmada da hissesi bulunu-
yor. Yüzde 50,52 ile TUSAfi
Motor Sanayii A.fi. (TEI)’nin
ço¤unluk hissesine sahip
olan TUSAfi, yüzde 1 ile Elek-
tronik Sistemler Destek Sa-
nayi ve Ticaret A.fi. (ESDAfi),
yüzde 0,5 ile Hava Elektronik
Sanayi ve Ticaret A.fi. 
(HAVELSAN), yüzde 1,66 ile

Havaalan› ‹flletme ve Havac›-
l›k Endüstrileri A.fi. (HEAS)
ve yüzde 34 ile Savunma
Teknolojileri Mühendislik ve
Ticaret A.fi. (STM)’nin yan›
s›ra yüzde 5,6 ile Airbus Mi-
litary’nin de hissedarlar›
aras›nda yer al›yor. Yak›n bir
gelecekte, TUSAfi hisseleri-
nin halka aç›lmas› da gün-
demde.
Özgün ürünlere sahip ve kü-
resel rekabet gücüne ulafl-
m›fl, “dünya markas› havac›-
l›k flirketi” olma vizyonuyla
ve ülkemiz havac›l›k ve uzay
sanayisinin geliflmesine ön-
cülük etme misyonuyla ça-
l›flmalar›n› sürdüren TUSAfi,
her geçen gün, gerek tesis
gerekse personel altyap›s›n›
gelifltirirken, bu büyüme
do¤rultusunda, yan sanayiye

de destek oluyor. 2004’te
1700 civar›nda çal›flan› bulu-
nan TUSAfi’›n, bugün 1470’i
mühendis ve 900’ü tasar›m
mühendisi olmak üzere, top-
lam 3541 çal›flan› bulunuyor
ve bu say›n›n, yak›n gelecek-
te daha da artmas› bekleni-
yor. Mühendislerinin 700’ü
Ak›nc›’daki Ar-Ge merkezin-
de çal›flan firman›n, 200 mü-
hendisi de ODTÜ Tekno-
kent’te çal›flmalar›n› sürdü-
rüyor.

‹nsana Yat›r›m 

Ön Planda
TUSAfi’ta görevli personelin
yüzde 57’si üniversite, yüzde
7’si yüksek okul ve yüzde 28’i
ise meslek lisesi mezunu.
Personel yafl ortalamas›n›n
36 oldu¤u TUSAfi’ta, mühen-

dis personel de¤erlendirildi-
¤inde ise bu oran 28’e düflü-
yor. Çal›flanlar›n yüzde
15’inin kad›n ve yüzde 85’inin
erkek oldu¤u TUSAfi’ta, yine
mühendisler ve yüksekokul
mezunu personel de¤erlen-
dirildi¤inde, bu da¤›l›m yüz-
de 25’e, yüzde 75 civar›nda.
Personelinin e¤itimine bü-
yük önem veren TUSAfi, ge-
çen sene kifli bafl› 40 saat
e¤itim vermifl ve gelecekte
TUSAfi ekibinin parças› ol-
maya aday 600 ö¤renciye de
staj imkân› tan›m›fl. Hâliha-
z›rda, baflta ODTÜ ve ‹TÜ ol-
mak üzere, çeflitli kurum ve
kurulufllarla yürütülen prog-
ramlar çerçevesinde, uzun
soluklu stajlar ve e¤itim
programlar› ad› alt›nda da
120 ö¤renci TUSAfi’ta görev
yap›yor. Ayr›ca Kazan En-
düstri Meslek Lisesi’nden
50 ö¤renci, özellikle kompo-
zit ve metal yap›flt›rma ko-
nusunda ç›rakl›k e¤itimin-
den geçiyor. TUSAfi, bölge-
deki sosyal sorumluluklar›-
n› yerine getirmek ad›na,
bölge ö¤rencilerini ve iflçile-
rini kurumda e¤itti¤i gibi, 
F-35 projesinde zirveye ula-
flaca¤› 2013 y›l›na da, elinde
yetiflmifl kaliteli bir ifl gücü
oluflturmay› hedefliyor.

ÖZEL HABER
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Türk Havac›l›¤›n›n
Her Geçen Gün 

Büyüyen Devi: TUSAfi
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin, Türk bas›n›na, SSM’nin faaliyetlerinin yan›

s›ra savunma sanayimiz hakk›nda daha sistematik bilgilendirme yapmak amac›yla

bafllatt›¤› programda, Türk bas›n›na kap›lar›n› açan ilk firmam›z Türk Havac›l›k ve

Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi) oldu. 17 fiubat’ta, TUSAfi Entegre Uçak Sistemleri Grup

Baflkan› Özcan Ertem eflli¤inde hangarlar›n yan› s›ra metal ve kompozit atölyelerinde

gerçeklefltirilen tan›t›m gezisi ve TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll›’n›n

kat›ld›¤› bilgilendirme toplant›s›nda, gerek tesis ve çal›flanlar gerekse firman›n 

hâlihaz›rda yürüttü¤ü projeler hakk›nda bilgi al›nd›. Etkinli¤e, Milli Savunma Bakan›

Vecdi Gönül ve Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar da kat›ld›.

TUSAfi Entegre Uçak Sistemleri
Grup Baflkan› Özcan Ertem
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Rakamlar 
Her Geçen Y›l Art›yor
1990-2010 döneminde, y›lda
ortalama 2270 kifliye istih-
dam yaratan TUSAfi, 2010 y›-
l›n›, flirketin afla¤› yukar› 25
y›ll›k cirosunun çeyre¤ini
oluflturan, 572,4 milyon do-
larl›k bir ciro ile kapatm›fl.
Cironun, neredeyse 3’te 2’si-
ni ise ihracat oluflturuyor.
2006’dan itibaren faaliyet kâ-
r› elde etmeye bafllayan 
TUSAfi, 2010 y›l›n› 90 milyon
dolar civar›nda bir faaliyet
kâr› ile kapatm›fl.
2005’te TUSAfi gelirlerinin
yüzde 81’i imalat, yüzde 11’i
bilgisayar hizmetleri ve yüz-
de 8’i mühendislik esasl›
iken, 2010’da sat›fllar›n 3’te
2’si mühendislik esasl› hale
gelmifl. Kuruldu¤u günden
bu yana yaklafl›k 134 milyon
dolar vergi ödeyen TUSAfi,
2010 sonu itibariyle, 460
milyon dolarl›k yat›r›m yap-
m›fl ve toplam tutar› 51 mil-
yon dolar olan Ar-Ge faali-
yetlerinin de 41 milyon do-
larl›k bölümünü kendi öz
kaynaklar›ndan karfl›lam›fl
durumda.

Sürdürülen Projeler
Ana faaliyetlerini; Yap›sal ve
Uydu Grubu, Entegre Uçak
Grubu ve Entegre Helikop-
ter Grubu alt›nda yürütmek-
te olan TUSAfi, bugüne ka-
dar 278 adet F-16, 34 adet 
SF-260, 30 adet AS-532, 59
adet CN-235 teslim etmifl
bulunuyor. TUSAfi’ta hâliha-
z›rda sürdürülen projeler
ise Özgün Tasar›m ve Ortak

Gelifltirme, Modernizasyon
ve Sistem Entegrasyonu,
Ortak Üretim Programlar›,
Uydu Tasar›m ve Üretim
bafll›klar› alt›nda toplan›r-
ken, uluslararas› ifl birlikle-
riyle sürdürülmekte olan
projelerin yan› s›ra ihracata
yönelik parça üretimi de ya-
p›l›yor.

HÜRKUfi ve

ANKA Öne Ç›k›yor
TUSAfi’›n yürüttü¤ü özgün
tasar›m projelerinden, Türk
Bafllang›ç ve Temel E¤itim

Uça¤› HÜRKUfi, bilindi¤i
üzere, genel kullan›m, aletli
uçufl, seyrüsefer ve formas-
yon e¤itim aflamalar›n› ger-
çeklefltirebilecek özellikleri
tafl›yacak. 1600 beygir gü-
cünde bir motorla donat›la-
cak uçak, türünün en güçlü
pervaneli uça¤› olacak. 0/0
f›rlatma koltu¤u, kabin ba-
s›nçland›rma ve uçak üzeri
oksijen üretimi sistemi
(OBOGS)’ye de sahip olacak
olan uça¤›n, EASA taraf›n-
dan da sertifikaland›r›lmas›
bekleniyor. ‹lk müflterisinin

Türk Hava Kuvvetleri olmas›
beklenen uça¤›n A, B, C gibi
versiyonlar›n›n da çeflitli ül-
kelere ihraç edilmesi hedef-
leniyor. Uça¤›n ilk uçuflunu
2012 bafllar›nda yapmas›
planlan›yor.
Son dönemde gündemin üst
s›ralar›n› iflgal eden bir di¤er
özgün ürün ise operatif s›n›f-
ta (MALE) yer alan bir insan-
s›z hava arac› (‹HA) olan 
ANKA, 30.000 feet irtifaya ç›-
kabilecek ve 24 saat havada
kalabilecek. Azami kalk›fl
a¤›rl›¤› 1600 kg olan ANKA,
ilk uçuflunu 30 Aral›k
2010’da yapm›flt›. 300 kg’ye
yak›n faydal› yük tafl›yabilen
ANKA’n›n A ve B gibi de¤iflik
versiyonlar› olmas› planlan›-
yor. Çeflitli Avrupal› müflteri-
ler, ANKA henüz TSK’ya tes-
lim edilmeden önce, projeye
ortak olma ya da lisans alt›n-
da üretme gibi konularda
TUSAfi yetkileri ile görüflme-
lere bafllam›fl bulunuyor.
ANKA’n›n 2011 y›l› içerisinde
uçufl testlerinin önemli bir
k›sm›n›n tamamlanmas› ve
2012 y›l› ilk çeyre¤inde Blok
A versiyonunun ilk teslimat›-
n›n yap›lmas› hedefleniyor.
‹HA’lar konusunda ciddi bir
yat›r›m› bulunan TUSAfi’›n,
üzerinde çal›flt›¤› bir di¤er
proje de R‹HA olarak da bili-
nen Sivrisinek. ‹HA’ya dö-
nüfltürülmüfl bir helikopter
olan Sivrisinek, yaklafl›k 70
kg faydal› yük tafl›yabiliyor.
‹lk uçuflunu yapan Sivrisi-
nek’in seri üretimi ve endüs-
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Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül (sa¤da), Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar (ortada) ve 
TSKGV Genel Müdür Yard. Tümg. (E) Fikri Gönültafl (solda)

ANKA ‹HA’s›n›n çok yak›nda 
ilk uçuflunu yapmas› 

beklenen 2’nci prototipi ve 
üstte de ANKA’n›n 
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trilefltirilmesi konusundaki
çal›flmalar da devam ediyor.
Hava ve Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›na teslim edilen
TURNA hedef uça¤›n›n, jet
motorlu ve daha geliflmifl
modeli olan fi‹MfiEK yüksek
h›zl› hedef uçak sistemi de,
Savunma Sanayii ‹cra Komi-
tesi (SS‹K) kararlar›yla Deniz
Kuvvetleri için gelifltirilmeye
bafllanm›fl bulunuyor. Yeni
modelin, yaklafl›k 400-450
knot sürate sahip olmas› ve
hava savunma sistemlerinin
simülasyonlar›nda kullan›l-
mas› planlan›yor.
TUSAfi’›n öne ç›kan bir di¤er
özgün çözümü de ana yükle-

nicisi oldu¤u ATAK projesi
kapsam›nda gelifltirilen T129
taarruz ve taktik keflif heli-
kopteri. ‹lk teslimat›n 2013 y›-
l›nda yap›lmas›n›n planland›¤›
bu projede, son yap›lan dü-
zenlemelerle birlikte, TSK’n›n
tedarik edece¤i helikopter sa-
y›s› da 59 (+32 opsiyonel) oldu.

Erciyes C-130 
Modernizasyonu ve
Di¤erleri
Bugüne kadar üzerinde ça-
l›flt›¤› en kapsaml› moderni-
zasyon projesi olan ve yakla-
fl›k 3,5 milyon sat›r kodun ya-
z›ld›¤› C-130 aviyonik moder-
nizasyonunda, TUSAfi,  uça-

¤›n görev bilgisayar›n› da
kendisi gelifltiriyor. Bu mo-
dernizasyon projesinde, F-35
uçaklar›n›n yaz›l›m› gelifltiri-
lirken de kullan›lan DO-178B
yaz›l›m standartlar› kullan›l›-
yor. Deneme uçufllar› baflla-
yan C-130’lar›n, Eylül ay›n-
dan itibaren teslim edilmeye
bafllanmas› planlan›yor.
Uçaklardan 2 adedi TUSAfi
tesislerinde, kalan 11’i adedi
ise Kayseri 2’nci Hava ‹kmal
Bak›m Merkezi Komutanl›-
¤›nda modernize edilecek.
Yine milli olanaklarla mo-
dernize edilen ve ilk uçuflunu
yapan T-38 jet e¤itim uça¤›-
n›n ilk teslimat›n›n da bu y›l

içinde yap›lmas› planlan›yor.
Tasar›m› TUSAfi mühendis-
lerince yap›lan konfigüras-
yondan sonra uçak, yepyeni
bir görünüm kazanm›fl du-
rumda.
Özel Kuvvetler Komutanl›¤›-
n›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
üzere TUSAfi ana yüklenicili-
¤inde yap›lan Yarasa Moder-
nizasyonu, 4 adet Sikorsky 
S-70 BLACK HAWK helikop-
terinin modernizasyonunu
içeriyor. ‹lave yak›t tank› en-
tegrasyonu (AFTI) ve aviyonik
entegrasyon (AVINT) çal›fl-
malar›n› kapsayan projenin,
TUSAfi aç›s›ndan, özellikle
aviyonik sistem entegrasyo-
nu ve platformun yap›sal ve
elektriksel alt yap›s›n›n yeni-
den tasarlanarak oluflturul-
mas› aç›s›ndan kritik bir öne-
me sahip oldu¤u belirtiliyor.
Üretti¤i 278 adet F-16 ile,
Lockheed Martin’den sonra
dünyan›n en çok F-16 üreten
firmas› konumunda olan
TUSAfi, F-16’lar›n moderni-
zasyonuna iliflkin çal›flma-
larda da epeyce mesafe kat
etmifl durumda. Pakistan ve
Ürdün Hava Kuvvetlerinin
envanterindeki F-16’lar›n
yap›sal yenileme ve yar›
ömür modernizasyonunun
yap›lmakta oldu¤u TUSAfi
tesislerinde, Türk Hava Kuv-
vetlerinin envanterindeki 
F-16’lar›n ise aviyonik sis-
temleri yenileniyor.
TUSAfi, F-16 hatt›n› hiç ka-

ÖZEL HABER
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TUSAfi, F-16 hatt›n› hiç kapatmadan, yeni modernizasyon projelerine haz›rlan›yor.

Erciyes C-130 Modernizasyon projesi
kapsam›nda modernizasyon

çal›flmalar› sürdürülen 
bir C-130E uça¤›
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patmadan, yeni modernizas-
yon projelerine devam etme
konusunda da oldukça ka-
rarl›. F-16’lara yönelik mü-
hendislik çal›flmalar›n›n da
sürdürüldü¤ü TUSAfi’ta, son
SS‹K kararlar› paralelinde,
ÖZGÜR ad› alt›nda, görev bil-
gisayar› tamamen milli ola-
rak gelifltirilecek bir F-16
modernizasyon çal›flmas› da
bafllat›lm›fl bulunuyor.
Yürütülen di¤er projelerden
de ana hatlar›yla bahsetmek
gerekirse, listenin bafl›nda
yine F-16 geliyor. 30 uçakl›k,
Öncel IV (PO IV) olarak ad-
land›r›lan F-16 Blok 50 + te-
darik projesi çal›flmalar› h›z-
la devam ediyor. ‹lk uça¤›n, 2
ay öne çekilerek, May›s’›n
son haftas› içerisinde Türk
Hava Kuvvetlerine teslimat›-
n›n yap›lmas› planlan›yor ve
Türk Hava Kuvvetlerinin
100’üncü y›l kutlamalar›
kapsam›nda, 1-4 Haziran ta-
rihleri aras›nda yap›lacak
uçufl gösterilerinde de kulla-
n›lmas› ön görülüyor.
Bar›fl Kartal› projesinde ise
TUSAfi, Boeing’in alt yükle-
nicisi olarak görev al›yor.
Proje, 4 adet (ilave 2 adet op-
siyon) Boeing 737 temelli
Havadan Erken ‹hbar ve
Kontrol (H‹K) uça¤›ndan olu-
fluyor.
Yat›r›m ve maliyet analizleri
›fl›¤›nda, bir ülkenin ya da fir-
man›n tek bafl›na yapmas›n›n
uygun olmayaca¤›, ancak pa-

zar imkânlar› ve kaynaklar
birlefltirildi¤inde yürütülme-
si uygun hale gelen uluslara-
ras› projelerde de TUSAfi çe-
flitli görevler üstleniyor.
Bunlardan birisi olan A400M
projesinde, TUSAfi, hem ta-
sar›m hem de üretim safha-
s›nda görev üstlenen ortak-
lardan biri olarak rol al›yor.
A400M projesi sayesinde 
Airbus ailesiyle kurulan hu-
kuk ve al›nan çal›flma kültü-
rünü sivil bir proje olan A350
projesine aktaran TUSAfi, bu
projede de ortak olarak gö-
rev yap›yor.
Uluslararas› projeler içinde
belki de en çok ses getiren
proje ise F-35. TUSAfi tesisle-
rine k›sa bir ziyarette bulunan
ve bas›n mensuplar›n›n soru-
lar›n› yan›tlayan Milli Savun-

ma Bakan› Vecdi Gönül de
proje hakk›ndaki son gelifl-
melerle ilgili olarak, her ne
kadar prototipin imalat›nda
yaflanan gecikmeler maliyet-
lere yans›m›fl olsa da, Türkiye
olarak projenin içinde kalaca-
¤›m›z› belirtti. Gönül, proje
için ayr›lan bir kayna¤›n zaten
bulundu¤unu ve yeni fiyatlan-
d›rma karfl›s›ndaki stratejinin
ise bir sonraki SS‹K’te ortaya
konaca¤›n› söyledi.
Yat›r›m›n›n neredeyse yar›s›-
n›n tamamlanm›fl oldu¤u 
F-35 projesinde, uça¤›n orta
gövdesini üretmekte olan
TUSAfi, orta gövdeyi üretme
sorumlulu¤unu ABD d›fl›nda
üstlenen tek flirket. F-35 pro-
jesi için yapt›¤› ileri kompozit
teknolojisi yat›r›m› ile dünya-
da çok az ülkenin ve flirketin

sahip oldu¤u bir seviyeye ula-
flan TUSAfi, ileri kompozit
teknolojileri konusunda da
önemli bir rekabet avantaj›
elde etmeyi baflard›. TUSAfi
taraf›ndan, yaklafl›k 150 mil-
yon dolarl›k daha yat›r›m ya-
p›lmas›n›n beklendi¤i proje
kapsam›nda, 20 y›l içerisinde,
5 milyar dolar civar›nda bir ifl
pay› hesaplan›yor.
Kompozit alan›nda bir di¤er
ses getiren proje de Boeing
787’nin elevatörü. Uça¤›n
kuyru¤unda yer alan ve ha-
vac›l›kta “irtifa dümeni” ola-
rak da adland›r›lan bir kon-
trol yüzeyi olan elevatör, ol-
dukça prestijli bir parça ola-
rak tan›mlan›yor ve bu parça,
tek kaynak olarak TUSAfi ta-
raf›ndan kompozit malzeme-
den üretilip, teslim ediliyor.
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F-35 projesinde, uça¤›n kompozit orta gövdesini üreten 
TUSAfi, proje yat›r›m›n›n neredeyse yar›s›n› tamamlam›fl durumda.

Boeing 787’nin, TUSAfi taraf›ndan kompozit malzeme kullan›larak 
üretilen irtifa dümeni (elevatör)
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Uydu tasar›m› ve üretimi ala-
n›ndaki faaliyetler çerçeve-
sinde Uydu Montaj Entegras-
yon ve Test Merkezi
(UMET)’in kuruldu¤u TUSAfi,
Göktürk keflif ve gözetleme
uydu sistemlerine yönelik
çal›flmalar›n› sürdürüyor.

Offset Yükümlülükleri
TUSAfi’›n Büyümesinde
Önemli Bir Etken
Büyük oranda offset yüküm-
lülükleri ile bafllayan üretim
süreçlerinde, her ne kadar
baz› firmalar›n offset yüküm-
lülükleri art›k bitmifl olsa da
bu süreçlerde, TUSAfi’›n
performans›ndan ve reka-
betçi özelliklerinden mem-
nun kal›nmas›, projelerin
bir bölümünün devam›n›
sa¤lam›fl durumda. Hem alt
yüklenici hem ana yüklenici
olarak çok uluslu projeler-
de görev alan TUSAfi’›n,
uluslararas› müflterileri
aras›nda; AgustaWestland,
Airbus, Airbus Military, 
Alenia Aermacchi, Alenia 
Aeronautica, BAE Systems,
Boeing, Bombardier, RUAG
Aerospace, Eurocopter,
Lockheed Martin, Marvin 
Engineering, Northrop
Grumman, Sikorsky ve Spirit
Aerosystems gibi firmalar
bulunuyor.
Yaklafl›k 250 milyon dolar ih-

racat› olan TUSAfi’›n Genel
Müdürü Muharrem Dörtkafll›
ise konuyla ilgili olarak off-
setin yaratt›¤› imkânlar›n sa-
dece askeri projelerde de¤il,
sivil uçak al›mlar›nda da et-
kili olaca¤›na dikkat çekti ve
“Sivil tedarik yapan Ulaflt›r-
ma Bakanl›¤›n›n ve Enerji
Bakanl›¤›n›n da offset uygu-
lamas›n› ve sektörün gelifl-
mesine yard›mc› olmalar›n›
arzu ediyoruz. Bizim çal›fl-
malar›m›z› sürdürebilmemiz
için de offsetten gelen, deva-
m›n› bizim getirebilece¤imiz
projelere ihtiyaç var. Alp Ha-
vac›l›k, TEI ve TUSAfi dâhil
olmak üzere, Türkiye’de ha-
vac›l›¤›n geliflmesi offset sa-
yesinde oluflmufltur” dedi.
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül de TUSAfi tesislerinde
bas›na yapt›¤› aç›klamada,
TUSAfi ve sürdürülen proje-
ler hakk›nda k›saca bilgi ve-
rirken, SSM’nin offset uygu-
lamalar›n›n, TUSAfi’›n han-
garlar›n›n dolup taflmas›na,
hatta yeni 5 hangar›n daha
infla edilmesinin yolunu aç-
mas›na de¤indi.

Ak›nc› Ovas› Havac›l›k
Ovas›na Dönüflüyor
Ortak üretimden, özgün ta-
sar›ma ve özgün üretime yö-
nelen ve art›k, sadece imalat
de¤il, insanl› ya da insans›z

bir uça¤›n ya da helikopterin
s›f›rdan tasar›m› üzerinde
çal›flan TUSAfi, bu aflamadan
sonra, ürünlerinin pazarda
yer bulabilmesine yo¤unlafl-
may› hedefliyor. Dünyadaki
rekabet flartlar› do¤rultu-
sunda, gerekiyorsa ortakl›k-
lara girilebilece¤ini söyleyen
TUSAfi yönetimi, yine de baz›
ürünlerde milli olmak gerek-
ti¤ine de dikkat çekiyor. Bu
paralelde TUSAfi, özgün ta-
sar›m ve üretime geçerken,
alt sistem üretmekten sis-
tem entegrasyonuna, fonksi-
yonel yap›lanmadan ürün
odakl› yap›lanmaya ve sanayi
ile entegrasyona yönelik bir
dönüflüm içerisine girmifl
bulunuyor. Ayr›ca, yürütülen
projelerde, teslimat odakl›
yaklafl›mdan giderek uzakla-
flan TUSAfi, yap›lanmas›nda,
gelifltirdi¤i ürünlerin ömür
boyu lojistik deste¤ini sa¤la-
may› da dikkate al›yor.

Ak›nc› ovas›n›, bir havac›l›k
ovas› haline getirme plan›
bulunan TUSAfi, yak›n gele-
cekte, milli yan sanayisini
tesisin etraf›nda toplamay›
da hedefliyor. Konuyla ilgili
olarak, TUSAfi arazisi içeri-
sinde, OST‹M’e yer verilmesi
de gündemdeki konular
aras›nda.
TUSAfi’›n üstlenmek istedi¤i
bir di¤er önemli proje ise ka-
biliyet eksikli¤inden ziyade,
iflin fizibilitesinin ortakl›¤›
gerektirebilece¤i, bölgesel
yolcu uça¤›. 15 y›l içinde ser-
tifikasyondan geçmifl bir
uçak ortaya konabilece¤ini
belirten TUSAfi yetkilileri,
burada da pazara bakarak
belli ortakl›klar kurman›n
faydal› olaca¤›n› düflünüyor.
Kurum, konuyla ilgili olarak
birkaç aflamal› yaklafl›m›n›,
Ulaflt›rma Bakanl›¤›na ve
Türk Hava Yollar› (THY)’ye de
iletmifl.

ÖZEL HABER

30

MSI Dergisi - Mart 2011 www.milscint.com

©
M

S
I

D
ergisi

TUSAfi Genel Müdürü
Muharrem Dörtkafll›
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ARI Modernizasyon 
program› kapsam›nda, 

T-38 uçaklar›n›n 
modernizasyon çal›flmalar›

devam ediyor.





IDEX 2011 ÖZEL
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Yeni Zelanda, Avustralya ve BAE askeri
bandolar›n›n çald›¤› marfllar eflli¤inde
icra edilen bir resmigeçitle bafllayan

fuar›n aç›l›fl töreni, geçti¤imiz y›llarda oldu-
¤u gibi, yine oldukça gösteriflliydi…
Hava ve deniz sistemlerinin yan›nda genel
olarak kara sistemlerinin öne ç›kt›¤› IDEX ile
efl zamanl› olarak düzenlenen ve sadece de-

niz sistemlerine odaklanan NAVDEX fuar›na da k›saca de¤in-
mekte yarar var. 80 civar›nda kat›l›mc›s› olan NAVDEX, gerek
kat›l›mc› say›s› gerekse ziyaretçi say›s› aç›s›ndan, IDEX’in
gölgesinde kalm›fl gibi görünüyordu.
Her ne kadar kat›l›mc› firmalar aç›s›ndan çok yüksek bir pro-
fil sergilense de son dönemde Kuzey Afrika ve paralelinde
Arap dünyas›nda yaflanan geliflmelerin etkisiyle olsa gerek,
IDEX, resmi heyet say›s› ve seviyesi aç›s›ndan oldukça düflük
bir profil sergiledi. Bu durumun, Avrupa ve ABD’nin yan› s›ra
özellikle Orta Do¤u ve Afrika’dan gelen kat›l›mc›lar taraf›n-
dan büyük memnuniyetsizlik yaratt›¤›n›n da alt›n› çizmek ge-
rekiyor.
Heyetlerden bahsetmiflken, BAE Veliaht Prensi fieyh Mu-
hammed bin Zayed Al Nahyan’›n, fuar› sade bir vatandafl gi-

IDEX’in
Parlayan Y›ld›z›:
Türkiye
Birleflik Arap Emirlikleri (BAE)’nin

baflkenti Abu Dhabi’de, 20-24 fiubat

aras›nda, 10’uncusu icra edilen 

IDEX 2011 fuar›, gerek kat›l›mc›lar›n

say›sal çoklu¤u gerekse sergilenen

ürün ve sistemlerin zenginli¤i

aç›s›ndan çok baflar›l› bir etkinlik

olarak geride b›rak›ld›. Devlet Baflkan›

fieyh Khalifa bin Zayed al Nahyan’›n

himayesinde, Abu Dhabi National

Exhibition Company (ADNEC)

taraf›ndan, BAE Silahl› Kuvvetleri ifl

birli¤iyle organize edilen IDEX, rekor

seviyede bir kat›l›ma da sahne oldu.

IDEX, efl zamanl› icra edilen, denizcilik

fuar› NAVDEX ile birlikte, 52 ülkeden

1060 kat›l›mc› firma ile 60.000

ziyaretçinin yan› s›ra 100’den fazla

resmi heyeti de a¤›rlad›.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com

Savunma Sanayii Müsteflar›m›z Murad Bayar, IDEX’e iliflkin 
de¤erlendirmesinde, resmi heyetler aç›s›ndan sönük geçse de 

savunma sanayimiz aç›s›ndan baflar›l› bir kat›l›m sergilendi¤ini söyledi.

Sürücü konsolu ve 
elektrik-elektronik sistemlerinin
tasar›m› ve üretimi AYYAZILIM
taraf›ndan yap›lan NIMR araçlar›
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bi dolaflarak stantlar› ziyaret etti¤i de gözlerden kaçmad›.
5 gün süren fuarda, BAE Silahl› Kuvvetlerinin ihtiyaçlar›na
yönelik, 14,5 milyar BAE dirhemi (yaklafl›k 4 milyar dolar) de-
¤erinde anlaflman›n yan› s›ra firmalar aras›nda ifl birlikleri-
ne iliflkin duyurular da yap›ld›. ‹fl birli¤i anlaflmalar›n›n bir
taraf›nda daha çok BAE firmalar› yer alsa da; MKEK-STM ve
MKEK-Azerbaycan örneklerinde oldu¤u gibi, çok say›da fir-
ma, bölgeyi ilgilendirmese bile, yap›lacak ifl birli¤i anlaflma-
s›n› duyurmak için IDEX’i seçmiflti.
1000’in üzerinde firma kat›lm›fl olsa da, fuar, BAE firmala-
r›ndan TAWAZUN’un gövde gösterisi fleklinde geçti. Baflta
TAWAZUN olmak üzere, 169 firmayla IDEX’e kat›lan BAE sa-
vunma sanayisi, özellikle kara araçlar›na yönelik çözümle-
riyle, geliflimini de gözler önüne serdi. BAE savunma sanayi-
sindeki geliflimin bir di¤er kan›t› da, bir önceki fuar›n düzen-
lendi¤i 2009 y›l›na k›yasla, BAE’yi temsilen kat›lan firma sa-
y›s›ndaki, yaklafl›k yüzde 50’lik art›fl oldu.
Kat›l›mc› ülkeler aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imizde ise özellik-
le Çin ve Rusya Federasyonu’nun, bölgeye verdikleri önemin
de bir göstergesi olarak, hem kat›l›m alan›n›n büyüklü¤ü
hem de, maketleriyle bile olsa, sergilenen sistemlerin çefli-
di aç›s›ndan en gösteriflli ülkeler oldu¤unu söyleyebiliriz.
Fuarda dolafl›rken, BAE Ordusu üniformas› giyen çok say›da

‹ngiliz subay› ile karfl›laflsan›z da, belki de ihtiyaç duymad›k-
lar›ndan olsa gerek, di¤er ülke kat›l›mlar›na k›yasla, ‹ngilte-
re’nin kat›l›m›n›n sönük kald›¤› da dikkat çekti.
Milli Savunma Bakan›m›z Vecdi Gönül ve Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar ile Kara Kuvvetleri Lojistik Komuta-
n› Korgeneral Eyüp Kaptan’›n da kat›ld›¤› fuarda, Türkiye ise
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›n›n koordinasyonunda, 41 fir-
ma ile yer ald›. Türkiye, ev sahibi BAE’yi dahil etmezsek, alan
olarak, Almanya ve ABD’den sonra, IDEX’e kat›lan üçüncü
büyük ülke oldu ve Rusya, Çin ve Fransa gibi ülkeleri geride
b›rakt›.
Yukar›da da belirtti¤imiz üzere, resmi heyet kat›l›m› aç›s›n-
dan sönük geçen IDEX’te, Türk firmalar›n›n, en çok ilgiyi
Azerbaycan heyetlerinden gördü¤ünü söylememiz yanl›fl ol-
maz. Hem Azerbaycan Savunma Bakan› Sefer Abiyev hem de
Azerbaycan Savunma Sanayi Bakan› Yaver Camalov, nere-
deyse Türk firmalar›n›n tamam›n› ziyaret edip, ürünleri ve
kabiliyetleri hakk›nda bilgi ald›.
Savunma sanayimizin, sergilenen yeni ürünler ve imzalanan
ifl birli¤i anlaflmalar›yla a¤›rl›¤›n› koydu¤u IDEX’in, 2013 y›l›-
n›n 17-21 fiubat günleri aras›nda 11’incisinin gerçeklefltiril-
mesi planlan›yor.
Sözü daha fazla uzatmadan, sizleri, savunma sanayimizin,
baflta IDEX olmak üzere, faaliyetlerinin son durumu hakk›n-
daki detayl› haberlerimizle bafl bafla b›rak›yoruz.A¤›rl›kl› olarak hava savunma füze sistemlerini sergileyen Çin firmalar›, 

deniz platformlar› ile de dikkat çekti.

KMW’nin gözdesi Leopard 2A7+

Gemilere ve kara hedeflerine yönelik Rus seyir füzeleri
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IDEX’i oldukça verimli geçiren ARES Tersanesi, fuarda ser-

giledi¤i, ARES 125 projesi kapsam›nda gelifltirilen ARES 125

FAMB s›n›f› hücumbotlar› ve ARES 125 HERCULES serisi ka-

rakol botlar›n›n yan› s›ra daha küçük boylu ani müdahale bot-

lar›yla da be¤eni toplad›. Firma yetkilileri, fuarda yap›lan ta-

n›t›m çal›flmalar› paralelinde, özellikle bölge pazar›na yöne-

lik oldukça iyimser beklentiler içerisine girmifl bulunuyor.

Firma yetkilileri taraf›ndan, tasar›m ve mühendislik çal›flma-

lar›nda son aflamaya gelindi¤i belirtilen ARES 125 projesinde,

38 m boyundaki her iki botun da alüminyum veya kompozit

malzeme kullan›larak üretilebilece¤i, 45 knot sürate eriflebi-

lece¤i ve olumsuz deniz flartlar›nda da görevlerini icra edebi-

lece¤i söyleniyor. Botlar›n, alüminyum kullan›larak infla edil-

meleri durumunda ise gövdelerinin kaplanaca¤› SeaLium ad-

l› özel bir alafl›m›n da Türkiye’de ilk kez uygulanaca¤›na dik-

kat çekiliyor. Görev menzili 1500 deniz miline kadar ç›kabile-

cek olan FAMB’da, 30 mm stabilize top, 2 adet stabilize 

12,7 mm makineli tüfek, 4 adet Mistral veya benzeri hava sa-

vunma füzesinin yan› s›ra 8 adete kadar MBDA taraf›ndan ge-

lifltirilen MARTE Mk2 sat›htan sat›ha füze sisteminin konufl-

land›r›lmas› düflünülüyor. Ayr›ca bot üzerinde, 25 knot h›zla

seyir halindeyken dahi, özel mekanizmas›yla denize indirile-

bilecek veya denizden al›nabilecek 9 m boyunda ve 80 knot

sürate ulaflabilen bir bot da tafl›nmas› planlan›yor. 

HERCULES ise çok amaçl› ve yüksek performansl› bir karakol

botu olarak tasarlan›yor.

Körfez bölgesindeki ad› aç›klanmayan bir kullan›c› ile ARES

125’in arama ve kurtarma versiyonu için sözleflme görüflme-

lerine devam ettikleri bilgisini veren ARES Tersanesi yetkili-

leri, yak›n zamanda 60 m boya sahip yeni bir platform için de

çal›flmalara bafllamay› hedefliyor.

65 m boya kadar tekne üretebilecek altyap›ya sahip olan ter-

sanenin, IDEX çerçevesinde gündeme getirdi¤i bir di¤er yeni-

lik de çok yüksek performans göstermesi beklenen, 85 knot

sürate ulaflabilecek, üç gövdeli (trimaran) bir platform üze-

rindeki çal›flmalar› oldu. Yeni platformun, ASELSAN’›n tüm

stabilize makinal› tüfek, top ve füze sistemlerinin yan› s›ra

güdümlü mermilerle ve hatta torpidolarla teçhiz edilebilece-

¤i üzerinde duruluyor. ARES Tersanesi son dönemde her ne

kadar muharip tekneler ve karakol botlar› üzerine yo¤unlafl-

m›fl olsa da ifl ve destek botlar› üzerinde de çal›fl›yor. Bu ça-

l›flmalar› aras›nda; küçük ama yüksek performansl› ç›karma

botlar›, h›zl› ambulanslar, komuta kontrol botlar›, arama ve

kurtarma (SAR) botlar›, liman ve çevre kontrol botlar› da bu-

lunuyor.

ARES Tersanesi FAMB 
ve HERCULES ile Öne Ç›kt›

Bölge pazar›ndaki etkinli-
¤ini giderek artt›ran

ASELSAN, özellikle Interna-
tional Golden Group (IGG) ile
yapt›¤› ifl birli¤i anlaflmas› ve
sergiledi¤i yeni sistemleriyle
IDEX’e a¤›rl›¤›n› koydu.
ASELSAN ve IGG aras›nda,
fuar›n ikinci günü olan 21 fiu-
bat’ta at›lan imzalarla kuru-
lan, Abu Dhabi merkezli IGG
ASELSAN Integrated Systems
ortak giriflim flirketi, BAE ve
Türkiye aras›nda giderek ge-
liflen savunma alan›ndaki ifl
birli¤inin de güzel bir örne¤i-
ni teflkil ediyor. BAE’nin do-
nanma ve denizdeki kritik
öneme sahip unsurlar› koru-
makla görevli CNIA teflkilat-
lar›n›n ve BAE Deniz Kuvvet-
lerinin ihtiyaçlar› kapsam›n-
da halihaz›rda sürdürülmek-
te olan, farkl› kalibrelerde
stabilize uzaktan komutal› si-
lah sistemleri üzerinde çal›-
flacak flirketin hisseleri, BAE
yasalar› çerçevesinde, yüzde
51’i IGG’ye ve yüzde 49’u da
ASELSAN’a ait olacak flekilde
yap›land›r›ld›. Uzun müzake-
reler sonucunda gelinen
noktada, yönetim kurulu üye-
likleri ise, yönetimde eflit pay
anlay›fl› çerçevesinde, 2’si
IGG, 2’si de ASELSAN olacak
flekilde paylafl›ld›.
ASELSAN, teknik olarak des-
tekleyece¤i flirkete, teknoloji
transferi de gerçeklefltire-
cek. Teknoloji transfer plan›

çerçevesinde, ASELSAN’›n,
alt sistem seviyesinde ürete-
ce¤i bileflenleri gönderece¤i
yeni flirket, sistemlerin mon-
taj›, testleri, nihai entegras-
yonu, fabrika kabulleri ve
botlara yerlefltirip görev haz›r
hale gelmesinden ve tesli-
mattan sorumlu olacak. Lo-
jistik destek faaliyetlerinin de
yeni firman›n sorumluluklar›
aras›nda olmas› öngörülüyor.
BAE’nin yan› s›ra bölge ülke-
lerinin de ihtiyaçlar›na cevap
verebilecek flekilde yap›lan-
d›r›lan flirketin, bu y›l›n sonu-
na do¤ru ilk teslimatlar› yap-
mas› bekleniyor. Konuyla il-
gili fuar esnas›nda kendisin-
den bilgi ald›¤›m›z ASELSAN
Genel Müdür Yard›mc›s› ve
Savunma Sistem Teknolojile-
ri Grup Baflkan› Fuat Akça-
yöz, flirketin BAE ve Körfez
bölgesinde y›ll›k, en az 15-20
milyon avroluk ifl hacmine
sahip olmas›n›n öngörüldü-
¤ünü söyledi.
fiimdiye kadar, BAE’ye tesli-
matlar› devam eden, toplam
34 adet Kaan s›n›f› ONUK
MRTP16 için de seçilen 
12,7 mm’lik STAMP sistem-
lerine ek olarak BAE Deniz
Kuvvetlerine de 100 adet
STAMP ve 50 adet de 
25 mm’lik STOP sat›fl› ger-
çeklefltiren ASELSAN’›n, sta-
bilize silah sistemleri alan›n-
daki yeni ürünleri hakk›nda
da Akçayöz flu bilgileri verdi:

ASELSAN STAMP ve STOP
Sistemlerini BAE’de Üretecek
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“STAMP ve STOP gibi stabili-
ze silah sistemleri, gittikçe
olgunlaflan ve talebi artan
ürünlerimizden. Korsanl›k ve
benzeri asimetrik tehditler
söz konusu oldu¤unda, he-
men en etkili çözüm olarak
akla gelen sistemlerimizi
flimdiden yurt d›fl›nda pek
çok ülkeye satt›k. K›sa süre
içinde, uluslararas› pazarda
bu ürünlerimize yönelik bü-
yük bir talep patlamas›yla
karfl› karfl›ya kalaca¤›m›z›
de¤erlendiriyoruz. Bu kap-
samda temel uzmanl›¤›m›z›,
her türlü kara ve deniz plat-
formuna uygun, de¤iflik ka-
librelerde silahlar›n entegre
edilece¤i stabilize sistemleri
en h›zl› flekilde tasarlay›p
üretebilmek olarak görüyo-
ruz. Bu ASELSAN’›n muhare-
be alan›nda y›llard›r olufltur-
du¤u birikimin bir sonucu ve
bu konuda ASELSAN’›n dün-
ya liderleri aras›nda oldu¤u-
nu rahatl›kla söyleyebilirim.
BAE’nin Kaan s›n›f› ONUK
MRTP16’lar›n›n bir bölümüne
entegre edilecek, STAMP-G

olarak adland›rd›¤›m›z, 12,7
mm’lik 3 namlulu silah siste-
mi de bu çal›flmalar›m›z kap-
sam›nda gelifltirilen yeni bir
ürün. Sisteme iliflkin, müflte-
riden gelen talep üzerine
bafllad›¤›m›z çal›flmalarda,
büyük bir baflar› elde ettik.
Çok k›sa sürede gelifltirdi¤i-
miz bu sisteminin, t›pk›
STAMP ve STOP sistemleri
gibi, a¤›r deniz koflullar›nda,
özellikle at›fll› testlerde gös-
terdi¤i baflar›, ASELSAN’›n
BAE’deki flu anki güçlü konu-
muna eriflmesinde en belir-
leyici etken oldu. fiimdi de yi-
ne bu çal›flmaya benzer fle-
kilde, baflka ihtiyaçlara odak-

land›k. STAMP’la birlikte, Ka-
an s›n›f› ONUK MRTP16 üze-
rine yerlefltirilecek, sat›htan
sat›ha atefllenebilecek bir
güdümlü füze çözümü üzeri-
ne çal›fl›yoruz.”
Akçayöz’ün bahsetti¤i, ASELSAN
stand›nda sergilenen, hedefe
hassas taarruz kabiliyetine
sahip, THALES üretimi LMM
füzeleri ateflleyebilen 4’lü
lançerden baflkas› de¤ildi.
Sadece LMM de¤il, müflteri
talebine uygun flekilde, seçi-
lecek herhangi bir füzeyi de
sisteme entegre edebilecek
kabiliyete erifltiklerini belir-
ten Akçayöz, ilerleyen süreç-
te, ROKETSAN taraf›ndan ge-
lifltirilen güdümlü tanksavar
füzelerinin de çözümlerine
dahil edilece¤i alternatifler
gelifltirmeyi hedeflediklerini
de söyledi. Hangi silahlar›n
sisteme entegre edilece¤ine
dair nihai karar›n müflteriye
ait oldu¤unun alt›n› çizen 
Akçayöz, flöyle devam etti:
“Bizim as›l iflimiz, teknik aç›-
dan tasar›m› de¤ifltirmek an-
lam›na gelse de müflteriye
onun istedi¤i çözümü sa¤la-
mak ve biz bu yetene¤e sahi-
biz. Müflterinin istedi¤i konfi-
gürasyona en k›sa sürede
ulaflma becerisine sahibiz.

Bence bizi farkl› k›lan taraf da
bu. Müflterimiz her iki projede
de, STAMP ve STOP sistemle-
rinin, hedefi olabilecek en
yüksek hassasiyette atefl alt›-
na alabilmesi için bizi çok zor-
lad›. Gelinen noktada müflte-
rinin hayallerinin ötesinde bir
sistem gelifltirme f›rsat› bul-
duk. Hatta bu konuda o kadar
iddial›y›z ki, dünya üzerinde,
bu sistemlerin sa¤lad›¤› vu-
rufl hassasiyetini sa¤layan,
flimdilik bir baflka sistem da-
ha olmad›¤›n› söyleyebilirim.
3 namlulu STAMP-G de ta-
mamen müflteri talebi do¤-
rultusunda ortaya ç›kt›. Ama
hemen arkas›ndan, farkl› ül-
kelerden de talep almaya
bafllad›k ve yine Yonca-Onuk
Tersanesi’nin botlar› üstüne
entegre edilmek üzere, bir
baflka ülkeyle daha sat›fl an-
laflmas› imzalad›k.”
Edindi¤imiz bilgilere göre,
yap›lan müzakereler netice-
sinde; BAE’nin CNIA teflkila-
t›n›n envanterine kat›lacak
botlar›n 8 tanesi standart
STAMP sistemi, kalan 26
adedi ise 12,7 mm’lik 3 nam-
lulu GAU-19/A silah›n›n en-
tegre edildi¤i STAMP-G kon-
figürasyonunda teslim edile-
cek. Benzer flekilde BAE 
Deniz Kuvvetleri envanterine
girecek STAMP sistemlerinin
tamam› da her iki tip makina-
l› tüfe¤in kullan›labilece¤i fle-
kilde üretilecek.

Azerbaycan 
Savunma Bakan› 
Safar Abiyev
ve ASELSAN Genel 
Müdür Yard›mc›s› ve 
Savunma Sistem 
Teknolojileri Grup Baflkan›
Fuat Akçayöz
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Kendisine ait özgün bir çö-
zümün, ilk kez uluslara-

ras› bir fuarda yer alan bir
baflka firman›n arac› üzerin-
de alt sistem olarak sergilen-
di¤i AYYAZILIM, IDEX’te, ta-
sar›m ve üretim kabiliyetleri-
nin yurt d›fl›nda da kabul gör-
mesinin hakl› gururunu yafla-
d›. BAE’nin Tawazun ve Bin
Jabr Group firmalar›n›n ortak
giriflim flirketi olan NIMR 
Automotiv stand›nda sergile-
nen 4x4 ve 6x6 araçlar›n, sü-
rücü konsolu ve elektrik-
elektronik sistemlerinin tasa-
r›m›n› ve üretimini yapan 
AYYAZILIM, araçlarda yer
alan sürücü konsolunu, kendi
stand›nda da sergiledi.
AYYAZILIM’›n araç elektroni¤i
çözümleri, tümüyle askeri
standartlara uyumlu ve avi-

yonik sistemlerde de kullan›-
lan çok fonksiyonlu ekran
(Multi Function Display /
MFD) mant›¤›n›n, kara araç-
lar› için uyarlanm›fl bir versi-
yonu olarak da de¤erlendiri-
lebilir. Gece / gündüz kame-
ras› ve termal kamera enteg-
rasyonu, araç bilgisayar› ha-
berleflme protokolü CAN
BUS sayesinde modern ileti-
flim ortam›, gömülü cihaz içi
test özellikleri ve askeri kab-
laj, firma taraf›ndan tasarla-
nan sistemlerin öne ç›kan te-
mel özelliklerini oluflturuyor.
Bu sayede, simülatör sistem-
leri için donan›m tasar›m› ka-
biliyetleri oldu¤unu da gözler
önüne seren firman›n ilgi çe-
ken bir di¤er ürünü ise 
RAYMET Alçak ‹rtifa Mete-
oroloji Sistemiydi.

Firma yetkilileri, fuar esna-
s›nda halen gelifltirme faali-
yetine devam etmekte olduk-
lar› panoramik görüntüleme
sistemiyle ilgili ifl birli¤i ve or-
tak pazarlama konular›nda
da toplant›lar yapma f›rsat›
buldu. Kurulacak ifl birlikle-
riyle, sadece Türkiye pazar›
ile s›n›rl› kal›nmadan, ulusla-
raras› platformlar için kara
araçlar›na ve karakollara
monte edilebilecek 180 ve
360 derece görüfl imkânl› sis-

tem tasarlama çal›flmalar›
yapmay› da hedefleyen 
AYYAZILIM, gerek sergiledi¤i
ürünler gerekse simülatör ve
görüntü ifllemeye yönelik ka-
biliyetleri ile göz dolduran fir-
malar›m›zdand›.
Azerbaycan Savunma Baka-
n›’n›n da stand›n› ziyaret etti-
¤i AYYAZILIM, yak›n gelecek-
te, yine araç elektroni¤ine yö-
nelik olarak, BAE firmalar›-
n›n yan› s›ra Kuveyt gibi bir-
kaç Körfez ülkesi ile daha ça-
l›flmalara bafllayacaklar›n›n
da müjdesini verdi. Baflta
FNSS ve Otokar olmak üzere,
yerli kara arac› üreticileri-
mizden ard› ard›na gelen ih-
racat haberlerinin gündemin
en üst s›ralar›nda yer ald›¤›
bir dönemde, araç elektroni¤i
çözümünü ihraç etmeyi ba-
flaran AYYAZILIM, KOB‹’lerin
de tasar›m ihraç edebilece¤i-
ni göstermifl oldu.

HELS‹M II projesi kapsam›nda Cougar helikopterleri

için gelifltirdikleri, Bilgisayar Tabanl› E¤itim Siste-

mi’nin geçici kabulü k›sa bir süre önce yap›lan B‹TES, e¤i-

tim, simülasyon ve yaz›l›m teknolojileri konusunda sun-

du¤u çözümleriyle IDEX fuar›nda sahne ald›. E¤itim tek-

nolojilerinde farkl› ve efektif çözümler üretme konusunda

kendisini kan›tlam›fl olan B‹TES’in, fuarda en çok dikkat

çeken ürünleri; BLACK HAWK, SEAHAWK ve Cougar heli-

kopterleri için gelifltirdikleri Bilgisayar Tabanl› E¤itim

Sistemleri oldu.

Sanal Bak›m E¤iticisi ve Bak›m Yönetim Bilgi Sistemi pro-

jelerinin yan› s›ra gelifltirdi¤i görsel veri taban› ve dibrifing

sistemleri ile HAVELSAN’›n ana yüklenici oldu¤u simüla-

tör projelerinde alt yüklenici olarak görev alan B‹TES, ge-

lecekte yeni baflar›lar›n alt›na imza ataca¤›n›n da sinyalle-

rini verdi. BAE Veliaht Prensi fieyh Muhammed bin Zayed

Al Nahyan ile de fuar esnas›nda bire bir görüflme f›rsat›

bulan firma yetkilileri, firman›n tan›t›m amaçl› videolar›n›

ve di¤er dokümanlar›n› prense sundu. Fuarda, Suudi

Arabistan’daki bir simülasyon projesi için teknik çö-

züm çal›flmas› yapma ve projeye teklif verme imkân› da

bulan B‹TES, Orta Do¤u’da benzer faaliyetlerde bulunan

baflka firmalar›n olmamas› avantaj›n› da kullanaca¤a ben-

ziyor.

May›s ay›nda, ilk kez kat›laca¤› ‹stanbul’da yap›lacak olan

IDEF uluslararas› savunma fuar› için h›z kesmeden haz›r-

l›klara bafllayan B‹TES’in gündemini esas meflgul eden ko-

nu ise Jandarma Genel Komutanl›¤› için haz›rlad›klar› Ba-

k›m Yönetim Bilgi Sistemi’nin, önümüzdeki ay içerisinde

gerçeklefltirilecek teslimatlar›.

AYYAZILIM ‹hracata Soyundu

B‹TES, Orta Do¤u’ya
Aç›lmaya Haz›rlan›yor
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Son dönemde, özellikle Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n ih-
tiyaçlar› için SSM ile imzalad›¤›, aralar›nda may›na karfl›

dayan›kl› K‹RP‹ arac›n›n da bulundu¤u yaklafl›k 2000 adet Tak-
tik Tekerlekli Araç tedarik projesiyle gündemde üst s›ralar› ifl-
gal eden BMC de IDEX fuar›nda çözümlerini sergileyen bir di-
¤er firmam›zd›. Fuara araçlar›n› getirmek yerine, broflür ve
afifllerle tan›t›m yapmay› tercih eden BMC, K‹RP‹’nin yan› s›ra
EFE (4x4) 2,5 ton, BMC 235-16-P (4x4) 5 ton ve BMC 380-26-P
(6x6) 10 ton taktik tekerlekli araçlar› hakk›nda ziyaretçilerini
detayl› bir flekilde bilgilendirdi. Fuarda, Orta Do¤u, Afrika, Gü-
ney-Bat› Asya ve Do¤u Avrupa’dan çok say›da temsilcilik talebi
alan ve bu paralelde pazar›n› daha da geniflletebilece¤ini de-
¤erlendiren BMC’nin fuarda en çok ilgi gören araçlar› ise, böl-
genin koflullar› itibariyle, K‹RP‹ ve 380-26-P (6x6) 10 ton taktik
tekerlekli arac› oldu.
Monokok yap›da olan gövdesi, motor bölmesi dâhil yüksek se-
viyeli may›na ve balistik tehditlere karfl› koruma sa¤layacak
flekilde tasarlanan K‹RP‹’ye entegre edilen sistemler sayesin-
de, araç içinde görev yapacak personelin güvenli¤i ve konforu
da ön planda tutuluyor. Sürücü için geri görüfl kameras› bulu-
nan araçta, klima ve otomatik yang›n bast›rma sistemi de mev-
cut. Makinal› tüfek kullan›m› için 360 derece dönebilen bir ku-
le tertibat›n›n yan› s›ra silahlar›n güvenli bir flekilde muhafaza-
s› için silah mahfeleri de bulunan arac›n bafll›ca taktik özellik-
leri ise flöyle:
Geçebilece¤i azami su derinli¤i : 120 cm
T›rmanabilece¤i azami meyil : %60
‹lerleyebilece¤i azami yan meyil : %30
Tek depo ile menzil : 800 km
Proje takviminde yaflanan gecikmelerle birçok kez gündeme
gelen K‹RP‹’nin ilk teslimat›n›n ise Mart ay› içerisinde yap›lma-
s› planlan›yor.
Bölge ülkelerinin ilgisini çeken BMC 380-26-P (6x6) ise 10 ton
s›n›f›nda bir taktik tekerlekli araç. fioför dâhil, sürücü kabinin-
de 3, kasas›nda 12 olmak üzere toplam 15 personel tafl›ma ka-
pasitesine sahip olan araç, -32 dereceden, +55 de-
receye kadar olan s›cakl›k flartlar›nda sorunsuz
çal›flabiliyor. Gövdesi, k›z›l ötesi özellikli boya ve
kimyasal maddelere dirençli bir kaplamaya sa-
hip olan bu arac›n bafll›ca taktik özellik-
leri ise flöyle:

Geçebilece¤i azami su derinli¤i : 100 cm
Geçebilece¤i azami engel yüksekli¤i (kübik) : 40 cm
T›rmanabilece¤i azami meyil : %60
‹lerleyebilece¤i azami yan meyil : %30
Tek depo ile menzil : 1000 km
Kat›ld›¤› her fuarda, araçlar›n› sergilesin veya sergilemesin,
kat›l›mc› ve ziyaretçilerden büyük ilgi gören BMC, gözünü flim-
di de Tanzanya Ordusunun, 23 kalemden oluflan 700’ün üzerin-
deki taktik tekerlekli araç tedariki ihalesine dikti. Fuar esna-
s›nda konuyla ilgili görüflmeler yapan BMC’nin Türkiye günde-
minde ise BMC 525-44 (8x8) Taktik Tekerlekli Araç projesi bu-
lunuyor. Prototipini 2012’nin ilk çeyre¤inde üretmeyi planlad›-
¤› bu araçla BMC, Türkiye’nin hava savunma füze sistemlerine
yönelik projelerinde yer almay› hedefliyor. Tanzanya d›fl›nda
hâlihaz›rda Nijerya, Suudi Arabistan ve Yemen’de de faaliyetle-
ri bulunan BMC firmas›n›n yetkilileri, IDEX fuar›n›n hemen er-
tesinde yapt›klar› aç›klamada, taktik tekerlekli araçlar›n›n
Suudi Arabistan’da gerçeklefltirilen çöl testlerini baflar› ile ta-
mamlad›¤›n› bildirdi. Firma, araçlar› için Sudan ve Demokratik
Kongo’dan da talepler al›yor. Firman›n bir sonra kat›laca¤›

uluslararas› etkinlik olan IDEF’te sergilemeyi planlad›-
¤› araçlar›n bafl›nda ise K‹RP‹’nin yan› s›ra proto-
tipi ilk kez Eurosatory 2010’da sergilenen BMC
250-10-Z (4x4) Silah Tafl›y›c› / Çok Amaçl› Z›rhl›
Araç (ÇAZA) ve di¤er taktik tekerlekli araçlar yer

al›yor.

BMC’nin Gözü Afrika Pazar›nda
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Her ne kadar daha çok 
Canik55 markas›yla ad›n›

duysak da Türk havac›l›k ve
savunma sektörünün baflar›l›
firmalar›ndan biri olan Sam-
sun Yurt Savunma, ilk olarak
Ocak ay›nda düzenlenen
ABD’deki Shot Show’da ser-
giledi¤i polimer gövdeli TP-9
tabancas›n›, IDEX’te de ziya-
retçilerin be¤enisine sundu.
Yaklafl›k 2 y›ll›k bir çal›flmay-

la gelifltirilen TP-9, düflük te-
tik düflürme kuvveti ve yük-
sek vurufl hassasiyeti ile ge-
rek güvenlik kuvvetleri ge-
rekse profesyonel at›c›lara
hitap ediyor.
Genellikle 9 mm ve 38 kalibre
tabancalar üreten Canik55,
Ar-Ge çal›flmalar› paralelin-
de, TP-9’un, 40 ve 45 kalibre
versiyonlar›n› da gelifltirme
çal›flmalar›n› sürdürüyor. Hâ-

lihaz›rdaki versiyonu 9 mm
olan bu tabanca, 645 gr’l›k
a¤›rl›¤› ile benzerlerine göre
de oldukça hafif. Tabanca, 19
fiflek kapasiteli flarjöre sahip
ve her iki elle de rahatl›kla
kullan›labiliyor. Ürün yelpa-
zesindeki, 9 mm’lik S-FC 100
gibi tabancalar›n› da IDEX’te
sergileyen ve TP-9 ile pazar›-
n› daha da geniflletmeyi he-
defleyen Canik55, Türkiye’de-

ki güvenlik teflkilatlar›n›n ta-
mam›n›n envanterine, taban-
calar›n› dâhil etme peflinde.
Firman›n büyükçe bir pay
kapmaya çal›flt›¤› bir di¤er
pazar ise ABD. ‹lk kez kat›ld›-
¤› IDEX’te, Körfez ülkelerine
ve Orta Do¤u pazar›na yeni
ürünlerini de tan›tma f›rsat›n›
iyi de¤erlendiren Canik55, bu
ülkelere ihracat için geriye
saymaya bafllad›.

Canik55’in
Yeni Gözdesi:
TP-9
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I DEX, DEARSAN aç›s›ndan, Yeni Tip Karakol Botu (YTKB)

projesinin birinci gemisi TCG TUZLA’n›n, Türk Deniz Kuv-

vetlerine teslimat›n›n yap›lmas›n›n ard›ndan kat›ld›klar› ilk

fuar olmas› dolay›s›yla büyük önem arz eden bir etkinlik ol-

du. DEARSAN yetkilileri, askeri standartlarda infla ettikleri

bir geminin teslimat›n› yapm›fl olman›n hakl› gururuyla ka-

t›ld›klar› IDEX’te, baflta BAE olmak üzere, Katar, Suudi Ara-

bistan ve Umman heyetleri ile önemli görüflmeler yapt›.

Görüflmelerin odak noktas›n›n, ihtiyaç sahibi ülkede bir or-

tak giriflim flirketi kurmak oldu¤unu söyleyen DEARSAN

yetkilileri, bölge ülkelerinde, daha önce altyap› yat›r›mlar›

bulunan tersaneler bulundu¤unu, ancak hem kalite hem

maliyet hem de teslim süresi aç›s›ndan kendilerini avantaj-

l› gördüklerini ifade ettiler. Ürünlerinin, infla süreci ta-

mamlanm›fl ve Türk Deniz Kuvvetleri gibi, yüksek bat› stan-

dartlar›na sahip bir teflkilata teslim edilmifl bir platform ol-

mas› dolay›s›yla büyük ilgi gördüklerini belirten DEARSAN

yetkilileri, ihracat yapabilmek için, ortak giriflim flirketi dâ-

hil her türlü alternatife aç›k olduklar›n› ve görüflmelerinin

de bu kapsamda devam etti¤ini belirttiler.

TUZLA s›n›f› botlar›n, dünya pazar›nda aranan bir ürün ol-

mas› için var güçleriyle çal›flt›klar›n› söyleyen DEARSAN

Yönetim Kurulu Üyesi Koray Gökbayrak ve Askeri Projeler

Koordinatörü Taner Akkaya, korsanl›k ve uyuflturucu ya da

insan kaçakç›l›¤› gibi yasa d›fl› faaliyetlerin engellenmesi

gibi görevleri baflar›yla ve f›rkateynler gibi daha büyük plat-

formlara göre çok daha maliyet etkin bir flekilde icra ede-

bilecek, bu s›n›ftaki gemilere yönelik ihtiyac›n daha da ar-

taca¤›n›n alt›n› çizdi. DEARSAN yetkilileri, sözlerini flöyle

sürdürdü:

“Bugün, kaçakç›l›¤›n ana ulaflt›rma yollar›ndan biri deniz-

ler oldu. Ayr›ca korsanl›k da giderek daha büyük bir tehdit

haline geliyor. Bat› Afrika sahilleri gibi, daha da geliflmesi

muhtemel alanlar var. Ayr›ca denizlerdeki büyük petrol

platformlar›n›n korunmas› da yak›nda önemi çok daha ar-

tan bir görev olarak karfl›m›za ç›kabilecek. Yasa d›fl› faali-

yetleri önlemenin yolu cayd›r›c›l›ktan geçer diye düflünüyo-

ruz. Bir illegal faaliyeti yapanlar› yakalamak, her zaman

çok mümkün olmayabilir. Bu tür niyeti olanlar›n bu ifli yap-

mas›na, faaliyet gerçekleflmeden engel olmak, yani cayd›r-

mak önem kazanmaktad›r. Cayd›rma da denizde varl›k gös-

termeyle olur. Denizde geminiz varsa, illegal faaliyette o

bölge kullan›lamaz. Zaten bir bölgede hiçbir yasa d›fl› faali-

yet olmuyorsa, ilgili kuvvet hedefine ulaflm›fl demektir.

Fakat denizde gemi bulundurmak çok pahal› bir ifltir. Bu

yüzden, bu tür görevlerin icras› için de güvenlik güçleri, ar-

t›k, daha az personelle idare edilen, deniz flartlar›na daya-

n›kl›, uzun süre denizde kalabilen ve sat›n alma ve idame

maliyetleri nispeten düflük, TUZLA s›n›f› gemiler gibi daha

küçük platformlara yöneliyor.”

Öncelikle Körfez pazar›n› hedefleyen DEARSAN, Afrika ül-

kelerinin yan› s›ra Endonezya, Malezya ve Singapur gibi ül-

kelerde de etkin olabilmek ad›na, IDEF sonras›nda, Aral›k

ay›nda Malezya’da düzenlenecek bir denizcilik fuar› olan

LIMA’ya kat›lmay› planl›yor.

Toplam 16 botluk proje kapsam›nda infla edilen ve yüzde 70

yerli katk› pay›na ulafl›lan TUZLA s›n›f› karakol botlar› ile

art›k dünya pazar›na aç›lmay› hedefleyen DEARSAN, 2011

y›l›n›n, özellikle de ikinci yar›s› itibariyle, ihracat cephesin-

den de güzel haberler gelece¤inin müjdesini verdi.

DEARSAN Müjdeli Haberlere
Haz›r Olun Dedi
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Ticari çal›flmalar›n›n yan› s›ra askeri gemi infla sanayisin-
de de ad›n› duyurmak ve bu alanda ilerlemek hedefi do¤-

rultusunda, Düzgit Tersanesi, a¤›rl›kl› olarak, Orta ve Uzak
Do¤u ülkelerinden gelen heyetlerle temaslarda bulundu. Bu
paralelde yap›lan tan›t›m çal›flmalar›n›n oda¤›nda ise Milli
Savunma Bakan›m›z Vecdi Gönül’ün Düzgit stand›n› ziyareti
esnas›nda da gündeme gelen, Düzgit Tersanesi taraf›ndan
Suriye’ye teslim edilen liman devriye botlar› yer ald›. Her ne
kadar sivil amaçl› kullan›lacak olsalar da askeri standartlar-
da infla edilen botlar, liman denetiminin yan› s›ra arama-
kurtarma, kaçakç›l›kla mücadele ve denetim gibi faaliyetle-
rin icras›nda da kullan›l›yor. Temel olarak haz›r bir tasar›m
üzerinden gelifltirilen botlar, bahsi geçen görevlerin etkin bir
flekilde icra edilebilmesine yönelik, özellikle olumsuz hava
koflullar›nda ve sert denizlerde görev yapabilmelerine ola-
nak tan›yan kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. 19,6 m boyundaki
botlar, 8 deniz durumunda 20 knot sürate ulaflabiliyor. Aza-
mi sürati 33 knot olan ve 40 ton deplasmana sahip botlar›n
seyir menzili ise 325 deniz mili. Fuarda yap›lan temaslar ne-
ticesinde, bölge ülkelerinin yak›n gelecekte bafllatmay› plan-
lad›¤› ihaleler ve ihtiyaçlar› hakk›nda da bilgi alan Düzgit Ter-
sanesi, fuar sonras› devam ettirilecek görüflmelerin netice-
sinde, kendisine yeni ifl imkânlar› yaratmay› hedefliyor.

Fuarda, ATFS-400 Taktik Uçufl Simülatörü, GYROLAB

GL-1500 Uzaysal Oryantasyon Bozuklu¤u E¤itim Simü-

latörü ve ADMS-Afet Yönetim Simülatörü çözümlerini ser-

gileyen ETC-IS, özellikle uçufl e¤itimi ve afet yönetimi si-

mülasyon sistemleriyle be¤eni toplad›. Firma yetkilileri,

baz› Orta Do¤u ülkelerinin hava kuvvetleri personeliyle de

verimli görüflmeler yapt›.

Sergilenen sistemlerden ATFS-400 Taktik Uçufl Simülatö-

rü, uçak performans s›n›rlar›n›n üzerindeki “g” seviyeleri

dâhil, bir savafl uça¤›n›n tüm manevralar›n› yerdeki e¤itim

arac›nda birebir simüle etme kabiliyetine sahip. ATFS-400

Taktik Uçufl Simülatörü’nün daha geliflmifl bir versiyonu

olan yeni nesil ATFS-400-31 ise, firma taraf›ndan, Ameri-

kan Hava Kuvvetleri için 2009 y›l›ndan beri gelifltiriliyor ve

Eylül 2012’de teslim edilmesi planlan›yor. ADMS-Afet Yö-

netim Simülatörü, bir afet ya da acil durum esnas›nda ola-

y› yönetmekle sorumlu olan yöneticileri ve ekipleri gerçek

zamanl›, interaktif bir sanal gerçeklik ortam›nda e¤itmek

üzere tasarlanm›fl. GYROLAB GL-1500 Uzaysal Oryantas-

yon Bozuklu¤u E¤itim Simülatörü ise pilotlara uzaysal or-

yantasyon bozuklu¤u e¤itimi vermek için, gece uçuflu ve

yeterli görüflün olmad›¤› flartlarda karfl›lafl›lan vertigo du-

rumunu bilgisayar kontrolünde simüle ederek, pilotlara

tecrübe ettiren bir e¤itim arac› olarak öne ç›k›yor.

Düzgit Tersanesi 
Yeni Denizlere Yelken Aç›yor

ETC-IS’den Farkl› ‹htiyaçlara
Farkl› Simülatörler
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Savunma sanayimizin böl-
gedeki en güçlü temsilci-

lerinden FNSS Savunma Sis-
temleri A.fi. (FNSS), bu y›lki
IDEX’te de önceki y›llarda ol-
du¤u gibi yine genifl bir kat›-
l›mla yer ald›. FNSS, sadece
sergiledi¤i yeni PARS 6x6
arac› ile de¤il, BAE’deki ifl or-
ta¤› Al Jaber Group firmas› ile
imzalad›¤› ifl birli¤i anlaflma-
s›, Al Jaber Group stand›nda
sergilenen 25 mm’lik Keskin
Niflanc› kuleli PARS 8x8 arac›
ve fuar›n üçüncü günü, detay-

lar›n› Savunma Haber bölü-
mümüzde sizlerle paylaflt›¤›-
m›z Malezya ile imzalad›¤›
sözleflme ile de IDEX’e dam-
gas›n› vurdu. Yeni PARS
6x6’n›n seramik z›rhlar›n›
üreten Nurol Teknoloji firma-
s› da FNSS stand›nda kat›ld›-
¤› fuarda, kabiliyetlerini ser-
gileme f›rsat›n› iyi de¤erlen-
dirdi… FNSS stand›nda, BAE
envanterinde bulunan Z›rhl›
‹stihkâm Manga Arac› ile bir-
likte sergilenen yeni PARS
6x6 arac›, IDEX fuar› ile birlik-

te ilk kez gün yüzüne ç›kar›l-
d›. Kara Kuvvetleri Komutan-
l›¤›n›n Özel Maksatl› Taktik
Tekerlekli Z›rhl› Araç projesi
çerçevesinde belirlemifl ol-
du¤u teknik ve taktik ihtiyaç-
lar göz önüne al›narak gelifl-
tirilen ve üretilen yeni PARS
6x6, Saab firmas›n›n 12,7
mm’lik Trackfire uzaktan ko-
mutal› silah istasyonu ile do-
nat›lm›fl olarak sergilendi.
FNSS cephesinde IDEX’in bir
di¤er önemli geliflmesi de fir-
mam›z›n Al Jaber Group ile

BAE Silahl› Kuvvetlerinin
muhtemel tekerlekli z›rhl›
araç ihtiyaçlar›n›n karfl›lan-
mas›na yönelik imzalad›¤›,
FNSS’nin PARS 8x8’i temel
al›narak gelifltirilecek araç-
lar›n ortak üretimini de içe-
ren, endüstriyel ifl birli¤i
anlaflmas› oldu. PARS
8x8’in sergilendi¤i Al Jaber
Group’un stand›nda, fuar›n
ikinci günü gerçeklefltirilen
imza törenine; Savunma
Bakan›m›z Vecdi Gönül, Sa-
vunma Sanayii Müsteflar›-

FNSS, PARS’la Orta Do¤u’ya Yerlefliyor
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m›z Murad Bayar ve Abu
Dhabi Büyükelçimiz Vural
Altay da kat›ld›. Anlaflma,
FNSS’yi temsilen Genel
Müdür ve CEO Nail Kurt, Al
Jaber Group’u temsilen ise
Baflkan H.E. Obaid Khaleefa
Jaber Al Murri taraf›ndan
imzaland›.
Konuya iliflkin bir aç›klama
yapan H.E. Obaid Khaleefa
Jaber Al Murri, FNSS ile ya-
p›lan endüstriyel ifl birli¤i sa-
yesinde; FNSS’nin bu alan-
daki bilgisi ve tecrübesi ile Al
Jaber Group’un üretim kabi-
liyetlerinin bir araya getiril-

mesiyle, bölgedeki en gelifl-
mifl tekerlekli z›rhl› araçlar›
üreteceklerini ve BAE Silahl›
Kuvvetlerinin ihtiyaçlar›n›
karfl›laman›n da ötesine ge-
çerek, gelecekte taraflar için
yeni f›rsatlar do¤aca¤›na
inand›¤›n› söyledi. FNSS Ge-
nel Müdürü Nail Kurt ise an-
laflman›n, FNSS’nin BAE’de
tercih edilen bir yerel teda-
rikçi olma çal›flmalar›nda
önemli bir dönüm noktas›
olmas›n›n yan› s›ra ülkenin
savunma sanayisinin gelifli-
mine katk›da bulunaca¤›n›
belirtti.

‹lk kez bir savunma fuar›na kat›lan GAMA Holding 

(GAMA), IDEX’te, hem askeri hem de sivil gereksinimle-

ri karfl›layabilecek seyyar cerrahi hastane çözümlerini

sergiledi. BAE ve Suudi Arabistan baflta olmak üzere,

Hindistan, Pakistan, M›s›r, Sri Lanka ve Kolombiya’dan

çok say›da askeri ve sivil heyeti a¤›rlayan firman›n seyyar

cerrahi hastane çözümleri, yetkililerden büyük ilgi gördü.

Özellikle Orta Do¤u’nun, seyyar hastane çözümleri için

önemli bir pazar olaca¤›n› de¤erlendiren GAMA yetkilile-

ri, önümüzdeki dönemde de bölgedeki önde gelen fuarla-

ra kat›l›p, sivil ve askeri potansiyel al›c›lara tan›tacaklar›

ürünlerinin sat›fl›n› artt›rmay› ve hâlihaz›rda Orta Do¤u

bölgesinde kat›ld›¤› çeflitli ihalelerde sunduklar› çözüm-

leriyle, Amerikal› ve Avrupal› rakiplerini geride b›rakma-

y› hedefliyor. Firman›n, kullan›c› talebi do¤rultusunda,

kurulum ve nakliyede kullan›lacak özel araç ve ekipman-

lar›yla birlikte, anahtar teslim bir flekilde sunulan, tam

donan›ml› ve de¤iflik kullan›m koflullar›na cevap verebile-

cek seyyar hastane çözümleri, ihtiyaç duyulan yere çok

h›zl› bir flekilde kurulabiliyor ve derhal hizmete al›nabili-

yor. Hat›rlayaca¤›n›z üzere, SSM ve GAMA ifl birli¤i ile

Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n hizmetine sunulan ilk

Seyyar Cerrahi Hastane ve Mobil ‹lk Yard›m ‹stasyo-

nu’nun teslim töreni de Ankara’da 4’üncü Kolordu Komu-

tanl›¤›n›n ev sahipli¤inde, geçti¤imiz y›l Ekim ay›nda icra

edilmiflti.

GAMA, IDEX’e Sa¤l›k Getirdi
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Son dönemde, ad›n›, özellikle insans›z su alt› arac› (Un-
manned Underwater Vehicle / UUV) çal›flmalar›yla duyu-

ran Gate Elektronik, insans›z araçlar alan›ndaki baflar›s›n›,
IDEX’te, ROBAS (Robot Asker) ile karaya ç›kartt›. Üzerindeki
alg›lay›c›lar› sayesinde üç boyutlu haritalama da yapabilecek
olan ROBAS, özellikle kritik koflullarda görev yapan perso-
nelin hayat›n› tehlikeye atmadan, keflif ve gözetleme gibi gö-
revler üstlenecek. Zorlu iklim ve arazi koflullar›nda kullan›l-
mak üzere tasarlanm›fl uzaktan komutal› insans›z bir kara
arac› olan ROBAS, termal kameras› sayesinde gece ve gün-
düz görev yapabilecek. 1,5 m boya, 1 m ene ve 1,5 m yüksek-
li¤e sahip olan ROBAS, 250 kg a¤›rl›¤›nda. Alüminyum, titan-
yum ve sertlefltirilmifl çelik iskelete sahip olan arac›n d›fl ka-
bu¤u ise kompozit ve alüminyumdan olufluyor. 10 saatlik gö-

rev süresince 50 km menzile ulaflabilen ROBAS,
saatte azami 25 km h›z yapabilece¤i gibi,

yüzde 45 e¤ime de t›rmanabilecek. 
0,8 m’lik hendek aflma kabiliyetine de

sahip oldu¤u belirtilen ro-
bot askerin faydal›

yük tafl›ma kapa-
sitesi ise 100 kg
civar›nda.

Her ne kadar sis-

temlerin kendileri fuara getirilmemifl olsa da Gate Elektronik’in
IDEX’te tan›t›m›n› yapt›¤› di¤er ürünleri ise insans›z su alt›
araçlar› oldu. Bu araçlardan ilki olan BARBAROS otonom su-
alt› arac› (Autonomus Underwater Vehicle / AUV) tehdit yara-
tan deniz may›nlar›n›n tespiti ve imhas›; liman ve bo¤az 
girifl / ç›k›fllar›m›z›n torpido may›nlarla kirletilip kirletilmedi-
¤inin uzaktan tespiti; bat›k gemi tespiti; deniz suyu ve deniz
dip yap›s› hakk›nda bilgi toplama gibi görevler için tasarlan-
m›fl. Firman›n di¤er insans›z su arac› olan uzaktan kuman-
dal› sualt› arac› (Remotely Operated Vehicles / ROV) ise kom-
pakt bir askeri s›n›f uzaktan kumandal› su alt› arac› olarak
may›n arama / yerlefltirme, e¤itim amaçl› tatbikatlarda kay›p
olan cihazlar› arama kurtarma çal›flmalar›nda kullan›lacak.
Gate Elektronik’in IDEX’te sergiledi¤i üçüncü araç olan 
ÇANAKKALE Tek Kullan›ml›k Mobil May›n ‹mha fiarj› (Single
Shot ROV / SSR) ise may›n tarama ve may›n avlama sistem-
lerinde, insan›n may›n harbindeki rolünü üstlenebilecek dü-
flük maliyetli bir su alt› arac› olarak dikkat çekiyor. Firman›n
burada bahsetti¤imiz bütün sistemleri, IDEF’te sergilemesi
bekleniyor.

Gate Elektronik IDEX’e 
Yeni Robotlar›yla Geldi
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Sözleflmeye ba¤lananla-
r›n yan› s›ra teslim etti¤i

projeleri ile de son y›llarda
uluslararas› alanda dikkat
çeken firmalardan biri ol-
may› baflaran HAVELSAN,
baflta deniz platformlar›na
yönelik savafl sistemleri ve
savafl yönetim sistemleri ol-
mak üzere, uçak simülatör-
leri ve elektronik harp test,
e¤itim ve de¤erlendirme sa-
has› projelerinin tan›t›m›na
a¤›rl›k verdi¤i IDEX’i, en ve-
rimli geçiren temsilcileri-
mizden biri oldu. 
GENES‹S’in yan› s›ra 
GENES‹S’in farkl› silah ve
sensörlere göre modifiye
edilmifl hali olan M‹LGEM
korvetinin savafl sistem ve
savafl yönetim sistemi çal›fl-
malar›n›n tan›t›m›na da
a¤›rl›k veren HAVELSAN’›n
IDEX’teki bir di¤er gündem
maddesi de sabit kanatl›
uçaklar ve helikopterler için
gelifltirilen, tam uçufl simü-
latörleri idi. GENES‹S ve
M‹LGEM projeleri çerçeve-
sinde yapm›fl oldu¤u çal›fl-
malarla, deniz platformlar›-
na yönelik entegre savafl
sistemi ve savafl yönetim
sistemi ihtiyaçlar› olan ülke-
lerin ilgi oda¤› olan 
HAVELSAN’›n, Elektronik
Harp Test ve E¤itim Sahas›
(EHTES) projesi ise özellikle
BAE Hava Kuvvetlerinin göz
hapsindeydi.
HAVELSAN’›n bölge pazar›-
na yönelik faaliyetlerinin
mevcut durumu ve gelecek
beklentileri hakk›nda, Deniz
Savafl Sistemleri Grup Bafl-
kan› Doç. Dr. Serdar Müldür
flunlar› söyledi:
“Bölgede deniz platformlar›-
na, elektronik harp e¤itim,
test ve de¤erlendirme sis-
temlerine ve simülatör sis-
temlerine olan ihtiyac›n far-
k›nday›z ve bu alanda di¤er
dünya markas› firmalarla re-

kabet edecek bir teknolojik
altyap›ya ve proje yönetim be-
cerilerine sahip bir firma ol-
du¤umuzu de¤erlendiriyoruz.
Bu nedenle, HAVELSAN ola-
rak, baflta BAE pazar› olmak
üzere, Katar, Umman, Kuveyt
ve Suudi Arabistan’daki tüm
proje f›rsatlar›n› de¤erlendir-
mek üzere ifl gelifltirme ve
pazarlama faaliyetlerimize
a¤›rl›k verece¤iz.”
Deniz Kuvvetleri Komutanl›-
¤› (Dz.K.K.l›¤›) Araflt›rma
Merkezi Komutanl›¤› 
(ARMERKOM) taraf›ndan ta-
sarlanan ve prototipi gelifltiri-
len GENES‹S (Gemi ENtegrE
Savafl ‹dare Sistemi) savafl
yönetim sistemini, Dz.K.K.l›-
¤› envanterindeki G-S›n›f›
f›rkateynlere uyarlay›p, üre-
timini, kurulumunu ve test-
lerini azami yerli katk› oran›
ile baflar›l› bir flekilde ger-

çeklefltiren HAVELSAN, flu
ana kadar, proje kapsam›n-
daki 8 f›rkateynin 6’s›n›
Dz.K.K.l›¤›na teslim etmifl
durumda. Kalan 2 f›rkatey-
nin teslimatlar›n›n da May›s
ve Aral›k aylar›nda gerçek-
lefltirilmesi planlan›yor.
Türkiye’deki GENES‹S pro-
jesinin baflar›l› uygulamas›
ve Dz.K.K.l›¤›m›z›n G-S›n›f›
f›rkateynlerine uygulanan
GENES‹S’in performans›n-
dan memnun olmas›, 
GENES‹S’i benzer platform-
lar› envanterinde bulundu-
ran ülkeler taraf›ndan da ta-
lep edilen bir sistem haline
getirmifl durumda. ABD ha-
riç tutulursa, çeflitli ülkele-
rin de envanterinde 30’a ya-
k›n benzer platform olmas›,
GENES‹S’in ihracat flans›n›
artt›ran bir di¤er faktör. 
G-S›n›f› f›rkateynlerde en-

tegre savafl yönetim siste-
minin ilk olarak uyguland›¤›
ve HAVELSAN’›n ana yükle-
nici olarak baflar›yla yürüt-
tü¤ü büyük ölçekli bir proje
uygulamas› olarak da dikkat
çeken GENES‹S’in en önem-
li özelli¤i, yaz›l›m mimarisi
bak›m›ndan modüler bir ya-
p›ya sahip olmas› nedeniyle
farkl› silah ve sensörlere
göre uyarlanabilir olmas›.
Bu paralelde, M‹LGEM kor-
vetinin savafl yönetim siste-
mi de mevcut GENES‹S yaz›-
l›m ve donan›m›n›n, M‹LGEM
silah-sensör konfigürasyo-
nuna uyarlanarak ve ihtiyaca
göre yeni fonksiyonlar ilave
edilerek gelifltirildi. Doç. Dr.
Müldür’ün, konuyla ilgili
olarak söyledi¤i flu sözler,
GENES‹S’in savunma sana-
yimiz aç›s›ndan ne kadar
önemli bir proje oldu¤unu
göstermesi aç›s›ndan çok
önemli:
“Son y›llarda, korvet tipi
platformlara olan talebin
artt›¤›n› gözlemliyoruz. Bu
nedenle, M‹LGEM’in May›s
ay›nda Dz.K.K.l›¤›na tesli-
minden sonra, GENES‹S’in
benzer konfigürasyonda
uyarlanaca¤› savafl yönetim
sistemlerine yönelik yeni si-
parifller alabilece¤imizi de-
¤erlendiriyoruz.”

IDEX,
GENES‹S ve
EHTES’e
Hayran Kald›
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IDEX fuar›na ilk kez kat›lan bir di¤er firmam›z olan ‹stanbul
Denizcilik Gemi ‹nfl. San. Tic. A.fi. (‹stanbul Denizcilik), fuar-

da, geçti¤imiz y›l sonu Romanya S›n›r Polisi’ne teslim etti¤i
SNR-17 Devriye Botu’nu öne ç›kartt›. ‹stanbul Denizcilik, Türk
Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlar› kapsam›nda SSM taraf›ndan
ihaleye ç›k›lan, “Denizalt› Kurtarma Ana Gemisi (Moship)” ve
“Kurtarma ve Yedekleme Gemileri (Kuryed)” projeleri kapsa-
m›nda üretmeyi planlad›¤› gemilerin tan›t›m çal›flmalar›n› da
ilk kez IDEX’te yapt›. Bu iki projede, 15 Haziran 2010 tarihli Sa-
vunma Sanayii ‹cra Komitesi (SS‹K) toplant›s›nda sözleflme gö-
rüflmelerine bafllanmas› kararlaflt›r›lan ‹stanbul Denizcilik’in
fuarda sergilenen di¤er platformlar› ise SNR-FRT2500 ve
SNR-FRT19800 Filo Destek Tankerleri, SNR-42 Arama Kurtar-
ma Gemisi, SNR-24 H›zl› Devriye Botu ve SNR-15 Nehir Tipi
Devriye Botu oldu.
‹stanbul Denizcilik’in fuarda sergileme f›rsat› buldu¤u devriye
botu yelpazesi içinde, ziyaretçilerin en çok ilgisini çekenler ise
SNR-15, SNR-17, SNR-24 ve SNR-42 oldu. 15, 17, 24 ve 42 m
boy seçeneklerine sahip, 30 ila 45 knot aras› sürat yapabilen bu
devriye botlar›, müflteri iste¤i do¤rultusunda, farkl› ihtiyaçlara
yönelik olarak farkl› kabiliyetlere sahip olacak flekilde infla edi-
lebiliyor. Fuarda be¤eni toplayan, nehir tipi, düflük su çekimine
sahip olan SNR-17 Devriye Botu, çeflitli teknolojik ekipmanlar-
la donat›larak görevlerini icra edebiliyor. Botlar›n görev ekip-
manlar› aras›nda, endoskop, portatif bomba ve uyuflturucu de-

tektörü, mobil pasaport ve doküman okuyucu, termal görüntü-
leme ve izleme kameras› da bulunuyor. SNR-Moship gemisi,
600 m’ye kadar mahsur kalan ve iç bas›nc› 5 bara kadar olan
bir denizalt›daki personelin yüzeye ç›kart›lmas›na ve tedavi
edilmesine olanak sa¤larken, SNR-Kuryed gemisi ise di¤er
görevlerinin yan›nda, mahsur kalan denizalt› personeline ha-
yat› idame imkânlar› sunmas›yla öne ç›k›yor. ‹stanbul Denizci-
lik, önümüzdeki günlerde de, ilgili makamlara sunulan ve ke-
sin onay›n› bekleyen Milli Sevk Sistemi Projesi ile de gündemi
oldukça meflgul edecek gibi görünüyor. Proje ile gemi ana tah-
rik sistemi flaft› ile sabit ve yönlendirilebilir kanatl› pervane
imalat›n›n millilefltirilerek, gemi sevk ve idare sistemlerindeki
d›fla ba¤›ml›l›¤›n büyük oranda ortadan kald›r›lmas› amaçlan›-
yor. Fuarda Bangladefl, Pakistan, Hindistan ve çeflitli Afrika ül-
kelerinde yürütülmekte olan askeri gemi ve bot ihaleleri hak-
k›nda da bilgi alma f›rsat› yakalayan ‹stanbul Denizcilik, Orta
Do¤u pazar›n› da yak›ndan takip ediyor. Geçti¤imiz y›l Katar’da
DIMDEX ve Ürdün’de SOFEX fuarlar›na kat›larak bölgenin im-
kân ve ihtiyaçlar›n› anlayabilmek için bir bafllang›ç gerçeklefl-
tiren ‹stanbul Denizcilik, IDEX ile bu çal›flmalar› pekifltirmek
ad›na bir ad›m daha atm›fl oldu.

Bölgede en etkin firmala-

r›m›zdan biri olan Maki-

na ve Kimya Endüstrisi Ku-

rumu (MKEK), bölge ülkele-

rine yönelik faaliyetleri ile

birlikte, özellikle Azerbay-

can ve STM ile imzalad›¤› ifl

birli¤i anlaflmalar›yla,

IDEX’te ad›ndan en çok söz

ettiren kat›l›mc›lar›n bafl›n-

da geldi.

Azerbaycan ile imzalanan

Mutabakat Muht›ras› kapsa-

m›nda, Azerbaycan’›n ihti-

yaç duyaca¤› çeflitli sistem-

lere yönelik, MKEK’ten tek-

noloji transferinin yan› s›ra

ortak üretim ve pazarlama

konular›nda ifl birli¤i yap›l-

mas› da gündemde. Tekno-

loji transferi gerçeklefltiri-

lecek MKEK ürünleri ara-

s›nda, 40 mm tamburlu

bombaatar ve çeflitli mü-

himmatlar yer al›yor.

MKEK ve STM aras›nda im-

zalanan yurt d›fl› projelere

yönelik ifl birli¤i protokolü

çerçevesinde ise, firmala-

r›m›z›n üzerinde muta-

b›k kalaca¤› yurt d›fl› pro-

jelerde; ifl gelifltirme, tek-

lif verme, proje yürütme ve

pazarlama faaliyetlerinde

ifl birli¤i yap›lmas› planla-

n›yor.

MKEK’in fuarda sergiledi¤i

ürünler aras›nda ise baflta

T-12 5,56 mm keskin niflan-

c› tüfe¤i ve Sancak 7,62 mm

yar› otomatik av tüfe¤i ol-

mak üzere üretti¤i piyade

tüfekleri, 40 mm otomatik

bombaatar ve 40 mm tam-

burlu bombaatar›n yan› s›ra

çeflitli mühimmatlar vard›.

Geçti¤imiz y›l içerisinde, Pa-

kistan’›n 40 mm otomatik

bombaatar ihalesinde ipi

gö¤üsleyen MKEK, günü-

müz muharebe sahas›ndaki

en önemli silahlar›ndan bi-

risi konumunda olan bu si-

lah›n hafifletilmesi yolunda

bir Ar-Ge projesine de bafl-

lam›fl durumda.

Özellikle son y›llarda a¤›rl›k

verilen pazarlama çal›flma-

lar›n›n bir sonucu olarak

Körfez’de bilinen bir marka

haline gelen MKEK; Yemen,

Umman, BAE, Katar, Bah-

reyn ve Suudi Arabistan’a

yönelik ihracat faaliyetlerini

sürdürüyor. fiimdiye kadar,

bölge ülkelerinin, a¤›rl›kl›

olarak 12,7 mm’ye kadar

olan mühimmat ihtiyaçlar›n›

karfl›layan MKEK, rotas›n›,

gelen talepleri de dikkate

alarak, baflta 155 mm’lik

Panter ve F›rt›na obüsleri

olmak üzere ana sistem ih-

racat›na çevirdi. Haziran ya

da Temmuz ay›nda bahsi

geçen topçu sistemlerine

iliflkin bir gösterimin yap›la-

ca¤› Suudi Arabistan cephe-

sinde, çok yak›nda önemli

geliflmeler olmas› ve bir

çerçeve anlaflmas›n›n imza-

lanmas› bekleniyor.

IDEX, ‹stanbul Denizcilik ‹çin
‹lklere Sahne Oldu

MKEK Rotas›n› Ana Sistem ‹hracat›na Çevirdi

MSI Dergisi - Mart 2011 www.milscint.com
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IDEX’te simülasyon sistem-
lerine yönelik kabiliyetlerini

ön plana ç›kartan METEKSAN
Savunma Sanayii A.fi. 
(METEKSAN Savunma)’n›n
fuarda sergiledi¤i Yara Sa-
vunma Simülatörü ve Deniz
Harp Oyunu Simülasyon Sis-
temi (DEHOS), özellikle Uzak
Do¤u ve Körfez ülkeleri he-
yetleri taraf›ndan ilgi ile kar-
fl›land›. Çok say›da yerli ve
BAE baflta olmak üzere,
Körfez ülkelerinden gelen
yabanc› üst düzey yetkili ta-
raf›ndan da ziyaret edilen
METEKSAN Savunma stand›,
verimli geçen görüflmelere
sahne oldu. Tamam›yla 
METEKSAN Savunma’ya ait
özgün bir tasar›m olan Yara
Savunma Simülatörü’nde,
programlanabilir dalga yal-
pas›n›n simüle edildi¤i gövde
içinde, programlanm›fl se-
naryoya uygun olarak;

� Payandalama,
� Si¤il ve tapa çakma,
� Yama uygulama,
� Su tahliye teknikleri,
� Duman tahliye teknikleri,
� Tam kapanmayan ar›zal›

kaporta s›zd›rmazl›¤›,
� Yara paleti atma,
� Tamirci parti muhabere 

ve standart raporlama,
� Tamirci parti plotlama,
� Hasar kontrol 

organizasyonu,
� Hasarl› boru / flenç 

devresi onar›m› ve
� Ar›za kuvvet kablosu 

çekme e¤itimi yap›labiliyor.
METEKSAN Savunma’n›n
TÜB‹TAK’›n deste¤iyle gelifl-
tirdi¤i DEHOS ise kullan›c›s›-
na; ortam flartlar›, harita,
muhabere ve video konfe-
rans gibi temel servis kabili-
yetlerini sunuyor. DEHOS,
kullan›c› ara yüzü ile birlikte,
sistemin d›fl dünya ile enteg-

rasyonunu sa¤layan ara yüz
yeteneklerinin yan› s›ra
oyunda ihtiyaç duyulan se-
naryonun tan›mlanmas›,
de¤ifltirilmesi ve sonuçlar›-
n›n gözlenmesini sa¤layan
senaryo yetenekleri, jenerik
altyap›, yüksek seviyeli mi-
mari koflum zamanl› altya-
p›s›, geçit kap›s› ve analiz gi-
bi simülasyon yeteneklerine
de sahip. DEHOS’la birlikte
oluflturulan jenerik model-
leme ve simülasyon altyap›-
s› ile farkl› kuvvetlerin ihti-
yaçlar›n› karfl›lamak üzere
çeflitli harp oyunu simülas-
yonlar›n› gerçeklefltirmek
de mümkün.
IDEX’te bir ilke de imza atan

METEKSAN Savunma, fuar›n
ilk ve ikinci günü, sergiledi¤i
ürün ve çözümleri ile ilgili zi-
yaretçilere ve uluslararas›
medya temsilcilerine daha
detayl› bilgi vermek amac› ile
bas›n merkezindeki konfe-
rans salonlar›nda, özel uy-
gulama ve tan›t›m sunumla-
r› gerçeklefltirdi. METEKSAN
Savunma, kat›lacaklar› bir
sonraki fuar olan IDEF kap-
sam›nda ise, simülasyon
teknolojileri, RF, mikrodal-
ga, milimetre dalga teknolo-
jileri, lazer teknolojileri ve su
alt› akustik teknolojileri
alanlar›ndaki çal›flmalar›n›
ve projelerini sergilemeyi
planl›yor.

METEKSAN Savunma
Simülasyon Sistemleriyle 

Göz Doldurdu

MiKES Mikrodalga Elek-
tronik Sistemler Sanayi

ve Ticaret A.fi. (MiKES), Kör-
fez ülkeleri baflta olmak üze-
re, Orta Do¤u ve Orta As-
ya’dan çeflitli firmalar ve zi-
yaretçilerle bulufltu¤u IDEX
fuar›nda, yeni gelifltirmifl ol-
du¤u görüntü / ses iflleme
kartlar›, sinyal üreteçleri,
sentezörler, yaz›l›m ürünleri
ve destek teçhizatlar›n›n yan›
s›ra be¤eni toplayan PARAZ‹T
GSM/3G/UMTS kar›flt›rma ci-
haz›n› ilk kez sergiledi. F-16
ve F-4 gibi savafl uçaklar›nda
kullan›lmak üzere tasarlanan,
geliflmifl bir kendini koruma
sistemi olan AN/ALQ-178
Kendini Koruma Elektronik
Harp (EH) Sistemi ile 
SPREAD Chaff / Flare Karfl›
Tedbir At›m Sistemini de her
zaman oldu¤u gibi, kat›l›mc›-
lar›n be¤enisine sunan 
MiKES yetkilileri, fuar›, ürün-
lerinin tan›t›lmas› ve ifl gelifl-
tirme faaliyetleri aç›s›ndan

oldukça baflar›l› bulduklar›n›
belirtti. Uça¤a yönlenebile-
cek bir füze tehdidine karfl›
kullan›c›ya anl›k durum bilgi-
si sa¤layan bir radar ikaz al›-
c›s› ve buna entegre olarak
çal›flan aldat›c› / RF kar›flt›r›-
c› alt sisteminden oluflan
AN/ALQ-178, daha etkili bir
koruma sa¤lamak amac›yla,
uçak üzerindeki chaff / flare
at›m sistemlerini de kontrol
ediyor.
MiKES, BAE’de baflar›l› bir
fuar kat›l›m› gerçeklefltirir-

ken, as›l bombay› ise Türki-
ye’de patlatt›. Uzun süredir
Malezya cephesinde sür-
dürdü¤ü çal›flmalar› nihayet
somutlaflmaya bafllayan
MiKES, Malezyal› NADI SDN
BHD Grubu ile fuar esnas›n-
da, Türkiye’de bir niyet anlafl-
mas› imzalad›. Malezya Hava
Kuvvetlerinin envanterindeki
savafl uçaklar› ve nakliye
uçaklar› ile birlikte, helikop-
ter platformlar›n›n da elek-
tronik harp sistemi moderni-
zasyon ihtiyac›n›n MiKES ta-

raf›ndan karfl›lanmas›na yö-
nelik niyet anlaflmas›n›n, bu
senenin sonuna do¤ru da bir
sözleflmeye dönüflece¤i tah-
min ediliyor. 4 senedir de-
vam eden çal›flmalar›n›, im-
zalanan niyet anlaflmas› ile
taçland›ran MiKES’in, ilk
olarak bu ülke envanterin-
deki C-130 nakliye uçaklar›-
n›n ve MiG-29 savafl uçakla-
r›n›n radar ikaz al›c› ve karfl›
tedbir atma sistemleri mo-
dernizasyonunu gerçeklefl-
tirmesi bekleniyor.

MiKES Yat›r›mlar›n›n Meyvelerini Toplamaya Bafllad›
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IDEX’te ülkemizi temsil eden ODTÜ Teknokent firma-

lar›ndan biri de M‹LYAZ oldu. ‹lk kez kat›ld›klar› IDEX’i

firma için iyi bir tan›t›m olana¤› olarak de¤erlendiren

firma yetkilileri, özellikle ‹HA sistemleri alan›ndaki;

otopilot sistemi, tafl›nabilir yer kontrol istasyonu ünite-

leri ve yer kontrol istasyonu yaz›l›m› ile simülasyon ya-

z›l›mlar›n›n tan›t›m›na odakland›.

Tasar›m ya da gelifltirme aflamas›ndaki projeleri kap-

sam›nda yürüttükleri çal›flmalar› gelecek aç›s›ndan

ümit verici olan M‹LYAZ, fuar esnas›nda, Pakistan ve

Yemen ile kapsam› hakk›nda flimdilik bir aç›klama ya-

p›layan görüflmeler gerçeklefltirdi. Firma yetkililerinin:

“Bu tür fuarlara KOSGEB firmalar›n›n kat›l›m› ve bu fu-

arlar arac›l›¤›yla bafllat›lan temaslar neticesinde pa-

zardan pay almalar› önemli. Bu yüzden, KOSGEB des-

teklerinin fuar kat›l›mlar›na göre yeniden düzenlen-

mesi gerekti¤ine inan›yoruz. Teknokentlerde yer al›p

da bu fuarlara masraflardan dolay› kat›lamayan birçok

firma var” fleklindeki aç›klamalar›, uzun zamand›r 

KOB‹’leri gelifltirmeye yönelik çok yo¤un bir faaliyet

içerisinde olan yetkililere de içten bir mesaj niteli¤i ta-

fl›yordu.

M‹LYAZ Ümit Verdi

Teknik tekstil çözümleriyle bölge ülkelerinden gelen
heyetlerin ilgi oda¤› olan Öztek Tekstil, fuarda çok genifl

bir yelpazede yer alan ürünlerini sergiledi. Sadece askeri
ihtiyaçlara de¤il, güvenlik ve itfaiye teflkilatlar›n›n yan› s›ra
sportif kullan›ma yönelik de tekstil çözümleri olan Öztek
Tekstil, yüksek kalite standartlar›n›n yan› s›ra rekabetçi fiy-
atlar›yla da pazarda sözü geçen firmalar›m›zdan biri.
Firman›n IDEX’te sergiledi¤i çözümlerin aras›nda ise farkl›
ihtiyaçlara yönelik, afl›r› so¤uk ve yanma gibi d›fl etkenlere
karfl› dayan›kl› üniformalar ve antibakteriyel özellikli
medikal tekstil ürünleri yer ald›. Gelece¤in askeri ünifor-
malar› üzerinde de çal›flmalar›n› sürdüren Öztek Tekstil’in
fuarda ilgi çeken bir di¤er çözümü ise üzerine örtüldü¤ü
tank gibi araçlara korozyona karfl› koruma sa¤layan,
dayan›kl›l›¤› ve maliyet etkinli¤iyle öne ç›kan Spectracover
koruyucu örtüsü oldu.
Firman›n IDEX’ten sonra kat›laca¤› bafll›ca uluslararas›
etkinlikler ise ‹stanbul’da düzenlenecek olan IDEF, Londra’da
düzenlenecek olan DSEi ve Frankfurt’ta düzenlenecek olan
Tech-Textile fuarlar› olacak.

Öztek Tekstil’den 
Koruyucu Çözümler
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Savunma sanayisinde ka-
ra, deniz ve bilgi teknolo-

jileri alan›nda faaliyet göste-
ren Koç Toplulu¤u, IDEX fu-
ar›na, Otokar ve RMK Marine
flirketleri ile kat›ld›. Fuarda
Otokar’›n ARMA 6x6 z›rhl›
muharebe arac› Körfez böl-
gesinde ilk kez tan›t›l›rken,
RMK Marine de Sahil Güven-
lik Arama Kurtarma Gemisi
Projesi ile dikkatleri çekti.
Koç Toplulu¤u’nun savunma
sanayisi stratejileri do¤rul-
tusunda, IDEX fuar›na kat›l›-
m›n önemli oldu¤unu vurgu-
layan Koç Savunma Sanayi,
Di¤er Otomotiv ve Bilgi Gru-
bu Baflkan› Kudret Önen,
flunlar› söyledi:
“Koç Grubu, ülkemiz savun-
ma sanayisine 1980’li y›llar-
dan bu yana çok önem ver-
mekte, kaynak ay›rmakta ve
flirketlerini desteklemekte.
Amac›m›z, ülkemizin güçlü
bir milli savunma sanayisine
kavuflmas›n› sa¤lamak, ül-
kemiz için yaratt›¤›m›z katma
de¤eri artt›rmak, Silahl› Kuv-
vetlerimizin ihtiyaçlar›n› en
iyi ve verimli flekilde karfl›la-
mak. Grup flirketlerimizden
Otokar, RMK Marine ve Koç
Bilgi ve Savunma Teknoloji-
leri bu alanda baflar›l› çal›fl-
malara imza at›yorlar. Bafla-
r›lar›m›z› sadece yurt içi ile
s›n›rl› tutmuyor, uluslararas›
boyutlara da tafl›yoruz. Tür-
kiye’nin tasar›m, mühendis-
lik ve üretim gücünü dünyaya

tan›t›yoruz. Bugün savunma
sanayisi flirketlerimizin Tür-
kiye’nin yan› s›ra dünyada
20’den fazla ülkede on bin-
lerce araca ve birçok projeye
imza att›¤›n›, özellikle z›rhl›
araç alan›nda dünya markas›
olduklar›n› söylemekten
mutluluk duyuyorum. Fuar-
lar bizlere, dünya pazarlar›n-
da da söz sahibi olmak üzere
yeni kap›lar aç›yor. Orta Do-
¤u’nun en büyük savunma
sanayisi fuar› olan IDEX’te de
önemli görüflmeler ve yeni ifl
ba¤lant›lar› gerçeklefltirdik.
Önümüzdeki dönemlerde de
Koç Grubu olarak, ülkemizi
yurt d›fl›nda da baflar›yla
temsil etmeye devam edece-
¤iz” dedi.

TCSG Dost’un baflar›yla ta-
mamlanan ilk seyir testinin
moraliyle IDEX’e gelen RMK
Marine, Sahil Güvenlik Ko-
mutanl›¤› için infla etmekte
oldu¤u Sahil Güvenlik Arama
Kurtarma Gemisi sayesinde
edindi¤i deneyim ve birikim-
lerin yan› s›ra Türk Savunma
Sanayisi’nin gemi infla ala-
n›nda son dönemde geçirdi¤i
aflamalar› da ziyaretçileriyle
paylaflt›.

ARMA ‹lk Kez 
Körfez’de
IDEX’e ilk kat›lan Türk firma-
lar›ndan biri olan Otokar,
hem mevcut müflterileriyle
görüfltü¤ü hem de bölge ül-
kelerinin yeni ihtiyaçlar›n›

ö¤rendi¤i fuarda, COBRA,
KAYA ve ARMA 6x6’dan olu-
flan üç arac›n› sergiledi. Hâ-
lihaz›rda mevcut sözleflme-
lerinin teslimatlar›na odak-
lanan Otokar, yeni projeler
için de çal›flmalar›n› sürdü-
rüyor. ‹lk ihracat baflar›s›n›
geçti¤imiz y›l elde eden 
ARMA’n›n 6x6 versiyonunu
bölgede ilk kez sergileyen
Otokar, arac›n 8x8 versiyo-
nunu ise IDEF’e sakl›yor. Ad›
aç›klanmayan bir Körfez ül-
kesine sat›lan arac›n imalat
süreci ise May›s ay›nda bafl-
layacak.
Fuar esnas›nda görüfllerini
ald›¤›m›z Otokar Genel Mü-
dürü Serdar Görgüç, bir
Körfez ülkesine sat›lm›fl ol-
mas› nedeniyle fuarda özel
bir ilgi gördü¤ünü söyledi¤i
ARMA 6x6’n›n, pazardaki
mevcut benzeri araçlara gö-
re önemli üstünlüklere sa-
hip oldu¤unun alt›n› çizdi.
Rakiplere göre bofl a¤›rl›¤›-
n›n daha düflük olmas› sa-
yesinde, ARMA 6x6’n›n daha
fazla koruma ve daha fazla
faydal› yük tafl›ma kabiliyeti
oldu¤u bilgisini veren Gör-
güç, iç hacim avantajlar›na
iliflkin ise “C-130’la nakledi-
lebilecek boyutlara sahip
olmas›na ra¤men, baz› 8x8
araçlar kadar iç hacme sa-

Koç Grubu’nun Körfez Ç›karmas›nda
Bayra¤› Otokar ve RMK Marine Tafl›d›
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hip” dedi. Arac›n hem may›n
hem de balistik koruma se-
viyelerinin yüksek oldu¤una
iflaret eden Görgüç, teker-
lekli araçlarda ç›kabilecek
en yüksek seviyelerde koru-
ma sa¤layabildiklerini de
ekledi. Modülerli¤in tasar›-
m›nda ön planda tutuldu¤u
ARMA araç ailesinin, çok
say›da parças›n›n ortak ol-
du¤unu belirten Görgüç, 8x8
araçlara yönelik pazarda
artan ilgiye de dikkat çekti.
Azerbaycan cephesindeki
geliflmelerle ilgili de bilgi
veren Görgüç, bu ülkeye sa-
t›fl› gerçeklefltirilen COBRA
ve Landrover araçlar›n›n
teslimatlar›na bafllad›klar›-
n› aktard›. ‹lk partinin Aral›k
ay›nda teslim edildi¤i Azer-
baycan’da, personel e¤itim-
leri devam ediyor. Haziran
ay›ndan önce, tüm kontrat
gereklerini yerine getirmeyi

hedefleyen Otokar, yeni
müflterileri Azerbaycan’›n
da araçlar›n performans›n-
dan memnun kalmas›n› ve
bunun kendilerine olumlu
olarak yans›mas›n› bekliyor.
ALTAY ana muharebe tank›
ile ilgili de k›saca bilgi veren
Görgüç, ön tasar›m› biten ve
14 ay sürmesi öngörülen de-
tay tasar›m süreci bafllayan
projede, “Yeni bir fley söyle-
mek için henüz erken” dedi.
IDEF’te bir ALTAY köflesi ya-
parak hem yurt içi hem de
yurt d›fl›ndan gelecek ziya-
retçileri bilgilendireceklerini
söyleyen Görgüç, fuarda bi-
raz olsun meraklar›n gideri-
lece¤inin sinyallerini verdi.
Görgüç, konuyla ilgili soru-
muza cevaben de detay tasa-
r›m sürecinin sonundan ön-
ce ALTAY’›n yeni bir görseli-
ni görme flans›m›z›n çok az
oldu¤unu belirtti.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.fi.

(STM), IDEX’te, Türk Deniz Kuvvetlerinin M‹LGEM,

Yeni Tip Denizalt› ve AY s›n›f› denizalt› modernizasyon

projeleri gibi, görev ald›¤› deniz platformlar›na yöne-

lik çal›flmalar›n›n yan› s›ra paraflütçü e¤itiminde kul-

lan›lan Dikey Rüzgâr Tüneli çözümünü ile de tüm dik-

katleri üzerine çekti. STM, bahsi geçen projelerde,

a¤›rl›kl› olarak, malzeme ve hizmet tedariki, entegre

lojistik destek faaliyetleri ve proje yönetimi alanlar›n-

da görev al›yor. Havuzlu Ç›karma Gemisi,  Denizalt›

Kurtarma Ana Gemisi,  Aç›k Deniz Karakol ve Destek

Gemisi, Karakol Botu ve Okul Gemisi gibi platformla-

ra yönelik çal›flmalar›n› maketler üzerinden tan›tan

STM, ayr›ca, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

(MKEK) ile de yurt d›fl› projeleri hedef alan bir ifl birli-

¤i protokolü imzalad›. STM ile MKEK aras›nda imzala-

nan protokole göre, firmalar›m›z, her iki firmam›z›n

da mutabakat›yla belirlenecek yurt d›fl› projelerde,

belirlenecek; dan›flmanl›k, alt yüklenicilik, ifl ortakl›¤›

ve konsorsiyum gibi ifl birli¤i modelleri çerçevesinde,

güçlerini birlefltirecekler.

STM IDEX’e Aç›ld›
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Sars›lmaz, ST10 ile K›talar›
Fethetmeye Devam Ediyor

Üçüncü kez kat›ld›¤›

IDEX’te, TEKSAV, hava-

alan› ayd›nlatma teçhizat›n-

dan uçak yakalama sistem-

lerine, at›fl e¤itim simülatö-

ründen uzaktan komutal›

tahrip sistemlerine kadar,

ürün yelpazesinde yer alan

çözümleri ile tasar›m kabili-

yetlerini ve gurup flirketi

olan SAFKAR taraf›ndan as-

keri standartlarda üretilen

askeri araç ve konteyn›r tipi

klimalar› sergiledi. Milli

olarak gelifltirilip, Türk Si-

lahl› Kuvvetlerinde kullan›-

lan her türlü askeri araçta

kullan›labilecek, tamamen

LED uygulamal› ve gece gö-

rüfl gözlü¤ü ile görülebilme

özelli¤ine sahip karartma

sisteminin tan›t›m› da etkin-

likle yap›ld›. F‹GES firmas›

ile müflterek olarak yürütü-

len, milli uçak bariyerinin

tasar›m ve simülasyon ça-

l›flmalar›n› da tamamlayan

ve üretim aflamas›na gelen

firma, halihaz›rda Endonez-

ya ve Kolombiya’daki ihale-

lere kat›lmak için çal›flma-

lar›n› sürdürüyor. Yak›n za-

manda üretim çal›flmalar›

tamamlanan su alt› akustik

sensörler ve firman›n etkin-

likteki bafll›ca gündem

maddesi olan, “Alev Bast›r-

ma Sistemi” de TEKSAV’›n

IDEX’te ilk kez sergiledi¤i

ürünler aras›nda yer ald›.

Bilhassa Afrika ve Uzak Do-

¤u’dan misafirlerini a¤›rla-

yan TEKSAV’›n, Pakistan’›n

Institute of Industrial Con-

trol Systems (IICS) kuruluflu

ile birlikte, kara platformla-

r›nda kullan›lmak üzere ge-

lifltirdi¤i alev bast›rma sis-

temini, hem TEKSAV’›n hem

de fuara kat›lan IICS’nin

stand›nda görmek müm-

kündü. Öncelikle Türk Si-

lahl› Kuvvetleri ve Pakis-

tan’›n ihtiyaçlar›n› karfl›la-

mak amac›yla gelifltirilen

sistemin, geçti¤imiz günler-

de baflar›yla tamamlanan

testlerinin ard›ndan, bu y›l›n

ortalar›na do¤ru, üretimine

geçilmesi planlan›yor. Pa-

kistan’da yap›lan testlerde,

sistemin, bir füze ya da ro-

ket ile vurulma neticesinde,

z›rhl› araç içerisinde olufla-

bilecek alevin, 110 milisani-

ye gibi çok k›sa bir süre içe-

risinde söndürebildi¤i de

görülmüfl oldu.

Alevleri
TEKSAV
Bast›racak

Türkiye’nin önde gelen hafif silah üreticilerinden Sars›l-
maz, bu y›l dördüncü defa kat›ld›¤› IDEX’te sergiledi¤i

ürünler içerisinde, yeni modellerinden biri olan, yar› otomatik
ST10 tabancas›n› öne ç›kartt›. ST10’u ilk olarak, 2010’da fii-
li’de düzenlenen FIDAE fuar›nda sergileyen ve büyük be¤eni
toplayan Sars›lmaz, bu defa da Körfez ülkelerinden alk›fl ald›.
Fuar esnas›nda firman›n stand›n› ziyaret eden Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül de ST10’u inceledi ve firma yetkililerinden
silah hakk›nda detayl› bilgi ald›. 9x19 mm’lik ST10, 15 fiflek
kapasiteli flarjöre sahip. Bofl flarjörlü a¤›rl›¤› 900 gr olan
ST10’nun namlu ömrü ise 25.000 at›fl. TÜB‹TAK taraf›ndan
desteklenen 5.800.000 dolarl›k bir proje kapsam›nda, ileri
mühendislik yaz›l›mlar› kullan›larak gelifltirilen ST10, her
türlü zor koflulda kullan›labilecek özelliklere sahip, bir a¤›r

hizmet tabancas›. Sars›lmaz yetkilileri, ST10’un, hafif silah
sanayimizde, uluslararas› patentli parçalara sahip ilk ve tek
tabanca olma özelli¤i ile de ayr› bir önem tafl›d›¤›n› belirtiyor.
ST10 kullan›c›lar›n›n, silahtan büyük memnuniyet duydu¤unu
da ekleyen yetkililer, detayl› bir bak›m olmaks›z›n, hiç tutuk-
luk yapmadan namlu bafl›na yaklafl›k 7500 civar› at›fl yap›la-
bildi¤ini de ekliyor.
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Motor Parça ve Modül
Üretimi; Motor Montaj

ve Test; Bak›m, Onar›m ve
Revizyon; Hizmetler ve Mo-
tor Tasar›m› ve Ürün Gelifl-
tirme ana faaliyet alanlar›n-
da çal›flmalar›n› sürdüren
TEI, IDEX’te, bölge ülkeleri-
nin envanterinde bulunan
F110 motorlar›n›n bak›m,
onar›m ve revizyon (MRO) fa-
aliyetlerine odakland›.
Orta Do¤u’daki, özellikle
Bahreyn, Umman ve Suudi
Arabistan gibi F110 motor
kullan›c›lar›n› yak›n takibe
alan TEI, çal›flmalar›n›n neti-
cesinde, ilk siparifli Bahreyn
Hava Kuvvetlerinden ald›. Bu
kapsamda TEI, 2 adet F110-
100B motoruna ait modülle-
rin, SLEP (Service Life 
Extension Program) ve 
ENSIP (Engine Structural 
Integrity Program) revizyonlar›n› gerçeklefltirecek. Uluslara-
ras› alanda al›nan bu siparifl, TEI için, bölgede Motor Bak›m,
Onar›m ve Revizyon merkezi olma yolunda önemli bir ad›m ol-
du. ‹lerleyen süreçte, TEI, MRO konusundaki faaliyetlerini, di-
¤er motorlar› da kapsayacak flekilde geniflletmeyi planl›yor.
TEI ve General Electric (GE) Aviation aras›nda 2007 y›l›nda
imzalanan anlaflma kapsam›nda, Gebze, Kocaeli’de kurulan
Türkiye Teknoloji Merkezi’nde yürütülen çal›flmalardan da
bu hedef çerçevesinde yararlan›lmas› planlan›yor. TEI’nin
uçak motor ana üreticisi olma hedefine de hizmet eden Tür-
kiye Teknoloji Merkezi, TEI ve GE mühendislerinin tüm ticari
ve askeri GE uçak motorlar› için tasar›m ve gelifltirme çal›fl-
malar›n› birlikte sürdürdükleri bir üs konumunda.
TEI, dünyada insans›z hava arac› (‹HA)’lar›n savunma sistem-
leri aç›s›ndan stratejik öneminin ve pazar pay›n›n artmas›
nedeniyle, ‹HA’lara güç sa¤layacak motorlar üzerinde de ça-
l›flmalar›n› sürdürüyor. Bu paralelde TEI, IDEX’te ayr›ca, böl-
ge ülkelerinin ‹HA motoru ihtiyaçlar›na da hem tasar›m ve
üretim hem de modifikasyon çözümleri önerdi.
TEI’nin 2008 y›l›nda üretti¤i ilk turboprop motor olan 
TEI-TP-1X, TUSAfi taraf›ndan üretilen özgün hava arac› Tur-
na’ya entegre edilerek, bugüne kadar çok say›da uçufl testi-
ni baflar›yla gerçeklefltirmiflti. ‹lk özgün çal›flmas› olan 

TEI-TP-1X’den elde etti¤i deneyimler ›fl›¤›nda birer birer ye-
ni çal›flmalar bafllatan TEI’nin yeni hedefi ise TUSAfi’›n ANKA
‹HA’s› için alternatif bir motor gelifltirmek. 
TEI’nin ‹HA motorlar›na yönelik di¤er çal›flmalar› ise TP-38
ve TJ-55. TEI, 30 hp gücündeki TEI-TP-1X turboprop motoru-
nun daha geliflmifl bir versiyonu olan ve geçti¤imiz 2010 y›l›
Ocak ay›nda bafllat›lan proje kapsam›nda gelifltirilen 38 hp
gücündeki TP-38 motoru üzerindeki çal›flmalar›na da devam
ediyor. Proje çerçevesinde, TEI-TP-1X motorunun, tüm mo-
tor bileflenleri ve sistemlerinin daha da gelifltirilmesi, yak›t
tüketimi ve maliyetinin azalt›lmas› ve verimlili¤inin artt›r›l-
mas› hedefleniyor. Performans art›r›m›na yönelik bu çal›fl-
malara paralel olarak, özgün bir motor kontrol sistemi ve
kompresör rig testi tasar›mlar› da sürdürülüyor. Motor tasa-
r›m ve imalat süreci tamamlanan projede, TP38 çekirdek
motorun ve TP38 turboprop motorun test çal›flmalar› devam
ediyor.
TEI, TJ-55 projesinde ise 55 lbf itki s›n›f›nda bir turbojet 
motor gelifltirmeyi planl›yor. Tasar›m, imalat ve montaj 
süreçleri tamamlanan motorun, ilk test çal›flmalar› da 
yap›lm›fl durumda.

TEI, Bölge Ülkelerinin F110 Motorlar›na Talip
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F uara oldukça kalabal›k bir ekiple kat›lan TEM Kablo,

stantlar›nda Alman MTU firmas› için ürettikleri MB-833

motor kablosunun yan› s›ra çeflitli kablaj çözümleri ile ilgili

pano ve posterleri de sergiledi. Fuarda gördükleri ilgiden

oldukça memnun kalan TEM Kablo yetkilileri, baflta Milli

Savunma Bakan› Vecdi Gönül olmak üzere, çok say›da heyet

ile yerli ve yabanc› firmalar›n üst düzey yöneticilerini de

stand›nda a¤›rlad›.

Fuar esnas›nda toplam 128 firma ile temas kuran firma

yetkilileri, baz› yurt d›fl› firmalar› ile teknolojik ifl birli¤i

görüflmeleri yapma f›rsat›n› da elde etti. Savunma sektö-

ründe ana yüklenici konumundaki birçok firman›n alt yük-

lenicisi olarak çok say›da projede görev alan TEM Kablo,

milli çözümlerimiz olan EJDER 6x6, ARMA 6x6 ve COBRA

araçlar›n›n yan› s›ra fuarda sergilenen NIMR 4x4 ve NIMR

6x6’n›n kablo donan›mlar›n›n tamam›n›n üreticisi olarak

da ad›ndan söz ettirdi. Bölge ülkelerinin, savunma sektö-

ründe birçok konuda yeni at›l›mlar yap›yor olmas› ve bu

sistemler içerisinde kablo donan›mlar›n›n önemli bir yer

teflkil etmesi de TEM Kablo’ya gösterilen ilgiyi artt›ran bir

unsur oldu.

Üretti¤i çok say›da kablo donan›m›, TSK envanterindeki,

modernize edilen M60 ana muharebe tank› ve T-155 F›rt›na

obüsü gibi platformlarda kullan›lan TEM Kablo’nun, askeri

gerekleri tamamen karfl›layan, NATO standartlar›na uygun

parça ve ö¤eler kullan›larak üretti¤i kablo donan›mlar›,

yüksek ›s›ya ve kimyasallara karfl› dayan›kl› olman›n yan› s›-

ra s›zd›rmazl›k özelli¤i ile de dikkat çekiyor.

Uluslararas› fuar ve etkinliklerin, gerek ülkemizin gerekse

firmalar›n›n tan›t›m› aç›s›ndan tafl›d›¤› önemin bilincinde ol-

duklar›n› belirten firma yetkililerinin bir sonraki dura¤› ise

IDEF olacak.

Fuara ilk defa kat›lan fir-
malar›m›zdan bir di¤eri

olan Turmaks, IDEX’i, kendi
ürünleri ile ilgili gerçeklefltir-
dikleri görüflmelerin yan› s›ra
sektördeki rakiplerini tan›-
mak aç›s›ndan da verimli ge-
çirdi. “Mobil Sa¤l›k Çözümle-
ri” hakk›nda ilgililere bilgi ve-
ren firma yetkilileri, çözüm-
lerinde kullan›lan veya çö-
zümlerine entegre edebile-
cekleri çeflitli ürünlerin teda-
rikçileriyle de bilgi al›flveri-
flinde bulundu. Turmaks’›n,
“Mobil Sa¤l›k Çözümleri”
bafll›¤› alt›nda toplad›¤› ürün
yelpazesinde; çad›r ve kon-
teynerlerden oluflan büyük ve
küçük ebatl› sahra hastane-
leri ile özel gereksinimlere
göre tasarlanan araç üstü çö-

zümler ve prefabrik çözüm-
ler yer al›yor. 
Turmaks’›n çok k›sa sürede
kurulabilen, tam donan›ml›
ve kendine yetebilecek alt ya-
p›ya sahip mobil sa¤l›k çö-
zümleri, sa¤l›k hizmetlerinin
yetersiz ya da hiç olmad›¤›
yerlerde, özellikle de sa¤l›k
hizmetlerine acil olarak ihti-
yaç duyulmas› durumunda,
önemli bir alternatif olarak
öne ç›k›yor. Bu acil durumla-

r›n bafl›nda da askeri ihtiyaç-
larla birlikte, do¤al afetler gi-
bi ola¤anüstü haller geliyor.
Sudan’da kurduklar› tam te-
flekküllü bir mobil hastane,
halen Birleflmifl Milletler
UNAMID bünyesinde hizmet
veren firma yetkililerinin,
“Türkiye'nin yükselen imaj›y-
la birlikte firmam›z›n fuar s›-
ras›nda gördü¤ü ilgiyi de¤er-
lendirdi¤imizde, bu bölgede
yapaca¤›m›z çok ifl oldu¤unu

ve yak›nda ürünlerimizi bu
bölgede de hizmete sunaca-
¤›m›z› öngörebiliriz” sözleri,
bir temenniden öte, kendile-
rine ve Türkiye’ye duyulan
güvenin de bir ifadesiydi. Son
dönemde, özellikle çad›r sis-
temleri ve geniflleyebilir kon-
teynerler üzerinde çal›flan
Turmaks, gelecekte daha
h›zl› ve kolay kurulabilir, da-
ha entegre sistemler gelifltir-
meyi planl›yor.

TEM Kablo Ülkeleri
Birbirine Ba¤lad›

Turmaks’la 
Sa¤l›k 
Her Yerde
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Son y›llarda, ürün gelifltirmeye yapt›¤› yat›r›mlarla ciddi bir
dönüflüm içerisine giren havac›l›k devimiz TUSAfi,

IDEX’te, gelecekte karfl›m›za, herkesi çok flafl›rtacak sür-
prizlerle ç›kaca¤›n›n sinyallerini verdi. Geçmiflte kat›ld›¤›
uluslararas› fuarlarda, ziyaretçilerine daha çok üretim kabi-
liyetlerini anlatan TUSAfi’›n gündem maddeleri de, özgün
ürünlerinin olgunluk seviyelerinin artmas›yla birlikte de¤ifl-
meye bafllad›. IDEX’te de yak›ndan flahit oldu¤umuz üzere,
art›k söyleyecek daha çok fleyi olan TUSAfi yetkililerinin gün-
deminde, bir baflkas›n›n ürünü üzerinden yapabileceklerimiz
de¤il, ANKA, HÜRKUfi, TURNA ve fi‹MfiEK gibi özgün ürün-
ler, kendi ürünümüz olan T129 ATAK, C-130, S-70 ve T-38 ve
di¤er platformlar›na yönelik modernizasyon çözümlerimiz,
F-16 modernizasyonuna yönelik rekabet gücümüz ve hatta
Türk savafl uça¤› vard›. TUSAfi’›n, bundan 15-20 y›l kadar ön-
ce oturdu¤u masan›n karfl› taraf›na geçti¤ini gözlemlemek,
bizler için de gurur vericiydi.
Her ne kadar geçmifl y›llara göre sönük geçmifl olsa da IDEX,
TUSAfi aç›s›ndan, a¤›rl›kl› olarak, baflta Körfez ülkeleri olmak
üzere, muhtemel müflterileriyle gerçeklefltirilen, planl› gö-
rüflmelere sahne oldu. Bu görüflmelerin, yak›n gelecekte, so-
mut ortakl›klar ya da proje esasl› ifl birlikleri gibi, üzerinde
çal›fl›lmakta olan çeflitli modeller üzerinden ihracata dönüfl-
mesi kuvvetle muhtemel. Hatta fuar esnas›nda edindi¤imiz
bilgiler, ANKA ve T129 ile birlikte, F-16 ve C-130 ya da deniz
karakol uça¤› modernizasyonuna iliflkin sürdürülen görüfl-
melerin, bu y›l içerisinde önemli ihracat sözleflmelerine dö-
nüflebilece¤ine iflaret ediyor.

Söz ANKA’dan aç›lm›flken, projedeki son geliflmeleri de siz-
lere aktaral›m. 30 Aral›k 2010’da yapt›¤› ilk uçuflun ard›ndan,
TUSAfi’›n kat›ld›¤› ilk uluslararas› etkinlik olan IDEX’te de
do¤al olarak bafll›ca gündem maddelerinden biri olan 
ANKA’n›n, ikinci uça¤›n›n da Mart ay›nda ilk uçuflunu yapma-
s› planlan›yor. Konuyla ilgili fuar esnas›nda kendisinden bil-
gi ald›¤›m›z TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll›, 
ANKA’y›, bir prototip olarak de¤il seri üretim mant›¤› ile ge-
lifltirdiklerini, dolay›s›yla projenin gelifltirme aflamas›nda
uçacak her uça¤›n, bir öncekinden daha iyi ve daha geliflmifl
özelliklere sahip olaca¤›n› söyledi. T001 numaral› birinci
uçakla yap›lan deneme uçufllar›ndan al›nan derslerin ikinci
uça¤a yans›t›ld›¤›n› ve ikinci uça¤›n yap›lan bu iyilefltirmeler-
le havalanaca¤› bilgisini veren Dörtkafll›, üçüncü ve dördün-
cü uça¤›n da ilk ikisini takip edece¤ini ve ANKA’n›n, giderek
daha olgun bir hava arac› olaca¤›n› belirtti. Test plan›n›n da
haz›r oldu¤unu belirten Dörtkafll›, kaç›nc› uçuflta hangi tes-
tin yap›laca¤›n›n da flimdiden afla¤› yukar› belli oldu¤unu ek-
ledi.
Dörtkafll›’dan bilgi ald›¤›m›z di¤er önemli konu bafll›¤› da 
F-16 modernizasyon süreci ve SSM’nin sözleflme görüflme-
lerini sürdürdü¤ü ÖZGÜR projesi oldu. ÖZGÜR projesi ile bir-
likte, F-16 modernizasyon çal›flmalar›n›n seyri de de¤iflmifl
durumda. Konuyla ilgili Dörtkafll› flunlar› söyledi:

IDEX’te ANKA ve FX-TX
Konufluldu
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ÖZGÜR Önemli Bir Kilometre Tafl›
“TUSAfi olarak, F-16 modernizasyon projeleri söz konusu ol-
du¤unda, üretim ve uygulama taraf›nda, dünyadaki en reka-
betçi firmalardan birisiyiz. Ancak savafl uçaklar›na uyarlana-
bilecek, görev bilgisayar›n› da içeren milli bir aviyonik süitin
gelifltirilece¤i ÖZGÜR projesi tamamland›¤›nda, bu alanda
mühendislik çözümleri de üretebilir bir hale gelece¤iz. Hat-
ta modernize edilecek platformlara, geliflmifl mühimmatla-
r›n entegrasyonu da mümkün hale gelecek.”
Dörtkafll› flöyle devam etti:
“Yani ÖZGÜR, asl›nda bir görev bilgisayar› gelifltirme proje-
sinin ötesine geçmifl, mühendislik sürecinin de dahil oldu¤u
bir F-16 modernizasyonu projesi olmufltur. fiimdiye kadar,
Pakistan ya da Ürdün ve hatta Türk Silahl› Kuvvetleri için
yapt›¤›m›z modernizasyon çal›flmalar›nda, mühendislik fa-
aliyetleri s›n›rl›yd›. Daha çok iflçilik ve uygulama yap›yorduk.
fiimdi ise daha nitelikli ve ürünü egemen k›lacak bir gelifl-
meden bahsediyoruz. Bu, hem F-16 hem de mevcut di¤er
platformlara yap›lacak kapsaml› modernizasyonlarda bize
önemli bir avantaj sa¤layacak bir geliflme.”
Dörtkafll›’n›n verdi¤i bilgiler, ÖZGÜR’ün, Jet E¤itim Uça¤›
(TX) ve Muharip Uçak (FX)’e giden yolda önemli bir kilometre

tafl› oldu¤una iflaret
ediyordu.

ÖZGÜR F-16’lar 
Geliyor
“Burada yap›lacak ça-
l›flmalar ile T-38 ve 
C-130 modernizasyonu
ile HÜRKUfi ve ANKA
gibi çal›flmalardan
edindi¤imiz altyap›y›
birlefltirdi¤imizde, he-
nüz fizibilitesi tamam-

lanmam›fl ve nihai konfigürasyonlar›na karar verilmemifl ol-
sa da FX ve TX programlar›nda çok önemli bir aflamay› geri-
de b›rakm›fl olaca¤›z. Çok yak›nda sözleflme imzalama afla-
mas›na gelece¤imiz ÖZGÜR’de, elbette milli birikimlerden
azami ölçüde yararlanaca¤›z. Bir yandan sözlefl-
me görüflmeleri devam ederken, arkadafllar›-
m›z›n teknik çözüm konusundaki çal›flmalar› da
devam ediyor. Çok heyecanl›y›z. ‹nflallah k›sa say›-
labilecek bir modernizasyon sürecinde, milli çözüme
ulaflm›fl Blok 30 F-16’lar›m›z› semalar›m›zda görece¤i-
mize inan›yorum.”

Dörtkafll›’dan, henüz detaylar›n netlik kazanmas› için daha
çok zamana ihtiyac›m›z olsa da FX ve TX cephesiyle ilgili de
gelece¤e ›fl›k tutacak bilgiler ald›k.

‹lk Uçufl Cumhuriyetin 100. Y›l›na Yetiflecek
“Biliyorsunuz son toplanan Savunma Sanayii ‹cra Komitesi
(SS‹K), FX ve TX programlar›n›n kavramsal gelifltirme çal›fl-
malar› için 2 y›l boyunca sürecek bir fizibilite analizi için 
TUSAfi’› görevlendirdi. Bu sürecin sonunda; sadece TX, sa-
dece FX, F5-T-38 örne¤inde oldu¤u gibi ayn› aileden TX-FX,
tek kiflilik FX, çift kiflilik FX, çift motorlu FX, tek motorlu FX,
insanl› FX, insans›z FX olsun gibi kararlar verilecek. Bu sü-
reçte, yurt içinde nas›l bir ifl birli¤i yap›lacak, yurt d›fl›ndan
bir orta¤›m›z olacak m›, TX’de mi olacak yoksa FX’de mi ola-
cak gibi sorular da asl›nda o zaman cevap bulacak. Bütün bu
sorular›n cevap bulaca¤›, Hava Kuvvetlerimizle, Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤›m›zla, sektörün içerisindeki bu iflte yer
alabilecek kabiliyet sahibi kurum ve kurulufllar›m›zla ve e¤er
olursa muhtemel orta¤›m›z›n yer alaca¤› uzun bir yar›fla bafl-
lamaya haz›rlan›yoruz. 2 y›ll›k kavramsal tasar›m sürecinin
ard›ndan da 10-12 y›l içerisinde ilk uçuflu görebilece¤imizi
ümit ediyorum.”
Dünyadaki benzeri havac›l›k projelerinin yak›ndan incelendi-
¤i ve incelenmeye de devam edilece¤i sonucunu ç›kard›¤›m›z
küçük söyleflimizde, geçmiflteki tecrübelerin de en etkin fle-
kilde bu sürece aktar›laca¤›n› ve hatalar›n tekrarlanmayaca-
¤›n› düflünüyoruz. Bu konularla ilgili de görüfllerini ifade
eden Dörtkafll› sözlerini flöyle sürdürdü:
“fiimdiye kadar geçen zaman› kay›p gibi görmemek laz›m.
Aksine, geçmiflte yaflanan s›k›nt›lar›, belki bir kuluçka döne-
mi olarak ele almak daha do¤ru olacak. As›l bu filizlenme
döneminde al›nan kararlar›n do¤ru al›nmas› gerekli.  Yoksa
dünyadaki benzer örneklerde yafland›¤› gibi, projenin ilerle-
yen safhalar›nda, daha fazla çaban›n, daha fazla zaman›n ve
elbette daha fazla paran›n harcand›¤› ve geri dönüflün çok
zor oldu¤u yerlere gelebiliriz. Bu karar› ülke olarak verdik.
E¤er SS‹K, FX ve TX’e yönelik böyle bir karar ald›ysa, asl›nda
ülke olarak bir iddiayla yola ç›km›fl durumday›z. Bu TUSAfi’›n
çok üzerinde, bir milli motivasyon projesidir. 
Dolay›s›yla bu saatten sonra, baflar› da bana göre
Türkiye’nindir, baflar›s›zl›k da.”
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Askeri alanda kullan›l-

mak üzere üretti¤i teks-

til, deri, ayakkab› ve bot, sa-

raciye ve çad›r gibi ürünle-

riyle, kendisine dünya ça-

p›nda hat›r› say›l›r bir ün

edinen Yakupo¤lu firmas›,

bu y›l 10’uncusu düzenle-

nen IDEX fuar›nda da tam

kadro sahadayd›. Fuarda,

BAE’nin yan› s›ra di¤er Arap

ülkelerinden gelen temsilci

ve delegasyonlarla oldukça

verimli görüflmeler yapan

firma, Suudi Arabistan için

300.000 çift ve Kuveyt için

de 60.000 çift bot ve ayak-

kab› ihaleleri hakk›nda bilgi

alarak, bu ihalelere kat›l-

mak için ilk ad›m› da atm›fl

oldu. Yakupo¤lu, son aylar-

da artan Ar-Ge faaliyetleri-

nin sonucunda, daha çok

operasyonel amaçl› olarak

ürettikleri botlar›n› da ilk

kez IDEX’te sergiledi. Ben-

zer arazi ve iklim flartlar›na

sahip olan Körfez ülkeleri

için, özellikle de BAE Ordu-

sunun istekleri do¤rultu-

sunda tasarlad›¤› yeni mo-

dellerini de görücüye ç›kar-

tan Yakupo¤lu, ilgililerden

tam not ald›. Fuarda, ayak-

kab› ve bot üreten kat›l›mc›

say›s›nda, önceki senelere

k›yasla bir art›fl oldu¤u dik-

kat çekerken, Yakupo¤lu,

rekabetin her geçen gün

artt›¤› piyasa koflullar›nda,

teknolojiyi ve ihtiyaçlar› ya-

k›ndan takip ederek, müfl-

terilerine en uygun ürünü,

en uygun fiyata ve yüksek

hizmet kalitesiyle sunaca-

¤›ndan ve rakiplerini geride

b›rakaca¤›ndan emin görü-

nüyor.

Fuar› MSI Dergisi okuyucu-

lar› için de¤erlendiren fir-

man›n Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Vedat Yakupo¤lu, böl-

ge ülkelerindeki son du-

rumlar› için flunlar› söyledi:

“Umman’da çok iyiyiz. Fa-

aliyet alan›m›zda, Umman

Silahl› Kuvvetlerinin nere-

deyse bütün ihtiyaçlar›n› biz

karfl›l›yoruz. Hedefimizde,

polis ve di¤er güvenlik tefl-

kilatlar›n ihtiyaçlar› var.

Umman Ordusu için, 3 ay

kadar önce, tekstil, ayakka-

b› ve deri ürünlerine yönelik

bir test ve kalite kontrol la-

boratuvar› kurduk ve baz›

cihazlar›n› da hediye ettik.

Bu laboratuvarda görev ya-

pacak askeri personelin

Ankara’daki e¤itimleri de

geçti¤imiz günlerde ta-

mamland›.

BAE’ye 50.000 uyku tulumu-

nu teslim ettik. 30.000 adet-

lik bir siparifl için de görüfl-

melerimiz devam ediyor. Bu

y›l, büyük bir bot ve di¤er

ayakkab› ihalesi var. Ona

haz›rlan›yoruz. Büyük ihti-

malle de kazanaca¤›z. Ra-

kiplerimiz aras›nda Ameri-

kal›lar, Almanlar ve Çinliler

olsa da stratejimize çok gü-

veniyoruz. Çünkü di¤erleri-

nin yapamad›¤› fleyi yapt›k.

Çin ve Hindistan’›n ucuzlu-

¤unu göz ard› etmeden,

Amerikan ve Alman kalite-

sini yakalam›fl durumday›z.

Tabii müflteri iliflkileri de

çok önemli.”

Söz Çin’den aç›l›nca, Yaku-

po¤lu, ihracata yönelirken

iç pazar›n ihmal edilmeme-

si gerekti¤ini de söyledi. Ya-

kupo¤lu, “Gerekirse zarar

etsek bile bir baflkas›n›n

Çin’de üretti¤i mal› pazar›-

m›za sokmayaca¤›z” dedi.

Yakupo¤lu, flöyle devam etti:

“Katar’da çal›flmalar›m›z

var. Bunun d›fl›nda Kuveyt’te

çok iyi durumday›z. Önü-

müzdeki 2 y›l içerisinde, Ku-

veyt pazar›n› kontrol edece-

¤imizi düflünüyoruz.”

Fuar esnas›nda, Umman

cephesinden yeni bir siparifl

ald›klar›n›n da müjdesini ve-

ren Yakupo¤lu, ‹ngiliz Ordu-

sunun, 90 milyon poundluk

bir bedele sahip ihalesinde,

k›sa listeye kalan 4 firmadan

biri olduklar›n› ve çok yak›n-

da aç›klanmas› beklenen bu

ihalenin sonucuna odaklan-

d›klar›n› belirtti.

Yakupo¤lu, IDEX’te Yeni ‹halelerin Kap›s›n› Aralad› 
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Pek çok ordunun gittikçe daha fazla oranda insans›z ve
uzaktan komutal› sistemlere yöneldi¤i günümüzde,

uzaktan komutal› at›fl platformlar› gelifltiren Yüksel Savun-
ma Sistemleri A.fi. (YSS), her kat›ld›¤› fuarda oldu¤u gibi,
IDEX’te de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Fuarda, ulusla-
raras› alanda ROBOGUARD olarak adland›rd›¤›, NÖBETÇ‹
uzaktan komutal› at›fl platformunu bir kez daha sergileyen
ve askeri kara ve deniz platformlar› için tasarlad›klar› Yük-
sel At›fl Kulesi (YAK)’› tan›tan YSS, özellikle, anayurt ve s›n›r
güvenli¤i konular›nda giderek artan bir duyarl›l›¤a sahip
Orta Do¤u ülkelerinin dikkatini çekti. 12,7 mm’lik makineli
tüfe¤i ile askeri muharebe araçlar›n›n ve hücumbotlar›n
üzerine monte edilebilen, stabilizasyon yetene¤i artt›r›lm›fl,
içerden komuta edilen bir silah platformu olan YAK’›n tüm
yaz›l›m yetenekleri, hareket tespiti, hedef takibi ve ani atak
modu gibi özellikleri de NÖBETÇ‹ ile ayn›. YAK’›n ayr›ca,
7,62 mm makineli tüfek ile kullan›lan bir versiyonu da bu-
lunuyor.

Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül, Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad Bayar, BAE Savunma
Bakan›, Azerbaycan Savunma Bakan›, BAE Kara
Kuvvetleri Komutan› ve Suudi Arabistan Savunma
Bakan›’n›n yan› s›ra Orta Do¤u ve Uzak Do¤u’dan
çok say›da firma yetkilisi de YSS stand›n› ziyaret
etti. YSS yetkilileri, bugüne de¤in kat›ld›klar›
di¤er fuarlara k›yasla, IDEX’te çok daha
fazla temsilcilik ve önemli projeler için
teklif talebi ile karfl›laflt›klar›n› belirtti.
Aktif bir savunma ve gözetleme sistemi
olan NÖBETÇ‹, muharebe sahas›nda, k›flla-
larda ve karakollarda nöbetçi personeli
emniyetli bölgede tutarak bask›n ateflinden ko-
runmas›n› sa¤l›yor. 1 adet 7,62 mm PKMS ma-
kineli tüfek ile 1 adet 7,62 mm AK-47 piyade tü-
fe¤i ya da kullan›c›n›n›n tercih edece¤i di¤er
ikili kombinasyonlar›n ayn› anda entegre edi-

lebilece¤i ve kendi etraf›nda 350 de-
rece dönebilen NÖBETÇ‹, termal
kamera ve gündüz kameras› ile ge-
ce ve gündüz gözetleme yapabildi¤i
gibi hedefin mesafesini de tespit
edebiliyor. Tamam› milli olarak ta-
sarlanm›fl mekatronik sistemler ve
yaz›l›ma sahip olan NÖBETÇ‹, ko-
mutlar› ve verileri kablolu ya da kab-
losuz olarak birbirine ileten, gözet-
leme ve at›fl birimi ile operatör kon-
trol biriminden olufluyor.
YSS, IDEF’te de NÖBETÇ‹’nin yan›
s›ra YAK ve deniz platformlar› için
gelifltirdikleri D-YAK sistemlerini
sergilemeyi ve ard›ndan, özellikle
Orta Do¤u bölgesi ülkelerinde saha
uygulamalar› için yeni bir stratejiye
geçmeyi planl›yor.

Yüksel Savunma Orta Do¤u’da Nöbete Ç›kt›
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Tuzla’da küçük bir atölye-
de bafllad›klar› serüven-

lerini k›talararas› baflar› öy-
küleriyle süsleyen Yonca-
Onuk Tersanesi’nin, BAE’de
düzenlenen IDEX fuar›nda
sergiledi¤i performans, özel-
likle BAE Veliaht Prensi fieyh
Muhammed bin Zayed Al
Nahyan gibi isimlerle olan
diyalog göz önüne al›nd›¤›n-
da, gelece¤in yeni baflar›lara
gebe oldu¤unun sinyallerini
verdi. Fuar boyunca yap›lan
temaslar, savunma sanayi-

mizin önemli faaliyet alanla-
r›ndan biri olan ülkede, Yon-
ca-Onuk Tersanesi’nin yeri-
nin çok baflka oldu¤unu gös-
termesi aç›s›ndan da dikkat
çekiciydi. fiu an için daha faz-
la bilgi vermek mümkün ol-
masa da edindi¤imiz izle-
nimler, 2009 y›l›ndaki IDEX
fuar›nda imzalanan 34 botluk
anlaflman›n devam›n›n da
gelece¤i yönündeydi.
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
stand›nda maketler ve pos-
terlerle tan›t›m yap›l›rken,

Yonca-Onuk Tersanesi Ç›tay› Yükseltmeye Haz›rlan›yor
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IDEX ile efl zamanl› olarak
icra edilen denizcilik odakl›
NAVDEX’in aç›k sergi ala-
n›nda, “stratejik ortak” ola-
rak tan›mlanan tersanemi-
zin BAE’deki orta¤› Abu
Dhabi Ship Building taraf›n-
dan sergilenen, 1809 borda
numaral› Kaan16 s›n›f›
ONUK MRTP16’y› görmek

mümkündü. Hâlihaz›rda 6
botun teslim edildi¤i proje
kapsam›nda, yerel üretim fa-
aliyetleri de devam ediyor.
BAE envanterindeki Kaan16
s›n›f› ONUK MRTP16’lara çok
yüksek bir atefl gücü kazan-
d›ran 12,7 mm’lik 3 namlulu
GAU-19/A silah› ile teçhiz
edilmifl STAMP-G’yi sordu-
¤umuz Yonca-Onuk Tersa-
nesi Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Dr. Ekber ‹.N.
Onuk, ASELSAN’›n IGG ile
kurdu¤u ortak giriflim flirke-
tine de at›fta bulunarak, her
zamanki gibi ASELSAN’a öv-
güler ya¤d›rd›:
“Bildi¤imiz kadar›yla ASELSAN,
bu silah› zapt etmeyi bafla-
ran flu an için dünyadaki tek
flirket. Deniz platformlar›n-
da kullan›lacak flekilde 

GAU-19/A’y› stabilize bir ta-
rete oturtabilmifl baflka kim-
se yok. ASELSAN da bu avan-
taj›n› BAE’de iyi kullan›yor.”
Dr. Onuk’tan, STAMP-G’nin
di¤er MRTP’lerde kullan›m›-
na iliflkin planlar› hakk›nda
da bilgi ald›k. 
M›s›r’›n envanterine kataca¤›
Kaan20 s›n›f› ONUK
MRTP20’lerin tamam›n›n da
STAMP-G’yi tafl›yaca¤›n› söy-
leyen Dr. Onuk, Malezya cep-
hesindeki son duruma iliflkin
de k›sa bir de¤erlendirme
yapt›. Üretim çal›flmalar›n›n
devam etti¤i Malezya’da,
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
ortaklar›ndan biri oldu¤u
BYO Marine’nin, ilk teslimat›
Haziran ay› gibi yapmas› dü-
flünülüyor. Kaan s›n›f› ONUK
MRTP’lerin, tüm Asya-Pasi-

fik bölgesini kapsayacak fle-
kilde üretim ve sat›fl hakk›na
sahip olan BYO Marine’nin,
ilerleyen süreçte yeni plat-
formlar üretmesi de söz ko-
nusu. Henüz hangi platform-
lar›n tercih edilece¤i netlik
kazanmam›fl olsa da 
“Kaan42” s›n›f› ONUK
MRTP42 de adaylar aras›nda
yer al›yor. Dr. Onuk’un “yeni
oyunca¤›m›z” fleklinde bah-
setti¤i ve Yonca-Onuk Tersa-
nesi’nin ç›tay› daha da yuka-
r›lara çekmeye haz›rland›¤›-
na iflaret eden MRTP42 ile il-
gili detaylar için ise IDEF’i
bekliyoruz. Son olarak, 
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
hedefindeki bir di¤er ülke
olan Azerbaycan cephesinde
temaslar›n yo¤un bir flekilde
sürdü¤ünü de ekleyelim.

SSM çat›s› alt›nda ilk defa bir yurt d›fl› fuara kat›lan YD Ya-

z›l›m, sergiledi¤i ürün ve çözümleriyle göz doldurdu.

STM’nin alt yüklenicisi olarak gelifltirdikleri “Uzaktan E¤itim

Program›”na gösterilen ilgiden oldukça memnun kalan YD

Yaz›l›m yetkilileri, birçok firma ile görüflmeler yapt›klar› fua-

r›n ertesinde, baz› Orta Do¤u ülkelerine çeflitli ziyaretlerin de

gündemlerine al›nd›¤›n› belirtti. Uzaktan E¤itim Program›,

‹nternet tabanl› ve platformdan ba¤›ms›z olarak çal›flabilen

bir yaz›l›m. Program istendi¤i takdirde CD haline getirilerek

de kullan›c›lara ulaflt›r›labiliyor. E¤itim içerikleri yetkili kul-

lan›c›lar taraf›ndan kolay bir flekilde güncellenebildi¤i gibi,

gerekli görüldü¤ü durumlarda e¤itim içerikleri Almanca,

Frans›zca ve ‹ngilizce gibi di¤er dillere de çevrilebiliyor. Ek-

ran ve ö¤retim senaryolar› tasar›mlar›, ö¤renmeyi azami dü-

zeye ç›karacak flekilde haz›rlanan programda, kullan›m ko-

layl›¤› sa¤lamak amac›yla, her ekranda, yard›m menüleri ve

konular aras› geçiflleri kolaylaflt›rmak için de navigasyon pa-

nelleri bulunuyor. 7-8 Nisan tarihlerinde, ABD’de düzenlene-

cek olan “IRAQ Homeland & Border Control” adl› konferans

ve sergiye de kat›lacak olan YD Yaz›l›m, yeni bir uzaktan e¤i-

tim projesi üzerinde de çal›flmalar›n› sürdürüyor. Görsel ve

iflitsel ö¤elerin etkin bir flekilde kullan›laca¤› yeni sistemde,

senkron ve asenkron e¤itimler bir arada bulunacak. Bu pro-

je kapsam›nda, sanal s›n›flarda ve 3 boyutlu ortamda e¤itime

olanak sa¤lamay› planlayan firma, zamandan ve mekândan

ba¤›ms›z olarak, eflit flartlarda e¤itim hakk›n›n sa¤lan-

mas› gereklili¤ini de ön plana ç›karmay› hedefliyor.

YD Yaz›l›m Orta Do¤u’yu
Uzaktan E¤itecek
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Günlük yaflant›m›zdaki
yerine ek olarak, yar›
iletken teknolojileri,

savunma sanayisinde de yay-
g›n olarak kullan›l›yor. Bilgiyi
flifreleme ve güvenli¤ini sa¤-
lama, veri derleme gibi alan-
lara ek olarak, güdüm sis-
temlerinde kullan›lan çeflitli
alg›lay›c›lar›n üretiminde de
yar› iletken teknolojisi ol-
mazsa olmazlar›n bafl›nda
geliyor. Bu ba¤lamda, gelifl-
mifl ülkelerdeki uygulamala-
ra koflut olarak, ulusal gü-
venli¤imizin daha etkin sa¤-
lanabilmesi için, özellikle de
savunma sanayimizin ihtiyaç
duyaca¤› tümdevrelerin, ül-
kemiz s›n›rlar› içinde üretil-
mesi büyük önem arz ediyor.
Yar› iletken teknolojisi ve
tümdevreler hakk›nda kendi-
sinden bilgi ald›¤›m›z, 
TÜB‹TAK B‹LGEM UEKAE’nin
Müdür Yard›mc›s› Aziz Ulvi
Çal›flkan, 1970’li y›llardan bu
yana, tümdevrelerin yüzde
98’inin silisyum teknolojisi
kullan›larak üretildi¤ini söy-
lerken, bir pula yerlefltirile-
bilen transistör say›s›n›n, her
iki y›lda bir ikiye katland›¤›n›
vurguluyor. Günümüzde
transistör boyutlar› birkaç 10
nanometreye kadar düfler-
ken, kiflisel bilgisayarlar›m›-
z›n ifllemcilerindeki transis-
tör say›s› da milyar mertebe-
sine ulaflm›fl durumda. Ça-
l›flkan, bugün ulafl›lan nokta-
da, teknolojinin temel fiziksel
s›n›rlar›na yaklafl›lsa da, si-
lisyum teknolojisinin önü-
müzdeki 10 ila 15 y›l boyunca
hala bask›n üretim teknoloji-
si olmaya devam edece¤ini
belirtiyor. Alternatif olarak
çeflitli teknolojiler öneril-
mekle birlikte, Çal›flkan,
bunlar›n henüz bir üretim
teknolojisi olmak için gerekli
olgunluktan uzak oldu¤unu
söylüyor.

Y‹TAL’in Geliflimi
Büyük ekonomilere sahip
hiçbir ülkenin, di¤er tekno-
lojilerin de verimlili¤ini yük-
selten ve ekonomik aç›dan
oldu¤u kadar, güvenlik aç›-

s›ndan da önem arz eden ya-
r› iletken teknolojilere s›rt›n›
dön(e)medi¤i görülüyor. Pe-
ki, Türkiye, yar› iletken tek-
nolojileri alan›nda neler ya-
p›yor?
‹flte bu sorunun yan›t›, 
TÜB‹TAK Gebze Yerleflke-
si’nde bulunan, Yar› ‹letken
Teknolojileri Araflt›rma La-
boratuvar› (Y‹TAL)’de. Y‹TAL,
Türkiye’de tümdevrelerin
üretildi¤i yar› iletken tekno-
lojileri alan›nda çal›flan ve
gelifltirdi¤i tümdevrelerin
üretimini de üstlenen tek
kurum. Y‹TAL’in kuruluflu
1980’li y›llar›n bafl›na dek
uzan›yor. O y›llarda Anka-
ra’da bulunan TESTAfi fabri-
kas›, tümdevre üretimi yap-
mak için Exar Semiconduc-
tor firmas›ndan 7 mikron bi-
polar teknolojisi sat›n al›p,
bu teknik bilgi (know-how)
paketiyle, Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) yak›nla-
r›nda bir yar› iletken fabrika-
s› kurmufl. Bu arada, üretim
sürecinde karfl›lafl›lan bir ta-
k›m problemleri, üretimi
kesmeden çözebilmek için
de bir araflt›rma laboratuva-
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Evlerimizde en çok ne var? 
Çatal, b›çak m›? Hal›m›zda

dü¤üm mü? Yoksa 
transistör mü?

Bilgisayarlar, 
cep telefonlar›, 

foto¤raf makineleri,
televizyonlar, 

otomobiller ve hatta kredi 
kartlar›m›z… Bunlar olmadan,

hayat›n gerisinde kalaca¤›m›za
inan›yoruz. Peki, geçti¤imiz 40 y›l
içinde, günlük yaflant›m›z› temelinden
de¤ifltiren bu cihazlar›n yap› tafl› olan
ve çok say›da transistör içeren 
tümdevreler (mikroçip) ve
tümdevrelerin üretilmesini sa¤layan
yar› iletken teknolojisi hakk›nda 
ne biliyoruz?
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com

Yar› ‹letken
Teknolojisinde 

Türkiye’nin Gelece¤i: 

Y‹TAL

NDTS kart›nda 
kullan›lan 
24 V CMOS 
teknolojisi ile 
üretilen özel tasar›m
tümdevre
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TÜB‹TAK B‹LGEM UEKAE
Müdür Yard›mc›s› Aziz Ulvi Çal›flkan



r›n›n oluflturulmas› fikri or-
taya at›lm›fl. Bunun üzerine
TÜB‹TAK bünyesinde, o dö-
nemde bulunan elektronik
bölümü alt›nda, bir yar› ilet-
ken laboratuvar›n›n kurul-
mas› kararlaflt›r›lm›fl ve bu-
gün Gebze’de bulunan 
Y‹TAL’in de temelleri at›lm›fl.
Her ne kadar TESTAfi’taki
onlarca mühendis ABD’ye
e¤itime gitmifl ve bu teknik
bilgi paketiyle ilk tümdevre-
leri üretmiflse de TESTAfi
üretime geçememifl. Üreti-
me geçilmesi konusunda so-
runlar yaflan›nca, ekip baflka
projeler üzerinde çal›flmaya
bafllam›fl.
TÜB‹TAK bünyesinde bulu-
nan Y‹TAL ise çal›flmalar›na
devam ederek 1988’de bipo-
lar teknolojileri için kurul-
mufl bulunan altyap›y›, NATO
Kararl›l›k ‹çin Bilim Progra-
m›’n›n deste¤iyle, CMOS
(Complementary Metal 
Oxide Semiconductor) tek-
nolojisine uygun hale getir-
me karar› alm›fl. Bunun ar-
d›ndan ekip, 3 mikron süre-
cine (proses) bafllam›fl ve bu
proje de 1992’de baflar›l› bir
flekilde sona ermifl. 3 mikron
CMOS teknolojisinin geliflti-
rilmesi ve üretilen devrele-
rin testlerinin yap›ld›¤› bu
proje ile ilgili olarak, ekibe,
NATO’dan bir teflekkür bel-
gesi de verilmifl.
1992’de, 3 mikron CMOS
teknolojisi için standart hüc-
re kütüphanesi oluflturula-
rak, yerli sanayinin kullan›-
m›na sunulmufl. O dönemde,

‹stanbul Tek-
nik Üniversitesi
‹leri Elektronik Tekno-
lojileri Araflt›rma ve Gelifl-
tirme (‹TÜ ETA) Vakf›’n›n
Tümdevre Tasar›m Merkezi
(flimdiki ad›yla MKR-IC),
S‹MKO’nun siparifli üzerine
Y‹TAL’in hücre kütüphanesi-
ni kullanarak bir devre ta-
sarlarken, NETAfi da 2 ayr›
devre tasarlam›fl. Her ne ka-
dar bu tasar›mlar Y‹TAL’de
üretilmiflse de kullan›ma
geçmemifl.
3 mikron teknolojisiyle üreti-
len tümdevrelerin, yüksek
frekanslarda çal›flamamala-

r› nedeniyle performanslar›
da s›n›rl› kald›¤›ndan, 1,5
mikron teknolojisine geçme
karar› al›nm›fl. Bu projede
de Y‹TAL’e destek veren 
NATO, yerli sanayimizin de
projeye destek vermesinin
sa¤lanmas›n› istemifl. 
Bunun üzerine NETAfi, 
TELETAfi, BEKO ve S‹MKO,
maddi olarak projeye destek
vermifl ve 1,5 mikron tekno-

lojisine geçifl projesi
1998’de tamamlanm›fl.
Y‹TAL için en önemli dönüm
noktas› ise, 1995’ten sonra,
bilgi güvenli¤i cihazlar› üre-
timine yönelik olarak yapt›¤›
at›l›m olmufl. 1998-1999 y›l-
lar›nda, TÜB‹TAK taraf›ndan
gelifltirilen cihazlarda kulla-
n›lmak üzere, Y‹TAL taraf›n-

dan gelifltirilen ilk kripto
tümdevreleri, 10 binlerce
adet üretilerek, sahada kul-
lan›ma sunulmufl. Böylece,
Y‹TAL bünyesinde gelifltiri-
len ürünler, ilk defa sahada
yo¤un olarak kullan›lmaya
bafllanm›fl. Bu, ayn› zaman-
da 1999 y›l›nda ülkemizde ilk
kez tümdevre üretiminin
gerçeklefltirilmesi anlam›na
geliyor.

Ak›ll› Kart 
Tümdevreleri
Y‹TAL, 1999’dan 2003’e ka-
dar ciddi bir üretim sürecine
girmifl ve bu dönemde, bir
tak›m milli kripto algoritma-
lar› da tümdevre olarak ger-
çeklenmifl. 2005’te 0,7 mik-
ron teknolojisi, 2007-2008
y›llar› aras›ndaysa 24 Volt
CMOS teknolojisi ayr› ayr›
uygulamalar için gelifltiril-
mifl. 2006’da ise ak›ll›
(smart) kimlik kartlar›nda
kullan›lacak tümdevreler
için çal›flmalara bafllanm›fl.
Ak›ll› kart tümdevreleri için
3 aflamal› bir proje planlan-
m›fl. ‹lk aflamada, ak›ll› kart
için iflletim sistemi gelifltiril-
mesi; ikinci aflamada, iflle-
tim sistemiyle birlikte Y‹TAL
taraf›ndan tasarlanan tüm-
devrelerin yurt d›fl›nda üre-
tilmesi öngörülmüfl. Bu an-
lamda proje, planland›¤› gi-
bi yürütülüyor. Ancak asl›n-
da bir üçüncü aflama da söz
konusu olabilirdi: Üretimin
de Y‹TAL’de yap›lmas›.
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3,3 V ile -15 V mant›k seviyeleri aras›nda dönüfltürücü 
ve hat sürücü PCI NTDS kart›

Y‹TAL’de 11’i tümdevre tasar›m›nda, 29’u ise 
üretimde çal›flan toplam 40 personel 
görev yap›yor. Ekibin yaklafl›k 
yüzde 25’i doktoral›, yüzde 33’ü ise 
yüksek lisans yap›yor. Doktoraya 
devam edenlerin say›s› da 
bir o kadar.
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Gelinen noktada, bunun
mümkün olabilmesi için, var
olan altyap›n›n yeni yat›r›m-
larla desteklenmesi gereki-
yor. Tüm bu bilgileri edindi-
¤imiz Çal›flkan, konuyla ilgili
olarak, kendi tasar›mlar›n›n
halen sahada kullan›l›yor ol-
mas›n›n da önemli bir refe-
rans oldu¤unu vurguluyor.

S›ra Savunma 
Sanayisinin ‹htiyac›
Olan Yüksek 
Frekansl› Devrelerde
Ak›ll› kart projesinin ard›n-
dan, Türkiye için de stratejik
öneme sahip bir projeye
bafllanm›fl. Daha yüksek
frekansl› devrelerin üretile-
bilece¤i Silisyum-German-
yum (Si-Ge) teknolojisinin
gelifltirilebilmesi için, Dev-
let Planlama Teflkilat›’ndan
destek al›nm›fl. 2007-2010
y›llar› aras›nda yap›lan ça-
l›flmalar kapsam›nda, Tür-
kiye’nin ihtiyac› olan bütün
radarlarda gerekli sensör-
leri de üretebilecek bir alt-
yap› haz›rlanm›fl.
Yüksek frekansl› devrelerin,

özellikle radar gibi sistem-
lerde kullan›ld›¤› düflünül-
dü¤ünde, bu projenin savun-
ma sanayimiz aç›s›ndan
önemi de daha iyi anlafl›l›yor.
Bugün de daha geliflmifl
tümdevre üretimi için gerek-
li alt yap›y› haz›rlama çal›fl-
malar›n›n sürmekte oldu¤u-
nu söyleyen Çal›flkan, 2013’e
do¤ru gerekli tüm birimlerin
haz›r hale getirilece¤ini be-
lirtiyor. fiu ana dek tüm cihaz
park› tamamlanm›fl ve yar›
iletken üretimi için gereken
temiz oda alan› da 400 m2

den 800 m2 ye ç›kart›lm›fl.
MMIC (Monolithic Microwave
Integrated Circuit) olarak da
bilinen yüksek frekansl› dev-
reler üzerinde çal›flmalar›n
da sürdürüldü¤ü Y‹TAL’de,
bu y›l içinde çal›flmalar›n ta-
mamlanmas› hedefleniyor.
70-90 GHz band›nda olmas›
planlanan, S ve X band›nda
da çal›flabilecek, düflük güç-
lü tümdevrelerin de yak›n
gelecekte Y‹TAL’in ürünleri
aras›na girmesi bekleniyor.
Bunlara ilave olarak, ülke-
mizin alg›lay›c› tümdevrele-

rine de ihtiyac› oldu¤unu
söyleyen Çal›flkan, toprak al-
t›nda k›r›lan faylardan s›zan
radyoaktif özellik tafl›yan
gazlar›n alfa ›fl›mas› sonucu
ortaya ç›kan radon gaz›n›
ölçmeye yarayan radon de-
tektörü ve 1064 nanometre
dalga boyunda 4 dilimli foto
detektörü gelifltirdiklerini de
sözlerine ekliyor.
Toprak alt›nda kullan›lan
radon detektörlerinin
ömürlerinin çok uzun olma-
d›¤›n› ve yurt d›fl›ndan al›-
nan detektörlerin de¤ifltiril-
melerinin, ülkemizdeki fay
hatlar›n›n uzun olmas› ne-
deniyle oldukça masrafl› ol-
du¤unu söyleyen Çal›flkan,
adedi 5000 dolar civar›nda
olan radon detektörlerinin,
daha uzun ömürlülerini
yapma amac›yla çal›flmala-
ra bafllad›klar›n› ve ümit ve-
rici sonuçlar ald›klar›n› söy-
lüyor. Ancak gelifltirdikleri
detektörün henüz kullan›-
ma girmedi¤ini de sözlerine
ekliyor.
ROKETSAN’›n üretti¤i gü-
dümlü silah sistemlerinde

kullan›lmas› düflünülen,
1064 nanometre dalga boylu
lazer alg›lay›c› ve izleyici sis-
teminden de k›saca söz eden
Çal›flkan, sahada kullan›la-
cak olan ikinci ürünleri ol-
mas› beklenen foto detektö-
rün, flu anda ROKETSAN ta-
raf›ndan test edildi¤ini belir-
tiyor. Bu çal›flman›n, 
TÜB‹TAK ve ROKETSAN ta-
raf›ndan öz kaynak kullan›-
larak yürütüldü¤ünü ve bafl-
ka hiçbir yerden destek al›n-
mad›¤›n› söyleyen Çal›flkan,
3 y›ld›r üzerinde çal›fl›lan
projenin, 10 milyon dolar›n
üzerinde bir maliyetinin bu-
lundu¤unun, laboratuvar›n
günlük masraf›n›n dahi bir-
kaç 1000 dolar oldu¤unun
alt›n› çiziyor.

D›fl Al›m Kolayc›l›¤›
Son Bulmal›
“Önemli olan tek bafl›na de-
¤il, herkesin uzman oldu¤u
konuda çal›flmas› ve birlikte
ortak bir ürün gelifltirmek.
Çözüm ortakl›¤› fleklinde
gerçeklefltirdi¤imiz bu çal›fl-
ma, ürünlerimizin enstitü-
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TÜB‹TAK B‹LGEM UEKAE taraf›ndan tasarlanan ve üretilen GEMRAD ve SAGRAD radarlar›

Y‹TAL taraf›ndan üretilmifl, üzerinde tümdevreler bulunan, s›ras›yla, 3 mikron, 1,5 mikron ve 0,7 mikron CMOS teknolojisi ile üretilmifl 4 inç Silisyum pullar. 
Teknoloji ilerledikçe, ayn› alan üzerinde çok daha fazla say›da tümdevre üretilebiliyor.
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müz d›fl›nda da kullan›lacak
olmas› aç›s›ndan önemli” di-
yen Çal›flkan, ASELSAN ile
de ortak projeler gelifltirme
aflamas›nda olduklar›n› be-
lirtiyor. ASELSAN ile, özel-
likle radarlar›n güç ç›k›fl kat-
lar›nda kullan›lan LDMOS
(Laterally Diffused Metal
Oxide Semiconductor) tek-
nolojisi alan›nda ortak bir
çal›flman›n bafllat›ld›¤›n›
söyleyen Çal›flkan;
“Sektörün kurulu bir düzeni
var ve d›fl al›m kolayc›l›¤›n›
sürdürüyor. ASELSAN hariç,
sektörü hep biz zorlad›k bir
tak›m çal›flmalar için” diye-
rek, kurumlar aras› ortak
projeler gelifltirmenin
önemli oldu¤unu da vurgu-
luyor. Çal›flkan, “Kurumlar
aras› uyumlu çal›flma önem-
li. Biz de tümdevre üreticisi
olarak, sadece kendi kuru-
mumuz için de¤il, baflkala-
r›yla ortak proje gelifltirerek
çal›flmak istiyoruz” diyerek,
kurumlar tek bafllar›na ça-
l›flt›klar›nda toplam çözümü
oluflturman›n çok zor oldu-
¤una da dikkat çekiyor.
Tümdevrelerin, tasar›m›n-
dan üretimine kadar, tama-
men kendileri taraf›ndan ge-
lifltirildi¤ine dikkat çeken
Çal›flkan, tamamen milli bir
ürün gelifltirdiklerinin alt›n›
çiziyor. ASELSAN ile bafllat›-
lan çal›flmada, benzer bir
sürecin temellerinin at›ld›¤›-
n› ve bunun bir sonraki afla-
mas›nda da ürüne geçilece-
¤ini söyleyen Çal›flkan, gelifl-
tirilecek tümdevrelerin, ra-
darlar ve güdüm kitlerinde
de yer alan, tüm al›c› ve veri-
cilerde kullan›labilece¤ini
belirtiyor.

Özgün Üretim fiart
Çal›flkan, bölgesinde oldukça
büyük bir ekonomiye sahip
olan Türkiye’nin, yar› iletken
teknolojisinden uzak durma-
s›n›n hatal› oldu¤una ve tüm-
devre üretiminin öneminin
kavranmas›n›n gerekti¤ine
dikkat çekiyor. Yar› iletken
teknolojisine hâkim olmadan,
teknolojik olarak çok fazla
ileri gidebilmenin mümkün
olmad›¤›n› söyleyen Çal›flkan,
genel anlamda teknolojiye
sahip olabilmenin ve teknolo-
jiyi yönetebilmenin de yar›
iletken teknolojisinden geçti-
¤ini vurguluyor ve “Yar› ilet-
ken teknolojisinin uygulana-
bilmesi, bir ülkenin geliflmifl-
lik seviyesinin de göstergele-
rinden biridir” diyor.
Dünyada tümdevre piyasas›-
n›n zamanla el de¤ifltirerek,
Japonya’dan Asya ülkelerine
kayd›¤›n› söyleyen Çal›flkan,
teknolojinin mühendisli¤i
aç›s›ndan ise ABD’nin lider
konumunu sürdürdü¤ünü
belirtiyor. “Üretim nerede
ucuzsa oraya kay›yor. Ama
burada önemli olan, tekno-
lojiye sahip olmak” diyen Ça-
l›flkan, Y‹TAL’in bu tablodaki
yerinin ise biraz daha farkl›
oldu¤una de¤inerek, “Y‹TAL,
özellikli ihtiyaca yönelik ola-
rak tasar›m yap›yor; üretim
süreci gelifltiriyor ve gerekti-
¤i kadar üretim yap›yor. Bu-
nu baflkas›na yapt›rmaya
kalk›flt›¤›n›zda iki sorun kar-
fl›n›za ç›kar: Maliyet ve gü-
venlik. Y‹TAL bu nedenle ti-
cari pazarda k›yaslanamaz.
D›flar›dan bir elektrikli sü-
pürge ya da televizyon alabi-
lirsiniz. Bunun güvenlikle
alakas› yok” diyor.

En ‹leri Süreç 
Üzerinde Çal›fl›yoruz
Pek çok ülkede Y‹TAL ben-
zeri kurumlar›n bulundu¤u-
nu söyleyen Çal›flkan,
ABD’de 2005 y›l›nda bafllat›-
lan Trusted Foundry sertifi-
kasyon program›na da de¤i-
niyor. Trusted Foundry ola-
rak tan›mlanan üreticilerle
ifl yap›lmas›n›n ard›nda, el-
lerindeki özgün teknolojinin
izinleri olmadan yabanc›la-
ra sat›lmas›n›n önüne geç-
mek bulundu¤unu belirten
Çal›flkan, “ABD dahi böyle
bir önlem ihtiyac›na girdik-

ten sonra, di¤er ülkelerin de
benzer önlemler almas› do-
¤al” diyor.
Y›llar önce teknik bilgisi yurt
d›fl›ndan al›nan 7 mikron bi-
polar teknolojisinin ard›n-
dan, Y‹TAL bünyesinde gelifl-
tirilen radon detektörü ol-
sun, ak›ll› kart olsun, kripto
tümdevreleri olsun hepsi öz-
gün tasar›m. Tüm üretim sü-
reci; tasar›m, üretim, k›l›fla-
ma, güvenilirlik testlerinin
hepsi, yurt d›fl›ndan teknik
bilgi aktar›m› olmadan, ta-
mamen özgün çal›flmalarla
gerçeklefltiriliyor. 
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Kripto cihazlar›nda, kendi üretiminiz
tümdevreler yerine, standart bir tak›m
haz›r elemanlar kullan›lmas›, 
çok ciddi sonuçlar do¤urabilecek
bir güvenlik ihlali oldu¤unda, bu ihlalin
fark edilmemesine ya da geç fark 
edilmesine neden olabiliyor. 
E¤er kendi uygulamalar›n›za özel 
tümdevreleriniz olursa, al›nabilen 
ek güvenlik önlemleri sayesinde,
ihlal oldu¤unda hemen anlafl›labiliyor 
ve do¤al bir güvenlik engeline de 
sahip oluyorsunuz.

Silisyum pul temizlik ifllemi

Silisyum pul yüzeyinde oluflturulan
hatlar›n boyutlar›n›n ölçülmesi
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Çal›flkan, “fiu anda yeryü-
zündeki en ileri tümdevre
üretim süreci üzerinde çal›-
fl›yoruz:  SiGeC HBT BiCMOS
(Silisyum Germanyum Car-
bon Heterojunction Bipolar
Transistor - Bipolar Comp-
lementary Metal Oxide Se-
miconductor). Bu teknoloji-
de, bipolar ve MOS (Metal
Oxide Semiconductor) tran-
sistörler, ayn› tümdevre
üzerinde gerçekleniyor. Bu
süreçte, kabaca 330 ad›m ve
35 maskeleme ifllemi bulu-
nuyor. Bu üretim sürecinde-

ki en önemli ifllerden biri, bi-
polar transistörün baz böl-
gesini oluflturan 40 nano-
metre kal›nl›¤›ndaki Si-Ge
filminin içinde, bor, karbon
ve germanyum iyonlar›n›
kontrol alt›nda tutulmas›.”
diyor.

Savunma Sanayisi 
Yar› ‹letken 
Teknolojisiz 
Düflünülemez
Çal›flkan, ülke olarak yar›
iletken teknolojiye ihtiyac›-
m›z›n büyük oldu¤unu söy-
lerken, Savunma Sanayii ‹c-
ra Komitesi (SS‹K)’te al›nan
son kararlarla, e¤itim uça¤›
ve muharip uçak ihtiyac›n›n
milli olarak karfl›lanmas›n›n
yolunun aç›lmas›ndan duy-
duklar› memnuniyeti de dile
getiriyor. Ancak, her ne ka-
dar Türk Savunma Sanayisi,
hâlihaz›rda çeflitli deniz ve

kara muharebe araçlar›n›
üretme seviyesine gelmifl
olsa da yar› iletken teknolo-
jisi olmadan, tüm bu baflar›-
lar›n eksik kalaca¤›na dik-
kat çekiyor. Çal›flkan, “Ge-
miler infla edebiliyorsunuz,
ama bunlar›n do¤ru haber-
leflmesi laz›m. Uçaklar›n da
ayn› flekilde haberleflme,
izleme, takibin yan›
s›ra a¤ mer-
kezli hare-
kât gibi bir
tak›m faali-
yetleri de yerine getirmesi
gerekiyor. Tüm bu plat-
formlar›n do¤ru çal›flmas›n›
sa¤layan unsur sahip ol-
duklar› elektronik sistem-
ler. Elektronik sistemler de
yar› iletken teknolojisiyle
yap›l›yor. Bunlar›n bileflen-
lerini yurt d›fl›ndan da alabi-
lirsiniz. Ancak o zaman ihti-
yaçlar› tam olarak karfl›la-
mad›klar› gibi, neyle karfl›
karfl›ya oldu¤unuzu bilme-
niz de imkâns›z oluyor” di-
yerek özgün üretimin, gü-
venlik aç›s›ndan önemine
dikkat çekerken, “Bu sis-
temleri müttefiklerimizden
bile alsak durum de¤iflme-
yecek ve bu co¤rafyada
kendimiz üretmekten baflka
flans›m›z da yok” diyor.
Güvenli¤imiz aç›s›ndan, sa-

vunma sanayimizdeki yurt
içi katk› oran›n›, bugünkü
yaklafl›k yüzde 50’lerden,
çok daha kabul edilebilir
seviyelere ç›kartabilmemiz
için, tüm Ar-Ge projelerine,

mutlaka yar›
iletken tek-
nolojisi içe-

ren bile-
flenlerden bafl-

lanmas› gerekti¤ini söy-
leyen Çal›flkan, “Yar› iletke-
ni kendiniz yapt›¤›n›z za-
man, sistemin di¤er alt bi-
leflenlerinin de üretilmesi-
nin önü aç›lacakt›r. Zaten
savunma sanayisinde, yar›
iletken bileflenleri ç›kart›r-
sak geriye pek de bir fley
kalm›yor” diyor.
Maliyet konusuna da de¤inen
Çal›flkan, savunma sanayi-
sinde, daha düflük maliyetle
ve daha iyisinin üretilmesinin
gerekti¤ini, bunun için de
tüm bileflenlerin taraf›n›zdan
gelifltirilmesi ve üretilmesi-
nin flart oldu¤unu belirtiyor
ve “Asl›nda yurt d›fl›ndan ha-
z›r al›nan birtak›m ürünleri
biz de yapabiliyoruz. Fakat
daha iyisini yapmad›kça ve
maddi aç›dan avantaj sa¤la-
mad›kça üretmenin de anla-
m› yok” diyerek her ikisinde
de avantaj sa¤lamay› hedef-
lediklerini söylüyor.

ANAL‹Z
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‹fllemler
Nano 
Boyutta
Uygulan›yor
“20 y›l evvel gelifltirdi¤imiz 
3 mikron teknolojisi CMOS’ta,
kanal bölgesine 8x10 üzeri 
11 bor iyonu ekiyorduk. 
Yani 5 milyon silisyum 
atomunun yan›na 1 bor atomu
ilave ediyorduk. Böylece, 
N-MOS transistörlerin eflik
gerilimi 0 Volttan 0,7 Volta
öteleniyordu. 1 atom yerine 
2 atom ilave etsek eflik 
gerilimi 1,4V olacakt› ve
üretti¤imiz hiçbir tümdevre
çal›flmayacakt›. 20 y›l 
evvelki teknoloji bu. Art›k
nano boyutta ifllem
yap›yoruz. 40 nanometre
boyutunda, 3 farkl› atom 
konsantrasyonunu kontrol
edece¤iz. Yapmak kadar
tekrar edebilmek de önemli.
Günden güne tekrar 
edilebilir olmas› konusunda
çal›fl›yoruz. Ne kadar 
do¤ru ölçerseniz, o kadar
iyi yapabiliyorsunuz. 
Sadece gelifltirmek de yeterli
de¤il, üretmek laz›m. 
Son 10 y›ld›r bu sahada 
çok ciddi bir bilgi birikimi
oluflturduk. Her prosesi
gelifltirip zaman içinde de 
bu geliflimi gözlemlemek 
bize büyük birikim sa¤lad›.
Elde etti¤imiz bu altyap›yla
da yüksek frekansl›
devrelerin üretimine de
bafllad›k.”

Silisyum pul üzerinde
üretimi tamamlanm›fl

tümdevrelerin 
ölçme ve

de¤erlendirme
çal›flmas›.

Silisyum pulun, 
yüksek s›cakl›kta
oksitlenme 
ifllemleri.

Dört dilimli 
foto detektör
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Milli Altyap›n›n 
Kullan›m› 
Desteklenmeli
Tasarlanan bir sistemde, en
bafltan haz›r ürünlere ba¤l›
kalmay›p, sistemin özel bi-
leflenlerinin tan›mlanmas›-
n›n, çok daha efektif sonuç-
lar yarataca¤›n› söyleyen
Çal›flkan, böylece hem
maddi olarak avantaj elde
edilebilece¤ini hem de iste-
nen fonksiyonlar›n sistem
üzerine eklenebildi¤ini vur-
guluyor. Özel tasar›mlar›n,
standart birtak›m ürünlere
k›yasla faydas›n›n bu nokta-
da görülebildi¤ine de de¤i-
nen Çal›flkan, “Bir sistemi
kendi ihtiyac›n›za yönelik
tasarlad›¤›n›zda, daha ucuz
ve daha yüksek perfor-
mansl› oluyor. ‹stemedi¤i-
niz her özellik, size gereksiz
enerji harcat›yor; gereksiz
bileflenler için para veriyor-
sunuz. Yurt d›fl›ndan özel
tasar›m talebinde bulundu-
¤unuzda ise bu çok pahal›
oluyor” diyor.
Yürütülen her projenin bir
zaman s›n›rlamas› oldu¤u ve
çözümlere olabildi¤ince h›zl›
ulaflmak hedeflendi¤inde,
d›fl al›m›n kestirme yol ola-

rak daha cazip geldi¤ine de
de¤inen Çal›flkan, proje tak-
vimlerinin, en bafltan do¤ru
ayarland›¤›nda, bu sorunun
da kendili¤inden ortadan
kalkaca¤›n› belirtiyor. “Bu
ifllerin s›rr› planlamada ya-
tar. En bafltan do¤ru planla-
ma yap›lmal›” diyerek, proje
sahiplerinin yan› s›ra ihtiyaç
sahiplerinin de bu durumun
fark›nda olmas›n›n önemine
dikkat çeken Çal›flkan, “Milli
altyap›lar›n kullan›m›n› des-
teklemek, tedarik makam›
dâhil, baflta projelendiren
makamlar olmak üzere tüm
kurumlar›n görevi” diyerek,
bu konuda daha hassas
olunmas›n›n gereklili¤ini
vurguluyor.
“Asl›nda bu hassasiyet ra-
kamlarla ortada. Savunma
alan›ndaki ihtiyaçlar›m›z›n
yurt içinden karfl›lanma ora-
n› yüzde 25’lerden yüzde
50’ye yaklaflt›. Ancak pek çok
ülkede bu rakam çok daha
yüksek. Bu oran› daha yuka-
r›lara ç›kartmak istiyorsak,
yar› iletken teknolojisine de
sahip olmak zorunday›z.
Unutulmamal› ki tüm elek-
tronik bileflenlere sahip sis-
temlerin büyük bölümü -ör-

ne¤in bilgisayarda yüzde 15
oran›nda iken radarlarda bu
oran yüzde 40’lara kadar ç›-
kar- yar› iletkendir,” diyen
Çal›flkan, yar› iletken tekno-
lojisine sahip olmadan, bu-
gün mevcut durumdan ileri-
sine gidilemeyece¤ine dikkat
çekiyor.

Üretimin Yap›laca¤›
Bir Tesis Kurulmal› m›?
Bu sorumuza karfl›l›k Çal›fl-
kan, “Üretmeden sadece
araflt›rma yapman›n bir an-
lam› yok. Ak›ll› kart üretimi
gibi ticari uygulamalar için,
mutlaka bir üretim tesisi
kurulmal›. Y‹TAL’in savun-
ma sanayisi için önemli bir
üretim kapasitesinin oldu-
¤unu düflünüyorum. 100
mm çapl› silisyum pul kulla-
n›yoruz; tümdevre boyutlar›-
na ba¤l› olarak, y›ll›k üretim
miktar›m›z 10.000 tümdevre
mertebesinde” diyor ve üre-
tilecek tümdevrelerin tipine
ve uygulanan teknolojilere
göre de kapasitenin de¤iflti-
¤ini sözlerine ekliyor. “Daha
geliflmifl bir ülke olmak isti-
yorsak mutlaka tümdevre
üretimi yapmal›y›z” diyen
Çal›flkan, ak›ll› kartlar› ör-

nek olarak gösteriyor ve
“Ak›ll› kartlarla ilgili olarak,
y›ll›k 100 milyon tümdevre-
lik bir kapasite gerekiyor.
Bu da yaklafl›k 500 milyon
dolar civar›nda bir yat›r›m
gerektiriyor. Hele ki tüm
dünyaya birkaç y›l içinde ye-
ni bir ürün sataca¤›m diyor-
san›z, bu durumda birkaç
milyar dolarl›k bir yat›r›m
yap›lmas› gerekir” diye de
ekliyor.
Tüketim elektroni¤i de¤il de
konu savunma sanayisi ise
yat›r›m maliyetinin düfltü¤ü-
nü söyleyen Çal›flkan, enerji
alan›na da de¤inirken, “Yar›
iletken teknolojileri, günefl
pilleri gibi yenilenebilir
enerji kaynaklar›yla ilgili de
önemli çözümler sunabili-
yor. Bu da stratejik bir konu-
dur” diyor.
Çal›flkan, stratejik ürünlerin
çok yüksek rakamlarda üre-
tilmedi¤ini, ancak ihtiyaca
ba¤l› olarak, ihtiyaç ortaya
ç›kt›¤›nda, Y‹TAL’in büyütü-
lebilece¤ini söylüyor. Ancak
bu görevi sadece Y‹TAL’in mi
üstlenece¤ini yoksa gele-
cekte baflka tesislerin de ku-
rulup kurulmayaca¤›n› ise
zaman gösterecek.
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Y‹TAL’in üç görevi var. Tasarlama, teknoloji gelifltirme ve üretme. Tüm bunlar birbirine paralel. Bu çal›flmalarda olabildi¤ince
farkl› kurumlarla koordineli olmak önemli. Elbette laboratuvar› kurmak ve iflletmek de dördüncü görevi say›labilir.
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Y ALTES taraf›ndan ge-
lifltirilerek, laboratuvar
ortam›nda, simülatör-

ler ile test edilen yaz›l›mla-
r›n, ilk defa gerçek silah sis-
temi ile bulufltu¤u bu testin
devam›nda yap›lacak olan
gerçek at›fl testlerinin ise
Türk Deniz Kuvvetleri’nin
M‹LGEM projesi kapsam›nda
üretilen ilk korveti olan TCG
HEYBEL‹ADA (F-511)’n›n li-
man kabul testlerinin ta-
mamlanmas›n›n ard›ndan
bafllanacak deniz kabul test-
leri esnas›nda yap›lmas›
bekleniyor.
YALTES, projedeki ana yük-
lenicisi olan HAVELSAN ile
birlikte, projedeki ifl pay›
kapsam›nda, RAM silah sis-
teminin M‹LGEM Savafl Yö-
netim Sistemi’ne entegras-
yonu üzerinde çal›flmalar›n›
3 y›ld›r sürdürüyor. Bu kap-
samda; gereksinim analizi,
sistem tasar›m›, yaz›l›m ge-
lifltirme, kurulum ve test fa-

aliyetlerini yürüten YALTES,
M‹LGEM Savafl Yönetim Sis-
temi’nin donan›m bileflenleri
kapsam›nda, söz konusu si-
lah›n entegrasyonu için kul-
lan›lan; Alt Sistem Arayüz

Kabineti (SIUC)’nin üretimi
ve testlerini de gerçeklefltir-
di. RAM silah sisteminin 
M‹LGEM’e entegrasyonu
kapsam›nda, proje süresince
gelifltirilen tüm yaz›l›m ve

donan›mlar için kalite kon-
trol, konfigürasyon yönetimi
ve dokümantasyon üretimi
de, gerçeklefltirilen di¤er fa-
aliyetler aras›nda yer al›yor.
M‹LGEM projesinde YALTES’in

ÖZEL HABER
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YALTES, M‹LGEM’e 
RAM Entegrasyonunu

Baflar›yla Gerçeklefltirdi
M‹LGEM Savafl Yönetim Sistemi’ne, YALTES arayüz

yaz›l›mlar› ile entegre edilen RAM nokta savunma füze 

sistemi (Point Defence Missile System / PDMS), silah 

sistemlerinin entegrasyonu ve liman kabul testleri baflar›yla

devam eden TCG HEYBEL‹ADA (F-511)’da ilk kez devreye

al›nd›. ‹flletilen angajman senaryosunda, sisteme entegre

edilen RAM silah sistemi ile ilk iletiflime geçilmesinden,

ateflleme safhas›n›n sonuna kadar olan tüm safhalar›n

baflar›l› bir flekilde tamamland›¤› gözlendi.  Firman›n 

fiubat ay› sonunda yapt›¤› aç›klamada, böyle karmafl›k 

bir sistemin, olas› entegrasyon ve mesajlaflma sorunlar›n›n

hiç yaflanmayarak, "tak çal›flt›r" bir cihaz gibi sorunsuz

çal›flmas›n›n, büyük be¤eni toplad›¤› belirtildi.
Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com
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üstlendi¤i bu entegrasyon
rolünün çok önemli oldu¤u-
nu dile getiren M‹LGEM Pro-
je Yöneticisi Coflkun Cebeci;
“YALTES olarak mevcut ko-
muta kontrol ve entegrasyon
kabiliyetimiz ile Türk Deniz
Kuvvetleri Araflt›rma Merkezi
Komutanl›¤› (ARMERKOM)’un
yönlendirmesi sonucunda el-
de edilen bu baflar›y›, testler
tamamland›¤›nda, proje kap-
sam›nda sorumlu oldu¤u-
muz di¤er sensör ve silah
sistemlerinde de yakalaya-
ca¤›m›za olan inanc›m›z
tam” fleklinde konufltu.
TCG HEYBEL‹ADA (F-511)’de,

YALTES taraf›ndan gelifltiri-
len yaz›l›mlar›n ve donan›m-
lar›n çoklu¤u ile bu sistemle-
rin görevlerini sorunsuz bir
flekilde yerine getirmesinden
dolay› YALTES olarak gurur
duyduklar›n› ifade eden Ce-
beci ayr›ca; “M‹LGEM projesi
kapsam›nda, faaliyetlerimizi
HAVELSAN ve ARMERKOM
ile yak›n bir ifl birli¤i ve uyum
içinde yürütüyoruz. Bu proje,
hem içeri¤i aç›s›ndan, hem
de uzun dönemde YALTES
olarak her türlü savafl yöne-
tim sistemine, her türlü sen-
sör ve silah sisteminin enteg-
rasyonunu yapabilmek yö-

nündeki hedefimize katk›lar›
aç›s›ndan büyük bir önem ta-
fl›maktad›r. YALTES, M‹LGEM
projesindeki baflar›s› saye-
sinde, gelecekteki benzer
projelerin önemli oyuncula-
r›ndan biri olmay› hak etti¤ini
ispatlam›flt›r. F›rsat verildi¤i
takdirde; bu tecrübesini, hem
savunma sanayimiz, hem de
ülkemiz için en iyi flekilde
kullanmak için her türlü gay-
reti gösterecek ve fedakârl›¤›
yapacakt›r.” dedi.

YALTES, ‹TÜ’lü 
Ö¤rencilerle de 
Bulufltu
YALTES, ‹stanbul Teknik Üni-
versitesi (‹TÜ) Savunma Tek-
nolojileri (SAVTEK) Kulü-
bü’nün davetlisi olarak geldi-
¤i ‹TÜ’de, “Deniz Platformla-
r› Savafl Yönetim Sistemleri
için Gereksinimden Çözüme
Mühendislik Yolculu¤u” bafl-
l›kl› bir de seminer verdi. 22
fiubat’ta gerçeklefltirilen se-
miner süresince, çeflitli mü-
hendislik fakültelerinde ö¤-
renimlerine devam eden
‹TÜ’lü ö¤renciler, savunma
sanayimiz ve hâlihaz›rda sür-
mekte olan projeler hakk›n-

da bilgi edinmenin yan› s›ra
savunma sektöründe kariyer
f›rsatlar› üzerine de fikir sa-
hibi olma flans› yakalad›.
YALTES’i temsilen; ‹fl Gelifl-
tirme ve Teklifler Müdürü
Reha Baflatl›, Deniz Komuta
Kontrol Sistemleri Direktörü
Fikrettin Emanet ve Elektro-
nik Tasar›m Mühendisli¤i
Müdürü Orhan Bar›fl’›n kat›l-
d›¤› etkinlikte, ad› geçen yet-
kililer, s›ras›yla; “YALTES Ta-
n›t›m› ve Proje Yaflam Dön-
güsü”, “Savunma Sanayisi
Projelerinde Sistem Mühen-
disli¤i, Yaz›l›m Gelifltirme,
Test ve Entegrasyon” ve “Do-
nan›m Gelifltirme” bafll›kl›
sunumlar ile ö¤rencileri bil-
gilendirdi.
Etkinlikte, genç mühendis
adaylar›na, deniz platformla-
r› üzerine edindi¤i uzmanl›k
üzerine, gereksinimden çö-
züme giden yolda mühendis-
lik serüvenini anlatan 
YALTES, 25 fiubat’ta da Kurt-
köy’deki tesislerinin kap›lar›-
n› ‹TÜ’nün çeflitli mühendis-
lik fakültelerindeki ö¤renci-
lere açarak, ürün ve kabili-
yetleri hakk›nda detayl› bilgi
verdi.
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RAM nokta savunma füze sistemi, M‹LGEM projesinin ilk gemisi olan 
TCG HEYBEL‹ADA (F-511)’in yan› s›ra Amerikan Donanmas› da dâhil olmak üzere pek çok

farkl› kullan›c›n›n gemilerinde kullan›l›yor. Foto¤rafta, USS Green Bay (LPD-20) 
havuzlu ç›karma gemisinden atefllenen bir RAM füzesi görülüyor.

YALTES M‹LGEM ekibi

‹TÜ’lü 
ö¤renciler
YALTES 
tesislerinde

‹TÜ’lü ö¤renciler YALTES’in
kabiliyetleri hakk›nda 

bilgi al›yor.
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T ürk Hava Kuvvetleri,
100’üncü kurulufl y›l
dönümünü kutlama

etkinlikleri kapsam›nda ic-
ra edilen etkinliklerden bir
di¤eri olan, “Türk Hava
Kuvvetlerinin 100 Y›l› Sem-
pozyumu”, 8-10 fiubat ta-
rihleri aras›nda, ‹stanbul
Harbiye Kültür Sitesi’nde
gerçeklefltirildi. 3 gün bo-
yunca süren sempozyumun
aç›l›fl›n› ise Hava Kuvvetleri
Komutan› Hv. Org. Hasan
Aksay yapt›. Yurt içi ve yurt
d›fl›ndan pek çok akade-
misyen ve araflt›rmac›n›n
da kat›ld›¤› sempozyumda,
9 ayr› oturumda, toplam 37
bildiri sunuldu.
Mahmut fievket Pafla’dan
Vecihi Hürkufl’a, Nuri De-
mira¤’dan Sabiha Gökçen’e
kadar, Türk havac›l›k tari-
hine ad›n› yazd›rm›fl pek
çok flahsiyete de de¤inilen
sempozyumun aç›l›fl töre-
niyle efl zamanl› olarak, 8
fiubat 1914’te, “‹stanbul-
Kahire” seferinin ilkinde
flehit düflen pilotlar; Yüzba-
fl› Fethi Bey, Üste¤men Sa-
d›k Bey ve Üste¤men Nuri
Bey’in fiam’daki kabirleri
bafl›nda, Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤›ndan bir heye-
tin kat›l›m›yla bir de tören
düzenlendi.

Gücümüzün Kayna¤›
Türk Halk›d›r
Sempozyumun aç›l›fl›nda
konuflan Org. Aksay, “Gücü-
müzün kayna¤› Türk halk›-
d›r” diyerek, Türk Hava Kuv-
vetlerinin 100’üncü y›l dönü-
münü, Türk halk›yla birlikte
çeflitli etkinliklerle paylafl-
may› hedeflediklerini belirt-
ti. Org. Aksay, konuflmas›n-
da, Türk Hava Kuvvetlerinin
100 y›ll›k geçmifli ile ilgili
baz› tarihi bilgilere de de-
¤indi. 1909 y›l›nda, Mahmut
fievket Pafla’n›n vizyonel
görüflleri ile bafllayan Türk
Hava Kuvvetleri tarihinde,
1911 y›l›nda, Tayyarecilik
Komisyonu’nun kurulma-
s›yla ilk ad›mlar›n at›lmaya
baflland›¤›n› söyleyen Org.
Aksay, hava gücümüzün
oluflturulmas›n›n, Osmanl›
Devleti’nin son dönemine

rast gelmesi nedeniyle, bu
sürecin, Trablusgarp, Bal-
kan ve Birinci Dünya Sava-
fl›’n›n yan› s›ra yokluk ve
mali s›k›nt›larla geçti¤ine
dikkat çekti. Türk Hava Kuv-
vetlerinin ilk hava zaferini,
30 Kas›m 1915’te kazand›¤›-
n› belirten Org. Aksay, Bi-
rinci Dünya Savafl› boyunca,
Çanakkale’den Filistin’e ka-
dar, hemen hemen her cep-
hede, milletinden ald›¤›
güçle, zor flartlar ve k›s›tl›
imkânlarla görev yapt›¤›n›n
da alt›n› çizdi.
Atatürk taraf›ndan, “‹stikbal
Göklerdedir” parolas› ile
ça¤dafl havac›l›¤a uyum sa¤-
layacak güçlü bir hava kuv-
vetinin oluflturulmas› için ça-
l›flmalar›n ise 1925’te baflla-
t›ld›¤›n› ekleyen Org. Aksay,
Cumhuriyet’in ilan›ndan sa-
dece 16 ay sonra, Türk Tay-
yare Cemiyeti, flimdiki ad›yla
Türk Hava Kurumu’nun ku-
ruldu¤unu da belirtti¤i ko-
nuflmas›nda, son dönemde
yap›lan baflar›l› görevlerden
de bahsetti.
Aç›l›fl töreninde konuflma ya-
pan bir di¤er isim olan Prof.

Dr. ‹lber Ortayl›, sempoz-
yumda, hakk› verilmeyen ha-
vac›l›k tarihimizin ele al›na-
ca¤›n› söyleyerek, etkinli¤in
önemine dikkat çekti. Bafl-
kanl›¤›n› Prof. Dr. ‹lber Or-
tayl›’n›n yapt›¤› ilk oturuma
konuflmac› olarak kat›lan
Prof. Dr. Yavuz Unat, Türkle-
rin tarih boyunca bilime ve
astronomiye katk›lar›n› anla-
tan bir sunum yaparken,
Dr.Ö¤.Kd.Alb. Zekeriya Türk-
men de Harbiye Naz›r› Mah-
mut fievket Pafla ve döne-
minde gerçeklefltirilen hava-
c›l›k faaliyetlerine ve Mah-
mut fievket Pafla taraf›ndan,
havac›l›¤›n önemini anlata-
bilmek için haz›rlanan rapor-
lara de¤indi. Bu oturumda,
Türk havac›l›¤›n›n ilk tesisi
olan Tayyare Mektebi’nin ku-
ruldu¤u Yeflilköy’ün, hem si-
vil hem de askeri anlamdaki
öneminin ele al›nd›¤› “Türk
Havac›l›¤›nda Yeflilköy” ve
“Türk Havac›l›¤›n Geliflimin-
de U¤rak Noktalar› Hava Se-
finesinden Tayyareye, 20. YY.
Bafllar›nda Bir Yolculuk
1909-1914” konulu sunumla-
ra da yer verildi.

ÖZEL HABER

76

MSI Dergisi - Mart 2011 www.milscint.com

“Türk kabiliyet ve kudretinin tarihteki
baflar›lar› meydana ç›kt›kça, bütün
Türk çocuklar›, kendileri için 
laz›m olan at›l›m kayna¤›n› tarihte
bulabilecektir.”

Atatürk

Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com

Mahmut
fievket
Pafla
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Türk Hava 
Kuvvetleri, 100 Y›ll›k Tarihini

Masaya Yat›rd›
Hava Kuvvetleri Komutan›
Hava Orgeneral 
Hasan Aksay



Hüzünlü Kahire Seferi
Prof. Dr. Celal fiengör’ün
baflkanl›¤›n› yapt›¤›, “Türk
Havac›l›¤›n›n ‹lk Faaliyetleri”
konulu 2’nci oturumda ise
Suriye’den Prof. Dr. Khairia
Kasmieh ve ‹talya’dan Prof.
Dr. Alessandro Vagnini de bi-
rer sunum yapt›. Prof. Dr.
Kasmieh, “Suriye Semalar›n-
da ‹lk Osmanl› Uçaklar›
1914” bafll›¤›yla, ilk hava fle-
hitlerimizi verdi¤imiz hüzün-
lü Kahire Seferi’ne de¤inir-
ken, Hv.Dr.Ö¤. Alb. F. Rezzan
Ünalp da “‹stanbul-Kahire
Seferi ve Ard›ndaki Tarihi
Gerçek” bafll›¤› alt›nda Kahi-
re seferinin detaylar›n› iflledi.
Harbiye Nezareti’nin, 1914’te,
‹stanbul’dan Kahire’ye ger-
çeklefltirilmesini planlad›¤›
hava seferinin güzergâh›, ‹s-
tanbul, Halep, Beyrut, fiam,
Kudüs, El Arifl, Kahire ve ‹s-
kenderiye olarak belirlen-
miflti. Ancak fiam’dan hava-
land›ktan k›sa bir süre sonra
meydana gelen kazada, Fet-
hi, Sad›k ve Nuri Beyler flehit
olmufltu.

Karadan Havaya 
‹lk Sald›r›lar Türkler
Taraf›ndan Yap›ld›
Konuflmac›lardan Prof. Dr.
Alessandro Vagnini, ‹talyan-
Türk Savafl›’nda yaflananlar
hakk›nda bilgi verdi. Tem-
muz 1910’da kurulan ‹tal-
yan Hava Kuvvetlerinin, ‹tal-
ya’n›n o dönemdeki sömür-
geci politikalar› nedeniyle,

Trablusgarp’›n ele geçiril-
mesi için bafllat›lan savaflta
görev ald›¤›n› belirten Prof.
Dr. Vagnini, savafl teknikleri
aç›s›ndan getirdi¤i yenilikler-
le de öne ç›kan Trablusgarp
Savafl›’n›n gerek ‹talyanlar
gerekse Türkler aç›s›ndan
ilkler bar›nd›rd›¤›na dikkat
çekti. Prof. Dr. Vagnini, göz-
lem raporlar›n›n çok ifle ya-
rad›¤›n› ve savafl planlar›n›n,
bu raporlara göre haz›rland›-
¤›n› ve ilk hava foto¤raflar›-
n›n da bu s›rada çekildi¤ini
belirtti. Yap›lan borularla,
düflman üzerine bomba at›l-
d›¤›n› belirten Prof. Dr. Vag-
nini, “Türkler de bu savaflta
karadan havaya sald›r› yapt›-
lar, savafl tarihinde bir ilkti
bu. Bir ‹talyan uça¤› düflürül-
dü, bir uçak da zorunlu inifl
yapt›. ‹lk havac› savafl esiri de
bu savaflta ‹talyanlar taraf›n-
dan verildi” dedi.

Kafkas Cephesinde
Keflif Uçufllar› ve
7’nci Tayyare Bölü¤ü
Prof. Dr. Süleyman Beyo¤-
lu’nun baflkanl›k etti¤i “Birin-
ci Dünya Savafl›’nda Türk Ha-
va Faaliyetleri” konulu
3’üncü oturum, ayn› zamanda
ilk günün son oturumu oldu.
Bu oturumda, Yrd. Doç. Dr.
Erhan Keleflo¤lu, “Kafkas
Cephesinde ‹cra Edilen Hava

Kuvvetleri” bafll›kl› bir

sunum yapt›. Seferberlik em-
riyle birlikte, Kafkas Bölge-
si’nde, keflif ve gözetleme için
7’nci Tayyare Bölü¤ünün ku-
ruldu¤unu belirten Keleflo¤-
lu, yeterli say›da uçak olma-
mas› ve Almanya’dan gönde-
rilen uçaklar›n ulaflt›r›lma-
s›ndaki sorunlar nedeniyle,
hava harekât›nda ciddi s›k›n-
t›lar yafland›¤›n› belirtti. “Tay-
yare Müfrezesi için uçak ta-
leplerine cevap verileme-
mekteydi” diyen Keleflo¤lu,
çetin olan bu bölgede hava
keflfinin olmamas› ve sadece
süvari birliklerinin bilgileri ile
yetinmek zorunda kal›nmas›-
n›n sorun yaratt›¤›n› söyledi.
7’nci Tayyare Bölü¤ündeki pi-
lotlar›n, tüm zorluklara kar-
fl›n ciddi baflar›lar sa¤lad›¤›n›
ve keflif faaliyetinde önemli
bir rol oynad›¤›n›; 1917 baflla-
r›nda da 7’nci Tayyare Bölü-
¤ünün yükünü hafifletmek
için 10’uncu Tayyare Bölü¤ü-
nün kuruldu¤unu aktaran
Keleflo¤lu, 10’uncu Tayyare
Bölü¤ünün, düflmanla ilk ha-
va muharebesini ise 16 Hazi-
ran 1917’de, bir hava keflfi s›-
ras›nda yaflad›¤›n› ve flehit
verdi¤ini de söyledi.

Almanya’n›n 
Destekleri
Sempozyuma Almanya’dan
kat›lan Tu¤g. (E) Eckhard 
Lisec, ayn› oturumda yapt›¤›

sunumunda, “1918 Y›l›na Dek
Türk-Alman Hava Kuvvetleri
‹fl Birli¤inin Erken Dönemi”
konusunu anlatt› ve 1912 y›-
l›nda Türk-Alman ortakl›¤›
olarak, ilk hava balonlar›n›n
getirildi¤ini belirtti. Tu¤gene-
ral (E) Lisec, Almanya’n›n
Türk havac›l›¤›na bir di¤er
katk›s›n›n ise Yeflilköy’deki pi-
lot okulunun kurulmas›nda ve
pilotlar›n e¤itiminde verilen
destek oldu¤unu söyledi.

Havac›l›¤›n Öneminin
Ortaya Ç›kmas›
Sempozyumun ikinci günü,
Kurtulufl Savafl›’nda Türk Ha-
va Kuvvetleri konusuyla bafl-
lad›. Baflkanl›¤›n› ABD’den
Prof. Dr. David C. Montgo-
mery’nin yapt›¤› 4’üncü otu-
rumda, Türk Hava Kuvvetleri-
nin Kurtulufl Savafl›’ndaki rolü
ve geçirdi¤i süreç belgelerle
anlat›ld›. Oturuma Dr. Y. Do-
¤an Çetinkaya, Doç. Dr. Rah-
mi Do¤anay, Dr.Ö¤.Alb. Suat
Akgül ve Özlem Y›ld›z konufl-
mac› olarak kat›ld›. 
Bu oturumda ele al›nan di¤er
konular ise “Kurtulufl Savafl›
Bafl›nda Hava Gücü Olufltur-
ma Çabalar› ve ‹lk Hava Kuv-
vetleri Görevleri”, “‹stiklal
Savafl›’nda ‹talya’dan Al›nan
Uçaklar ve Bunlar›n Savafl-
taki ‹fllevi”, “Büyük Taarruz-
da Türk Hava Kuvvetlerinin
Faaliyetleri ve Havac›lar›n
Rolü” ve “Kurtulufl Sava-
fl›’nda Zafere Giden Yolda
Hava Keflif Raporlar›n›n
Önemi” oldu.
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Cumhuriyet döneminin ilk y›llar›nda envanterimizde bulunan Alman yap›m› Rohrbach Ro.III Rodra uça¤›
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Atatürk ve Hava 
Kuvvetlerimiz
Sempozyumun 5’inci oturu-
munda, “Atatürk Dönemi
Türk Hava Kuvvetleri” konu-
su ele al›nd›. Oturum Baflka-
n› Prof. Dr. F. Temuçin Ertan,
“Burada bulunmam›z› Ata-
türk’e borçluyuz” sözleri ile
oturumu açt›. Bu oturumun
ilk bildirisini sunan Hv.Dr.
Ö¤.Bnb. Osman Yalç›n, “Ata-
türk’ün Havac›l›k Anlay›fl› ve
Atatürk Dönemi Türk Hava
Kuvvetleri” konusunda bilgi
verdi. Binbafl› Yalç›n, 1911-
1922 y›llar› aras›nda geçen
milli mücadelede, Atatürk’ün
cephelerde edindi¤i izlenim-
ler ile havac›l›¤›n önemini
anlad›¤›n› belirterek, “Hava-
c›l›¤›n önemi Birinci Dünya
Savafl›’nda tam olarak ortaya
ç›km›flt›r” dedi.
1 Kas›m 1924’te, Atatürk’ün,
TBMM’nin aç›l›fl konuflma-
s›nda, dikkatleri havac›l›¤a
çekti¤ini belirten Binbafl›
Yalç›n, Atatürk’ün “Göklerde
bizi bekleyen yeri almak zo-
runday›z” sözlerini hat›rlatt›
ve “100 y›ll›k havac›l›k tari-
hinde, 213 farkl› uçak tipi yer
alm›flt›r. Bunlar›n 40 tipi Ata-
türk dönemindedir” dedi.

Dünyan›n ‹lk Kad›n
Savafl Pilotu Sabiha
Gökçen
Sempozyumda, Yrd. Doç. Dr.
Serap Tafldemir de “Cumhu-
riyet Modernleflmesinde Ör-
nek Model: Sabiha Gökçen”
bafll›kl› bildirisini sundu.
Dünyan›n ilk kad›n savafl pi-
lotu olan Sabiha Gökçen’i, si-
vil ve askeri yaflam› ile ön
plana ç›karan Tafldemir, Ata-
türk’ün kad›nlar üzerine yap-
t›¤› konuflmalara da de¤ine-
rek; “Cumhuriyet'in ilan›yla

birlikte yeni bir toplum ku-
ruldu. Yeni bir kültür olufltu-
rulmaya çal›fl›ld›. Bu kap-
samda, kad›nlara önemli rol-
ler verildi ve bunlar›n yerine
getirebilmesi için düzenle-
meler yap›ld›. Bu düzenle-
melerin en önemlilerinden
birisi de, 1930’lu y›llarda bir
Türk k›z› olan Sabiha Gök-
çen’in hem sivil hem de as-
keri pilot olarak dünya tarihi-
ne geçmesidir” fleklinde ko-
nufltu.

‹ki Savafl Aras› 
Dönemde Türk 
Askeri Havac›l›¤›
“Sembol ve K›l›ç: ‹ki Savafl
Aras›nda Türk Askeri Hava-
c›l›¤›n›n Güvenilir Bir Uzun
Menzilli Darbe Kabiliyetini
Gelifltirmesi, Rodra ve Mar-
tin Bombard›man Uçaklar›-
n›n Rolü” bafll›kl› bir sunum
yapan Prof. Dr. David C.
Montgomery, aç›klamala-
r›nda Rohrbach Ro.III Rodra,
Martin 139WT ve Vultee 
V-11GBT bombard›man
uçaklar› ile ilgili genifl bilgi-
lere yer verdi. Prof. Dr. Mont-
gomery, o dönemde Türkiye
ile Yunanistan ve ‹talya ara-

s›nda yaflanan sorunlar›n
afl›lmas›nda, bu uçaklar›n
nas›l kullan›ld›klar›n› da an-
latt›. Bunun bir k›l›ç vazifesi
gördü¤üne dikkat çeken
Prof. Dr. Montgomery, “Tür-
kiye’nin, kritik bir dönemde
bu teknolojilere para ay›rma-
s› çok önemliydi” dedi.

Hava Kuvvetleri 
Yeniden Yap›lan›yor
Sempozyumun 6’nc› oturu-
munda “Türk Hava Kuvvetle-
rinin Yeniden Yap›lanmas›”
konusu ele al›nd›. Baflkanl›-
¤›n› Prof. Dr. Hale fi›vg›n’›n
yapt›¤› oturumda ilk konufl-
may› yapan Hv.Bnb. Sabit Çe-
tin “1939-1945 y›llar› aras›n-
da Türk Hava Kuvvetlerinin
Yeniden Yap›lanmas›” konu-
sunu sundu.
Binbafl› Çetin konuflmas›nda
‹kinci Dünya Savafl› dönemini
de¤erlendirdi. “1928 y›l›ndan
bafllayarak Milli Savunma
Bakanl›¤› ve Genelkurmay
Baflkanl›¤›na ba¤l› olan hava
birli¤inin daha sonra tek bir
çat› alt›nda topland›¤›n›” be-
lirten Binbafl› Çetin, ‹kinci
Dünya Savafl› döneminde
Türk Hava Kuvvetlerinin du-
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TBMM’nin 3’üncü Yasama
Y›l› Aç›l›fl Konuflmas›
“Hava Kuvvetlerimiz için bütün uçaklar›m›z›n ve motorlar›n›n
ülkemizde yap›lmas› ve hava harp endüstrimizin de bu temele göre
gelifltirilmesi gerekir. Hava Kuvvetlerinin ald›¤› önemi göz önünde
tutarak, bu çal›flmalar› planlamak ve bu konuyu lay›k oldu¤u
önemle ulusun gözleri önünde canl› tutmak gerekir.”

Atatürk, 1937

Sabiha Gökçen
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rumunu ve yaflanan s›k›nt›la-
r› anlatt›.
“Amerikan Yard›m Heyeti
Belgelerinde Türk Hava Kuv-
vetlerinin Yeniden Yap›lan›fl›,
1947-1954” bafll›kl› sunumu
ise Fatih Tokatl› yapt›. Türk
Hava Kuvvetleri’nin silah
al›mlar› ve yaflan›lan s›k›nt›-
lar› anlatan Tokatl›, ABD’den
al›nan uçaklarla birlikte ya-
flanan, hem yedek parça
hem de üretim s›k›nt›lar›n›
aktard›. Yard›m sürecinin
1947 y›l›nda bafllad›¤›n› belir-
ten Tokatl›, o dönemde Ame-
rikan Yard›m Heyeti’nin Tür-
kiye’nin jete geçifl sürecini
nas›l planlad›¤›n› anlatt›. Bu
çal›flmalar›n zaman zaman
Türk Hükümeti’nden haber-
siz yürütüldü¤ünü belirten
Tokatl›, Türkiye’nin uçak
imalat› çal›flmalar› ile bu du-
ruma son verdi¤ini ifade etti.

NATO ile Etkileflim
Hv.‹sth.Yb. Levent Selvi ve
Hv.Plt.Yzb. Bahattin Akçay,
“Türkiye’nin NATO’ya Girifli
ve NATO-Türk Hava Kuvvet-
lerinin Karfl›l›kl› Etkileflimi”
konusu hakk›nda bilgiler
verdi. Türkiye’nin NATO üye-
si olmas›yla Hava Kuvvetle-
ri’nde pervaneli uçaklar›n jet
uçaklar›yla modernize edil-
meye baflland›¤›n› belirten
Yüzbafl› Akçay, “Türkiye 
NATO’ya üye olmakla Avru-
pa’daki ülkelerle birlikte ha-
reket edebilme imkân› ka-
zanm›flt›r. Türk Silahl› Kuv-
vetleri NATO’ya üye olduktan

sonra d›fl güçlere ba¤›ml› ha-
le gelmifltir. Yaflan›lan olay-
lar sonucu ABD ambargo-
sundan en çok etkilenen Ha-
va Kuvvetleri olmufltur” diye-
rek durumu de¤erlendirdi.

Havac›l›k Sanayimiz de
Unutulmad›
Baflkanl›¤›’n› Prof. Dr. Arsev
Erarslan’›n yapt›¤›, 7’nci ve
ikinci günün son oturu-
munun bafll›¤› ise “Kurulu-
flundan Günümüze Türk Ha-
va Harp Sanayi” oldu. “Gü-
nümüz Türk Hava Harp Sa-
nayisinin De¤erlendirilme-
si” bafll›kl› bildirisinde, y›lla-
ra göre çal›flmalar› anlatan
Savunma Sanayii Müsteflar-
l›¤› Uçak Daire Baflkan› Ya-
kup Tafldelen, bildirisini, Ar-
Ge çal›flmalar›na önem ver-
mek gerekti¤inin alt›n› çize-
rek tamamlad›.
Bu oturumda günün son bil-
dirisini de TUSAfi Entegre
Uçak Grup Baflkan› Özcan
Ertem, “Kuruluflunun
100’üncü Y›l›nda Hv.K.K.l›¤›n›
Destekleyen TUSAfi” bafll›¤›
alt›nda yapt›. TUSAfi’›n ku-
rulmas›n›n çok önemli oldu-
¤unu söyleyerek sözlerine
bafllayan Ertem, TAI’nin ku-
ruluflundan ve TAI’deki ya-
banc› hisselerin sat›n al›n-
mas› ve TUSAfi ile birleflme
sürecinden de bahsetti. Bu-
gün gelinen noktada, 
TUSAfi’›n, e¤itim uçaklar›,
helikopterler ve yürüttü¤ü
modernizasyon çal›flmalar›
gibi faaliyetleri hakk›nda da

bilgiler veren Ertem, 
HÜRKUfi e¤itim uça¤›n›n
2012’de, HÜRKUfi B’nin 2013
y›l›nda ve HÜRKUfi C’nin de
2015 y›l›nda tamamlanaca¤›-
n› belirtti.

K›br›s Harekât›nda
Hava Kuvvetlerinin
Rolü
Baflkanl›¤›n›, Hv. Korg. (E)
Erdo¤an Karakufl’un yapt›¤›,
“Türk Hava Kuvvetlerinin Ha-
rekâtlar›” bafll›kl› 8’inci otu-
rumda da Atatürk’ün havac›-
l›¤a verdi¤i büyük önem gün-
demdeydi. Çanakkale’de,
Atatürk’ün arac›na hava sal-
d›r›s› düzenlendi¤ini ve flofö-
rünün hayat›n› kaybetti¤inin
hat›rlat›ld›¤› aç›l›fl konuflma-
s›nda, Musul ve Kerkük’ün
kayb›nda da ‹ngilizlerin hava
gücünü artt›rmas›n›n büyük
rolü oldu¤u belirtildi.
Oturumda, Hv.Plt.Kur. Alb.
Cengiz Karacabey “1964 K›b-
r›s Hava Harekât›” konusun-
da detayl› bilgiler sundu.
Dört gün süren 1964 Hava
Harekât›’n›, tarihimizde ger-
çeklefltirilen en ciddi ve etki-
li operasyon olarak nitelen-
diren Kur.Alb. Karacabey,
harekât›n amac›na ulafl›la-
rak, Makaryos’un pes etme-
sinin sa¤land›¤›na dikkat
çekti ve 8 A¤ustos günü Pilot
Yüzbafl› Cengiz Topel’in de
flehit edildi¤i hava harekât›-
n›n, 1974 y›l›na kadar Rum
kesiminin bask›s›n›n ertelen-
mesine neden oldu¤unu ha-
t›rlatt›.

Oturumda Hv.Per.Yzb. Atasay
Özdemir de “1974 K›br›s Ba-
r›fl Harekât› Kapsam›nda
Türk Hava Kuvvetleri Taraf›n-
dan ‹cra Edilen Hava Harekâ-
t› ve Görevleri Üzerine Bir De-
¤erlendirme” konulu bildirisi-
ni sundu. Yzb. Özdemir, 1974
K›br›s Bar›fl Harekât›’nda, ta-
rihimizde ilk kez, hava araçla-
r› ile kara araçlar›n›n ortak
kullan›ld›¤›n› belirtti.
Bu oturumda sundu¤u bildi-
risinde, Hv.Plt.Tu¤g. Kaz›m
Öndül, “Afganistan’da Türk
Hava Kuvvetleri Taraf›ndan
‹cra Edilen Görevler” hakk›n-
da bilgiler verdi. Kabil flehri-
ni ilk devrald›klar› zaman en-
kaz oldu¤unu anlatan Tu¤g.
Öndül, “Y›k›lmam›fl tek bir
bina yoktu. Hava alan›nda
patlamam›fl bombalar vard›.
May›nlar›n temizlenmesi ge-
rekiyordu. May›n haritas› ol-
mad›¤› için zorlu bir görevdi.
Binalar›n içinde, ya¤mur ve
hava koflullar›ndan korun-
mak için çad›rlar kuruldu.
Bütün olumsuzluklara ra¤-
men eflit, mesafeli, dengeli
ve nazik davran›fllarla sorun-
lar çözülmeye çal›fl›ld›” dedi.
Görev yapan komutanlar›n
görev sürelerinin k›sa olma-
s› nedeniyle, devaml›l›kta s›-
k›nt›lar yafland›¤›n›n alt›n›
çizen Tu¤g. Öndül, Kabil Ha-
vaalan›’nda yap›lanlar› de-
tayl› olarak anlatt›. Tu¤g.
Öndül, Türk Hava Kuvvetle-
rinin Afganistan’da tarih
yazd›¤›n› söyleyerek sözleri-
ni tamamlad›.
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Hv.Plt.Tu¤g. Kaz›m ÖndülTUSAfi Entegre Uçak Grup Baflkan› Özcan Ertem
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Kapan›fl Oturumunda
Bugün Konufluldu
Baflkanl›¤›n› Hv.Plt.Tu¤g. ‹d-
ris Aksoy’un yapt›¤› ve sem-
pozyumun kapan›fl oturumu
olan 9’uncu oturumun bafll›¤›
ise “Günümüz Türk Hava
Kuvvetleri” oldu. Son otu-
rumda, Hv.Plt.Yzb. Coflkun
Kürkçü, “Dünyada Askeri Ha-
vac›l›¤›n Konumu ve Gelece-
¤i”; Hv.Ö¤.Bnb. Selami Y›ld›z
ise “Hava Kuvvetleri’nde E¤i-
tim” konusunda bir bildiri
sundu. ‹yi e¤itilmifl, havac›l›¤›
bir yaflam tarz› olarak benim-
semifl bireylerden oluflmufl
bir Hava Kuvvetleri olufltur-
man›n önemine dikkat çeken
Binbafl› Y›ld›z, “Subay E¤itim-
leri” konusuna da de¤indi ve
“‹yi yetiflmifl bir personel, Ha-
va Kuvvetleri’nin en de¤erli
unsurudur” dedi.
Hv.Plt.Kur.Yzb. Ahmet Özde-
mir, “Hava Kuvvetlerinin ‹m-
kân ve Kabiliyetleri” konusu-
na de¤indi¤i bildirisinde,
Türk Hava Kuvvetlerinin sa-
hip oldu¤u imkân ve kabili-
yetler hakk›nda örneklerle
bilgi verdi. LANTIRN sistemi
ile gece alçak uçufllar, hava
savunma sistemleri, arama
kurtarma ve insans›z hava
araçlar› ile yap›lan istihbarat
ve keflif faaliyetleri gibi bafl-
l›klar hakk›nda kat›l›mc›lar›
bilgilendiren Yüzbafl› Özde-
mir, savafl d›fl› askeri hare-
kât çerçevesinde; Bosna
Hersek ve Kosova Harekât›,
Balt›k Hava Polisli¤i, Afga-
nistan Uluslararas› Harekât›,
Kongo Harekât› ve Anadolu
Kartal› gibi yurt içi ve yurt d›-
fl› çal›flmalardan bahsetti.

Hv.Plt.Kur.Bnb. Ahmet Tar›k
Ayd›n ise “Hv.K.K.l›¤›n›n Ge-
lecek Vizyonu, Projeleri ve
Uzay Faaliyetleri” ana bafll›¤›
alt›nda bilgiler aktard›. “Türk
Hava Kuvvetleri her zaman
ça¤›n›n önünde olmay› ba-
flarm›flt›r” diyen Kur.Bnb.
Ayd›n, her zaman en ileride
yer almay› da baflaraca¤›n›
vurgulad›. Bildirisinde Hava
Kuvvetlerinin ihtiyaçlar›na
yönelik yürütülen çeflitli pro-
jelere yer veren Kur. Bnb.
Ayd›n, “Milli Muharip Uçak
Gelifltirilmesi” projesi ile ilgi-
li al›nan karar›n›n öneminin
alt›n› çizdi. Kur. Bnb. Ayd›n,
“Türk Hava Kuvvetleri her
zaman bölgesinde güç ve ba-
r›fl simgesi olmaya devam
edecektir” sözleri ile sunu-
munu tamamlad›.

Devam› Gelecek…
Sempozyumun de¤erlendir-
me ve kapan›fl konuflmas›n-
da Hava Kuvvetleri Kurmay
Baflkan› Hv. Korg. Abidin
Ünal, ilki gerçeklefltirilen
Türk Hava Kuvvetleri Tarih
Sempozyumu çerçevesinde,
sunulan bildirilerle tarihimi-
zin incelendi¤ini; geçmiflte
yaflananlardan dersler ve
kazan›mlar elde edildi¤ini ve
elde edilen bilgilerin gelece-
¤e ›fl›k tutmas›n›n amaçlan-
d›¤›n› söyledi.
Sempozyumun, 100 y›ll›k
Hava Kuvvetleri tarihinin
incelenmesi bak›m›ndan
amac›na ulaflt›¤›n› belirten
Korg. Ünal, “Önemli tespit-
lerimizden biri olarak orta-
ya ç›km›flt›r ki; daha aka-
demik olarak çal›flmam›z

gereken çok konular var”
dedi.
“En ciddi dönemimiz Atatürk
dönemi” fleklinde sözlerini
sürdüren Korg. Ünal, Ata-
türk’ün hava stratejimizin
temelini att›¤›n› ve bu stra-
tejinin de üç temeli oldu¤u-
nu vurgulad›. Korg. Ünal,
bunlardan ilkinin, Ata-
türk’ün, “Göklerine sahip ol-
mayan ülkeler, gelecekleri-
ne sahip olamaz” sözleri ile
vurgulad›¤› güçlü Hava Kuv-
vetleri oldu¤unu; ikincisinin
ise “Bütün tayyarelerimizin
ve motorlar›n›n memleketi-
mizde yap›lmas› ve hava
harp sanayinin de bu esasa
göre inkiflaf ettirilmesi icap
eder.” sözü ile milli harp sa-
nayisine dayal› bir hava kuv-
vetine ihtiyaç oldu¤unu söy-
ledi. Stratejinin üçüncü te-
melinin ise “Havac›l›¤› mil-
letin ifli yapmak” sözü ile vü-
cut bulan, millet deste¤i ol-
du¤unu da ekledi.
Korg. Ünal, sonuncu temelin,
Birinci Dünya Savafl› döne-
minde “tayyare ianesi” uygu-
lamas› fleklinde; Atatürk dö-
neminde ba¤›fl uçaklar uygu-
lamas› fleklinde ve 1971 y›l›n-
da bafllat›lan “kendi uça¤›n›
kendin yap” kampanyas›

fleklinde hayata geçirildi¤ini
ve bu durumun dünyada efli
görülmemifl bir kadirflinasl›k
olarak görüldü¤ünü de söz-
lerine ekledi.
Sunumlar›n bir kitap halinde
yay›nlanaca¤›n› ve sempoz-
yumun, bundan sonraki ça-
l›flmalara ›fl›k tutmas› te-
mennilerini de dile getiren
Korg. Ünal, etkinli¤in iki y›l
arayla yap›lmas›n›n amaç-
land›¤›n› belirtti.
Türk Hava Kuvvetleri, kuru-
luflundan günümüze, uçak
üretiminden yedek parça
konular›na kadar pek çok
k›s›tlama ve zorluklarla
karfl› karfl›ya kalm›fl olsa
da, bugün gelinen noktada,
dünyada, kendisine oldukça
sayg›n bir yer edinmifl bulu-
nuyor. Kendisini zaman za-
man s›n›rlam›fl olsa da bir
NATO üyesi olman›n avan-
tajlar›n› da kullanmay› bil-
mifl olan Türk Hava Kuvvet-
leri, 21’inci yüzy›lda, dünya-
n›n en güçlü kuvvetlerinden
biri haline geldi. Son dö-
nemde pek çok baflar›l› gö-
reve de imzas›n› atan Türk
Hava Kuvvetleri, bugün sa-
hip oldu¤u sayg›n yeri gele-
cekte daha da çok pekifltir-
meyi hedefliyor.

ÖZEL HABER
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Hava Kuvvetleri
Kurmay Baflkan›
Hava Korgeneral
Abidin Ünal

Anadolu Kartal› Tatbikat›’nda göreve haz›rlanan bir F-16

©
T

ü
rk

 H
av

a 
K

u
v
v
et

le
ri

 K
o
m

u
ta

n
l›

¤›

©
M

S
I

D
ergisi





ÖZEL HABER

82 Kemal Atatürk’ün,
“Türk çocu¤u atalar›n›
tan›d›kça, daha büyük

ifller yapmak için kendinde
kuvvet bulacakt›r” özdeyiflin-
den ilham al›narak, mümkün
oldu¤unca asl›na sad›k kal›-
narak yeniden infla edilen
TCG NUSRET (N-16) sayesin-
de, toplumumuzun kendi ta-
rihine olan bilincini artt›rma-
n›n yan› s›ra özellikle gençle-
re deniz sevgisini afl›lamak
hedefleniyor.
1915 y›l›nda yaflanan Çanak-
kale Deniz Muharebeleri s›-

ras›nda, Yüzbafl› Hakk› Bey
komutas›ndaki Nusret May›n
Gemisi, 7 Mart’› 8 Mart’a
ba¤layan gece yar›s›, elde
kalan son 26 adet may›n›, de-
niz harekât›n›n gerektirdi¤i
usulde, Çanakkale Bo¤a-
z›’n›n Karanl›k Liman› mev-
kiinde k›y›ya paralel olarak
döflemeyi baflarm›flt›. Mütte-
fikler taraf›ndan fark edile-
meyen bu may›nlar, 
18 Mart’ta ‹ngilizlerin 
Irresistible, Ocean ve Bouvet
z›hl›lar›n› bo¤az›n sular›na
gömdü¤ü gibi; Inflexible, Ga-

ulois ve Suffren z›rhl›lar›na
verdi¤i hasar sonucu, bu ge-
milerin de savafl d›fl› kalma-
lar›n› sa¤lam›fl ve 18 Mart
Çanakkale Deniz Zaferi’nin
kazan›lmas›nda büyük rol
oynam›flt›. Böylece, Türk ulu-
su için sadece bir savafl ya da
bir toprak parças›n› temsil
etmenin ötesine geçen ve di-
rilifl anlam›na gelen Çanak-
kale’de, müttefik donanma-
s›n›n bel kemi¤ini k›ran Nus-
ret May›n Gemisi, dünya 
harp tarihinde de kendisine
önemli bir yer edindi.

Tarih Yeniden 
Canland›r›lacak
‹nflas›na 9 Ekim 2009’da bafl-
lanan, 27 Eylül 2010’da deni-
ze indirilen ve 11 fiubat’ta
gerçeklefltirilen toka edilme
töreninin ard›ndan hizmete
girifl belgesi alarak Deniz
Kuvvetleri envanterine kat›-
lan TCG NUSRET (N-16), Ça-
nakkale Askeri Müze Müdür-
lü¤ü taraf›ndan, yaz aylar›nda
belirli bir program dâhilinde
görevlendirilerek, tarihi an-
ma günleri, tören ve bayram-
larda, Çanakkale Deniz Sa-

MSI Dergisi - Mart 2011 www.milscint.com

Birinci Dünya Savafl›’nda Çanakkale
Bo¤az›’n›n savunulmas›nda ve burada
cereyan eden deniz muharebelerinde
elde edilen zaferde büyük bir rol 
oynayarak, Türk askerine moral ve 
Türk milletine de sevinç kayna¤› olan
Nusret May›n Gemisi, Gölcük Tersanesi
Komutanl›¤› taraf›ndan, yüzer bir müze
gemisi olarak, asl›na uygun flekilde
yeniden tasarlan›p, infla edildi. 11 fiubat’ta
Gölcük Deniz Ana Üs Komutanl›¤›nda
düzenlenen törenle Türk Bayra¤› ve
Komutan Flandras›n›n toka edildi¤i 
geminin, böylece Deniz Kuvvetlerinin
envanterine kat›l›m› da gerçeklefltirildi.
Deniz Kuvvetleri Komutan› Oramiral U¤ur
Yi¤it ve Gölcük Tersanesi Komutan›
Tu¤amiral fievki fiekerefeli’nin yan› s›ra
çok say›da muvazzaf ve emekli subay,
Gölcük Tersanesi çal›flanlar›,
akademisyenler ve bas›n mensuplar› da
TCG NUSRET (N-16)’ya Türk Bayra¤› ve
Komutan Flandras› Toka Etme
Töreni’nde haz›r bulundu.
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com

Nusret May›n Gemisi 
Yeniden Hayat Buldu
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vafllar›’n› yerinde temsili ola-
rak canland›racak. Mürette-
bat›yla birlikte 18 Mart’ta ilk
seyir görevine ç›kacak olan
gemi, görevini icra edece¤i
Çanakkale’ye gidecek. TCG
NUSRET (N-16) müretteba-
t›yla birlikte 6 ay ila 1 y›l ara-
s›nda sürece¤i tahmin edilen
e¤itimlerin ard›ndan, çeflitli
tarihi anma günleri, tören ve
bayramlarda di¤er limanlar›-
m›zdaki harici görevlere de
gönderilebilecek.

Yo¤un Bir 
Çal›flman›n Ürünü
Kolektif bir çal›flma ile infla
edildi¤i belirtilen geminin,
asl›na uygun halde tasarlan-
mas› için, dönemle ilgili tüm
arfliv ve kitaplar incelenmifl.
Çal›flmalar boyunca, yaklafl›k
8000 adet doküman›n foto¤-
raf›na baflvurulmufl ve pek
çok akademisyen ve tarihçi-
den de yard›m al›nm›fl. Gemi-
de kullan›lan donat›m malze-
melerinden, seyir aletlerine
ve haritalara kadar, mümkün
oldu¤unca orijinal veya Birin-
ci Dünya Savafl› dönemine ait
teçhizat kullan›lmaya azami
gayret gösterilmifl.

Gölcük Tersanesinin
482’nci Gemisi
Törende konuflma yapan Göl-
cük Tersanesi Komutan› Tu-
¤amiral fievki fiekerefeli, 84
yafl›nda olan Gölcük tersane-

sinin, bugüne dek infla etti¤i
482’nci gemi olan TCG 
NUSRET (N-16)’n›n, 316 ifl
günü ve 458 takvim gününde
tamamland›¤›n› söylerken,
geminin söz verilen tarihte
teslim edilmesinden de duy-
du¤u mutlulu¤u ifade etti. Tu-
¤amiral fiekerefeli, ça¤dafl,
ahlakl›, bilgi seviyesi ve po-
tansiyeli yüksek insan gücü
ile tasar›m yetene¤ine sahip,
ulusal kaynaklar› azami ola-
rak kullanarak donanmaya
etkin, verimli ve kaliteli hiz-
met veren, örnek al›nacak bir
tersane olma amac›n› tafl›-
d›klar›n› da sözlerine ekledi.

Harp Tarihindeki
Yeri Büyük
Tu¤amiral fiekerefeli’nin ar-
d›ndan kürsüye ç›kan Deniz
Kuvvetleri Komutan› Orami-
ral U¤ur Yi¤it ise Nusret Ma-
y›n Gemisi’ni, Türk milletinin
iflgalci güçlere karfl› kahra-
manca direniflini simgeleyen
ve ‹stiklal Savafl›’n›n müca-
dele ruhunun yükseldi¤i Ça-

nakkale’de elde edilen bafla-
r›n›n sessiz kahraman› ola-
rak tan›mlad›¤› konuflma-
s›nda, “Mavi sularla ilk bu-
luflmas›ndan bir as›r sonra,
bugün, Nusret’in yeniden
do¤ufluna hep birlikte tan›k-
l›k ediyoruz” dedi.
Oramiral Yi¤it, “Küçücük bir
k›v›lc›mdan, yenilmez deni-
len müttefik donanmas›n›
ma¤lup edecek atefli yakan,
360 tonluk mütevaz› Nus-
ret’tir. Geminin harp tarihi-
nin nadir örneklerinden biri
olarak icra edilen taktik ha-
rekât ile kazan›lan deniz ha-
rekât› öylesine stratejik bir
tesir yaratm›flt›r ki, müttefik
güçler, deniz harekât›ndan
vazgeçip kara harekât›na yö-
nelmek zorunda kalm›flt›r.
Anafartalar’da dirayetli sevk
ve iradesiyle Mustafa Ke-
mal’in, düflman› bir kez daha
karada yenilgiye u¤ratmas›-
na da vesile olmufltur” diye-
rek, Nusret May›n Gemisi’nin
tafl›d›¤› anlam› bir kez daha
vurgulad›. Konuflmas›nda,

tarihi may›n döküfl plan›n›n
mimarlar› Binbafl› Nazmi
Bey ve Yüzbafl› Hakk› Bey ile
Nusret gemisinin kahraman
personelini de anan Oramiral
Yi¤it, TCG NUSRET (N-16)’y›
Çanakkale’de destan yazan
Mustafa Kemal ve silah arka-
dafllar›na ve vatan u¤runa
canlar›n› feda eden tüm fle-
hitlerimize ithaf etti. Oramiral
Yi¤it konuflmas›n›n sonunda,
tasar›m›ndan inflas›na, müm-
kün oldu¤unca asl›na sad›k
kal›nan TCG NUSRET (N-16)
ile ilgili olarak eksikliklerin
elbette olabilece¤ini ve tarih
uzmanlar›n›n görüfl ve öneri-
leri do¤rultusunda her türlü
tedbiri almaya ve düzeltme-
leri yapmaya da haz›r olduk-
lar›n› belirtti.

Müze Gemi Seyir 
Öncesi ‹lk Konuklar›n› 
A¤›rlad›
Tören s›ras›nda TCG NUSRET
(N-16) Gemisi komutan› Dz.
Kd. Yüzbafl› Burak fiimflek’e
Türk Bayra¤› verildi. Gemiye
Türk Bayra¤› ve Komutan
Flandras›n›n toka edilmesinin
ard›ndan ise Deniz Kuvvetleri
Komutan› Oramiral U¤ur Yi¤it
ve Gölcük Tersanesi Komuta-
n› Tu¤amiral fievki fiekerefeli
eflli¤inde, aralar›nda 14’üncü
Deniz Kuvvetleri Komutan›
Oramiral ‹rfan T›naz, 17’nci
Deniz Kuvvetleri Komutan›
Oramiral Salim Derviflo¤lu,
19’uncu Deniz Kuvvetleri Ko-
mutan› Oramiral Bülent Alp-
kaya, 21’inci Deniz Kuvvetleri
Komutan› Oramiral Yener Ka-
rahano¤lu ve 22’nci Deniz
Kuvvetleri Komutan› Orami-
ral Metin Ataç’›n da bulundu-
¤u emekli amiraller gemiyi
gezdi.
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1911 y›l›nda Almanya'n›n Kiel flehrinde k›za¤a çekilen ve 1913 y›l›nda Osmanl› Donanmas›'na kat›lan Nusrat May›n Gemisi, 2003
y›l›nda, Mersin Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan müze haline getirildi. Gemi, flu anda Tarsus Çanakkale Park›’nda sergileniyor.
Geminin “Nusrat” olan ismi de zaman içinde “Nusret” fleklinde kullan›lmaya baflland›.

Deniz Kuvvetleri Komutan› Oramiral U¤ur Yi¤it Gölcük Tersanesi Komutan› Tu¤amiral fievki fiekerefeli
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Siyaset bilimcilerin de-
¤erlendirmelerine göre,
her ne kadar 1960’tan

beri ortak bir Arap kimli¤i
gerçekleflememifl olsa da,
Arap ‹syan› olarak adland›r›-
lan Tunus ve M›s›r’da yaflanan
tarihsel olaylar›n yans›malar›,
Ürdün, Suriye, Yemen ve
Suudi Arabistan’da da görül-
meye bafllayacakt›r. Peki ya
Afrika K›tas›’n›n geri kalan›n-
da? Tunus ve M›s›r, sadece
co¤rafi konumlar› nedeniyle
de¤il, ayn› zamanda, k›tan›n
bütün ülkelerine örnek olan
siyasi ve entelektüel ayd›n-
lanmac› rolleri nedeniyle, Af-
rika ülkesi kabul edilen ku-
zeydeki Arap ülkelerindendir.
1956’dan 1970’e kadar yöne-
timde kalan M›s›r lideri Ce-
mal Abdül Nas›r, 1954 y›l›nda
yazd›¤› “Devrimin Felsefesi”
adl› eserinde, M›s›r’›, “Arap,
Müslüman ve Afrikal›” olarak
nitelendirmifltir. Ayr›ca Ceza-
yirli ünlü siyasetçi ve ba¤›m-
s›zl›k hareketinin teorisyeni
kabul edilen Frantz Fanon da,
Cezayir Devrimi’nin Afrika K›-
tas›’ndaki devrimlere öncülük
etti¤ini iddia etmifltir. Her iki
siyasetçinin de hayali, ortak
düflman olan sömürgeci Av-
rupal›lara karfl› birleflmifl bir
Afrika olmufltur.
Ancak elli y›l sonra görülen
manzara, Afrikal› uluslar›n
ortak olarak yapt›klar› müca-
delenin, hala, iflsizlik, yüksek
g›da fiyatlar› ve demokratik
seçimler yapmalar›na ra¤-
men, sonuçlar›n› uygulama-
yan ve yönetimi muhalefete

devretmeyen rejimlere karfl›
oldu¤udur.
Tunus ve M›s›r’daki olaylar
dikkate al›nd›¤›nda, göz
önünde bulundurulmas› ge-
reken iki önemli husus, Afri-
kal›lar›n kuzeyde cereyan
eden olaylardan etkilenmek
isteyip istemeyecekleri ve de-
¤iflim rüzgâr›n›n güneye esip
esmeyece¤idir. fiu ana kadar
Afrikal› siyasetçiler bu olayla-
ra karfl› sessiz kalm›flt›r.
Afrika Birli¤i’nin Ocak ay›nda
Addis Ababa’da toplanan zir-
vesinde, Afrika'n›n kuzeyinde
halen devam eden huzursuz-
luk ve kargaflay› hiçbir politi-
kac› dile getirmedi¤i gibi, so-
nuç bildirgesinde de konu ile
ilgili bir aç›klama yap›lma-
m›flt›r. Fildifli Sahilleri’ndeki
kriz, Sudan’daki yeni devletin
kurulmas› çal›flmalar› ve Ni-
jerya’da bu y›l yap›lacak olan
erken seçimler gibi, zaten ye-
terince sorunu olan Afrikal› li-
derlerin, bu olaylara en az›n-
dan aç›kça gerekli ilgiyi gös-
termemesi nedeniyle, onlar›
asl›nda çok fazla da suçlama-
mak gerekir.
Ancak, dikta yönetimlerin hü-
küm sürdü¤ü birçok Afrika
ülkesindeki yönetimlerin, bu
isyan dalgas›n›n kendi sokak-
lar›na da yay›lmas›ndan endi-
flelenmesi gerekti¤i bir ger-
çektir. Zira bulafl›c› etkilerin
ufak çapl› emareleri görül-
meye bafllam›flt›r. Moritan-
ya’da bir genç, Tunus’taki
olaylar› protesto ederek ken-
disini yakm›fl; Sudan’›n güne-
yindeki Hartum, bat›s›ndaki El

Obeid ve do¤usundaki Kassa-
la kentlerinde hükümet kar-
fl›t› gösteriler yap›lm›fl, ancak
yine de bütün bu k›v›lc›mlar
sadece nüfusun ço¤unlu¤u-
nun Arapça konufltu¤u ülke-
lerde atefllenmifl, di¤er yer-
lerde ise sadece seçkinlere
bulaflma emareleri ile s›n›rl›
kalm›flt›r.
Yerel bas›nda yer ald›¤›na gö-
re, Zimbabwe baflbakan› ül-
kede kitlesel protestolar bafl
gösterebilece¤i konusunda
uyar›da bulunmufltur. Baz›
önde gelen Afrikal› gazeteci-
ler, Tunus ve M›s›r’daki olay-
lar› destekler anlamda yaz-
d›klar› yaz›larda, Kuzey ve Gü-
ney Afrika aras›nda mukaye-
seler yapmaktad›r. Bunlar
aras›nda, Uganda’da yay›mla-
nan bir gazetedeki, “Tunuslu-
lar 2011 y›l›n›n hemen bafl›n-
da Afrika’y› gururland›rd›”
bafll›kl› yaz›da, Uganda devlet
baflkan› ile M›s›r devlet bafl-
kan› mukayese edilerek, ayn›
büyüklükte bir kitlesel halk
hareketi ile karfl›lafl›lmas› ha-
linde, ordunun göstericilere
müdahaleden kaç›nmas› sa-
l›k veriliyor. Frans›zca yay›m-
lanan Senegal gazetelerinden
birisinde yer alan bir makale-
nin “Diktatörlerin Çöküflü”
fleklindeki, son derece iyim-
ser bir bafll›¤› da ayr›ca dikkat
çekiyor. Ekonomik olarak,
kuzeydeki olaylar›n etkilerinin
görüldü¤ü Fildifli Sahilleri,
seçimlerden hemen sonra
kriz içerisine girerek, d›fl
borçlar›n› ödeyemeyece¤ini
aç›klad›.
Bu ve benzer olaylar, yat›r›m-
c›lar taraf›ndan, Afrika K›ta-

s›’ndaki siyasi istikrars›zl›¤›n
bir kan›t› olarak kabul edil-
mekte. Reuters ajans›na gö-
re, Senegal, Gabon, Nijerya ve
Gana’da bono faizlerinde
olaylardan sonra, özellikle
son günlerde yükselme gö-
rüldü. Bununla birlikte, olay-
lar›n Afrika K›tas›’n›n geri ka-
lan bölgelerine s›çramamas›
için birçok etken de var.
fiöyle ki; ilkin, demokrasi, gü-
neyde, kuzey ülkelerine naza-
ran daha fazla kabul görmek-
te, ayr›ca güney ülkeleri ‹s-
lamc› ak›mlar›n neden oldu¤u
bir bölünme tehlikesi yaflam›-
yorlar. Dolay›s› ile bu durum
muhalif hareketlerin kanl› bir
flekilde bast›r›lmas›n› da ge-
rektirmiyor. ‹kincisi ise güney
ülkelerindeki çok parçal› et-
nik yap›n›n, Tunus ve M›s›r’da
görülen büyüklükte bir milli
toplumsal hareketi gerçek-
lefltirecek birlefltirici bir kim-
li¤in ortaya ç›kmas›na izin
vermemesidir. Bunun en be-
lirgin örne¤i, Fildifli Sahille-
ri’nde seçimlerden sonra ya-
flanan krizin, büyük çapl› bir
kitlesel harekete dönüfleme-
di¤inde yaflanm›flt›.
Sonuç olarak, kuzeydeki
Arap ülkelerinde görülen
devrimci hareketlerin, k›ta-
n›n di¤er bölgelerinde kabul
görmesi, ancak Afrikal›lar›n
kendi tercihleri ile gerçekle-
flecektir. Tunus Devrimi, na-
s›l gerçekleflene kadar
mümkün görülmüyorduysa,
bu ayaklanmalar›n tutufltur-
du¤u meflale, Kahire’de ol-
du¤u gibi Afrika K›tas›’n›n
geri kalan›nda da sonunda
mutlaka görülecektir.
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Kuzey Afrika’da Esen 
De¤iflim Rüzgâr›, 

Güneyi Etkilemiyor mu?
Afrika Birli¤i’nin, 30-31 Ocak’ta, Addis Ababa’da toplanan zirvesinde, Afrika'n›n
kuzeyindeki Arap dünyas›nda yaflanan huzursuzluk ve kargaflay› konu alan hiçbir
görüflme yap›lmad›¤› gibi, sonuç bildirgesinde de konu ile ilgili tek kelime yok!

Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com





Büyük Zafer’in kazan›l-
mas› sonras›nda im-
zalanan Mudanya

Ateflkes Antlaflmas› ve yeni
Türk Devleti’nin statüsünü
belirlemek için yap›lan Lozan
Bar›fl Antlaflmas›, d›fl politik
hedeflere baflar›yla ulafl›ld›-
¤›n›n göstergesidir. Lozan
Bar›fl Antlaflmas› sonras›nda
ilan edilen Cumhuriyet ve
onun hükümetleri, asli hede-
fe do¤ru yönelmifllerdir. Bu
hedefler, Lozan Bar›fl Ant-
laflmas›’nda çözülemeyen
sorunlar›, yine diplomatik
yollarla çözmek, uluslararas›
bar›fla katk›da bulunmak;
uluslararas› alanda, karfl›l›k-
l› ba¤›ms›zl›¤a ve ç›karlara
sayg› çerçevesinde, varl›¤›n›
sayg› gösterilecek biçimde
duyurmak olmufltur.1 Oysa
ayn› dönemde, yenilerek a¤›r
flartlarda antlaflmalar imza-
layan Almanya, Avusturya ve
Macaristan, antlaflmalar›n
getirdi¤i y›k›mlar›n alt›nda
ezilmeye devam etmifltir.

1923 Lozan Bar›fl› ve
Cumhuriyet Dönemi
Yeni D›fl Politika 
Esaslar›
Lozan Antlaflmas›, kendisine
dayat›lan Sevr Antlaflmas›’n›
reddedip, milli mücadelenin
sonunda savaflarak ortaya
koymay› baflard›¤› siyasal var-
l›¤›n›n, ulusal s›n›rlar›n›n ve
Türk Ulusu’nun ba¤›ms›zl›¤›-
n›n, eflitlik ilkesi içerisinde ta-
n›nmas›n›n resmi ve uluslara-
ras› hukuk yönünden temel
belgesini oluflturmufltur.2 Tür-
kiye, temel amaç olarak belir-
ledi¤i Misak-› Milli’yi, içinde yer

alan ba¤›ms›zl›k ve egemenlik
haklar› ile ulusal s›n›rlar›n› ka-
bul ettirmeyi esas alm›flt›r.
‹tilaf Devletleri, Birinci Dünya
Savafl› sonunda yenilenlerle
yapt›klar› antlaflmalar›n bafl›-
na, Milletler Cemiyeti’nin 26
maddeden oluflan “Misak›”n›
koymufllard›r. Böylece yeni
dünya düzenini, yenilen dev-
letlere bafltan kabul ettirmifl-
lerdir. Bu ba¤lamda, Lozan
Antlaflmas›, Milletler Cemiye-
ti Misak›’n›n konulamad›¤› tek
antlaflma olmufltur. Bu da
gösteriyor ki, Lozan Antlafl-
mas› yenenlerle yenilenler
aras›nda de¤il, eflitler aras›n-
da yap›lan bir antlaflmad›r.3
8 ay süren müzakereleri Ata-
türk: “… Lozan bar›fl masa-
s›nda, söz konusu edilen me-
seleler, 3-4 y›ll›k yeni döne-
me ait ve s›n›rl› kalm›yordu.
As›rl›k hesaplar görülüyor-
du. Bu kadar eski, bu kadar
kar›fl›k, bu kadar kirli hesap-
lar›n içinden ç›kmak, elbette
kolay ve basit olmayacakt›.
…En büyük kuvvetimiz, en
güvenilir dayana¤›m›z, milli
egemenli¤imizi idrak etmifl
ve onu bilfiil halk›n elinde tu-
tabilece¤imizi ispat eylemifl
oldu¤umuz idi…” fleklinde
izah etmifltir. 4
‹nönü’nün Lozan’daki siyasi
zaferini Atatürk; “Bu antlafl-
ma, Türk milleti aleyhinde,
as›rlardan beri haz›rlanm›fl ve
Sevr Antlaflmas› ile tamam-
land›¤› zannedilmifl, büyük bir
suikast›n çökmesini ifade eden
bir belgedir. Osmanl› devrine
ait tarihte emsali olmayan bir
siyasi zafer eseridir…” fleklin-
de yorumlam›flt›r.5

Lozan Sonras› 
Pürüzler
Türkiye’nin Lozan Bar›fl Ant-
laflmas›’nda çözemedi¤i ve
Cumhuriyet hükümetlerinin
d›fl politikas›n› meflgul ede-
cek sorunlar; ‹stanbul ve Ça-
nakkale bo¤azlar›n›n tam
olarak Türkiye’nin denetimi-
ne verilmemesi, Musul ve
çevresi ile Irak s›n›r›n›n tes-
pit edilememesi, Fransa ile
Osmanl› borçlar›n›n öden-
mesi meselesi ve Yunanistan
ile Türk ve Rum nüfusunun
de¤iflimi meselesidir. Lo-
zan’dan sonra, Fransa Suri-
ye’ye, ‹ngiltere de Musul’a
koruyucu olarak hâkim ol-
mufllard›r. Özellikle ‹ngilte-
re, her f›rsatta Musul’da
Türk haklar›n› tamamen yok
etmek niyetindedir.6 ‹ngilte-
re ile Musul, Fransa ile borç-
lar ve Suriye s›n›r›, Yunanis-
tan ile ahali mübadelesi gibi
konular, Musul hariç, Türki-
ye’nin istedi¤i biçimde çözül-
müfltür.7

Mustafa Kemal Pafla, 1920-
1923 y›llar›nda yapt›¤› çeflitli
konuflmalarda Musul, Süley-
maniye ve Kerkük’ün Misak-›
Millî s›n›rlar› içinde bulundu-
¤unu belirtmifl ise de, Lo-
zan’da bu sorun çözüleme-
mifl ve konu Türk-‹ngiliz gö-
rüflmelerine b›rak›lm›flt›r.8
Türkiye, ‹ngiltere’nin bu dav-
ran›fllar›n› dengeleyebilmek
için, Bulgaristan’la 18 Ekim
1925’te, SSCB ile 17 Aral›k
1925’te, Suriye ve Lübnan
üzerinde sahip oldu¤u yetki-
ye dayanarak Fransa ile 30
May›s 1926’da, ‹ran’la da 22
Nisan’da 1926’da dostluk ve
iyi komfluluk antlaflmalar›n›
imzalam›flt›r. 20 Ekim
1921’de Fransa ile Türkiye
aras›nda, Türkiye-Suriye s›-
n›r›n›n tespitini de ilgilendi-
ren Ankara ‹tilafnâmesi im-
zalanm›flt›r. 30 May›s
1926’da, yani Musul Anlafl-
mas›’n›n imzalanmas›ndan 6
gün önce, Fransa ile “Dost-
luk ve ‹yi Komfluluk” sözlefl-
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Atatürk’ün Ba¤›ms›zl›k
ve D›fl Politika Anlay›fl› (II)

Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN* / mcasin@savunmahaber.com
*Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi

Kurtulufl Savafl› akabinde 1923 y›l›nda imzalanan Lozan Antlaflmas›, Mustafa Kemal’in,
kahraman Türk halk›n›n tam deste¤iyle elde etti¤i askerî ve siyasî bir baflar›d›r.
Atatürk’ün d›fl politikadaki en büyük s›nav›, flüphesiz ki, Lozan Antlaflmas› olmufltur.
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mesi imzalanm›flt›r. Türk-
Yunan iliflkilerinin Atatürk
dönemindeki en önemli gün-
demini, Türkiye’de kalan
Rumlarla, Yunanistan’da ka-
lan Türklerin de¤iflimi soru-
nu oluflturmufltur. Lozan
Konferans›’nda bu mesele
çözülememifl, 30 Ocak
1923’de bir sözleflme ve pro-
tokol imzalanm›flt›r. Buna
göre, Türkiye’de kalan Rum-
larla, Yunanistan’da kalan
Türklerin de¤iflimi yap›lacak,
yaln›z 30 Ekim 1918’den önce
‹stanbul Belediye s›n›rlar›
içinde “yerleflmifl - établi”
bulunan Rumlarla, Bat›
Trakya Türkleri bu de¤iflimin
d›fl›nda tutulacak, yani bun-
lar bulunduklar› yerlerde ka-
lacaklard›. Yine bu sözlefl-
meye göre, sözleflmeyi uygu-
lamak üzere Türk ve Yunan
temsilcilerinin de dâhil bu-
lundu¤u bir milletleraras›
karma komisyon kurulmas›-
na karar k›l›nm›flt›r. Söz ko-
nusu komisyon, çal›flmalar›-
n› Ekim 1923’te bafllatarak
sorunu çözmeye çal›flm›flt›r.
Türk ve Yunan taraf›, bu ko-
nuda yerleflmifl olan nüfusu
farkl› alg›lad›¤› için görüfl ay-
r›l›¤›na düflmüfltür. Yunanis-
tan daha çok Rum’un Türki-
ye’de kalmas›n› istedi¤i için,
konu Milletler Cemiyeti’ne
havale edilmifltir. Cemiyetin
Milletleraras› Daimi Adalet
Divan›ndan ç›kan 1925 y›l›n-
daki rapor da meseleyi çöze-
memifltir. Bunun üzerine
Türk-Yunan iliflkileri ilk bü-
yük gerginli¤i yaflam›flt›r.
Türkiye de buna karfl›l›k ve-
rince, iki devlet aras›nda, iki
ülkenin nüfus de¤ifliminin
esaslar›n› düzenleyen 10 Ha-
ziran 1930 tarihli Ankara
Antlaflmas› imzalanm›flt›r.
Bu dönemde, d›fl politikan›n
esas›; Türk ink›lâb›n›n temel
prensipleri ve milli d›fl siya-
sete uygun olarak, Lozan’da
Türkiye’nin ç›karlar›na uygun
olarak halledilemeyen me-
selelerin çözülmesi, yeni so-
runlar›n da ayn› ilkelere uy-
gun olarak bar›flç› politika-
larla ama aktif bir d›fl politika

izlenmesi esas›na göre çö-
zülmesi fleklinde olmufltur.
Büyük Zafer’in kazan›lmas›-
na ve Lozan’›n imzalanmas›-
na ra¤men Türkiye ile Bat›l›
devletlerle iliflkilerin düzel-
mesi hemen mümkün olma-
m›fl, özellikle ‹ngiltere, Tür-
kiye’ye karfl› olan devlet poli-
tikas›n› de¤ifltirmemifltir.
1932 sonlar›na kadar Türki-
ye’nin bütün uluslararas› so-
runlar›nda ‹ngiltere ve onun-
la ifl birli¤i halinde Fransa,
Türkiye karfl›tl›¤›n› sürdür-
müfltür. Türkiye de, Bat›l›
devletlere karfl› güvensizlik
ve so¤ukluk politikas›n› de-
vam ettirmifltir. Bu durumun
da ‹ngiltere, Fransa ve ‹tal-
ya’n›n izledikleri d›fl politika-
lardan kaynakland›¤› aç›kt›r.
Güçler mücadelesi, Birinci
Dünya Savafl›’nda ma¤lup
olan ve 1919 Versay Bar›fl›n›
reddeden Almanya ve ‹talya
da yükselen ›rkç› temele da-
yal› milliyetçi yaklafl›mlar›
h›zland›rm›flt›r. Savafl›n he-
men ard›ndan gelen 1929
ekonomik krizi, ABD ve Avru-
pa’y› bir kez daha çöküntüye
u¤ratm›flt›r. ABD’de ortaya
ç›kan 1929 ekonomik buhra-
n›n›n yol açt›¤› kitlesel iflsiz-
lik, finansal dalgalanmalar ve
pazardaki daralma neticesin-
de, liberal k›r›lma, Atlantik’in
öte yakas›ndaki Avrupa K›ta-
s›’n›n, Almanya ve müttefikle-

ri ile SSCB aras›ndaki bölün-
mesini beraberinde getirmifl-
tir.9 Avrupa’da yatay ve dikey
düzlemdeki siyasal uyuflmaz-
l›klar çok k›sa sürede ›rkç›
milliyetçili¤in flekillendi¤i, fa-
flizm ile liberalizmi ve milli-
yetçi kavramlar› reddeden
sosyalist enternasyonal ara-
s›nda düflmanca ideolojik
kamplaflmalara yol açm›flt›r.
Dünyada yaflanan 1929 eko-
nomik krizi dikkate al›nd›¤›n-
da, SSCB ve Almanya’n›n yan›
s›ra ‹ngiltere ve Fransa ile de
mütekabiliyete dayal› ifl birli-
¤i örnekleri sergileyen Ata-
türk, Türkiye’yi çok k›sa süre-
de sayg›n ve d›fl politikada sö-
züne itimat edilebilir bir ülke
konumuna getirmeyi baflar-
m›flt›r. Gerçekten Türkiye’nin
Milletler Cemiyeti’ne kabul
edilmesinin ard›ndan, gerek
Almanya, ‹ngiltere ve gerek-
se SSCB’nin ›srarla müttefik-
lik önerdi¤i Ankara, bölgesel
denge unsuru olmufltur.

Türkiye SSCB ‹liflkileri
Bu dönemde, Türk-Sovyet
iliflkileri genelde olumlu bir
seyir izlemifl, yukar›da da ifa-
de edildi¤i gibi, Milli Mücade-
le döneminden kalan ifl birli¤i
politikas› devam etmifltir.
Özellikle Türkiye ile ‹ngilte-
re’nin aras›n›n Musul ve di¤er
sorunlar yüzünden gerginlefl-
mesi, bu iliflkileri daha da ile-

ri boyuta götürmüfl, 17 Aral›k
1925’de Türkiye ile SSCB ara-
s›nda Dostluk ve Sald›rmazl›k
Antlaflmas› imzalanm›flt›r.
Bu, iki ülkenin siyasi anlamda
daha da yak›nlaflmas›n› sa¤-
lam›flt›r. Bu yak›nlaflma daha
sonra, 11 Mart 1927’de iki ta-
raf aras›nda bir ticaret antlafl-
mas›n›n da imzalanmas›na
sebep olmufltur.
Türkiye ile SSCB iliflkilerinin
belirleyici faktörü olan Bat›’ya
karfl› olma siyaseti, Türki-
ye’nin, 1930’dan itibaren Bat›
ülkeleri ile iliflkilerini gelifltir-
meye bafllamas› ve ifl birli¤ine
gitmesiyle zaman içinde ilifl-
kilerin de¤iflmesine ve bozul-
mas›na yol açm›flt›r. Ayr›ca,
SSCB ideolojik olarak da Tür-
kiye’yi etkilemek istemifltir
ve Türkiye’nin bu alanda has-
sas davranmas› ve demokra-
tik ve ulusal de¤erleri be-
nimseyerek, komünizm ve
benzeri oluflumlara izin ver-
memesi de iliflkilerin normal
seyrini engelleyici olmufltur.
Fakat 1923-1932 aras› dö-
nemde, Türk d›fl politikas› ve
diplomasisinde SSCB önemi-
ni korumufltur.
Ankara, büyük bir diplomatik
baflar› ile 20 Temmuz
1936’da Montrö’de imzalanan
antlaflma ile Bo¤azlarda tam
egemenli¤ini ilân etmifltir. Bu
geliflmenin ard›ndan, Türk-
Sovyet iliflkileri de bozulmaya
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bafllam›flt›r. SSCB’nin, Çarl›k
Rusyas›’n›n bilinen Bo¤azlar
politikas› yine ortaya ç›km›fl,
bu defa Stalin taraf›ndan Tür-
kiye’ye karfl› uygulanmak is-
tenmifltir. Bu politika, Türk-
Sovyet iliflkilerini gerginlefl-
tirmifl ve Türkiye’nin, özgür
dünya yan›nda, ‹ngiltere ile
birlikte hareket etmesine se-
bep olmufltur. Türkiye’ye
olan ekonomik destek bu ge-
liflmeler sonras›nda ‹ngiltere
taraf›ndan verilmeye bafllan-
m›fl, çeflitli sanayi iflletmeleri
ve askeri ihtiyaçlar için 27
May›s 1938’de, 16 milyon ‹n-
giliz sterlini tutar›nda bir kre-
di antlaflmas› imzalanm›flt›r.
Ard›ndan Türkiye, ‹ngiltere ve
Fransa ile Karfl›l›kl› Yard›m
Antlaflmas› imzalam›flt›r.

Balkanlar ve 
Yaklaflan Savafl
“Balkan milletleri aras›nda
sulhu ve anlaflmay› istihdaf
eden her millete mensup
hususi teflekküllerin 
faaliyetlerini takdirle yâd 
etmek benim için hususi 
bir zevktir. Türkiye, co¤rafi
vaziyeti itibariyle 
Balkanlarda sulhun 
muhafaza ve takviyesinde
bilhassa alakadard›r. 
Komflular›yla hemen 
hiçbir davas› ve ihtilaf› 
bulunmamak vaziyeti 
Türkiye'nin temenniyat›na
hususi bir samimiyet izafe
etmek tabiidir.” 

(Atatürk, 1931)

Türkiye 1932’de Milletler Ce-
miyeti’ne girmifl, 1934 y›l›nda
Yunanistan, Romanya ve Yu-
goslavya10 ile Balkan Antan-
t›’n› kurmufltur.11 1935 y›l›n-
da ‹talya’n›n Habeflistan’a
sald›rmas›, Türkiye’yi 1936
y›l›nda Akdeniz Pakt›na12,
1937 y›l›nda baz› Orta Do¤u
ülkeleriyle Sadabat Pakt›’na
imza koymaya itmifltir. Tür-
kiye, bu bölgede bar›fl taraf-
tar› oldu¤unu 15 Aral›k
1925’te Arnavutluk’la ve 18
Ekim 1925’te Bulgaristan’la
imzalad›¤› anlaflmalarla gös-
termifl ve 25 Ekim 1925’te de
Yunanistan’la aras›ndaki nü-

fus de¤iflimi sorununu çöze-
rek, bu ülkeyle de ifl birli¤ini
artt›rm›flt›r. 14 Eylül 1933 ta-
rihinde, Yunanistan’la Dost-
luk ve S›n›r Güvenli¤i Antlafl-
mas› da imzalan›nca, Bal-
kanlardaki olumlu hava, bir
Balkan Antant› kurulmas›
fikrini daha da olgunlaflt›r-
m›flt›r. Balkanlar›n istikrar
ve güvenli¤inin tehlikede ol-
du¤u 1930 sonras› geliflme-
ler, ‹talya’n›n ve Almanya’n›n
söylemleri, Türkiye’nin ön-
cülü¤ünde bafllayan diplo-
matik faaliyetleri, Yunanis-
tan, Yugoslavya ve Roman-
ya’n›n da desteklemesiyle,
Balkan Birli¤i için Atina’da
görüflmeler ve karfl›l›kl› ikili
antlaflmalar imzalanm›flt›r.
K›saca belirtmek gerekirse,
iki dünya savafl› aras›nda Tür-
kiye’de uygulanan d›fl politika-
n›n, uluslararas› sistemi y›k-
mak veya onu radikal flekilde
de¤ifltirmek gibi bir hedefi
yoktur.  Fakat alt› çizilmesi
gereken nokta, bu dönem po-
litikas›n›n ana hedeflerinden
birisinin, uluslararas› siste-
min öngördü¤ü bölgesel poli-
tikalar›, askeri ve diplomatik
manevralarla kendi lehine dö-
nüfltürmeye çal›flmas›d›r. Bu-
nu takiben, bölgesel düzeyde
oluflturulan güvenlik a¤lar›na
kat›larak Türkiye, karfl›laflt›¤›
bölgesel nitelikli sorunlar›
bölgesel düzeyde çözmeye
gayret etmifltir. Bu yaklafl›m,
uluslararas› sisteme ayk›r›l›k
tafl›mam›flt›r.13

Atatürk, ‹kinci Dünya Sava-
fl›’n›n yaklaflmakta oldu¤unu
do¤ru okuyarak, bir yandan
Balkanlar bölgesinde, di¤er
yandan da Akdeniz bölgesin-
de ‹talya’n›n Mussolini yöne-
timinde yay›lmac› bir d›fl poli-
tika ve askeri strateji takip
edece¤ini do¤ru analiz et-
mifltir.
Ancak, yap›lan en önemli
tespitlerden bir tanesi, flüp-
hesiz ki savafl öncesinde Av-
rupa’da meydana gelen ku-
tuplaflma ve silahlanma yar›-
fl›n›n Türkiye taraf›ndan çok
büyük dikkatle izlenmesidir.
‹kinci Dünya Savafl› öncesin-

de, Almanya-‹talya ve ‹ngilte-
re-Fransa kamplaflmas›nda,
ABD’nin ‹ngiltere ve Fran-
sa’n›n yan›nda yer alaca¤›n›
görebilmifltir. Nitekim 1929
ekonomik krizi ile ABD’de
meydana gelen ekonomik
çöküntünün Avrupa’da totali-
ter devletler ile demokratik
devletler aras›ndaki çat›fl-
man›n kaç›n›lmaz bir harbe
dönüflece¤i gözlemlenmifltir.
Bu do¤rultudan hareketle,
Paris ve Londra’n›n Almanya
ve ‹talya karfl›s›nda izledikle-
ri yat›flt›rma politikas›n›n
uzun vadeli olmayaca¤›, bu
varsay›m›n temelini teflkil et-
mifltir. Türkiye, iyi iliflkiler
içinde oldu¤u SSCB’nin Al-
manya ile 1 Eylül 1939’da im-
zalad›¤› sözleflme ile olufl-
turdu¤u ittifak›, çok hayati bir
tehlike olarak alg›lam›flt›r.
Ankara hükümeti, ‹ngiltere
ve Fransa’n›n, Almanya ve
‹talya karfl›s›ndaki ittifak›n›
dikkate alarak, Musul soru-
nunu savafla girmeden çöz-
mek, Fransa ile Hatay mese-
lesini hukuki ve siyasi yollar-
dan neticeye ulaflt›rmay›
amaçlam›flt›r. Öte yandan Bi-
rinci Dünya Savafl›na ‹ngilte-
re’nin yan›nda kat›lan
ABD’nin, bu noktadan sonra
Wilson prensipleri ile Avrupa
politikalar›yla birlikte hare-
ket ederek, Monroe Doktrini
esaslar›n› terk edece¤i de
ortaya ç›km›flt›r. Bu noktada
Ankara hükümeti, Washing-
ton’un, geleneksel müttefiki
konumundaki ‹ngiltere ile
daha s›k› bir yak›nlaflma için-
de, geliflen yeni Anglo-Sak-
son ‹ttifak›n, güçler dengesi-
ni etkileyece¤ini tahmin ede-
bilmifltir.
Ankara, savafl öncesinde Al-
manya’n›n ittifak tekliflerini,
savafl›n yukar›da izah edildi-
¤i üzere Türkiye’nin takip et-
ti¤i d›fl politika hedefleri ile
çeliflmesi ve yay›lmac› he-
deflerinden endifle etti¤i
‹talya’n›n Mussolini yöneti-
minin dikte etti¤i Akdeniz je-
opoliti¤ini de¤ifltirmeye yö-
nelik iddia etti¤i “Mare 
Nostrum- Bizim Deniz”

stratejisini dikkate alarak
ihtiyatla reddetmifltir.
1935-1938 aras› Birinci
Dünya Savafl› sonunda kuru-
lan statükoyu de¤ifltirmek
isteyen Almanya ve ‹tal-
ya’n›n gruplaflmas›, art›k
‹kinci Dünya Savafl›’n› çok
yak›nlaflt›rm›flt›r. ‹talya, Ha-
beflistan’› iflgal etmifl, Al-
manya Ren Bölgesini silah-
land›rm›fl, Avusturya ise zo-
runlu askerli¤i yeniden bafl-
latm›flt›r. 1932-1938 aras›
Türk d›fl politikas›nda
önemli de¤iflimler bafllam›fl,
Bat›l› devletlerle Lozan Ant-
laflmas›ndan kalan sorunlar
önemli oranda çözülmüfltür.
Tam bu noktada, Türkiye,
sadece kendi ulusal sorun-
lar›n› de¤il, bölgesel ve dün-
ya bar›fl›na da katk›da bulu-
nan, ikili ve çok uluslu olu-
flumlar›n içine giren, ulusla-
raras› örgütlere üye olan
aktif ve bar›flç› bir d›fl politi-
ka uygulam›flt›r. Ancak d›fl
politikas›n› belirleyen yeni
faktörler de gündeme gel-
mifltir. Bunun içinde en
önemlisi, 1929 Dünya Eko-
nomik Krizi ve Birinci Dünya
Savafl› sonras› oluflan duru-
mu de¤ifltirmek isteyen Al-
manya, ‹talya, Japonya gibi
devletlerin oluflturdu¤u Re-
vizyonist (de¤iflimci) grup,
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di¤er tarafta, mevcut statü-
koyu korumak isteyen ‹ngil-
tere, Fransa ve Sovyetler
Birli¤i gibi devletlerin olufl-
turdu¤u Anti-revizyonist
(de¤iflimci olmayan) grupla-
r›n üretti¤i politikalard›r.
Türkiye bu gergin ortamda
hem Avrupa hem de Alman-
ya ve SSCB ile iliflkilerini sür-
dürmüfltür. Bu arada Ata-
türk, Almanya’daki Nazi reji-
minden kaçan Alman bilim
adamlar›na kap›lar›m›z› aç-
m›fl ve Üniversite Reformunu
bu bilim adamlar›n›n yard›-
m›yla gerçeklefltirmifltir. An-

cak savafl›n yaklaflmas› üze-
rine Türkiye, Lozan’da Bo-
¤azlar için kabul edilen sta-
tünün de¤iflmesi için hareke-
te geçmifltir.14 Türk hükü-
meti 9 Ekim 1936’da Fran-
sa’ya verdi¤i bir nota ile bu
durumu protesto etmifltir.
Türkiye, Fransa’dan Suriye
ve Lübnan’a tan›nan ba¤›m-
s›zl›¤›n ayr› bir bölge olan ‹s-
kenderun Sanca¤›na da ta-
n›nmas›n› istemifltir. Eylül
1938’de kurulan Hatay Dev-
leti bir y›l kadar ba¤›ms›z
kald›ktan sonra 29 Haziran
1939’da son toplant›s›n› ya-

pan Hatay Meclisi, oybirli¤iy-
le Anavatan’a kat›lma karar›
alm›flt›r.
Türkiye’nin d›fl politika esas-
lar›nda takip etti¤i çizginin,
elefltirilse dahi, rasyonel ve
do¤ru tespitler üzerine kur-
guland›¤›n›, ‹kinci Dünya Sa-
vafl›’n›n safhalar› ad›m ad›m
ispat etmifltir. Almanya ve
SSCB Polonya’y› iflgal etmifl-
tir. Savafl, Balkanlar co¤raf-
yas›nda ‹talya’n›n Arnavutluk
ve Yunanistan’a sald›r›s› ile
devam ederken, SSCB top-
raklar› bu iflgalden kurtula-
mad›¤› gibi Akdeniz harekât

alan› yo¤un deniz savafllar›na
sahne olmufltur. Savafl, Al-
man ordular›n›n Türkiye s›n›-
r›na kadar gelmesiyle çok kri-
tik bir noktaya tafl›nm›flt›r.
Stalin’in Türkiye aleyhindeki
uzlaflmaz politikalar›na ra¤-
men, gerçekte reel politika
aç›s›ndan irdelendi¤inde,
1936 Montrö Bo¤azlar Söz-
leflmesi ile Türkiye’nin elde
etti¤i kazan›mlar, SSCB’yi Ka-
radeniz cephesinden Alman
savafl gemilerinin iflgalinden
korumufltur. Türkiye tarafs›z-
l›k politikas› kapsam›nda Al-
manya ve Müttefikler aras›n-
daki dengeyi takip ederken,
ABD’nin savafla girmesi ile
de¤iflen dengeleri de gözet-
mifltir. ‹ngiltere’nin, Winston
Churchill arac›l›¤›yla Adana
Konferans› esnas›nda ‹smet
‹nönü ile gizli müzakeresi s›-
ras›nda Almanya’ya savafl
ilan edilmesi ve ikinci cephe-
nin aç›lmas› karfl›l›¤›nda,
‹talyan iflgali alt›ndaki 12 ada-
n›n Türkiye’ye b›rak›lmas›
teklifi red edilerek, ma¤lup
Almanya’ya karfl› tek kurflun
at›lmam›flt›r. K›sacas›, Türki-
ye, Atatürk’ün d›fl politika
esaslar›n› takip ederken, rea-
list politikan›n gereklerini ke-
sintisiz uygulayarak, dünya
bar›fl›n› tehdit eden ve mil-
yonlarca insan›n hayat›n› kay-
betti¤i ‹kinci Dünya Savafl›’na
ifltirak etmemifltir.



Sonuç ve 
Al›nacak Dersler 
Esareti asla kabul etmeyen
Türk milletinin liderli¤ini üst-
lenen Mustafa Kemal, ak›lc›
ve planl› bir revizyonist d›fl po-
litika çizgisi ile Ba¤›ms›zl›k
Savafl›’n› kazanarak, Cumhu-
riyeti kurmay› baflarm›flt›r.
Türkiye, Birinci Dünya Savafl›
sonras› süreç içinde genelde
statükocu bir d›fl politika an-
lay›fl› takip ederek, Avrupa’da
Almanya ve ‹talya gibi ülkele-
rin silahlanma yar›fl› ve savafl
haz›rl›klar›ndan uzak kalm›fl-
t›r. Ankara, Lozan Antlaflmas›
sonras›nda ‹ngiltere-Fransa-
Yunanistan ile ortaya ç›kan
sorunlar›, uluslararas› hukuk
ve bar›flç› siyasal çözüm ens-
trümanlar›n›n kullan›lmas›n›
öngören uzlaflmac› bir tutum
içinde çözüme kavuflturmay›
amaç edinmifltir. Ankara yeni
diplomatik yol haritas›nda,
yaklaflan ‹kinci Dünya Savafl›
tehlikesini çok do¤ru okuya-
rak, bölgesel komflular› ile iyi
iliflkileri müflterek savunma
paktlar› ile destekler duruma
getirmeyi baflarm›flt›r. Ata-
türk, askeri gücü, d›fl politika-
da ancak zaruri hallerde kul-
lan›rken, macerac› aç›l›mlar-
dan özellikle kaç›nm›flt›r. Bu
yaklafl›m, genç Türkiye Cum-
huriyetine bir yandan güven
ve prestij sa¤larken, di¤er
yandan da ‹smet ‹nönü ve Ce-
lal Bayar ikilisi, ‹kinci Dünya
Savafl›’nda tarafs›zl›k politi-
kas›n› takip etmifltir. Tüm
bask›lara ra¤men, savafla ta-
raf olmayan Türkiye, savafl
sonunda Bat› kamp›nda yer
al›rken, çok partili demokra-
tik sisteme de geçmifltir.
Öte yandan, Atatürk’ün belir-
ledi¤i hedefler do¤rultusunda,
‹kinci Dünya Savafl›’nda, Anka-
ra’n›n tüm bask›lara ra¤men
tarafs›z kalmas› sa¤land›¤› gi-
bi, günümüzde BM, 
NATO, AG‹T gibi uluslararas›
örgütlerin asli kurulufl ilkesini
teflkil eden, uluslararas› bar›fl
ve güvenli¤in muhafazas› da
önemli bir prensip olarak ka-
bul görmüfltür. Atatürk döne-
mi Türk d›fl politikas›n›n hede-

fi, milli egemenlikten güç ala-
rak tam ba¤›ms›zl›¤› sa¤layan,
ça¤dafl dünyan›n de¤erlerini
benimseyerek Türk kültürünü
bilimsel metotlarla gelifltiren,
Türkiye Cumhuriyeti’ni ve
Türk milletini ça¤dafl dünyada
lay›k oldu¤u seviyeye yüksel-
ten, milletin huzur, güven ve
refah›n› art›ran bir hedeftir.
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duydu¤u endifle bak›m›ndan SSCB için de
tatmin edici olan bu anlaflma, 1929’da yeni
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anlaflma hükmüne göre de taraflar karadan
ve denizden komflu bulunduklar› devletlerle
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siyasi anlaflma yapmama esas›n› kabul
etmifller ve söz konusu anlaflma 1945
Mart’›nda Sovyetler Birli¤i taraf›ndan 
feshedilinceye kadar yürürlükte kalm›flt›r.
8. ‹ngiltere, 1921 y›l›nda Irak’ta manda
statüsünde bir devlet kurarak krall›¤a Emir
Faysal’› getirmifl ve böylece Musul, Irak
s›n›rlar› içinde kalm›flt›r. Bu çerçevede
Lozan Antlaflmas›n›n üçüncü maddesinde
“Türkiye ile Irak aras›ndaki s›n›r sorununun
9 ay içinde Türkiye ile ‹ngiltere aras›nda
bar›flç› yollardan çözülece¤i” hükmü yer
alm›flt›r. Türk-‹ngiliz görüflmeleri 1924 y›l›
May›s ay›nda bafllamas›na ra¤men, sonuç
al›namay›nca Haziran 1924 tarihinde sona
ermifltir. Musul sorunu, Milletler Cemiyeti
Konseyi taraf›ndan 30 Eylül 1924’te
görüflülmeye bafllanm›flt›r. Bu görüflmeler
sürerken Türk-‹ngiliz iliflkileri iyice 
gerginleflmifl ve Milletler Cemiyeti, Türkiye
ile ‹ngiltere aras›ndaki s›n›r anlaflmazl›¤›na
29 Ekim 1924’te Türkiye-Irak geçici s›n›r›n›
tespit ederek çözüm bulmufltur. Daha sonra
sorunu çözmek üzere, ilgili devletlerle
görüflmeler yapmak üzere bir uluslararas›
komisyon oluflturulmufltur. Türkiye’de 
iç siyasi hayatta yaflanan bir tak›m 
olumsuzluklar›n yan›nda, ülkenin 
do¤usunda fiubat 1925’te ç›kan fieyh Sait
‹syan›n›n bast›r›lmas› ön plana ç›km›flt›r.
Türkiye, 5 Haziran 1926’da yapt›¤› anlaflma
ile (Türkiye, ‹ngiltere ve Irak Hükümeti)
Musul’u, ‹ngiltere’nin mandas› alt›ndaki
Irak’a b›rakm›flt›r. Buna karfl›l›k Türkiye’ye
Musul petrollerinden 25 y›l süre ile yüzde 
10 pay verilecektir. Ancak daha sonra
yap›lan bir düzenleme ile Türkiye bu paydan 
500.000 ‹ngiliz Sterlini karfl›l›¤›nda 
vazgeçmifltir.
9. Feinstein, Charles H.; Temin, Peter;
Toniolo, Gianni: “International Economic
Organization: Banking, Finance and Trade in
Europe Between the Wars”, Eylül 1995, 
s. 9-77
10. Türkiye, Balkan Antant› öncesinde
Balkan Devletleri ile ikili dostluk
antlaflmalar› yapm›flt›. Ankara'da,

Arnavutluk ile 15 Aral›k 1923'te ,
Bulgaristan'la 18 Ekim 1925'te ve
Yugoslavya ile 28 Ekim 1925'te imzalanan
bar›fl ve dostluk antlaflmalar›, Balkan
devletleriyle münasebetlerinin düzelmesini
sa¤lam›flt›r. Fakat bu antlaflmalar aras›nda,
1930 tarihli Türk-Yunan ifl birli¤i, Balkan
Antant›’nda esas unsurdur. Türkiye,
Yunanistan'la ayr›ca 14 Eylül 1933'te
Ankara'da ortak s›n›rlar› karfl›l›kl› korumaya
alan bir samimî antlaflma pakt› imzalam›flt›r.
11. Balkanlardaki Alman ve ‹talyan bask›s›
giderek artarken, Arnavutluk ‹talya’n›n 
kontrolü alt›na girmifltir. Bu durumda
Balkanlarda Türkiye’nin önderli¤ini yapt›¤›
statükocu devletler, aralar›nda yapt›klar›
ikili anlaflmalar› birlefltirerek 9 fiubat
1934’te dörtlü bir pakt imzalam›flt›r. Bu
anlaflma ile devletler (Türkiye-Yunanistan,
Yugoslavya ve Romanya) s›n›rlar›n› karfl›l›kl›
olarak garanti ederken, birbirlerine
dan›flmadan herhangi bir Balkan devletiyle
birlikte bir siyasi harekette bulunmamay› 
ve herhangi bir siyasi anlaflma yapmamay›
taahhüt etmifllerdir.
12. Akdeniz Pakt› ile Türkiye, ‹talya’n›n olas›
bir sald›r› tehlikesine karfl› ‹ngiltere,
‹spanya, Yugoslavya ve Yunanistan’a  
garanti vermifltir.
13. Mustafa Türkefl: “Atatürk Döneminde
Türkiye’nin Bölgesel D›fl Politikalar› 
(1923- 1935)”,  Atatürkçülük ve Modern
Türkiye, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Yay›n No: 582, Ankara, 1998, 
s. 140-141
14. “Türkiye’ye bo¤azlar›n savunmas› hakk›
veriliyor, silahs›zlanma kay›tlar› kald›r›l›yor,
savafl s›ras›nda askeri gemilerin geçiflleri
Türkiye’nin takdirine b›rak›l›yor, bar›fl
zamanlar›nda da savafl gemilerine, önceden
bildirilmesi ve güvenlik esas›na göre 
geçifl hakk› veriliyor ve Türkiye belirleyici
oluyordu. Ticaret gemilerine güvenli¤i tehdit
etmedikleri sürece, savafl ve bar›flta
serbestlik getiriliyordu. Ayr›ca organik
ba¤lant›lar› dolay›s›yla Karadeniz’deki
ülkelerin lehine de¤ifliklerde sa¤lan›yordu.”

ANAL‹Z
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Ülkenin bat›s›ndaki Bin-
gazi merkezli afliretler
ise, 1969 y›l›ndan bu

yana, Kaddafi’nin liderli¤ine
zoraki katlan›yorlar. Tu-
nus’ta bafllayan, esas olarak
da M›s›r’da patlak veren Arap
dünyas›n›n devrim hareketi,
bu nedenle Libya’ya silahl›
ayaklanma olarak yans›d›.
Bingazi’deki afliretler, Kad-
dafi’ye karfl› silahl› eylemi,
Trablus meydanlar›nda sivil
direnifle tercih ettiler.
Libya liderinin ise o¤ullar›yla
birlikte, “Ben buraya k›l›çla
geldim k›l›çla giderim” diye-
rek askeri direnifl sergileme-
si, Libya’y› bir anda büyük bir
iç savafl›n içine sürükledi. Di-
reniflin ilk günlerinde dünya-
da esen genel hava Kadda-
fi’nin de er veya geç y›k›laca-
¤› yönündeydi. Fakat ordusu
zay›f, buna karfl›l›k, kendisi-
ne ba¤l› afliretler ile paral›
askerleri güçlü olan Kaddafi,
özellikle hava kuvvetlerini
kullanarak direnifli k›rmay›
baflard›. Kaddafi’ye ba¤l›
güçler, ülkenin stratejik pet-
rol kentlerini tekrar geri al-
maya bafllad›lar.
Ülkede bu geliflmeler yafla-
n›rken, Arap Birli¤i, Libya ha-
va sahas›n›n bütün uçufllara

kapat›lmas› ve böylelikle ül-
kede artan sivil ölümlerinin
önlenmesi ça¤r›s› yapt›. ABD,
Fransa ve ‹ngiltere de Libya’ya
askeri müdahale gerçekleflti-
rilmesini savunmalar›yla dik-
kat çekiyorlar. Söz konusu ül-
keler, Libya’ya müdahale edil-
memesi halinde, Akdeniz’in

orta yerinde yeni bir Afganis-
tan, hatta Somali ile karfl›lafl›-
laca¤›n› ileri sürüyorlar.
Afganistan, afliretlerin kon-
trolündeki bir ülke ve istik-
rars›zl›¤› bu gerçe¤e dayan›-
yor. Somali’de ise devlet or-
tadan kalkm›fl durumda.
Rusya ve Çin Halk Cumhuri-

yeti, Birleflmifl Milletler (BM)
Güvenlik Konseyi’ne Libya’ya
askeri müdahale yönünde
verilecek bir karar tasar›s›na
so¤uk bakt›klar›n›n iflaretle-
rini vermiflti. ABD, NATO’nun
bu ülkeye tek tarafl› askeri
müdahaleye haz›rlanmas›n›
talep ediyor.

Libya’n›n Gelece¤inde Ne Var?
Libya, topraklar›nda tam 142 adet afliretin bulundu¤u bir
ülke. 1969 y›l›nda, dönemin kral› ‹dris’i devirerek ifl bafl›na
gelen ve o günden bu yana Libya’y› kendine has bir yöntemle
yöneten Muammer Kaddafi, bu afliretlerden 30 tanesiyle 
ifl birli¤i yaparak iktidar›n› koruyabiliyor.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Türkiye Askeri Müdahaleye Karfl›

1Türkiye, flu anda iç çat›flma yaflayan Libya’ya, NATO’nun askeri müdahalede bulunmas›na karfl›d›r. 
Bu tür bir karar›n, ülkedeki bütün geliflmeleri de¤ifltirece¤ini, büyük olas›l›kla da Kaddafi’nin zaferine

yol açacak yeni bir süreç bafllataca¤›na inan›yoruz.

2NATO müdahalesi, Libya muhalefetini ABD-Bat› yanl›s› hareket haline dönüfltürecek, Libya halk›n›n
önemli bir bölümünün Kaddafi’nin etraf›nda birleflmesine yol açacakt›r.

3Temasta oldu¤umuz Bingazi merkezli Libya muhalefeti, bu tür bir geliflmeden tedirgindir ve 
ülkeye do¤rudan askeri müdahaleye karfl› olduklar›n› söylemektedirler.

4 Türkiye aç›s›ndan önemli olan, BM Güvenlik Konseyi’nden ç›kacak karard›r. Türkiye, Konsey 
kararlar›na kesinlikle uyacakt›r.

5 BM Güvenlik Konseyi’nin veto yetkisine sahip iki devleti, Rusya ve Çin, Libya’ya askeri müdahale,
hatta Libya hava sahas›n›n her türlü uçufla kapat›lmas› düflüncelerine karfl›d›rlar. Her iki devlet de,

BM’nin, iç çat›flma alanlar›na bu tür bir müdahalesinin kendilerine dönebilecek bir silah oldu¤una 
inanmaktad›rlar.

6 Türkiye, BM Güvenlik Konseyi kararlar›na dayanmayan, her türlü tek tarafl› askeri müdahale plan›n›,
NATO’da veto etmekte kararl›d›r.

©
B

irleflm
ifl M

illetler



93

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Mart 2011

M›s›r’da, Hüsnü Müba-
rek’in flahs›nda sem-

bolleflen diktatörlük yöneti-
minin, 32 y›ll›k devaml›l›ktan
sonra y›k›lmas›, bu ülkedeki
demokratikleflme süreci
için model aray›fl›n› öne ç›-
kard›.
M›s›r, flu anda ordusunun
kontrolünde. Ordu, Tahrir
Meydan›’n› bütün bask›lara
direnerek dolduran ve Mü-
barek’i, ailesi ve yak›n çev-
resiyle birlikte tarihin tozlu
raflar›na gönderen halka ise
demokrasi sözü vermifl du-
rumda. Bütün dünya, M›s›r
Ordusunun, kurulmufl olan
Anayasa Komisyonu ile efl-
güdümlü bir çal›flma içinde
ülkeyi demokratik seçimle-
re tafl›mas›n› ve M›s›r’da ye-
ni demokratik dönemin bafl-
lamas›n› bekliyor.
Siyasi gözlemciler, bunun
riskler ile dolu, hayli zorlu
bir süreç oldu¤unda birlefli-
yorlar. Henüz, M›s›r Ordusu-
nun, ülke üzerindeki yöne-
timsel egemenli¤inden ne

oranda vazgeçece¤i bilinmi-
yor. Ama M›s›r Devrimi’nin
ilk günlerinden itibaren öne
ç›kan ana model, Türk Mo-
deli olarak adland›r›ld›. Bu
konudaki bütün yorumlar›n
ç›k›fl noktas› ise, Türki-
ye’nin, 1950’li y›llarda baflla-
yan demokratikleflme süre-
cini, So¤uk Savafl y›llar›nda
yaflan›lm›fl askeri müdaha-
lelere ra¤men baflar›ya ka-
vuflturdu¤u, ülkenin, özel-
likle Müslüman ço¤unluklu
nüfus ile Bat› tarz› demok-
rasinin yaflat›labilece¤inin
en önemli örne¤i oldu¤u yö-
nündeydi.
Türkiye, kurucusu Mustafa
Kemal’in ilkeleri do¤rultu-
sunda, laik bir sisteme sahip

ve merkez-sa¤ olarak ad-
land›r›lan partilerin, Anado-
lu’daki muhafazakâr seç-
mene verdikleri bütün taviz-
lere karfl›n, ülke demokrasi-
sini laiklik zemininde gelifl-
tiriyor. Uluslararas› alanda
yazd›¤› kitaplar ile dikkat çe-
ken araflt›rmac›-yazar Pepe
Escobar gibi düflünenler,
Türkiye’nin M›s›r aç›s›ndan
do¤ru bir model olmad›¤›n›
savunuyorlar. Çünkü Türki-
ye, 60 y›ll›k kararl› bir de-
mokrasi deneyimine sahip
ve Türk Silahl› Kuvvetleri de,
tarihin zorlamas› sonucun-
da gerçeklefltirdi¤i siyasi
müdahaleleri hemen son-
land›ran ve ülke yönetimini
derhal sivillere devreden bir

anlay›fla sahip. Escobar, bu
aç›dan bak›ld›¤›nda, Türki-
ye’den çok Brezilya ve Endo-
nezya’n›n M›s›r aç›s›ndan
daha önemli modeller oldu-
¤unu savunuyor. Endonezya,
32 y›ll›k Suharto diktatörlü-
¤ünü y›k›p, orduyu k›fllas›na
gönderen ve günümüzde
dünyan›n en kalabal›k Müs-
lüman demokrasisi olarak
adland›r›lmay› hak eden bir
yap›ya sahip bulunuyor.
Brezilya da, bütün So¤uk
Savafl y›llar›n› neredeyse as-
keri diktatörlükler alt›nda
yaflayan ve yine günümüzde,
dünyan›n en parlak demok-
rasi deneyimi olarak adlan-
d›r›lan bir ülke. Escobar gibi
uzmanlar, Mübarek’in uzun
iktidar›n›n ve buna ba¤l› ola-
rak M›s›r Ordusunun duru-
munun bu ülkelere daha ya-
k›n oldu¤unda ve Endonezya
ile Brezilya’n›n, özellikle son
10 y›lda yaflad›klar› demok-
ratikleflme sürecinin de M›-
s›r için daha tutarl› örnek ol-
du¤unda birlefliyorlar.
Zaten Türkiye D›fliflleri Ba-
kan› Prof. Dr. Ahmet Davu-
to¤lu da, son yapt›¤› aç›kla-
malardan birinde, Türki-
ye’nin M›s›r gibi Arap devlet-
leri için model de¤il, örnek
olabilece¤ini söylemiflti.

2003 y›l›nda Amerikan-‹ngiliz ortak iflgalini yaflad›ktan

sonra Sünni-fiii Müslüman gruplar aras›ndaki iç savafla

sürüklenen Irak’›n ard›ndan, bu kez bütün Basra Körfezi

benzer geliflmeyle karfl›laflt›. Arap dünyas›n› sarsan halk

hareketleri, Basra Körfezi’ndeki zengin emirliklerden Bah-

reyn’e, demokrasi talebinden çok, ülkedeki fiii nüfusun

Sünni yönetime karfl› ayaklanmas› fleklinde yans›d›.

Bütün istihbarat kaynaklar›, Bahreyn’deki halk hareketini,

Tahran’›n yönlendirdi¤ini, hedefin ise esas olarak Suudi

Arabistan oldu¤unu belirtiyor. Suudi Arabistan da, t›pk›

Bahreyn ve Birleflik Arap Emirlikleri gibi hat›r› say›l›r bir

fiii nüfusa sahip bulunuyor. Bahreyn’de Amerikan 5’inci Fi-

losu’nun ana üssü bulunuyor ve bu ülkede do¤abilecek ge-

nifl çapl› bir iç çat›flman›n, bölgedeki Amerikan askeri var-

l›¤›n› do¤rudan tehdit edece¤i de ifade ediliyor.

‹ran’›n, Kuzey Afrika’daki demokrasi hareketlerini kullana-

rak, petrol kaynaklar› aç›s›ndan son derece önemli Körfez

ülkelerinde fiii ayaklanmas› yaratma çabalar›, bölge ülke-

lerinin de ortak tepkisine yol açt›. Söz konusu ülkelerden

Katar, topraklar›ndan yay›n yapan El-Cezire televizyonu

nedeniyle, Kuzey Afri-

ka’daki diktatörlükle-

rin y›k›lmas›nda aktif

rol oynayan bir ülke

olarak tan›mlan›yor.

Benzer flekilde Ku-

veyt’in de diktatörlerin

tarihe kar›flmas›na dolayl›

destek verdi¤i izleniyordu.

Fakat söz konusu bu ülkeler dahil,

alt› Körfez ‹fl Birli¤i Konseyi üyesi, ortak bir kararla Bah-

reyn’e askeri müdahalede bulundular. Suudi Arabistan Or-

dusunun öncü kuvvet olarak yer ald›¤› söz konusu operas-

yonda, ana amac›n bölgede fiii ayaklanmas›n› önlemek ol-

du¤u biliniyor.

Böylece Suudi Arabistan ile ‹ran, Bahreyn topraklar›nda

askeri aç›dan da karfl› karfl›ya gelmifl oldular. Suudi Ara-

bistan’›n bafl›n› çekti¤i, bu tür ayaklanmalar› tankla ezme

kararl›l›¤› gösteren bölgesel güçler, Orta Do¤u’da yeni bir

cephe açt›lar.

M›s›r’›n
As›l Modeli
Kim?

Körfez’de Sünni-fiii Bilek Gürefli
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‹ç çat›flmalar›n› durdurup istikrara kavuflmakta hayli zorlu

günler geçiren Yemen’de yaflan›lanlar, Arap dünyas› aç›-

s›ndan örnek oluflturuyor. ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda,

s›n›rlar› So¤uk Savafl ortam›nda kesinleflen Arap dünyas›n-

da, birbiriyle akraba iki devletin izledikleri siyasi rotalar,

pan-Arabizm olarak adland›r›lan siyasi kavram›n ne kadar

uzak bir kavram oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan önemli.

Suudi Arabistan ve Yemen, ortak s›n›r› paylaflan iki Arap

devleti. Dünya petrolünün yüzde 20’sine sahip olan Suudi

Arabistan, kifli bafl›na y›ll›k 27.000 dolarl›k geliriyle, zengin

ülkeler grubunda yer al›yor. Hemen yan›ndaki Yemen ise,

kifli bafl›na y›ll›k 2600 dolarl›k geliriyle fakirlik ve giderek

artan iç savafl ile bo¤ufluyor. Ülkeyi, 30 y›l› aflan bir süredir

Ali Abdullah Salih yönetiyor.  Salih’in liderli¤i döneminde bir

türlü fakirlikten kurtulamayan ve çürümüfl rejim nedeniyle,

zaten k›t olan kaynaklar› da harcanan Yemen halk›, direnifli

seçmifl durumda.

Büyük komflu Suudi Arabistan, söz konusu direnifl sonucun-

da, bölgede fiii nüfuslu bir devlet kurulmas› veya güçlü bir

cumhuriyetin do¤mas› tehlikesine karfl› Salih’i destekliyor.

‹ki ülke, 2000 y›l›nda imzalad›klar› anlaflmayla kuruluflla-

r›ndan bu yana ikili iliflkilerini zedeleyen s›n›r sorunlar›n›

çözmüfl, Kuzey Yemen olarak adland›r›lan bölgenin baz›

topraklar›, Suudi Arabistan’a geçmiflti. Yemen halk›, Sa-

lih’in, ‹sviçre’deki kiflisel hesab›na 7 milyar dolar konulma-

s› karfl›s›nda, ülkenin topraklar›n› Suudilere satt›¤›n› savu-

nuyorlar. Ayn› flekilde Riyad’›n, her y›l düzenli olarak Ye-

men’e yapt›¤› 2 milyar dolarl›k yard›m›n nereye harcand›¤›

da bilinmiyor. Suudi Arabistan-Yemen iliflkilerini zedeleyen

unsurlar›n baz›lar› ise sosyolojik kimlik tafl›yor. Suudi Ara-

bistan, ne zaman Yemen ile siyasi bir kriz yaflasa, ülke top-

raklar›nda yaflayan Yemenli göçmen iflçileri ülkelerine geri

gönderiyor. Kendi ülkelerindeki yüksek bafll›k paras› nede-

niyle Suudi genç erkekler ise, genel olarak Yemenli k›zlar

ile evlenmeyi tercih ediyorlar. Zengin Arap devletinin, fakir

Arap devletini evlenilecek k›zlar›n ve ucuz iflçilerin cenneti

olarak kullan›yor olmas› ise Arap yar›madas›ndaki gerginli-

¤in t›rmanmas›na neden oluyor.

Siyasi gözlemciler, Yemen’deki iç çat›flmalar›n, Suudi Ara-

bistan’› tehdit eder boyuta varmas› halinde, Suudi Ordusu-

nun bu ülkeye askeri müdahalede bulunaca¤›na kesin gö-

züyle bak›yorlar.

Arap Dünyas›n›n
Sorunu

Rafsancani Bile
Harcand›
‹ran, bir yanda, Orta Do-

¤u’daki en güçlü rakibi
olarak gördü¤ü M›s›r eski
Devlet Baflkan› Hüsnü Mü-
barek’in halk ayaklanma-
s›yla iktidardan uzaklaflma-
s›n› sevinçle karfl›larken,
di¤er yanda, kendi içindeki
muhalefetin güçlenmesinin
endiflesini tafl›yor.
‹ran’daki son yap›lan cum-
hurbaflkanl›¤› seçimine hile
kar›flt›¤› iddialar›yla soka¤a
inen genç nüfusun flemsi-
yesi alt›nda örgütlendi¤i
“Yeflil Hareket”, Arap dev-
rimlerinden sonra, daha
hareketli günlere yöneldi.
‹ran’da ifl bafl›ndaki Ahme-
dinejad yönetimi, ülkede
muhalefete izin vermeye-
ce¤ini, iki önemli muhalefet
lideri Karrubi ve Musavi’yi
evlerinde hapsederek gös-
terdi. Humeyni Devrimi’nin
yafland›¤› günlerde ön saf-
larda olan ve ‹ran’daki fiah
rejiminin ortadan kald›r›l-
mas›nda çok önemli görev-
ler üstlenen bu iki ismin
sadece siyasi de¤il, yaflam-
sal geleceklerinin de ne
olaca¤› tart›fl›l›yor.
Ama ‹ran’da as›l geliflme,
bir süredir ‹ran muhalefeti-
nin perde arkas›ndaki en

önemli güç olarak adland›-
r›lan, “köpek bal›¤›” lakapl›
Hocatülislam Haflimi Raf-
sancani’ye dönük bask›lar
oldu. Bir dönem ‹ran cum-
hurbaflkanl›¤› görevini de
üstlenmifl olan Rafsancani
son olarak, ‹ran’›n en
önemli devlet kurumu ola-
rak kabul edilen, 86 üyeli
Uzmanlar Konseyi baflkan-
l›¤›ndan ayr›lmak zorunda
kald›. Rafsancani’yi, “‹ran
rejimi için en önemli bu ku-
rumu, günlük siyasi tart›fl-
malara kurban vermemek
için görevimden kendi iste-
¤imle çekiliyorum” aç›kla-
mas›na yönelten geliflme-
lerin perde arkas›nda ise
esas olarak dini lider Ali
Hamaney’in oldu¤u belirti-
liyor.
Hamaney, sertlik yanl›s›
Ahmedinejad’› destekleyen
ve ülkedeki reformcu siya-
seti d›fllayan bir çizgide ha-
reket ediyor. Uzmanlar
Konseyi, Rafsancani’nin ay-
r›lmas›ndan hemen sonra,
sertlik yanl›lar›n›n kontro-
lüne geçerken, ülkedeki
muhalefetin, art›k rejim ile
son hesaplaflmaya haz›r-
land›¤› yolundaki bilgiler de
yo¤unluk kazand›.
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Azerbaycan’da Devrimin Ayak Sesleri
Arap dünyas›n› sarsan

devrim atefli, Türk

dünyas›na da yans›yacak

m›? Sovyetler Birli¤i y›k›l-

d›ktan hemen sonra, ülke-

lerinde ifl bafl›na gelen Ka-

zakistan Cumhurbaflkan›

Nursultan Nazarbayev ile

Özbekistan Cumhurbafl-

kan› ‹slam Kerimov, bu

konuda hedef gösterilen

ilk isimler oldular.

Türkmenistan’›, ilk lider

Saparmurat Türkmenbafl›

tarz› yöneten Gurbangulu

Berdimuhammedov da

üzerinde en çok tart›fl›lan

isimlerden biri oldu. Fakat

“demokrasi” bayra¤› bir

kez daha Azerbaycan’da

yükseldi. Sovyetler Birli¤i

da¤›l›rken kendi “Halk

Cepheleri”ni kuramayan

ve “diktatoryal demokra-

si” ad› verilen sistemle

yönetilmeye de fazla ses-

leri ç›kmayan Kazak, Öz-

bek ve Türkmen halklar›

sessizliklerini korurlar-

ken, Azerbaycan siyasi

aç›dan kar›flt›.

Baflkent Bakü, “Lale Dev-

rimi”ne sahne olan K›rg›-

zistan’da oldu¤u gibi, mu-

halefetin yolsuzluk ve

yoksullukla mücadele

amac›yla bafllatt›¤› pro-

testo gösterilerine sahne

oldu. Gösterilerde, iki

farkl› unsur öne ç›k›yor.

Birincisi, ‹nternet üzerin-

den sosyal medyay› bafla-

r›yla kullanan genç akti-

vistler -ki bunlardan baz›-

lar› cezaevinde tutuluyor-

lar- di¤eri ise parlamen-

toda temsil konusunda

zorlansa da ülkenin fiili

ana muhalefet partisi ola-

rak adland›r›lan Musavat

Partisi…

Özellikle polisin Musavat

Partisi’nin cuma günleri

yapmay› gelenek haline

getirdi¤i protesto gösteri-

lerine çok sert müdahale

etmesi dikkat çekti.

Musavat baflta, Azerbay-

can halk›; iktidar›, babas›

Haydar Aliyev’den devra-

lan ‹lham Aliyev yönetimi-

nin giderek istibdata dö-

nüfltü¤ünü ve ülkede ar-

tan yolsuzluklar nedeniy-

le, petrol zengini Azerbay-

can halk›n›n büyük bir

yoksulluk yaflad›¤›n› be-

lirtiyorlar. Azerbaycan’da

g›da fiyatlar› son 10 ay

içinde yüzde 12,5 oran›nda

artm›fl durumda. Buna

karfl›l›k iflçilerin ve me-

murlar›n maafllar›nda

hiçbir art›fl gözlenmedi.

Açl›k s›n›r›nda yaflayan

Azerbaycan halk›n›n, gün-

lük ihtiyaçlar›n› giderebil-

mek için çareyi ‹ran s›n›r›-

na yönelmekte bulduklar›,

‹ran taraf›nda kurulmufl

al›flverifl merkezlerinden

ucuz g›da maddesi ald›k-

lar› belirtiliyor.

Halk, ‹ran’daki fiyatlar›n

çok düflük oldu¤unu ve

günümüzde Azerbay-

can’da normal bir geliri

olan bir insan›n tek çare-

sinin g›da ihtiyac›n› ‹ran-

dan sa¤lamak oldu¤unu

vurguluyor. Azeri muhale-

feti de, ‹lham Aliyev rejimi

y›k›lana kadar gösterilere

devam edece¤ini aç›klad›.

Ermenistan’da ifl bafl›ndaki Serj Sarkisyan
yönetiminin ülke muhalefetine karfl› gelifl-

tirdi¤i a¤›r bask› politikas›, halk› soka¤a döktü.
Aç›k Toplum olarak adland›r›lan bir flemsiye
örgüt kuran yaklafl›k 50 sivil toplum örgütü, ül-
kenin giderek cezaevine döndü¤ünü aç›klad›.
Eski cumhurbaflkanlar›ndan Ter-Petrosyan
yanl›s› yaklafl›k 100 kiflinin 2008 y›l›nda gerçek-
lefltirilen muhalefet gösterilerinden tutukland›klar›n›, bugüne
kadar serbest b›rak›lmad›klar› gibi, mahkemeye de ç›kar›lma-
d›klar›n› belirten sivil toplum liderleri, Ermenistan’›n, sistem-
li iflkencenin hüküm sürdü¤ü nadir Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli-
¤i Teflkilat› (AG‹T) üyesi ülkelerden biri oldu¤unu da savundu-
lar. Ermenistan’da muhalefet partileri, ülkenin yaflamakta ol-
du¤u yolsuzluklar› ve artan insan haklar› ihlallerini durdur-
mak için düzenli olarak protesto ve gösteri yap›yorlar. Muha-
lefetin bu gösterileri, genel olarak güvenlik güçlerinin a¤›r
sald›r›lar›yla sonuçlan›yor.
Baflkent Erivan sokaklar›nda yaflan›lan muhalefet gösterile-
rinden sonuncusunda, ülkenin yetifltirdi¤i dünya çap›nda bir

sporcunun dövülmeye kalk›lmas›, barda¤› tafl›ran son damla
oldu. Samson Haçaturyan, dönemin Sovyetler Birli¤i bayra¤›-
n› bütün uluslararas› turnuvalarda zirveye dikmifl bir boksör-
dü. Ülkesinde bir ulusal kahraman olarak tan›nan Haçatur-
yan, son dönemde muhalefet gazetelerine verdi¤i demeçler-
de, Sarkisyan yönetimine karfl› ç›k›yordu. Erivan’da gerçek-
lefltirilen son gösterilerde polisin sald›r›s›yla karfl›lafl›nca,
kendini savunmak zorunda kald› ve derhal tutukland›. Erme-
nistan, Haçaturyan’›n polis taraf›ndan tahrik edildi¤ini ve tu-
tuklanmas› için yönetimin komplo kurdu¤unu savunuyor. Er-
meni halk›n›n bu kez Samson Haçaturyan’›n serbest b›rak›l-
mas› için soka¤a indi¤i de dikkat çekiyor.

Ermenistan’da
Muhalefet
Cezaevinde
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Aleksander Lukaflenka
taraf›ndan Stalinist ola-

rak adland›r›lan diktatör-
lük kurallar›yla yönetilen
Belarus’ta, muhalefet li-
derlerine KGB iflkencesinin
do¤al uygulama haline gel-
di¤i söyleniyor. Avrupa Bir-
li¤i taraf›ndan Avrasya’n›n
son kanl› diktatörü olarak
adland›r›lan ve kendisi da-
hil yak›n çevresine vize s›-
n›rlamas› getirilen Luka-
flenka’n›n, 18 Aral›k 2010
günü yap›lan baflkanl›k se-
çiminde kendisine karfl›
aday olan bütün isimleri
bask› alt›na ald›¤› da belir-
tiliyor.
Söz konusu seçimde aday
olan genç politikac›lardan
Ales Mikhaleviç, ‹nter-
net’teki flahsi “blog”unda,
KGB’de yeniden iflkence
görmemek ve yaflam›n›
kurtarmak için çareyi ülke-
sini terk etmekte buldu¤u-
nu aç›klad›. Mikhaliveç, 19
Aral›k seçimi öncesi ve
sonras›nda Belarus gizli

servisi taraf›ndan defalarca
gözalt›na al›nd›¤›n› ve ifl-
kence gördü¤ünü hat›rlata-
rak, “Son olarak KGB’den
yine bir yaz›yla davet ald›m.
Bunun yine gözalt› ve ifl-
kence anlam›na geldi¤ini
biliyorum. Emin oldu¤um
bir baflka nokta ise KGB bi-
nas›na girdi¤im takdirde
oradan sa¤ ç›kamayaca-
¤›md›r. Bu nedenle her fleyi
b›rakarak onlar›n ulaflama-
yaca¤› bir bölgeye geçmek-
te yarar gördüm” dedi.
Genç politikac›n›n efli de ko-
cas›n›n ortadan kayboldu-
¤unu, bunu yapmas›n›n da
hakl› gerekçelere dayand›-
¤›n› söyledi. Belarus muha-
lefetinin ortak sesi olan
“Özgürlük ‹çin” ‹nternet si-
tesi de Mikhaleviç’in emni-
yette oldu¤unu aç›klad›.
Belarus’ta yap›lan ve Luka-
flenka’n›n aç›k ara zaferi ile
sonuçlanan baflkanl›k seçi-
mi, Avrupa Birli¤i taraf›n-
dan hileli ve kabul edile-
mez bir seçim olarak de-

¤erlendirilmiflti. Ayn› se-
çimde muhalefet ad›na yer
alan Andrei Sannikau ve
Mikalay Statkeviç flu anda
gözalt›nda bulunuyorlar.
Bir baflka muhalefet aday›
Uladzimer Nyakiyaeu ise
evinde göz hapsinde bulun-
duruluyor.

Belarus ile ilgili son rapor-
larda, muhalefet liderleri-
nin tutukland›klar›, iflkence
gördükleri, tutuklulara
avukat bulundurma hakk›
kulland›r›lmadan yarg›la-
malar gerçeklefltirildi¤i ve
pek çok insan›n da “kaybol-
du¤u” belirtiliyor.

Belarus’ta
Muhalefete ‹flkence

©
A

les M
ik

h
alev

iç







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'baski'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




