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

Murad Bayar’›n, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin ve dolay›s›yla da savunma 
sanayimizin dümenine geçti¤i 2004 y›l›ndan beri, bu 4’üncü IDEF’imiz. Kendisiyle IDEF özel
say›m›z için yapm›fl oldu¤umuz söyleflinin hemen bafl›nda da belirtti¤imiz gibi, bu süreçte, 
çok say›da ilkin gerçekleflti¤ine flahitlik ettik ve sayfalar›m›z arac›l›¤›yla, bu ilkleri sizlere
ulaflt›rd›k. 
‹lk bafllarda, ulafl›lmas› zor görünen hedeflerin, birer birer yakaland›¤›n› gördük…

TOBB Savunma Sanayi Meclisi’nin 20’nci toplant›s›nda, Bayar taraf›ndan aç›klanan, savunma
sanayimize iliflkin 2010 y›l› verileri de bir ilkin daha gerçekleflti¤ini gösterdi. Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’n›n ihtiyaçlar›n›n yurt içinden karfl›lanma oran›, hedef olarak belirlenen 
yüzde 50’yi aflm›fl, yüzde 52,1’e ulaflm›flt›.

Bu oran›n, bir ilkin daha gerçekleflmifl olmas›ndan öte, SSM taraf›ndan koyulan hedeflerin
ulafl›labilir oldu¤unun ve sa¤lam bir zemine dayand›¤›n›n kan›tlanm›fl olmas› aç›s›ndan da
önemli oldu¤unu düflünüyoruz.

Bu paralelde, SSM taraf›ndan belirlenecek yeni hedeflerin, sektörün daha büyük bir kesimi
taraf›ndan, daha ciddi flekilde sahiplenilece¤ine ve iddiam›z› daha yukar›lara tafl›yaca¤›na da
inan›yoruz.

Usta kalemimiz Ardan Zentürk’ün, baflyaz›s›nda, Bayar’›n, toplant›da yapt›¤› konuflmay› 
referans alarak ve konuya TSK aç›s›ndan yaklaflarak kâ¤›da döktü¤ü flu cümleleri, önemlidir:

“Bu sözler Türkiye’nin gerçek iddias›d›r… Hayali tart›flmalar› de¤il, ülkenin gerçek kapasitesini
ve ulaflabilece¤i gerçek noktalar› iflaret etmektedir… Türk Savunma Sanayisi’nin sergiledi¤i
iddia, biliniz ki, sadece Türkiye’nin de¤il, dünya bar›fl›n›n da garantisi olmaktad›r…”

Ancak Bayar’›n, o toplant›da yapt›¤› konuflmada, savunma sanayimizin geldi¤i noktay›, 
kaybetme flans›m›z›n olmad›¤› bir kumar oynamaya benzetmesi de önemlidir.

Her ne kadar endiflelerinde Bayar’a hak veriyor olsak da art›k IDEF’in, geçmiflteki, 
TSK’ya sat›lmas› hedeflenen ürünlerin sergilendi¤i bir fuar görünümünden ç›km›fl olmas› 
ve savunma sanayimizin, dünyaya aç›lan bir penceresine dönüflmüfl olmas›, iyiye iflaret.

IDEF’in, yerli firmalar›m›z taraf›ndan sergilenen ürün ve çözümlerin -özellikle de özgün 
olanlar›n›n- say›s›n›n giderek daha da artt›¤›n›, kazan›lan kabiliyetlerin daha da derinleflti¤ini
göstermesi aç›s›ndan, önemli bir dönüm noktas› olaca¤›n› düflünüyoruz.

Çünkü bizim aç›m›zdan IDEF’ler, savunma sanayimizin geliflimi aç›s›ndan birer referans 
noktas› teflkil ediyor.

Ve geçmifl IDEF’lere dair gözlemlerimiz ›fl›¤›nda, dünü bugünle k›yaslad›¤›m›zda, gelece¤e
umutlu bakabiliyoruz.

Elbette, k›r›lgan, baflar› ve baflar›s›zl›k aras›nda, tam ortada bir yerlerde oldu¤umuzu da 
asla göz ard› etmeden…

Neredeyse bütün firmalar›m›z›n, daha önce hiç görmedi¤imiz kadar istekli bir flekilde, 
fuara haz›rlanmalar› ve çok say›da yeni ürünün fuarda sergileniyor olmas›n›, IDEF’in önemi ve
alg›lanmas› aç›s›ndan geldi¤i noktay› göstermesi bak›m›ndan da dikkat çekici bir geliflme
olarak, notlar›m›z aras›na dâhil ettik.

IDEF’i ziyaret edemeyen okuyucular›m›z üzülmesin. Bir sonraki say›m›zda, fuarda olup biten
her fleyi ve gözlemlerimizi sizlerle paylafl›yor olaca¤›z.

Haziran ay›nda yeniden birlikte olabilmek dile¤iyle…
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T ürk bas›n›n›n belirli
köflelerini fikirleriyle
süsleyen isimlerin, 

bu iki kavram üzerinden
yürüttükleri tart›flmalar›n,
ileride antropologlar
aç›s›ndan da iyi bir malzeme
olaca¤›na inan›yorum.
O günlerin uzmanlar›, 
Türk ayd›nlar›n›n “olmayan”
konular› “var”(m›fl gibi)
göstererek, nas›l hararetli
tart›flmalara girdi¤ini, fakat
ayn› anda, üzerinde
tart›flt›klar› ülkenin 
gerçeklerinden ne ölçüde
uzaklaflt›klar›n› görecekler
kuflkusuz…
1. Türkiye Cumhuriyeti’nin,
“emperyal” bir devlet olmas›
imkâns›zd›r.
2. Türkiye Cumhuriyeti’nin,
bölgesinde, Osmanl› benzeri
bir güç oda¤› oluflturmas›
düflünülemez…
3. Son sözü bafltan 
söyleyelim: Türkiye
sald›rgan de¤il, uzlaflmac›;
militer de¤il, ekonomik ve
kültürel yönünü öne ç›kartan
yap›c› bir devlet olmas›
halinde, dünya için bir anlam

ifade eder. Aksi bütün
çabalar, memleketin bafl›n›n
ciddi flekilde belaya
girmesinden baflka bir sonuç
vermez.

Nas›l bir Türkiye?
Türkiye, Orta Do¤u’daki
s›n›rlar›n “normalleflme”
sürecinde, co¤rafyas›n›n,
kendisi için sundu¤u 
avantajlardan yararlanan
ülke görüntüsünü
güçlendiriyor.
K›saca hat›rlatal›m: 

Birinci Dünya Savafl› 
sonras›nda, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas›
ve Orta Do¤u’ya iki Bat›l›
sömürgeci gücün
yerleflmesi, bölgedeki do¤al
s›n›rlar›n bozulmas›na neden
oldu. As›rlar boyu, aralar›nda
hiçbir s›n›r kavram› olmadan
yaflam›fl, insanl›k tarihinin en
eski ve en önemli kentleri
aras›na, birden s›n›rlar 
çizildi, yeni bayraklar ve
siyasi kadrolar ile tan›fl›ld›.
Sömürgeci güçlerin

s›n›rlar›n› çizdikleri 
devletleri yöneten kadrolar da
güçlerini çok ciddiye al›nca,
bölge, bir daha kolay bir
araya gelemeyecek ölçüde
ayr›ld› birbirinden.
Bu geliflmeye, ‹kinci Dünya
Savafl› sonras›nda yaflan›lan
So¤uk Savafl, çok farkl› bir
boyut katt›. Sovyet ve Bat›
yanl›s› rejimler aras›nda
yaflan›lan rekabet, 
çizilen s›n›rlar›n iyice 
derinleflmesine ve araya 
ideolojik tercih

Türkiye için 
Savunma, Yaflamd›r
Her fikre sonsuz sayg›m›z olmas› gerekiyor; ama 
son dönemde, kamuoyunda ciddi bir flekilde tart›fl›lmaya
çal›fl›lan iki kavram›, biraz endifle; ama daha çok
tebessümle izlemek zorunda kal›yorum: 
Yeni-Osmanl›c›l›k ve Türkiye Cumhuriyeti’nin emperyal(!)
oldu¤u ileri sürülen yap›s›…
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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farkl›l›klar›n›n girmesine
neden oldu.
Orta Do¤u, flimdi, Birinci
ve ‹kinci Dünya Savafl› 
sonras›nda yaflan›lan 
anormal geliflmeleri, 
normallefltirmeye çal›fl›yor.
Türkiye ise, bu normalleflme
sürecinde hak etti¤i yeri
alman›n hesaplar›n› yap›yor.
Hepsi budur… Türkiye’nin,
Orta Do¤u’da, Osmanl› 
benzeri bir a¤›rl›¤a sahip
olmas›n›n imkâns›zl›¤›n›,
bölgede yaflan›lan
geliflmeler karfl›s›nda
hepimiz görüyoruz. Dünyan›n
“tek” süper gücü olarak
adland›r›lan ABD’nin bile
zaman zaman çaresiz
kald›¤›, eski süper güç
Rusya’n›n bir köflesine ancak
iliflebildi¤i, yükselen güç
Çin’in, s›n›rlar›na bile
yaklaflamad›¤›, koskoca
Avrupa Birli¤i’nin ise “hiç”
etkili olamad›¤› bir bölgede,
Türkiye’nin, yeni-Osmanl›c›
yaklafl›m›n›n bir komediye

dönüflmesinin
kaç›n›lmazl›¤›n›
anlamak
zorunday›z.
O zaman
tart›flmada ›srar,
bofl yere vakit
kayb› de¤il mi?

Emperyal Güç Olmak
Ama anlad›¤›m›z kadar›yla,
her sabah kafalar›nda 
baflka, fakat ne yaz›k ki
gerçek olmayan bir dünya 
ile uyananlar›n, bofl
tart›flmalara ay›racak
zamanlar› var! Türkiye’nin,
Orta Do¤u’daki tarafs›z ve
aktif politikas›ndan rahats›z
olanlar›n, Bat› medyas›n›n
önde gelen yay›n
kurulufllar›nda bafllatt›klar›,
“yeni-Osmanl›c›l›k
tart›flmas›”n›n üzerine 
benzin dökmek de bu 
tercihlerden biri…
Türkiye’nin giderek
emperyal güç olaca¤›n›
söylemek, ça¤›n ve emperyal
güç olman›n, bu ça¤ ile
do¤rudan ba¤lant›s›n› 
›skalamak anlam›na
gelmektedir.
Sanayi devrimini geride
b›rakal› hayli zaman olmufl;
biliflim devriminin uç 
noktalar›na do¤ru ilerleyen;
bu arada, sosyo-ekonomik

yap›lanmas›n›, siyasi
zeminini, gelece¤in
koflullar›na göre
yeniden yap›land›rma 
ve ayn› zamanda, bu
yap›land›rmay› son
derece h›zl›
gerçeklefltirebilme
kabiliyetine sahip bir

“neo-emperyal devlet”
kavram›n›n öne ç›kt›¤› bir
dönemde, Türkiye için
öngörülen kavram,
çocukçad›r.
Türkiye, son 35 y›lda,
Anadolu co¤rafyas›nda,
büyük bir baflar› ile 
gerçeklefltirdi¤i etkin sanayi
devrimini, güçlü ve kolay
yara almayan bir ekonomik
yap›lanma için kullanabilir;
ama dünya pazarlar›ndaki
ticaret pay› yüzde 2 düzeyine
bile ç›kamam›flken nas›l
emperyal güç olman›n 
rotalar›na yönelebilir?
Ar-Ge bütçelerinin 
c›l›zl›¤› ortadayken, yeni
teknolojik hamlelerde 
öncü olma yetene¤ine
kavuflamam›flken, ortaya
at›lan bu tür kavramlar,
Türkiye aç›s›ndan gereksiz
bafl a¤r›lar›d›r.

Yeni Dönemin 
‹zlenimleri
11 Eylül terör sald›r›lar› 
sonras›nda, ABD’nin
yaflamakta oldu¤u dramatik
de¤iflim, en az›ndan, 
bizlere emperyal güç 
uygulamalar›n›n nas›l 
olmamas› gerekti¤ini 
göstermesi bak›m›ndan çok
önemlidir. Afganistan ve
Irak’taki askeri müdahaleleri
ile “hard power”› seçen,
insanl›¤›n ortak kültürel

bileflimindeki üstün
“soft power”›n› geriye iten
ABD’nin yaflamakta oldu¤u
kimlik bunal›m›, art›k,
dünyaya bütün cephelerinde
yans›yan boyuta gelmifltir.
Türkiye, art›k, güçlü 
ekonomi-güçlü 
demokrasi-güçlü ordu 
zemininde, emperyal de¤il;
ama hat›r› say›l›r bir devlet
olmak gerekti¤ini, 
gözünün önündeki yanl›fl
uygulamalardan anlam›flt›r.
Türk ekonomisi güçlü olmak
zorundad›r, çünkü ekonomik
s›k›nt›lar›n, Avrupa Birli¤i
üyesi, bir dönemin yükselen
y›ld›zlar› devletleri bile 
ne hale getirdi¤ini hep 
birlikte izliyoruz.
Türk demokrasisi güçlü
olmak zorundad›r, çünkü
dünyan›n yaflamakta oldu¤u
bütün sorunlar›n demokrasi
eksikli¤inden ve “ötekine”
duyulan sayg› eksikli¤inden
kaynakland›¤› görmekteyiz.
Türk Ordusu güçlü olmak
zorundad›r, çünkü refah›
kovalayan demokrasilerin,
bu dünyadaki düflmanlar›
her geçen gün biraz daha
artmaktad›r.

Güçlü Ordu
Güçlü Sanayi
Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n, disiplini, e¤itimi,
atefl gücü, yap›s› ve ça¤a
ayak uydurmakta büyük
esneklik gösteren komuta
kademesiyle, dünyan›n 
en güçlü ordular› aras›nda 
yer almas› asla bir tesadüf
de¤ildir.
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Balkanlar-Kafkasya-Orta
Do¤u üçgeninde yer alan,
Orta Asya ve Orta Do¤u’nun
enerji kaynaklar›na yak›n,
Karadeniz bölgesine hâkim
bir devletin, ordusunun
güçlü olmas›ndan baflka bir
seçene¤i de yoktur.
Dünya aç›s›ndan as›l büyük
flans, Türkiye’nin, Müslüman
nüfuslu bir ülke olarak,
Avrupa kalitesinde
demokrasiyi benimsemifl,
ordusuyla da “savaflan”
de¤il, “bar›fl› kuran” 

bir devlet olmas›d›r.
Türk Ordusu, 
“sald›rgan-emperyal
e¤ilimlerin” 
silahl› gücü de¤ildir.
Aksine, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal’in, ünlü,
“Yurtta bar›fl, dünyada 
bar›fl” sözünün hedefleri
do¤rultusunda, ülkeyi
kal›c› bar›fl içinde tutmay›,
dünyada da bar›fl›n hâkim
olmas›n› arzu eden bir
çal›flma içindedir.
Türk Ordusunun gücü,
günümüzde, Türkiye’nin 
sivil kadrolar›n›n çok yerinde
bir uygulama ile “komflular
ile s›f›r sorun” stratejisini
gelifltirmelerine neden
olmufltur. Türkiye, 20’nci
yüzy›l›n tats›z olaylar›n›n
içinden süzülüp, bar›flç›l›¤›n›
21’inci yüzy›la tafl›yan ender
devletlerden biridir.
Türk Silahl› Kuvvetlerinin,
ülkeyi savunmaktaki
kararl›l›¤›n›, dünyadaki

bar›flç›l›¤›n› pekifltiren ana
geliflme ise, Türk Savunma
Sanayisi’nin yeniden 
yap›lanmas› ve bu konuda
son y›llarda gösterilen
ola¤anüstü baflar›lar 
oldu.

Savunma Sanayimizin
Yeni Boyutu
Türkiye, Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› taraf›ndan
haz›rlanan, 2007-2011
stratejik plan›nda, 2010 y›l›
sonuna kadar, savunma 
sistem ihtiyaçlar›n›n yüzde
50’sinin yerli imkânlarla
karfl›lanmas› hedefini
koymufltu. Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar’›n,
22 Nisan’da düzenlenen
TOBB Savunma Sanayii
Meclisi toplant›s›nda, bu
oran›n, 2010 y›l›nda yüzde
52,1’e ç›kt›¤›n› aç›klamas›,
tarihi önem tafl›maktad›r.
Müsteflar Bayar’›n, savunma
sanayimizin temsilcilerine
hitaben söyledi¤i flu sözleri
ne kadar önemli:
“Yeni 5 y›ll›k plan›m›z
haz›rland›. Bunu Devlet
Planlama Teflkilat›m›za 
gönderdik. Buradaki
bafll›klar bir miktar de¤iflti.
Hep vurgulad›¤›m›z 
konular da burada

yer ald›. Sürdürülebilir 
bir sanayi yetene¤i, 
teknolojik yetkinlik, bizim
program yönetimini olgun 
ve profesyonel hale
getirmemiz… Bunun içinde,
asl›nda ürünün kullan›m
ömrü boyunca 
desteklenmesi ve lojistik
süreçler de var. Parça al›p
vermek demeyelim art›k.
Bunu da program yönetimi
içerisinde düflünüyoruz.
Toplam 27 milyar dolarl›k
kontrat›m›z var. 
Yüzde 90’› Türk 
flirketleri ile. TSK aç›s›ndan
bakarsak, önümüzdeki 
30 sene için bir 
kumar oynand›¤›n› 
söyleyebiliriz.
Di¤er alternatif neydi? 
Bu ürünleri, bilinen,
kan›tlanm›fl ve risksiz 
ürünler olarak al›p 
kullanmakt›. Ama flimdi
durum de¤iflti. ALTAY 
ana muharebe tank› ya da
z›rhl› araçlar baflar›s›z 
olursa; MiLGEM’i yapt›k 
ama bütün kriterleri
sa¤lamazsa; daha da riskli
olarak, havac›l›k alan›nda
beklentiler karfl›lanmazsa, 
o zaman ne olacak?
Devletin, TSK’ya, 
modernizasyonu için 
gerekli sistemleri tedarik
etmesi için ay›rd›¤› bir 
kaynak, bizlerin fantezilerine
kurban edilmifl olacak.
Sizlere ciro olarak yans›m›fl
olacak; ama sonuçta, 
TSK’ya yetenek olarak 
geri dönmemifl olacak.
fiu anda o riskin ortas›nda
bir yerdeyiz. Bir k›sm›n›
yönettik; ama bir k›sm›
duruyor. Kara, deniz ve 
hava araçlar›, roket, füze ve
yaz›l›m tamam. Ama
üstesinden gelmemiz
gereken daha çok iflimiz var.

Genelkurmay›n bütünüyle
temsil edildi¤i bir 
platformda, TSK bize 
flunu söyledi: “Kaderimizi
buraya ba¤lad›k...”
Bu, gemileri yakmak gibi 
bir fley... Gemiler yak›ld› ve
ya olacak ya da olacak 
noktas›nday›z. 
Baflaramad›¤›m›z takdirde,
kaynak harcanm›fl ve 
ihtiyaç karfl›lanmam›fl 
olacak. Yolun geri dönüflü
yok. Bunun baflar›lmas› 
gerekiyor.
Bir de giderek 
artt›rd›¤›m›z, duraks›z 
bir iddiac›l›¤›m›z da var.
fiimdi savafl uça¤› da 
yapmaya soyunduk.
Bunlar›n hiç birisi 
bedava de¤il. Ciddi 
kamu kayna¤› 
ve yat›r›m gerektiriyor.
Ve madem burada bir 
lig atlamaya çal›fl›yoruz, 
ona uygun bir yap›lanma da
gerekiyor. Hem kamu
taraf›nda hem de 
sanayi taraf›nda...
Kendi bahçemizde oynama
zaman› geçti. Bunun 
uluslararas› kriterleri 
ne ise ona göre
yap›lanaca¤›z. ‹htiyac›
tan›mlama aflamas›ndan,
ürün envanterden ç›kana
kadarki, bütün ömür
devrinde, çok daha etkin 
bir planlamay›, 
TSK ve biz, sanayi ile 
birlikte yürütmeliyiz.”
Bu sözler Türkiye’nin 
gerçek iddias›d›r… Hayali
tart›flmalar› de¤il, ülkenin
gerçek kapasitesini ve
ulaflabilece¤i gerçek 
noktalar› iflaret etmektedir…
Türk Savunma Sanayisi’nin
sergiledi¤i iddia, biliniz ki,
sadece Türkiye’nin de¤il,
dünya bar›fl›n›n da garantisi
olmaktad›r…

©
M

S
I

D
ergisi

©
T

U
S
A

fi





SAVUNMA
HABER

8

MSI Dergisi - May›s 2011 www.milscint.com

ARES Tersanesi, ARES
125 projesi çerçevesinde

gelifltirdi¤i, 38 m boyundaki,
alüminyumdan infla edilecek
ARES125 FAMB 
hücumbotlar›n›n savafl
sistemleri için MBDA ile el
s›k›flt›. Taraflar aras›nda
var›lan anlaflmaya göre;
ARES’in ARES125 FAMB
hücumbotlar›na, MBDA
taraf›ndan, küçük ve orta
büyüklükteki su üstü
platformlara yönelik 
gelifltirilen, modüler savafl
sistemi CWSP-PB (Compact
Warfare System 
Package-Patrol Boats) 

uygulanmas› konusunda 
ifl birli¤i yap›lacak.
MBDA’n›n, kullan›c›
taraf›ndan belirlenecek
ihtiyaç tan›m›na göre 
flekillendirilebilen CWSP-PB
sistemi; komuta kontrol 
konsollar›, radar ve stabilize
elektro-optik sistemler gibi
alg›lay›c›lar, namlulu 
stabilize silah sistemleri,
güdümlü mermiler ve 
hava savunma füzeleri gibi
unsurlardan olufluyor. 
ARES 125 FAMB’a 

uygulanacak çözümde ise
MBDA üretimi, 30 km
civar›nda menzile sahip,
2 adet çiftli MARTE Mk2/N
güdümlü mermi lançeri
(toplam 4 füze) ve yine 
MBDA üretimi, 6,5 km
civar›nda menzile sahip, 
2 adet çiftli SIMRAD-RC 
hava savunma füze lançeri
(toplam 4 füze) yer al›yor.
Botta ayr›ca, ASELSAN 
üretimi 1 adet 30 mm STOP

ve 2 adet de STAMP 
sistemi olmas› planlan›yor.
Bu geliflme paralelinde,
yak›n gelecekte, ihracat
cephesinden haberleri 
sektörle paylaflmay› 
hedefleyen ARES, IDEF’te
öncelikli olarak, 
tam yüklü halde 45 knot
sürate eriflebilece¤i 
belirtilen ARES 125 FAMB’›n 
tan›t›m›na odaklan›yor.

Vestel fiirketler Grubu firmalar›ndan Vestel Savunma 

ve Ayd›n Yaz›l›m ve Elektronik Sanayi A.fi. (AYESAfi),

IDEF’te, baflta, KARAYEL taktik insans›z hava arac› (‹HA) 

ve F-35’in Panoramik Kokpit Ekran› (PCD) olmak üzere,

yürütülmekte olan Ar-Ge çal›flmalar›n›n da kat›l›mc›larla

paylafl›laca¤›, ortak bir stant ile yer al›yor.

Vestel Savunma cephesinde IDEF’in gözdesi, haliyle ilk kez

sergilenecek olmas›n›n da etkisiyle KARAYEL taktik ‹HA’s›.

Projede kapsam›nda, 20 Aral›k 2010’da, Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› ile sözleflme imzalayan Vestel savunma, 

Türk Silahl› Kuvvetlerinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda

gelifltirdi¤i KARAYEL taktik ‹HA’s›n›n, test uçufllar›n› baflar›

ile gerçeklefltirmifl olan ilk versiyonunu, fuardaki

kat›l›mc›lar›n be¤enisine sunuyor.

Otopilot yaz›l›m›n›n ve yer kontrol istasyonunun 

gelifltirilmesi ile gövde tasar›m›n›n ve üretiminin

tamam› Vestel Savunma bünyesinde 

gerçeklefltirilen KARAYEL’in, uçufla elverifllili¤e

iliflkin kriterleri tan›mlayan ve tüm dünyada referans

al›nmaya bafllanan NATO standartlar›na 

(STANAG 4671) da uyumlu olarak

gelifltirilmesi sayesinde,

rakipleri karfl›s›nda

önemli bir avantaja

sahip olmas› bekleniyor. KARAYEL’in ayr›ca, katapulttan

at›labilme ve paraflütle inebilme özellikleri sayesinde, 

piste ihtiyaç duymaks›z›n kalk›fl ve inifl yapabilmesi ve 

deniz platformlar›ndan da f›rlat›labilmesi mümkün. 7,5 m’lik

kanat aç›kl›¤›na sahip olan ‹HA’n›n, boyu 6 m, a¤›rl›¤› ise 

250 kg civar›nda. Tamam›n› yine kendi olanaklar› ile

gelifltirdi¤i, 2,6 m kanat aç›kl›¤›na sahip, 1,6 m boyundaki 

4 kg’l›k EFE mini ‹HA’s›n› da fuarda sergileyecek olan Vestel

Savunma ayr›ca, yak›t pili ve hidrojen teknolojileri alan›ndaki

Ar-Ge çal›flmalar›n› da ziyaretçileriyle paylafl›yor.

AYESAfi 

cephesinde ise,

JSF program›

kapsam›nda

gelifltirilen, 

F-35’in Panoramik

Kokpit Ekran› (PCD) ön planda.

Proje kapsam›nda, yaklafl›k 12

milyon dolarl›k yat›r›m yapan AYESAfi, panoramik ekran

yaz›l›mlar›n›n büyük bir bölümünü üstlendi¤i gibi, sistemde

yer alan tüm elektronik kartlar›n üretimini de baflar› ile

gerçeklefltirdi. Geliflmifl elektronik kart alt yap›s› ve bilgi

birikimi ile JSF program› kapsam›nda, ayn› zamanda Füze

Arayüz Ünitesinin kartlar›n›n da tasar›m orta¤› olan AYESAfi,

her iki programdaki elektronik kartlar›n, program boyunca

tek kaynak olarak üretimi sorumlulu¤unu üstlenmifl 

durumda. AYESAfi ayr›ca, Türkiye’nin ilk askeri milli radar

a¤› projesi olan RADNET

(Radar Network / Radar A¤›)

kapsam›nda gelifltirdi¤i yaz›l›mlara

iliflkin çal›flmalar›n› da fuar esnas›nda

sergileniyor. RADNET projesi kapsam›nda

gelifltirilen radar a¤› sistemi, genifl alan a¤› üzerinden 

birbirine ba¤lanan harekât ve komuta kontrol merkezleri ile

radarlar›n gerçek zamanl› ve paralel çal›flabilmelerini

olanakl› hale getirmesi aç›s›ndan TSK için büyük önem

tafl›yor. Farkl› bölgelerdeki radarlar›n, komuta 

kontrol merkezlerinde, ayn› anda ve çoklu halde

izlenebilmesinin ve kontrol edilebilmesinin sa¤lanmas›,

Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n hava savunma unsurlar›n›n

bekas›n› artt›r›c› bir unsur olarak dikkat çekiyor. IDEF’te,

AYESAfi taraf›ndan tasarlanan ve üretilen, çok say›da 

platformda kullan›lan, Çok Amaçl› Operatör Konsolu ve

AYESAfi’›n konsol, kabinet ve kablaj gibi elektromekanik 

sistemler konusundaki tasar›m ve üretim yetenekleri de öne

ç›kan bir di¤er konu bafll›¤›.

ARES’in Botlar›na 
MBDA 
Eli De¤ecek

KARAYEL IDEF’te Esiyor
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Nisan ay›n›n ortalar›nda Amerikan Ordusuna 18 adet
EKOTANK Apollo tipi çelik su tank› teslim etmenin

moraliyle IDEF’e gelen EKOTANK, ziyaretçilerini, ilk kez
sergileyece¤i, EKOTANK SuperGalaxy® yast›k tipi depo ile
tan›flt›r›yor. Motorin, benzin ve Jet A1 gibi her türlü yak›t›n
depolanabildi¤i EKOTANK SuperGalaxy®, 300 lt’den 300.000
lt’ye kadar depolama kabiliyetine sahip versiyonlar›yla dikkat
çekiyor. Halihaz›rda Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK), Amerikan
Ordusu ve çok say›da di¤er ülkenin silahl› kuvvetleri taraf›ndan
kullan›lan EKOTANK SuperGalaxy®, özellikle zor ulafl›labilen
co¤rafyalarda, kullan›c›n›n, depolama ihtiyaçlar›n› 
karfl›lamada büyük avantaj sa¤l›yor.
EKOTANK IDEF’te ayr›ca, Apollo üzerinde yap›lan teknik
gelifltirmelerin yan› s›ra yeni ürünü EasyTank ‘› da 
ziyaretçilerin be¤enisine sunuyor. H›zl› kurulum, güvenli 
depolama ve kolay nakliye özelliklerini esas al›narak 
tasarlanan EasyTank da ilk kez IDEF fuar›nda görücüye 
ç›kan bir di¤er EKOTANK ürünü. 3000 lt’den 300.000 lt’ye
kadar s›v› depolama kapasitesine sahip versiyonlar› bulunan
EasyTank, özellikle mobil birlikler ve insani yard›m 
operasyonlar› için ideal bir çözüm oluflturuyor. Amerikan ve
‹ngiliz Ordusu ile Afganistan ve Irak operasyonlar›nda edinilen
tecrübelerin ›fl›¤›nda Apollo’yu daha da gelifltiren EKOTANK,
askeri ve insani yard›m operasyonlar›nda, önemli bir ihtiyaç
olan depolama sistemleri alan›nda, standartlar› belirleyen
firma olma yolunda h›zla ilerliyor.

EKOTANK IDEF’i Depolayacak
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‹nsans›z araçlar›n,
hem askeri hem de 

sivil kullan›m 
alanlar›n›n geniflledi¤i
ve giderek daha fazla
önem kazand›¤›
günümüzde, ‹stanbul
Teknik Üniversitesi
Savunma Teknolojileri Kulübü
(‹TÜ SAVTEK) de dikine kalk›fl ve
inifl kabiliyetli (Vertical 
Take off and Landing/ VTOL) 
bir insans›z hava arac› (‹HA)’lara yönelik
kapsaml› bir çal›flman›n haz›rl›klar›na
bafllad›. Üniversite-savunma sanayisi 
ifl birli¤i çerçevesi içerisinde 
gerçeklefltirilecek olan ve içeri¤inde, 
e¤itim ile yar›flmay› bir arada bar›nd›rarak,
etkileflimi en üst seviyede tutmay›
amaçlayan “‹TÜ SAVTEK Havac›l›k 
Yaz Okulu” projesinin, Eylül ay› içerisinde 
2 haftal›k bir program olarak ‹TÜ’de
gerçeklefltirilmesi planlan›yor.
‹TÜ Rektörlü¤ü, Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM) ve Savunma Sanayii
‹malatç›lar› Derne¤i (SaSaD)’›n yan› 
s›ra hem savunma hem de havac›l›k 
sektöründe faaliyet gösteren çok 
say›da firma taraf›ndan da desteklenen
etkinli¤in, yap›s› ve içeri¤i bak›m›ndan,
Türkiye’de bir ilk olmas› düflünülüyor.
Havac›l›k Yaz Okulu kapsam›nda, 
farkl› üniversitelerden ve farkl› 
disiplinlerden yetenekli ö¤rencilerden
oluflturulan tak›mlar, ‹TÜ’de misafir 
edilerek, alanlar›nda uzman sanayici 
ve akademisyenler taraf›ndan, 
2 hafta boyunca e¤itim alacaklar.
Tak›mlar, e¤itim program› süresince,
belirlenen ihtiyaçlar› karfl›layacak 
en iyi VTOL ‹HA kavramsal tasar›m› 
ve fizibilite çal›flmas›n› ortaya koyabilmek
için k›yas›ya mücadele edecek. Ortaya
konulan çal›flmalar, Havac›l›k Yaz Okulu
sonunda yap›lacak olan ve Türkiye’de
insans›z sistemlerin ve gelece¤inin
tart›fl›laca¤› ‹TÜ SAVTEK ‹nsans›z
Sistemler Konferans›’nda sunulacak.
Etkinlik ile ilgili detayl› bilgiye
www.savtek.itu.edu.tr adresinden
ulafl›labilir.

‹TÜ SAVTEK
Havac›l›k Yaz Okulu
Çal›flmalar›na 
H›z Verdi



www.savunmahaber.com

Hema Endüstri, Tank Tafl›y›c› Araç 

ve Römorku (TTAR) projesi

çerçevesinde, üretilen prototip arac›n

kalifikasyon testlerinin baflar›yla

tamamlad›¤›n›, May›s ay› bafl›nda

duyurdu. 2009 y›l› Aral›k ay›nda

bafllan›lan TTAR projesi kapsam›nda,

Hema Endüstri’nin, Çerkezköy’deki

tesislerinde haz›rlanan test alan›nda

gerçeklefltirilen kalifikasyon 

testlerinde, prototip arac›n 

performans›, 1’inci Ana Bak›m Merkezi

Komutanl›¤› taraf›ndan modifiye 

edilerek, a¤›rl›¤› 70 ton’a ç›kart›lan 

bir ana muharebe tank› ve 2 adet z›rhl›

personel tafl›y›c› kullan›larak 

gözlemlendi. Testler esnas›nda, tam

yüklü iken yüzde 30 e¤im t›rmanma,

yüzde 20 yan e¤imde ilerleme, 75 cm

derinli¤inde sudan geçifl, servis ve park

fren sistemi, vinç testleri ile birlikte,

arazi, stabilize ve asfalt yol

koflullar›nda, 25.000 km’lik güvenilirlik

ve idame edebilirlik testi (G‹ET) baflar›

ile gerçeklefltirildi. ‹sveç Savunma

Bakanl›¤›na ba¤l› FMV test tesislerinde

ise, arac›n, so¤uk ve s›cak hava çevre

testleri, ›s›tma ve so¤utma sistemleri

testleri ile F 34 yak›t›yla motor 

performans testleri gerçeklefltirildi.

Prototip araç ile ayr›ca, tam yüklü

olarak, Bolu da¤›na da t›rman›ld›.

2011 y›l› sonunda tamamlanmas› ön

görülen proje kapsam›nda, 4 adet 

birlik seviyesi ve 3 adet fabrika seviyesi

bak›m ve onar›m merkezinin 

kurulmas›, Türk Silahl› Kuvvetleri

(TSK) personeline çeflitli e¤itimlerin

verilmesi ve toplamda 45 adet tank

tafl›y›c› arac›n TSK’ya teslim edilmesi

planlan›yor. Hema Endüstri, kara

araçlar›nda edindi¤i tecrübeyi, 

hava araçlar›nda da kullanmaya

haz›rlan›yor. Bu kapsamda, TUSAfi ile

yap›lan bir çal›flma neticesinde, Boeing

747 / 757 uçaklar›n›n baz› parçalar›n›n

üretimine dair anlaflmaya varan Hema

Endüstri, Genel Maksat Helikopter

Tedarik projesinde de hidrolik 

ekipmanlar›n›n temini konusunda ipi

gö¤üslemek için çal›flmalar›n›

sürdürüyor. Hema Endüstri olarak,

TSK’ya, lojistik araç ve sistem 

temininde yüksek katk› oran› ve gerçek

anlamda özgün tasar›m z›rhl› kara

araçlar› üretmek için çal›flmalar›n›

sürdürdüklerini belirten firma 

yetkilileri, Kara ve Hava

Kuvvetlerimizin ihtiyac› olan lojistik

destek araçlar›nda da yer alacaklar›n›

söylediler. Gerek TSK’n›n ihtiyaçlar› ve

gerekse uluslararas› pazarlarda

sunulacak 4x4, 6x6 ve 8x8 araçlar›n

prototip çal›flmalar›n›n devam etti¤ini

de ekleyen yetkililer, bir may›n 

temizleme arac› gelifltirmek için ise

PATRIA firmas› ile birlikte çal›flacaklar›

bilgisini de bizlerle paylaflt›lar.

PATRIA’n›n, Leopard 2 ana muharebe

tank› üzerine monte edilmifl, ‹sveç ve

Finlandiya ordular›nda görev yapmakta

olan sistemi, TSK’n›n isterleri 

do¤rultusunda revize edilecek. 

May›n temizleme arac› çal›flmalar›yla

ba¤lant›l› olarak, Hema Endüstri,

‹sveç’in SCANJACK firmas› ile de

Suriye s›n›r›ndaki may›nl› sahalar›n

temizlenmesi konusunda bir anlaflma

imzalad›.

Tank Tafl›y›c›
Araç ve Römorku
Projesinde
Kalifikasyon
Testleri
Tamamland›
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Bar›fl Kartal› ve Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) gibi 

projelerde yapt›¤› çal›flmalar› ziyaretçileriyle paylaflmay› 

planlayan HAVELSAN, komuta kontrol ve keflif, gözetleme ve 

istihbarat sistem çözümleriyle IDEF’teki ziyaretçilerini karfl›l›yor.

Fuarda, HAVELSAN’›n en önemli gündem maddelerinden biri de

haliyle GENES‹S projesi. Bu kapsamda, GENES‹S savafl yönetim 

sisteminin M‹LGEM’e uyarlanm›fl versiyonunun 2 adet gerçek 

konsolu da IDEF’te görülebilecek. HAVELSAN, deniz platformlar›

alan›nda görev ald›¤› bir di¤er proje olan Yeni Tip Karakol Botu’na

iliflkin çal›flmalar›na da stand›nda yer veriyor. Elektronik harp

alan›nda ise HAVELSAN stand›n›n gözdesi tabii ki, 4 adet gerçek konsolun sergilenece¤i Elektronik Harp Test ve E¤itim

Sahas› (EHTES). HAVELSAN stand›nda, ziyaretçilerin en çok ilgisini çekece¤ini düflündü¤ümüz bölüm ise simülatörler.

Simülasyon ve e¤itim sistemleri alan›nda, ziyaretçilerini, HAVELSAN stand›nda, birebir ölçekli, hareketli F-16 simülatörünün

karfl›lamas› bekleniyor. TES‹M ve Topçu ‹leri Gözetleyici simülatörü de fuarda incelenebilecek di¤er simülasyonlar aras›nda

yer al›yor. HAVELSAN, fuar esnas›nda ayr›ca, çeflitli ifl birli¤i anlaflmalar›na da imza atmay› planl›yor.

HAVELSAN IDEF’e Bilgi Getiriyor

‹leri teknolojideki altyap›s› ve bilgi birikimi ile Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’n›n özellikle radar, veri ba¤›, lazer, su alt›

akustik, simülatör ve simülasyon sistemi konusundaki ürün 
ve sistem ihtiyaçlar›n› karfl›lamay› hedefleyen METEKSAN
Savunma, savunma devlerini ‹stanbul’da bir araya getirecek
IDEF’te, bu alandaki milli çözümlerini sergiliyor. Türkiye’nin ilk
milimetre dalga radar prototipinin demo versiyonunu IDEF’te
sergileyen METEKSAN Savunma, TSK'n›n ihtiyaçlar›n›n milli
olarak karfl›lanmas› hedefi do¤rultusunda, özgün radar 
sistemleri ve alt sistemleri konular›nda Ar-Ge faaliyetlerine de
h›z kesmeden devam ediyor. Firman›n önemli çal›flma 
alanlar›ndan bir di¤eri olan, veri ba¤› sistemlerinde ise 
kuruluflundan itibaren “Türkiye’nin Veri Ba¤› Firmas› Olmak”
vizyonundan hareketle oluflturdu¤u uzman bir kadro ile
faaliyet gösteren METEKSAN Savunma, gerçeklefltirdi¤i
yat›r›mlar›n bir sonucu olarak, bugün önemli bir altyap›ya
sahip. Bu altyap›n›n verdi¤i güvenle, veri ba¤› sistemlerine
yönelik çal›flmalar›na da fuarda yer veren firma, hâlihaz›rda
çal›flmalar›n› sürdürdü¤ü füze sistemlerine yönelik veri ba¤›
ürünleri ve kendi kaynaklar› ile gelifltirme çal›flmalar› devam

eden Mini ‹HA Veri Ba¤› Sistemi'ni IDEF’te ziyaretçilere
tan›t›yor. Di¤er yandan LADAR (LAser Detection And Ranging /
Lazerle tespit ve mesafe bulma), engel tespiti ve arazi profili
oluflturma gibi uygulamalara yönelik gelifltirdi¤i üstün 
performansl› fiber lazer al›c› ve vericileriyle uçufl güvenli¤ini
artt›rmay› hedefleyen firma, fuarda bu çal›flmalar›na da yer
veriyor. Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› taraf›ndan, Türkiye’nin
Su Alt› Akusti¤i Mükemmeliyet Merkezi yaklafl›m› ile
görevlendirilen METEKSAN Savunma, sonar, piezoelektrik
seramikler, su alt› telefonu gibi ürünlerini de ilk kez IDEF’te
sergilemekle beraber, Deniz Harp Oyunu Sistemi, Yang›n ve
Yara E¤itim Simülatörleri gibi, özellikle yabanc› ülkeler
taraf›ndan da ilgi ile karfl›lanan simülatör ve simülasyon
çözümlerini de IDEF'e tafl›yor. ‹leri teknolojiye sahip 
laboratuvarlar› ve konusunda uzmanlaflm›fl personel 
kadrosuyla, akademik altyap›dan azami ölçüde yararlanarak
tasar›m›n bafllang›c›ndan üretim sürecinin sonuna kadar
kendi bünyesinde yarat›c› çözümler gelifltiren METEKSAN
Savunma, “Teknoloji Merkezi” olma hedefi do¤rultusunda
emin ad›mlarla yoluna devam ediyor.

METEKSAN Savunma, “Teknoloji Merkezi”ni IDEF’e Tafl›yor
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O tokar, IDEF’in hemen

öncesinde arka

arkaya gelen siparifl

haberleriyle, ad›ndan 

söz ettirmeyi sürdürüyor.

Firma yetkilileri

taraf›ndan, son olarak 

28 Nisan’da yap›lan 

aç›klamayla, 4x4 taktik

z›rhl› araç tedarikine

yönelik, 56,4 milyon liral›k

yeni bir siparifl al›nd›¤›

bildirildi.

Yeni siparifl, Türkiye’nin iç

güvenlik kurulufllar›n›n

ihtiyaç duydu¤u z›rhl›

araçlar›n temini ve 

iç güvenlik kuvvetlerinin

envanterinde 

bulunan araçlar›n 

modernizasyonunu 

içeriyor. Sözleflme 

kapsam›ndaki yeni araçlar

ve modernize edilecek

araçlar, 2011 y›l›n›n 

ikinci yar›s›ndan itibaren,

y›l›n sonuna kadar partiler

halinde teslim edilecek.

Konuyla ilgili yapt›¤›

aç›klamada, Türkiye’nin

taktik z›rhl› araçlar›

alan›nda en büyük

tedarikçisi konumunda

bulunan Otokar’›n 

ülkemize hizmet etmekten

büyük gurur duydu¤unu

söyleyen Otokar Genel

Müdürü Serdar Görgüç,

“Siparifl kapsam›nda yeni

üretilecek olan z›rhl› 

taktik arac›m›z, geçti¤imiz

y›l sonunda, mevcut 

Z›rhl› Personel Tafl›y›c›m›z

platformunda yeni 

tasarlay›p gelifltirdi¤imiz

olan bir Z›rhl› ‹ç Güvenlik

arac›. Bu arac›m›z,

geçti¤imiz y›l sonunda,

ülkemizde, iç güvenlik

hizmetinde kullan›lmaya

bafllanm›flt›. Bu yeni araç

için bir siparifl almam›z,

do¤ru bir ihtiyaç tan›m›

yapt›¤›m›z› ve Otokar’a

duyulan güveni göstermesi

aç›s›ndan bizim için çok

önemli” dedi.

Güvenlik operasyonlar›

için özel olarak gelifltirilen

ve güvenlik güçlerinin

ihtiyaç duydu¤u teknik

özelliklerle donat›lan

Otokar’›n yeni Z›rhl› ‹ç

Güvenlik Arac›’nda, yeni

nesil kamera sistemi ve

tekerleklerde yang›n

söndürme sistemi de

bulunuyor.

Otokar’›n anlaflma 

kapsam›nda güvenlik 

güçlerine teslim edece¤i

4x4 z›rhl› taktik araçlar,

Otokar’›n dünyada en çok

kullan›lan Z›rhl› Personel

Tafl›y›c› (ZPT) arac›n›n yeni

bir konfigürasyonu.

Otokar’›n, bugüne kadar

2000’den fazla üretti¤i ve

yar›s›ndan fazlas›n› ihraç

etti¤i ZPT, geçti¤imiz ay,

yurt d›fl›ndan da önemli bir

siparifl alm›flt›.

Otokar’a Siparifl Ya¤›yor

MSI Dergisi - May›s 2011 www.milscint.com

Ad›n› bir tak›my›ld›z›ndan
alan PAVO, kat›ld›¤›, 

2’nci Türk Havac›l›k
Endüstrisi Sergisi ve 
Forumu (TÜHESFO)’da, 
sektör temsilcilerine; 
aviyonik, elektronik 
sistem ve ürün tasar›m›,
gelifltirme ve üretim 
yetkinliklerini sergileyerek,
sivil havac›l›kta da 
çok çeflitli çözümler
gelifltirebilece¤i mesaj›n›
verdi. THY Teknik A.fi. 
tesislerinde, 28-30 Nisan
tarihlerinde düzenlenen
etkinlikte, firma taraf›ndan
sergilenen en önemli sistem
ise TUSAfi’›n ana yüklenicisi
oldu¤u, Türk ‹nsans›z 
Hava Arac› (T‹HA) projesi
kapsam›nda gelifltirilen,
ANKA insans›z hava
arac›nda kullan›lan, 
haberleflme arayüz üniteleri
oldu. TUSAfi’›n çözüm orta¤›
olarak, PAVO’nun tasar›m 
ve üretim deste¤i ile 
gelifltirilen haberleflme
arayüz üniteleri, Hava Veri
Terminali Haberleflme
Arayüz Ünitesi (HVTHAÜ) 
ve Yer Veri Terminali
Haberleflme Arayüz Ünitesi
(YVTHAÜ) olmak üzere 
2 ana birimden olufluyor. 
Bu üniteler, uçak sistemleri
ve veri linki sistemini 
meydana getiren, Hava Veri
Terminali (HVT)’nin Uçufl
Kontrol Bilgisayar› (UKB) 
ve Hava Arac› aviyonik 
sistemleri ile Yer Veri
Terminali (YVT)’nin de 

Yer Kontrol ‹stasyonu 
aviyonik sistemleri ile
arayüzünü sa¤l›yor.
HVTHAÜ, ayn› zamanda 
Uç Ba¤lant› Bilgisayar› 
(UBB) modunda da
çal›flabiliyor. HVTHAÜ, 
UBB olarak çal›flmas› 
durumunda, uçak üzerinde 
4 ayr› konumda, hava arac›
sistemlerinin UKB’ler ile
gerçek zamanl› sinyal ve 
veri arayüzünü sa¤l›yor.
Yüzde 100 Türk sermayeli
bir firma olan PAVO, 
elektronik devre, birim ve
sistem tasar›m› konular›nda
uzman kadrosu ve
15 y›l› aflk›n tecrübesiyle,
savunma, havac›l›k, 
otomotiv, ulaflt›rma, 
beyaz eflya ve ödeme 
sistemleri alanlar›nda
faaliyet gösteriyor.
Türkiye’nin yüksek 
teknoloji gelifltiren say›l› 
firmalar› aras›nda 
yer almay› hedefleyen 
firman›n savunma ve
havac›l›k sektöründeki
bafll›ca ifl alanlar› ise 
flöyle:
� Askeri masa üstü ve 

el tipi terminaller,
� IP haberleflme sistemleri,
� Aviyonik haberleflme 

ve güç sistemleri,
� ‹nsans›z hava arac› 

elektronik kontrol ve
haberleflme sistemleri,

� Görüntü iflleme, 
s›k›flt›rma ve açma 
sistemleri,

� Kabin içi elektronik 
sistemler.

Havac›l›¤›n 
Parlayan 
Y›ld›z›: 
PAVO

HVTHAÜ-UBB cihaz›

©
 O

to
k
ar





Savunma sanayimizin
önde gelen kara araçlar›

tasar›m ve üreticisi Otokar,
ARMA ailesine, 8x8 
tekerlekli z›rhl› muharebe
arac›n› da ekledi. Yeni
arac›n tan›t›m›n›, 29
Nisan’da, tesislerinde
düzenledi¤i bir bas›n turuyla
yapan Otokar, ARMA 8x8’i
ilk olarak da IDEF fuar›nda
sergiliyor.
ARMA 8x8 ile dünya
genelinde, 20’den fazla ülke
ordusunda hizmet veren
askeri araçlar›na bir yenisini
daha ekleyen Otokar’›n,
düzenlenen bas›n
toplant›s›nda bir konuflma
yapan Genel Müdürü 
Serdar Görgüç, ARMA 
8x8’in hareket kabiliyeti, 
modülerlik ve koruma 
baflta olmak üzere, 
optimum çözümler
sundu¤unu belirtti. 
ARMA 8x8’in gelifltirilme
h›z›na da dikkat çeken
Görgüç:“Tüm dünyada z›rhl›
muharebe araçlar›n›n
gelifltirilme ve kullan›c›
taraf›ndan kabul edilmesi
çal›flmalar› y›llar sürer. 
Biz, 4x4 taktik z›rhl›

araçlar›m›z›n baflar›s›n› 
takiben, yeni ad›m att›¤›m›z
çok tekerlekli z›rhl› araçlar
alan›nda, ARMA ailesini
modüler bir platform olarak
tasarlad›k. Gelifltirme
çal›flmalar› 4 y›l sürdü.
Tamamen Otokar kaynaklar›
ile gelifltirilen ARMA’n›n,
6x6 versiyonunu, ilk kez
2010 y›l› Haziran ay›nda
Avrupa’da tan›tt›k ve çok
k›sa bir süre sonra, ilk
sipariflimizi yurt d›fl›ndan
ald›k. fiimdi, ilk arac›m›z
daha birinci y›l›n› 
doldurmadan, ayn›
ailede yeni bir z›rhl›

muharebe arac› ç›kar›yoruz.
ARMA 8x8 ile Türk Savunma
Sanayisi yeni bir araç
kazan›yor. Bu kadar k›sa
sürede, dünyada kabul
görebilecek bir z›rhl›
muharebe arac›n› 
ortaya koymak, Türk
mühendislerinin tasar›m 
ve araç gelifltirme
konular›ndaki uzmanl›¤›n›n
ve kabiliyetlerinin bir
kan›t›... Tüm fikri ve s›naî
mülkiyet haklar› Otokar’a ait
olan ARMA 8x8’in k›sa süre
içerisinde sektörde ad›ndan

söz ettirece¤ine
inan›yoruz.” dedi.

Otokar’›n, Türk savunma
sanayisini dünyada temsil
eden ve gücünü sergileyen
lider konumu ile gurur 
duyduklar›n› söyleyen
Görgüç, sözlerini flöyle
sürdürdü: “Otokar tasar›m›
araçlar›m›z›n uluslararas›
piyasalarda gösterdi¤i
baflar›, ülkemizin tasar›m ve
üretim gücünü tüm dünyaya
kan›tlama aç›s›ndan bize
gurur veriyor. Dünyan›n
geliflmifl ordular›nda
ihtiyaçlar her geçen gün
de¤ifliyor. Bugün, tüm
dünyada, savunma 
sanayisinin en önemli 
gündem maddesi, üstün
koruma, hareket kabiliyeti
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ve farkl› görevlere uygun
olabilecek özellikleri bir
arada sunan z›rhl› araçlar
gelifltirmek. Yeni arac›m›z
ARMA 8x8, bu 3 özelli¤i, 
en ideal flekilde bir arada
sunarken, beka kabiliyeti,
yüksek hareket kabiliyeti,
farkl› görevlere imkân veren
genifl iç hacmi ve düflük
operasyonel giderleri ile de
dünyadaki rakipleri
aras›ndan s›yr›l›yor. 
ARMA 8x8’in ülkemizde 
ve uluslararas› arenada 
çok baflar›l› olaca¤›n›
düflünüyoruz.”
Yeni özellikleri ve modern
muharebe sahas›n›n
de¤iflen ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için tasarlanm›fl
yap›s›yla ARMA 8x8, 
yüksek seviyede korumas›
ve hareket kabiliyetinin 
yan› s›ra farkl› niteliklerde
görev ekipman› ve 
silah sistemlerinin 
entegrasyonuna izin veren

tasar›m›yla öne ç›k›yor.
Arac›n, balistik tehditlere 
ve may›na karfl›
dayan›kl›l›¤›n› artt›ran
monokok gövde yap›s›na 
ek olarak, patlamaya karfl›
korumal› koltuk sistemleri
ile de mürettebat›n 
güvenli¤i üst seviyeye
tafl›n›yor. ARMA 8x8 z›rhl›
muharebe arac›, sürücü 
ve komutan dahil, toplam 
12 personel tafl›yabiliyor.
Azami muharebe a¤›rl›¤› 
24 ton olan arac›n, 

motoru ise sa¤ ön tarafta
bulunuyor. Genifl bir iç
hacme sahip olan z›rhl›da,
araç içinde ergonomik
çal›flma ortam› da
sa¤lanm›fl.
Ba¤›ms›z hidropnömatik
süspansiyonu, kilitli transfer
kutusu sayesinde, yüksek
hareket kabiliyetine ve 
her arazi koflulunda görev
yapabilme özelli¤ine sahip
olan ARMA 8x8, manevra
kabiliyeti, patlak gider
lastikleri ve düflük 

operasyonel giderleri ile
dünyadaki benzerleri
aras›nda dikkat çekiyor.
Amfibi kiti sayesinde, 
hiçbir ön haz›rl›k yapmadan
yüzebilen ARMA 8x8, 
suda, saatte 8 km h›z 
yapabiliyor. Otokar, iste¤e
ba¤l› sunulan NBC kiti ile de
mürettebat›n› nükleer, 
biyolojik ve kimyasal
tehditlere karfl› koruyan
ARMA 8x8’in, yeni
konfigürasyonlar›n› da
gelifltirmeyi planl›yor.
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Yaklafl›k 20 y›ld›r uçak 
durdurucu bariyer yedek

parçalar› üretimi yapan ve
dünyan›n dört bir taraf›na
sat›fl›n› gerçeklefltiren 
TEKSAV, uçak durdurucu
bariyeri yüzde 100 yerli 
üretmek üzere kollar› s›vad›.
TEKSAV, hava kuvvetlerinin
olmazsa olmaz› bariyerleri,
tüm tasar›m, gelifltirme ve
üretim faaliyetlerini yurt
içinde gerçeklefltirebilmek
amac›yla, hem simülasyon
ortam›nda do¤rulamay› hem
de gerçek flartlarda test
ederek sertifikasyonunu elde
etmeyi planl›yor. Hâlihaz›rda
Endonezya, Kolombiya,
Portekiz ve Birleflik Arap
Emirlikleri’nin istekleri 
üzerine, kabiliyetleri
hakk›nda, tan›t›m ve 
bilgilendirme çal›flmalar›n›

sürdüren TEKSAV yetkilileri,
çal›flmalar›n devam› için
gerekli deste¤in sa¤lanmas›
ve çal›flmalar baflar›yla
sonuçland›r›ld›¤› takdirde, bu
projenin, Türkiye'ye katk›s›n›n,
sistemlerin ömür boyu idame
iflletme süreçleri dikkate
al›nd›¤›nda, yaklafl›k 70 milyon
dolar seviyesinde olaca¤›n›
de¤erlendiriyor. Konuyla ilgili
bugüne kadarki faaliyetleri ve
geldikleri nokta konusunda

Milli Savunma Bakanl›¤›
nezdinde bilgilendirme
çal›flmalar› da yapan firma,

projelerinin, “Milli Bariyer”
üretim projesi ad› alt›nda
desteklenmesini istiyor.

Uçaklar› 
TEKSAV
Durduracak
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Roket ve füze sistemleri
konusunda ülkemizin

tart›flmas›z lider firmas›
olan ROKETSAN, tasar›m 
ve üretimini gerçeklefltirdi¤i
topçu silah sistemleri,
tanksavar füzeleri, hassas
güdümlü mühimmat ve
hava yast›¤› parçalar›;
kat›ld›¤› hava savunma 
programlar› ve kurulum
aflamas›nda olan Elektronik
Harp Destek Merkezi 
kapsam›nda gelifltirece¤i
Bilgisayarl› Simülasyon
Sistemi ve Donan›ml› Kapal›
Döngü Simülasyon Sistemi
ile savunma sanayimizin
güç göstergelerinden birisi
olarak IDEF’teki yerini
al›yor.
ROKETSAN, fuarda,
gelifltirdi¤i sistemlerin yan›
s›ra kuruluflunu üstlendi¤i
baz› tesislerin tan›t›m›na da
yer veriyor. ROKETSAN
stand›nda bilgi al›nabilecek
sistem ve yetenekler;
Sakarya Silah Sistemi,
107/122 mm Çok Namlulu
Roketatar Kunda¤›, NSM
(Naval Strike Missile)
Lançeri, 107 mm ve 
122 mm Artt›r›lm›fl Menzilli
Topçu Roketleri, 300 mm
Uzun Menzilli Topçu Roketi,
2.75” Lazer Güdümlü Füze
(C‹R‹T), C‹R‹T Ak›ll› Podu,
C‹R‹T Podu, UMTAS (Uzun

Menzilli Tanksavar Sistemi)
füze modeli ve lançeri,
OMTAS (Orta Menzilli
Tanksavar Sistemi) füze
modeli, Denizalt› Savunma
Harbi (DSH) Roketi At›c›
Sistemi, DSH roket modeli,
ASPIDE roket motoru,
Patriot GEM-T kontrol
bölümü komplesi, dipten
yanma ünitesi modeli,
airbag booster bag, 
f›rlatma platformu tasar›m
yetene¤i ve itki sistemleri
tasar›m süreci olarak
s›ralanabiliyor. Di¤er 
yandan ROKETSAN imzas›
tafl›yan Balistik Koruma
Merkezi, Mühimmat 
Ay›rma ve Ay›klama 
Tesisi ve Mühimmat Islah
Gelifltirme Yenilefltirme
Merkezi (M‹GYEM) de
ziyaretçilerin bilgi
alabilece¤i merkez ve
tesisler aras›nda yer al›yor.
ROKETSAN'›n gözde 
projelerinden birisi olarak
fuarda sergilenen C‹R‹T’in,
ilk seri üretim kafilesinin,
2011 y›l› içerisinde 
tamamlanmas› hedefleniyor.
Hafif z›rhl› hedeflere karfl›
yüksek do¤ruluk ve maliyet
etkin bir çözüm sunan
C‹R‹T'in, duman› azalt›lm›fl
yak›t motorlu duyars›z
mühimmat›n›n içerisinde,
ayn› anda 3 etkiye sahip çok

amaçl› harp bafll›¤› ve 
elektromekanik kontrol
tahrik sistemleri bulunuyor.
MIL-STD 810 F ve MIL-STD
464 A ile uyumlu olan C‹R‹T,
M ve LAU lançerlerin yan›
s›ra ROKETSAN tasar›m›
olan ve MIL-STD-1760
arayüze haiz, farkl› 
entegrasyon modellerine
uygun C‹R‹T podlar›ndan da
atefllenebiliyor.
Helikopterler d›fl›nda, farkl›
kara ve hava platformlar›na
da entegre edilebilen ve 
iki alternatif harp bafll›¤›
bulunan C‹R‹T'in, birinci
alternatifte; z›rh delme,
yang›n ç›kart›c› ve parçac›k
etkisi; ikinci alternatif olan
yüksek infilakl› bafll›kta ise
sadece parçac›k etkinli¤i

bulunuyor. ALTAY ana
muharebe tank› z›rh 
sistemini tasar›m ve
gelifltirme süreçlerinden
elde etti¤i bilgi birikimini de
kullanarak, Balistik Koruma
Merkezi (BKM)'yi kuran
ROKETSAN, hafif ve a¤›r
z›rhl› araç koruma 
çözümleri konusundaki
tasar›m, üretim ve test 
alt yap›lar›n› ayn› çat› alt›nda
toplayan bu merkezi de fuar
kat›l›mc›lar›na tan›t›yor.
Kompozit, reaktif ve hibrit
z›rh tasar›m alt yap›s› haz›r
olan merkezde, balistik
seramik, reaktif ve hibrit
z›rh üretmek mümkünken,
tasar›m› yap›lan bu z›rhlar,
özgün yaz›l›mlara sahip 
3 boyutlu modelleme ve
simülasyon teknikleriyle
tasar›mc›lar taraf›ndan
modellenerek simüle
edilebiliyor. Di¤er yandan,
askeri ve uluslararas› 
flartnamelerin belirtti¤i, 
5,56 mm ila 120 mm
aras›ndaki tehditlerin 
testlerine yönelik, tam
donan›ml› aç›k ve kapal› 
z›rh test alanlar› bulunan
merkezde, may›n testlerinin
yan› s›ra büyük çapl› z›rh
delici kinetik enerjili, çukur
imlal› ve tandem 
mühimmatlara karfl› z›rh
testleri de yap›labiliyor.
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Türkiye’nin havac›l›k 
ve uzay merkezi 

konumunda olan Türk
Havac›l›k ve Uzay Sanayi
A.fi. (TUSAfi), özellikle 
son dönemde sektörde
yaflanan geliflmeler 
paralelinde, IDEF’te, 
3 stratejik faaliyet alan› ile
bahse konu alanlardaki
ürünlerini ön plana
ç›kart›yor. TUSAfi’›n,
Entegre Uçak, Entegre
Helikopter ile Yap›sal ve
Uydu’dan oluflan bu faaliyet

alanlar›ndaki ürünlerinin
baz›lar› ise ilk kez göz
önüne ç›k›yor. TUSAfi’›n
Entegre Uçak bölümünde;
Türk ‹nsans›z Hava Arac›
“ANKA” Sistemi, Hedef
Uçak Sistemleri TURNA ile
fi‹MfiEK ve birebir ölçekli
Türk Bafllang›ç ve Temel
E¤itim Uça¤› “HÜRKUfi”
maketi, Savaflan fiahin 
F-16 ile Özgün olarak 
modernize edilen C-130
kokpitleri sergileniyor.
Entegre Helikopter
bölümünde; T129 Atak
Helikopteri ve birebir ölçekli
Helikopter Aviyonik Suiti
maketleri ile yine birebir

ölçekli Döner Kanatl› 
‹HA (R-‹HA)’y› ilk kez
görmek mümkün. Yap›sal 
ve Uydu bölümünde ise,
Göktürk-2 uydusunun yar›
yar›ya ölçeklendirilmifl
maketi ile A400M uça¤›n›n
1/7 ölçekli maketi ile 
F-35 uça¤›n›n, ileri teknoloji
ürünü kompozit malzeme
kullan›larak üretilen 

hava al›¤› sergileniyor.
Fuar esnas›nda, çeflitli 
ifl birli¤i anlaflmalar› 
imzalamaya da haz›rlanan
TUSAfi’›n bir di¤er önemli
gündem maddesi de 
Genel Maksat Helikopter
Tedarik projesi. H›zl› bir
flekilde büyüyen TUSAfi’›n
personel say›s› da bu
büyüme paralelinde 
4000’i bulmufl durumda.

TUSAfi IDEF’i Özgünlefltiriyor

Hafif silah tutkunlar›n›, IDEF’te
bekleyen bir di¤er

firma da Trabzon Silah
Sanayi A.fi. (T‹SAfi). Ürün 
yelpazesine sürekli yeni 
modeller katarak hem yurt

içindeki talepleri hem de yurt d›fl›ndaki
talepleri karfl›layan T‹SAfi, ayn› zamanda,
farkl› zevklerdeki kullan›c›lar›n da
be¤enisine hitap etmeyi ve silah 
severlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.
Bu hedef do¤rultusunda T‹SAfi, paslanmaz çelik gövdeli 
ZIG M 1911 modelini, çift tarafl› emniyetli, kabza önü 
t›rt›ll› ve farkl› tetik modelleri ile IDEF’te ziyaretçilerinin 
be¤enisine sunuyor. Efsane 1911 modeli ayn› özelliklerde 
ve aksesuar kullan›m›na uyumlu Piccatiny rayl› ZIG PC 1911
modeli de firman›n IDEF’te öne ç›karaca¤› modeller
aras›nda yer al›yor. 127,5 mm “Government” tipi ve 
102 mm “Comander” tipi olmak üzere, iki farkl› namlu 
boyuna sahip bu tabancan›n, .45 ACP ve 9x19 mm 
versiyonlar› bulunuyor. T‹SAfi, .380 ACP tercihinde bulunan
tabanca tutkunlar› için ise Fatih 13 modelinin yan›nda yine
ayn› kalibrede, yar› otomatik, çift hareketli, 692 g (flarjörsüz)
a¤›rl›¤› ve 136 mm’lik namlu boyu ile ZIG S .380 ACP’yi
üretiyor. ZIG S .380 ACP, siyah ve beyaz renklerde

kullan›c›ya sunuluyor. Ufak segmentte ise
T‹SAfi, ZIG 22 ve ZIG 25 adlar› alt›nda, tek

hareketli, 392 g bofl flarjörlü a¤›rl›¤a ve 93 mm namlu 
boyuna sahip .22 cal ve 25 ACP modellerini de son olarak
ürün yelpazesine dahil etmifl durumda. Rusya orijinli,
boyunlu 7,62x25 mm Tokarev fiflek atabilen tabancas›n›,
ZIGANA P9 ad› alt›nda pazara sunan T‹SAfi’›n, tek hareketli,
116,5 mm namlu boyu ve 947 g bofl flarjörlü a¤›rl›¤a sahip
bu ürünü, tercihini güçlü bir tabancadan yana kullananlar
için iyi bir alternatif. Bugün geldi¤i noktada, y›ll›k tabanca
üretim kapasitesini yaklafl›k
45.000 adede yükselten T‹SAfi,
silahl› kuvvetler personeli ve iç 
güvenlik güçlerinin yan› s›ra
sivil vatandafla da en iyi flekilde
hizmet edebilmek için geliflimini
sürekli sürdürüyor.

T‹SAfi Do¤u ve Bat›’y› Stand›nda
Buluflturuyor
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Deniz savafl yönetim 
sistemleri, gemi 

entegre platform kontrol 
ve izleme sistemleri, köprü
üstü sistemleri, taktik veri
linkleri, at›fl kontrol 
sistemleri, liman / anayurt
güvenli¤i sistemleri ve 
a¤ destekli yetenek 
konular›nda gösterdi¤i
baflar›larla savunma 
sanayimizde yukar›lara
do¤ru t›rmanan YALTES,
2002'den bu yana GENES‹S,
Uzun Ufuk, MiLGEM,
EPK‹S, YTKB, ESSM gibi
önemli projelerde boy 
gösteriyor. Bunlara ek
olarak, deniz
platformlar›nda kullan›lan
savafl sistemlerine 
yönelik Say›sal Video A¤› ve
Platform Dahili Savafl
Karar Destek Sistemi 
gibi konularda Ar-Ge
faaliyetlerini sürdüren
firma, IDEF’te ise Sahil
Güvenlik Gözetleme ve
Keflif Sistemi prototipi ile
Yeni Nesil Konsol'unu 
ön plana ç›kar›yor.
Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› ve Sahil
Güvenlik Komutanl›¤›n›n
ihtiyaçlar› do¤rultusunda,
y›llardan bu yana birçok
önemli projeye imza atan

YALTES, fuarda ilk kez
sergiledi¤i Sahil Güvenlik
Gözetleme ve Keflif 
Sistemi (SGRS) ile
karfl›m›za ç›k›yor.
YALTES'in Savunma 
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)
taraf›ndan yürütülen ve 
flu an ihale aflamas›nda
bulunan Sahil Gözetleme
Radar Sistemi Projesi 
kapsam›nda, Uzun Ufuk
projesinde elde etti¤i 
birikimi kullanarak
gelifltirdi¤i SGRS, 2 y›ll›k 
bir Ar-Ge çal›flmas›n›n
ard›ndan, bugün baflar›yla
prototip aflamas›na 
gelmifl bulunuyor.
Genifl ölçekli bir komuta
kontrol (C4ISR) sistemi
olarak de¤erlendirilen
SGRS, günümüzde bu tip
C4ISR projelerinin temel
teknolojisi haline gelen,
servis tabanl› mimari
yap›s›na uygun olarak
gelifltirilmifl. Sensör 
‹stasyonlar›, S›n›fland›rma
ve Kimliklendirme
Merkezleri (ICC),
Gözetleme Kontrol
Merkezleri (MSC) ve 
Ana Komuta Kontrol
Merkezi (MCCC)’den 
oluflan SGRS prototipinin
üzerinde çal›flt›¤› Genifl

Alan fiebekesi (WAN), 
nihai sistemin
konuflland›r›laca¤› 
co¤rafi koflullar göz önüne
al›narak modellenmifl olup 
DDS teknolojisi ile veri
iletiflimine imkan 
veriyor. Tan›nm›fl deniz
resmi ve WP (Beyaz Resim)
oluflturma ve sergileme,
SAR uygulamalar›na imkan
verme, harici kullan›c›lara
hizmet sunma ve sahil
güvenlik unsurlar›n›
yönetme gibi kabiliyetlere
sahip olan SGRS, 
uygunsuzluk yönetimine
yönelik yaz›l›m› ile yasak
bölge ihlali ve takipteki
unsurlar›n temas› gibi
durumlarda gerekli 
yerlere bilgi gönderebiliyor.
YALTES'in stand›nda 
yer verdi¤i gözde 
sistemlerinden bir di¤eri,
Yeni Nesil Konsol, 1 y›ll›k
gelifltirilme sürecinin
ard›ndan, yer ald›¤› ilk fuar
olan IDEF’te, halefleriyle 
benzerlik gösteren 
özelliklerinin yan› s›ra 
yeni gelifltirilmifl pek çok
avantaj›yla da dikkatleri
üzerinde topluyor. Üretim
maliyetlerinin düflürüldü¤ü,
say›sal ve modüler bir
yap›n›n benimsendi¤i, 

kullan›c› rahatl›¤› ve
güvenirli¤inin azami 
düzeye ç›kar›ld›¤› bir
sistem olan Yeni Nesil
Konsol, kullan›c› tercihine
göre de¤iflik cihazlar ile
konfigüre edilebilen bir
insan-makine arayüzüne
sahip. Firman›n, bugüne
kadar gerçeklefltirdi¤i 
projelerde, baflar› ile teslim
etti¤i, de¤iflik tipteki 
operatör konsollar›ndan
edindi¤i birikimler ›fl›¤›nda
ortaya ç›kan Yeni Nesil
Konsol prototipinin 
gelifltirilmesi aflamas›nda,
son kullan›c›n›n kolayl›kla
benimseyebilece¤i 
ürünlerin kullan›lmas›na
özen gösterilmifl. Yine ayn›
noktadan hareketle, firma
yetkilileri, Yeni Nesil
Konsol'un, prototipten 
ürün haline geçmesi
aflamas›nda, son
kullan›c›n›n görüfllerine ve
onlardan gelecek geri
beslemeye gereksinim 
duyduklar›n›, bu noktada da
IDEF’in, kendileri aç›s›ndan
büyük öneme sahip
oldu¤unu belirttiler.

SAVUNMA
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Yüksel Savunma
Sistemleri A.fi. (YSS)

taraf›ndan, 3 y›ll›k bir
teknoloji gelifltirme projesi
kapsam›nda, tamamen 
milli imkânlarla tasarlanan,
NÖBETÇ‹ uzaktan komutal›
gözetleme ve at›fl 
platformu, bir kez daha, 
bu sefer göreve haz›r
haliyle IDEF’te nöbete
ç›k›yor. K›fllalarda, 
nöbetçilerin emniyetli bir
noktadan çevreyi
gözetlemesine ve
gerekirse, ateflli sald›r›ya
karfl› ateflle karfl›l›k 
vermesine olanak sa¤layan
NÖBETÇ‹’nin, TSK
taraf›ndan terörle
mücadele kapsam›nda 
kullan›lmas› öngörülüyor.
Karakollarda nöbet tutan
Mehmetçik’in terörist
bask›nlar›nda her zaman 
ilk at›fla hedef oldu¤u 
göz önünde 
bulunduruldu¤unda,
NÖBETÇ‹’nin karakol ve
k›flla savunmas›nda önemli

bir rol oynamas› bekleniyor.
Böylelikle, teröristler
taraf›ndan aç›lan bask›n
ateflinde, Mehmetçik’in
zarar görmesi de 
önlenmifl olacak.
Asla yorulmad›¤› ve dikkati
da¤›lmad›¤› gibi, gözetlenen
bölgedeki tüm hareketleri
tespit edebilen ve namlular›
ile takip alt›na alabilen
NÖBETÇ‹’nin üzerinde,
silahlar›n yan› s›ra termal
kamera ve elektro-optik
kamera sensörleri ile 
lazer mesafe ölçme cihaz›
da bulunuyor. Harekât
alan›ndaki, önceden 
belirlenmifl rotalarda,
otomatik olarak gözetleme
yapabilen sistem, görüntü
ve komut verilerinin 
iletimini hem kablolu 
hem de kablosuz 
gerçeklefltirebilme
kabiliyetine de sahip. 
Elde edilen arazi 
görüntülerinin, ifllenerek,
bir monitör arac›l›¤›yla
operatöre sunuldu¤u 

sistem; sis, kar ve di¤er
olumsuz atmosfer etkilerini
filtreleyen yaz›l›m›yla da
dikkat çekiyor.
Üretim bilgi paketi 
tamamen milli olarak
gelifltirilen NÖBETÇ‹ 
ile birlikte YSS, yeni 
ürünleri aras›nda yer alan;
12,7 mm’lik, stabilizasyon
yetene¤i ilave edilmifl,
“YAK” araç üstü uzaktan
komutal› silah istasyonu 
ile bu sistemin, deniz 

platformlar›nda
kullan›lacak versiyonu olan,
“D-YAK”› da IDEF’te
sergiliyor. Yak›nda göreve
haz›r olmalar› beklenen 
bu 2 sistemin yan› s›ra 
YSS, IDEF fuar›nda 
ilk defa tan›taca¤›, Yüksel
Alg›lama ve Takip Sistemi
(YAT) ad›n› verdi¤i yeni 
projesiyle de gözetleme
sistemleri alan›na
damgas›n› vurmaya
haz›rlan›yor.

KMW'nin Yeni Dingo'lar›
Afganistan Yolcusu

Z›rhl› araç ve özellikle de ana muharebe tank› dendi¤inde
akla ilk gelen firmalardan birisi olan Alman 

Krauss-Maffei Wegmann (KMW)'nin yüzü, genifl kat›l›m
gösterece¤i IDEF öncesi, hâlihaz›rda bir Dingo 2 kullan›c›s›
olan Alman Silahl› Kuvvetlerinden ald›¤› ek sipariflle güldü.
Almanya'n›n savunma ürünleri tedarikinden sorumlu 
kurumu BWB ile KMW aras›nda 13 Nisan'da imzalanan
anlaflmaya göre; Alman Silahl› Kuvvetleri, 6 Avrupa
ülkesinin, ambulans, NBC keflif, komuta ve karakol gibi
birçok farkl› görevde kulland›¤› 1000'in üzerindeki
Dingo'nun, en geliflmifl modeli olan Dingo 2 GE'lerden 
39 adedini envanterine katacak. Afganistan'da kullan›lmak
üzere acil olarak siparifl edilen araçlar›na bu y›l›n Kas›m
ay›nda kavuflacak olan Alman Silahl› Kuvvetleri, 
Dingo 2 GE'leri karakol görevlerinde kullanacak. Teslim
al›nan araçlar derhal görev yapacaklar› Afganistan’a 
gönderilecek. Bugüne kadar maruz kald›¤› çat›flma 
ortamlar›nda, mürettebat›na yüksek koruma sa¤lad›¤› 
gözlenen Dingo, FLW 100 ve FLW 200 gibi uzaktan komutal›
silah istasyonlar› ile de teçhiz edilebiliyor. Arac›n, yüksek
h›zlarda ve engebeli arazilerde görev yaparken dahi etkin 
bir flekilde kullan›labildi¤i belirtilen bu silah sistemleri,
d›flar›dan gelebilecek tehditlerden uzak bir flekilde arac›n
içinde yer alan operatör taraf›ndan kontrol ediliyor.

Yüksel Savunma’n›n IDEF Nöbeti

YSS’nin 12,7 mm’lik 
araç üstü uzaktan komutal›
silah istasyonu YAK.
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Avrupa'n›n en büyük
ortak askeri

program›n›n ürünü olan 
ve bugüne kadar ald›¤›
toplam siparifl say›s› 700'ün
üzerine ç›kan Eurofighter
Typhoon, hava-hava
kabiliyetlerinin yan› s›ra
hava-yer kabiliyetlerindeki
ç›tas›n› da sürekli 
yükseltiyor. EADS'ye ba¤l›
Cassidian ‹spanya
firmas›ndan 11 Nisan'da
yap›lan aç›klamaya göre;
firma taraf›ndan gelifltirilen
aviyonik sistemler
sayesinde, Eurofighter
Typhoon’un, EGBU-16 
hassas güdümlü 
mühimmat›n› kullanmaya
haz›r hale gelmesinde
önemli bir aflama 
kaydedildi. ‹ngiltere’de,
fiubat ay›nda 

gerçeklefltirilen ve 
Paveway IV hassas 
güdümlü mühimmatlar›n›n,
Eurofighter Typhoon
taraf›ndan, ilk defa
baflar›yla at›lmas›ndan 
k›sa bir süre sonra elde
edilen bu baflar›n›n
ard›ndan ise bahsi geçen
aviyonik sistemlerin,
fonksiyonel entegrasyon
çal›flmalar› üzerinde
yo¤unlafl›ld›. Çift modlu
EGBU-16 hassas
mühimmat› ile hava-yer
görevlerindeki etkinli¤i
daha da artacak olan
Eurofighter Typhoon, 
yer hedeflerine taarruza
yönelik ilk baflar›l› 
denemesini, 2008 y›l›nda,
‹ngiliz Kraliyet Hava
Kuvvetleri (RAF) 
envanterinde bulunan

uçaklar›n, Paveway lazer
güdümlü bombalar› ve
Litening III lazer iflaretleme
podlar›yla donat›lmalar›n›n
ard›ndan yapm›flt›.
Bu ve benzeri hava-yer
denemelerindeki olumlu
sonuçlar› ilk kez gerçek 
bir operasyonda elde etti¤i
baflar›yla do¤rulayan
Eurofighter Typhoon,
Libya’da yürütülen NATO
operasyonu kapsam›nda,
RAF komutas› alt›nda
kat›ld›¤› kara hedeflerine
karfl› taarruz görevinde de
baflar›l› oldu. 12 Nisan'da
düzenlenen ve Eurofighter
Typhoon'un, ilk defa
operasyonel bir hava-yer
görevi için havaland›¤›
harekâtta, uçak, Raytheon
üretimi olan 1000 lb 
(454 kg)’l›k Paveway II 

hassas güdümlü bombas›
ile hedefini baflar›yla imha
etti. Operasyon
kapsam›nda, Libya'n›n 
bat› bölgesinde devriye
görevi yapan bir Tornado
ile bir Eurofighter Typhoon,
bir tank birli¤inin tespit
edilmesi üzerine, bölgeye
hareket ederek taarruz
gerçeklefltirdi. Tanklardan
birisi Paveway IV tafl›yan
Tornado taraf›ndan 
vurulurken, di¤er iki tank
ise Eurofighter Typhoon
taraf›ndan Paveway II'ler
kullan›larak imha edildi.
Hava-hava görevlerinde son
derece etkili olan uçak,
böylece hava-yer 
görevlerindeki rüfltünü de
gerçek muharebe
ortam›nda elde etti¤i
baflar›yla kan›tlam›fl oldu.

Eurofighter Typhoon’un Hava-Yer Etkinli¤i Artt›r›l›yor

Tarihi yaklafl›k 120 y›l öncesine dayanan ve ürünleri 100'ün üzerindeki ülke taraf›ndan kullan›lan FN Herstal, IDEF’te,

yeni gelifltirilen FN At›fl Kontrol Ünitesi’nin tan›t›m›na odaklan›yor. Özellikle 40 mm’lik bombaatarlarla yap›lan

at›fllarda, hedefi bulmak için at›c› ile hedef aras›ndaki menzil ve at›fl aç›s› gibi kritik de¤erlerin yüksek

do¤rulukta hesaplanmas› gerekiyor. Hafif ve kolay kullan›labilir bir yap›ya sahip olan FN At›fl Kontrol

Ünitesi de bu noktada devreye girip gerekli hesaplamalar› yaparak kullan›c›lar›na ilk at›flta hedefi

vurabilme imkân› sa¤l›yor. At›fl Kontrol Ünitesi’nin, ayn› flekilde niflan alma ve atefl etme imkân ve

kabiliyeti sunan FN FCU-850N ve FN FCU-1.5M modelleri, birbirlerinden farkl› uzakl›klardaki

hedeflere ulaflabilen lazerlere sahip. ‹lk modelden farkl› olarak, 

FN FCU-1.5M'nin lazeri, gece görüfl dürbünleri ile tespit edilemiyor.

Farkl› tiplerdeki bombaatarlarla uyumlu olarak kullan›labilen 

sistem, at›c›n›n hedefe göre e¤imini ölçen klinometre, mesafeyi

ölçen lazer mesafe ölçücü, at›lan bomba tipine göre at›fl aç›s›n›

hesaplayan balistik bilgisayar ve hedeflenen noktay› iflaret eden

k›rm›z› noktal› niflangâh baflta olmak üzere, hassas bir at›fl için

gerekli olan birçok özelli¤iyle, ilk at›flta hedefi vurma olas›l›¤›n›

her zamankinden daha yukar›lara tafl›yor.

FN Herstal Att›¤›n› Vurduruyor
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Ümit BAYRAKTAR: Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› (SSM)’nin IDEF 

gündeminde, öncelikli olarak 

hangi konular›n yer alaca¤›na iliflkin 

bir de¤erlendirme yapar m›s›n›z?

Murad BAYAR: Art›k Türkiye’de yürü-
yen, özgün projelerden ç›kan ürünleri
vurgulamak istiyoruz. Bu durumda da
deniz alan› öne ç›kacak gibi görünüyor.
Bir önceki IDEF’te, sadece GENES‹S’i
gösterebilece¤imiz bir gemimiz vard›;
ama bu defa, daha fazla say›da milli
platform IDEF’te yer alacak. Baflta 
MiLGEM olmak üzere, Sahil Güvenlik
Arama Kurtarma Gemisi ve Yeni Tip Ka-
rakol Botu gibi... Bu defa denizde birkaç
platform birden görece¤iz.

Ümit BAYRAKTAR: Gündem “deniz” 

olacak dersek yanl›fl bir fley söylemifl 

olmay›z de¤il mi?

Murad BAYAR: Do¤ru, deniz sistemleri
a¤›rl›kl› bir gündem maddesi olacak. Bu
tabii ki ‹stanbul’da olman›n getirdi¤i bir
avantaj. Bunun yan›nda, ALTAY ana mu-

RÖPORTAJ
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Türk Savunma Sanayisi’nin dümenine geçti¤i günden

beri say›s›z ilkin alt›na imzas›n› atan Savunma 

Sanayii Müsteflar›m›z Murad Bayar, IDEF özel 

say›m›za konuk olarak, baz› önemli projelerimizin

son durumundan, sektörün bundan sonraki rotas›na

kadar, genifl bir yelpazede sorular›m›z› yan›tlad›.

Türk Savunma Sanayisi’nin d›flar› aç›lan kap›s› olma

noktas›na ve dahas›, sektörün tüm ürünlerini 

görücüye ç›kard›¤› bir pazar haline gelen IDEF’in 

hemen öncesinde görüfltü¤ümüz Bayar, “Geçmifl 

plan›m›zda yerli katk›ya vurgu yap›yorduk, flimdi 

sektörün içine vurgu yapan bir plan haz›rl›yoruz. 

‹hracat yine önem verdi¤imiz bir bafll›k olacak” 

diyerek, bir kez daha ihracat› hedef gösterdi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Savunma Sanayimiz, 
TSK’n›n Envanterine Girme
Baflar›s›n› Gösteren Ürünlerini,
‹hraç da Edebilmeli
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harebe tank› projemizin de genifl bir ta-
n›t›m›n› yapmay› planl›yoruz. Tank›n ta-
sar›m›n› yans›tan, gerçe¤e yak›n bir mo-
deli orada olacak. Di¤er büyük flirketle-
rimizin de üzerinde çal›flt›¤› çok say›da
özgün ürün var. Bunlar› da IDEF’te gö-
rece¤iz. Dolay›s› ile a¤›rl›kl› olarak, bi-
zim de görmek istedi¤imiz flekilde, sa-
nayimizin ortaya koydu¤u milli ürünler
IDEF’te sergileniyor olacak.

Ümit BAYRAKTAR: Bu paralelde 

2012-2016 stratejik plan› haz›rlama

çal›flmalar› ve bu stratejik planda

yer alacak öncelikli konular hakk›nda

neler söyleyebilirsiniz?

Murad BAYAR: Daha önceki dönemde
ulaflabildiklerimizin üzerine infla etti¤i-
miz bir plan olacak. Art›k kazan›mlar›-
m›z›n olgunlaflt›r›lmas›, ayaklar›m›z›n
daha sa¤lam yere basar hale getirilme-
si, dolay›s›yla sürdürülebilirlik ve para-
lelinde sektör büyüklü¤üne iliflkin he-
deflerimiz olacak.
Geçmifl plan›m›zda yerli katk›ya vurgu
yap›yorduk, flimdi sektörün içine vurgu
yapan bir plan haz›rl›yoruz. ‹hracat yine
önem verdi¤imiz bir bafll›k olacak ve bu
alanda, kamudaki yap›lanmay› daha
sa¤l›kl› hale getirmek için de hedefler
yer alacak.

Ümit BAYRAKTAR: SSM, “Maliyet +”

sözleflme tipi için alt yap› çal›flmalar› 

yürütüyor. Ne tür projeleri bu kapsamda

de¤erlendirmeyi düflünüyorsunuz?

Murad BAYAR: Özellikle tasar›m ve ge-
lifltirme içeren, maliyetlerini belli bir ol-
gunlukta hesaplayamad›¤›m›z ve risk
hesap edilmesi gereken projelerde
“maliyet +” uygulamas› yap›yoruz. O risk
hem sanayinin hem de bizim üzerimiz-
den kalks›n ve gereksiz bir risk fiyatlan-

d›r›lmas›n istiyoruz. Çünkü sanayi riski
de fiyatland›rmaya çal›fl›yor. Onu proje-
nin içerisinden ç›kartabilirsek, daha
gerçek maliyetlere dayal› bir proje mo-
deli elde ederiz.
Bu paralelde, tasar›m ve gelifltirme pro-
jelerinde ve riskin yüksek oldu¤u proje-
lerde uygulayal›m gibi bir yaklafl›m›m›z
var. Birkaç projede tecrübe ettik. Bun-
lardan bir tanesi de HÜRKUfi’tu. Ön tec-
rübe olarak uyguland›. Geçti¤imiz iki y›l
içerisinde, bu konuya iliflkin sistemati¤i-
mizi oluflturduk. Bununla ilgili standart
sözleflmemiz vard›. Buna uygun olarak
ilk imzalad›¤›m›z sözleflme ASELSAN’la
“Stand-Off Jammer” projesiydi. Bu bir ge-
lifltirme program› ve bizim flu anda kurdu-
¤umuz sistemati¤e göre, “maliyet +” ola-
rak devam ediyor. ASELSAN’›n tüm ma-
liyet sistemine giriyoruz. Saat baz›nda
her fley takip ediliyor. Ba¤›ms›z mali
müflavirlerce denetleniyor. Onun da ge-
tirdi¤i bir ifl yükü de yok de¤il.

Ümit BAYRAKTAR: Bakt›¤›m›z zaman,

SSM’de proje bafl›na düflen personel 

say›s›n›n giderek azald›¤›n› görüyoruz.

Bu say› 1990’da 5,08 iken bugün 1,44’e

gerilemifl bulunuyor. Yürütülen 

projelerin giderek büyüdü¤ü, proje 

say›s›n›n artt›¤› ve SSM’nin d›flar›da da

birçok konuyu çok yak›ndan takip etti¤i

düflünülürse, bu bir problem de¤il mi 

ve nas›l çözülecek? Bu durum, 

SSM’nin bir Savunma Sanayisi 

Bakanl›¤›na dönüflmesiyle 

sonuçlanabilir mi?

Murad BAYAR: Proje bafl›na düflen per-
sonel say›s›yla ilgili sorunuzu SSM’deki
arkadafllar›m da bana s›k s›k soruyor.
Ama önce Savunma Sanayisi Bakanl›¤›
yaklafl›m›n› çok do¤ru bulmad›¤›m›z›
söylemeliyim. 

www.savunmahaber.com
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Bize göre, bu süreçlerin Milli Savunma
Bakanl›¤› (MSB) bünyesinde olmas› ve
yürütülmesi gerekiyor. Söyledi¤iniz yak-
lafl›m› benimseyen ülkeler var; ama iyi
çal›flmad›¤›n› görüyoruz. Bizim kurdu-
¤umuz yap› ise gayet iyi çal›fl›yor. Sade-
ce daha etkin ve verimli hale getirilmesi
laz›m. Bu da sadece SSM içerisinde çö-
zülecek bir konu de¤il.
Sorunuzun ilk k›sm›na geri dönecek
olursak. Sadece SSM diye bakarsan›z,
bizim flu andaki kadromuz, say›ca bu ifl
yükünü kald›rmaya yetecek bir kadro
de¤il. Ancak bizim kulland›¤›m›z ve gö-
rünmeyen ciddi bir kapasite daha var. O
da Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n ve
MSB’nin teknik kadrolar›.
Dünyadaki SSM benzeri di¤er yap›lara
bakt›¤›n›zda, bunlar›n ço¤unda, perso-
nelin ayn› çat› alt›nda topland›¤›n› gö-
rüyorsunuz. O nedenle say›lar daha çok
görünebiliyor. Bizde ise bu projelerin
yürütülmesinde görev alan kadroya,
sadece SSM diye bakarsan›z, yaklafl›k
360 kifli görürsünüz. Ancak TSK ve

MSB’den kat›l›m gösteren di¤er perso-
neli de katarsan›z, kabaca bir hesap
yapt›¤›m›zda, 1000 kifli civar›nda oldu-
¤umuzu görebilirsiniz. Bu personel,
proje gruplar›m›zda da görev al›yor,
yüklenicilerde açt›¤›m›z proje ofislerin-
de de görev al›yor. Yani bizim taraf›m›z-
da hizmet veriyorlar. Stratejik planda
da yans›tmaya çal›flt›¤›m›z konulardan
biri bu: Zaten devletin elinde olan bu
kapasite, daha etkin kullan›labilir mi,
ona bak›yoruz.
SSM’nin kendi kadrosunu daha da güç-
lendirmesi de gerekiyor tabii.

Ümit BAYRAKTAR: SSM olarak öncelikli

hedeflerinizden bir tanesi de sektörde

yat›r›m tekrarlar›n›n önlenmesi. 

Ama uygulamalara bakt›¤›m›zda, baz›

proje ya da sistemlere iliflkin, farkl› 

firmalar›n hala ayn› konularla u¤raflt›¤›n›

görüyoruz. Örne¤in döner kanatl› 

insans›z hava arac› (‹HA) sistemleri. 

Baykar Makina’n›n uzun süredir, 

bu alanda çal›flmalar yürüttü¤ü 

malumunuz. Bugün, TUSAfi da 

R-‹HA ad›n› verdi¤i bir platform üzerinde

çal›flmalar›n› sürdürüyor. ASELSAN’›n da

bu konuda, henüz detaylar› kamuoyu ile

paylafl›lmayan bir çal›flmas› var. 

Sektörün çok fazla içinde olmad›¤› için

flimdilik geri planda kalan baz› di¤er 

firmalar da var… SSM bu konuda 

ne düflünüyor?

Murad BAYAR: Biliyorsunuz biz bir sek-
törel strateji doküman› yay›nlad›k. O gün
itibari ile bir foto¤raf çekmeye çal›flt›k.
Oradaki temel maksad›m›z “Türkiye’de-
ki yetenek birikimleri nerelerde olsun?”
sorusuna cevap bulabilmekti. Hatta
alanlar› firma isimlerine kadar belirle-

dik. Herkes önünü görsün ve kendisini
konumland›rabilsin istedik. Bu yaklafl›-
m›m›z, belli alanlarda netlik sa¤lad›;
ama sürekli de¤iflen, geliflen bir sektö-
rümüz var. Biz bu çal›flmay› haz›rlarken,
döner kanatl› ‹HA diye bir alan yoktu.
Yeni bir konu geldi¤i zaman, bu konuda
birden fazla firmam›z giriflim yapabilir.
Buna çok bir fley demiyoruz ilk aflama-
da. ‹llaki her fleyi de bizim tespit etme-
miz gerekmiyor. ‹lk aflamalarda, reka-
betin kurallar›n›n ifllemesine de biraz
izin vermemiz gerekiyor. Ondan sonra
bir proje gündeme geldi¤inde, ki döner
kanatl› ‹HA TSK’da yeni yeni tan›mlan-
maya bafll›yor, bu projeyi yürütmeye
aday olabilecek kurulufllar›m›z önce ya-
r›fl›rlar. Ama ondan sonra kazanan fir-
ma yoluna devam eder. Di¤erleri bunu
b›rakabilirler. Bugün genel anlamda
hava araçlar› deyince, kime bakaca¤›-
m›z afla¤› yukar› belli. Ama yeni bir
alan tarif edilmeye bafllay›nca, bunlar›n
olmas›n› da normal karfl›lamal›y›z.
Akustik teknolojiler alan›, bu konuda iyi
bir örnek. Güzel de oluyor, yeni alanlar
aç›l›yor. Hepsinin pazar büyüklükleri
belli asl›nda. Sektörü belli noktalarda
do¤al ak›fl›na b›rakabiliriz. Örnek ver-
di¤iniz konu, bu aç›dan, flu an SSM için
rahats›z edici bir fley de¤il.

Ümit BAYRAKTAR: Bu paralelde, 

Kale-Baykar ve Vestel Savunma’n›n 

yar›flt›¤› Taktik ‹HA Gelifltirme projesini

sormak istiyoruz. Her iki taraf ile 

birden devam karar› al›nd› ve Vestel

Savunma ile sözleflme imzaland›; 

ama Kale-Baykar cephesinde sözleflme

aflamas›na gelinemedi. Oradaki 

gecikmenin sebebi nedir?
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Murad BAYAR: Bafllang›çta, asl›nda,
orada bir ihalemiz vard›; ama sonucun-
da 2 projemiz ç›kt›. O ikisi flu anda ayn›
proje de¤il, ayr›flt›r›ld›lar. Vestel Savun-
ma ile ayr› bir proje için sözleflme yap-
t›k. Kale-Baykar ile de sözleflme yap-
mam›z gerekiyor; ama baz› konularda
anlaflmazl›klar var. 

Ümit BAYRAKTAR: Anlaflmazl›k hangi

konudan kaynaklan›yor?

Murad BAYAR: A¤›rl›kl› olarak sertifi-
kasyon konusu ile ilgili. Vestel Savunma
cephesinde sertifikasyon konusunda
geliflme kaydettik, anlaflma imzalana-
bildi. Bu hava araçlar›, gerekirse sivil
hava sahas›nda görev yapabilecekler.
Çünkü hava trafi¤i çok yo¤unlaflt›.
‹HA’lar için, bu durum özellikle bir risk
teflkil ediyor. NATO da yeni bir standart
yay›nlad› konuyla ilgili. Biz de istiyoruz
ki, art›k yeni gelifltirilecek ‹HA’lar da bu
sertifikasyon gereklerini sa¤las›n, ona
göre gelifltirelim. Ayr›ca bu özellik, yar›n
bize bir avantaj da sa¤layacak. Çünkü
dünyada, belki bu standarda göre ç›k-
m›fl ilk ürünler bizimkiler olacak. Çok
büyük bir rekabet avantaj› sa¤layaca¤›-
na inan›yorum.

Ümit BAYRAKTAR: Yaz›l›m ve may›n gibi

konulara yönelik test ve de¤erlendirme

merkezleri ile ilgili çal›flmalar ne 

durumda?

Murad BAYAR: Hat›rlatt›¤›n›z için teflek-
kür ederim. Bu da yeni stratejik plan›-
m›zdaki ana unsurlardan bir tanesi.
Özellikle milli tasar›m projeler deyince,
test merkezleri çok öne ç›k›yor. Ba¤›m-
s›z akreditasyon ve test yapabilecek
merkezlere ihtiyac›m›z var. May›n testi
mesela… Yap›lacak testin sonucunun,
güvenilir oldu¤unu belli standartlara
göre kan›tlayabiliyor olman›z laz›m. Ak-
redite test merkezleri bunu getiriyor.
Yeni stratejik plan›m›zda önemli bafll›k-
lardan birisi. Bugün Türkiye’de test alt-
yap›s› da¤›n›k durumda. Bir k›sm› kuv-
vetlerin bak›m merkezlerinde, bir k›sm›
MSB’ye ba¤l›, bir k›sm› tesislerin içinde.
Ana alanlar›n baz›lar›nda ise test imkâ-
n› ya hiç yok ya da akredite seviyede de-
¤il. Bizim milli projelerimizde ç›kan
ürünlerimizi, uluslararas› standartlarda
test edip, onay›n› verebilecek ba¤›ms›z
merkezler kurmam›z gerekiyor.

Ümit BAYRAKTAR: Azerbaycan ile 

yürüttü¤ümüz çal›flmalarla ilgili bir 

soru sormak istiyorum. “Azerbaycan

ve Türkiye Aras›nda Stratejik Ortakl›k 

ve Karfl›l›kl› Yard›m Anlaflmas›”, 

Azerbaycan Milli Meclisinin 22 Aral›k

2010 tarihli toplant›s›nda onayland›. 

Bu anlaflma ile özellikle askeri alandaki

iliflkilerimizin daha üst seviyeye ç›kmas›

bekleniyor. Ancak Azerbaycan, ‹HA ve

may›na karfl› korumal› araçlar 

alan›nda baflka ülkelerle ifl birli¤i 

yap›yor. Bu iki alan da sizin sürekli 

vurgulad›¤›n›z üzere, art›k kendimize 

yetebilme seviyesine ulaflt›¤›m›z alanlar

aras›nda yer al›yor. Yaflanan bu durum,

di¤er ülke firmalar›n›n baflar›s› m›d›r

yoksa Türk firmalar›n›n baflar›s›zl›¤› 

m›d›r? Yorumunuzu alabilir miyiz?

Murad BAYAR: Bence bunlar özel du-
rumlar. May›na karfl› korumal› araç ko-
nusunda, 2008’de, Azerbaycan’a gitti-
¤imde, bir tak›m üretim çal›flmalar›na
bafllanm›flt›, bahsetti¤iniz o arac› da git-
ti¤imde gördüm. Ancak o tarihte bizim
çal›flmalar›m›z daha bafllamam›flt›, hat-
ta bizim ihalemiz bile daha bitmemiflti.
Bugün böyle bir ihtiyaç ç›kt›¤›nda, biz
BMC’nin ürününü ortaya sürebiliriz.
‹HA’larda ise do¤ru, bizim araçlar›m›z
belli bir noktaya geldi; ama daha ope-
rasyonel olmad›. Bizim ürünlerimiz pro-
totip olarak belli noktalarda; ama daha
operasyonel de¤iller. Envantere de al-
m›fl de¤iliz. 
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Hele bir biz kendimiz kullanmaya baflla-
yal›m, ondan sonra Azerbaycan gibi
dostlar›m›za önerebiliriz. O aç›dan bu iki
örnek, biraz özel örnekler; ama TSK en-
vanterine girmifl bir ürünün de art›k ih-
racat baflar›lar› yakalamas› gerekti¤ini
de düflünüyoruz. Bu da bizim sektörden
bekledi¤imiz bir performans. Bir ürün,
TSK envanterine al›nd›ysa, art›k onun
ihraç edilmesi laz›m.

Ümit BAYRAKTAR: Mart ay›ndaki 

Savunma Sanayii ‹cra Komitesi 

toplant›s›nda, JSF projesine iliflkin, 

tedarik edilecek uçak say›s›yla ilgili 

karar›n, ileri bir tarihe ertelenmesi 

yönünde bir karar al›nd›. Bu karar›n 

sonras›nda da Türkiye’nin projeden

çekilmesine kadar varan, çeflitli 

yorumlar yap›ld›. Bu yorumlar gerçe¤i

yans›t›yor mu?

Murad BAYAR: Kesinlikle hay›r. Neden-
se bizim yorumlar›m›zda, her fley siyah
ve beyaz üzerinde. Bak›n, JSF projesinin
orta¤›y›z. Bu karar, y›llar önce al›nd› ve
hedeflerimiz de belli. Bu hedeflerimizi
oluflturaca¤›m›z müzakereler içerisin-
deyiz. fiimdi de uçak siparifli zaman›
geldi. 
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A400M projesinin de y›llard›r içerisinde-
yiz. Sonunda bir do¤ru yol bulunuyor.
Türkiye bu projelerin içerisinde olmak-
tan çok büyük menfaatler sa¤lad›, bunu
göz ard› etmemek gerekiyor. Dünya’da
JSF orta¤› olan 9 ülkeden, Avrupa’da 6
ülkeden bir tanesiyiz. Türkiye için ciddi
kazan›mlar var bu projede. Biz, bu kaza-
n›mlar› artt›rmak için gayret ediyoruz.
Ola¤anüstü bir durum oluflmad›¤› süre-
ce de ortakl›k bozulmaz.
Bak›n, uzun vadeli beklentilerimiz var.
Sanayimiz de bu projenin orta¤› konu-
munda. F-16 projesine Türkiye kat›lma-
m›flt›. Sonradan al›c› olarak girdi. Bugün
A400M projesinde, uçacak bütün uçak-
lar için üretim yap›yoruz ve bu sürekli
böyle devam edecek.

Ümit BAYRAKTAR: A400M’den 

bahsetmiflken, sizce, projenin bundan

sonraki aflamalar›nda bir s›k›nt› ya da

maliyet art›fl› yaflanma ihtimali var m›?

Murad BAYAR: Zannetmiyorum. Çünkü
uçak geliflme sürecini tamamlad›. Test-
lerine yo¤un bir flekilde devam ediliyor.
Sürecin kontrol alt›nda oldu¤unu düflü-
nüyoruz. Bu proje art›k daha rahat bir
flekilde yürüyecektir. Zaten toplamda 4
senelik bir gecikme oldu. 2015 y›l›nda da
ilk uça¤›m›z› teslim al›r›z.

Ümit BAYRAKTAR: Mi-17 

helikopterlerimize iliflkin son 

durum nedir?

Murad BAYAR: Orada mutlu sona ulafl›-
yoruz. Rusya’daki gümrük depolar›nda
sökülüp da¤›t›lan 4 helikopterimiz de
kurtar›ld›. ‹lk teslimatlar yak›nda ola-

cak. May›stan itibaren Türkiye’ye gele-
cekler.

Ümit BAYRAKTAR: Peki bu süreçte ilave

bir maliyet art›fl› oldu mu?

Murad BAYAR: Hay›r, her fley ilk anlafl-
ma içerisinde yer ald›¤› gibi yürüyor. Bi-
raz u¤raflt›k tabi, epey bir süreç geriye
do¤ru çal›flt›r›ld›. Tam bir arapsaç›yd› ve
çözüldü.

Ümit BAYRAKTAR: Özgün uçak 

gelifltirme çal›flmalar›m›z ile ilgili sizden

bilgi alabilir miyiz?

Murad BAYAR: Buray› önce ikiye ay›ra-
l›m. Bir özgün k›sm› var, bunu uçak mo-
dernizasyonlar› fleklinde bir bafll›k alt›-
na da alabiliriz. Bu konuya, epey zaman-
d›r yat›r›m yap›yoruz. F-16’n›n Blok
30’lar›na tafl›yaca¤›z ve uygulayaca¤›z.
Buradaki ana hedefimiz, mevcut hava
araçlar› üzerinde aviyonik olarak, yaz›-

l›m olarak hakimiyet sa¤lamak. Bu tek-
nolojik altyap› Türkiye’de kuruldu. Bu
iflin özgün k›sm›. F-X ve T-X’e gelince,
biz bunu bir ön çal›flma olarak tan›ml›-
yoruz. Savunma Sanayii ‹cra Komitemi-
zin bize verdi¤i görev bu flu anda. 2 se-
nelik bir etüt yap›p, “Türkiye bir savafl
uça¤› gelifltirebilir mi?” sorusunu ce-
vaplamak.

Ümit BAYRAKTAR: Sonuç olumsuz 

olabilir mi?

Murad BAYAR: Olabilir tabii. Fizibilite-
nin sonucuna ve ülkenin alt yap›s›na
bakaca¤›z ve böyle bir çal›flma yap-
maya yetip yetmeyece¤ini belirleye-
ce¤iz? Hat›rlarsan›z ana muharebe
tank› projesinde de bu yaklafl›m› uy-
gulam›flt›k ve elde etti¤imiz cevaba
göre karar›m›z› vermifltik. Çok kap-
saml› analizler bunlar. F-X ve 
T-X’te de ayn›s›n› yapaca¤›z. 
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Bugüne kadar havac›l›kta kat etti¤imiz
mesafeyi de¤erlendirece¤iz bu 2 senelik
çal›flma ile. Ama bu iflin bir miktar daha
fizibilitenin ötesinde olma durumu da
yok de¤il. Hava Kuvvetlerimiz ile de çal›-
fl›p bir konsept tasar›m› da yapaca¤›z.
Nas›l bir uçak istenecek sorusuna da ce-
vap arayaca¤›z. Bu dönem bitti¤inde, biz
hem Türkiye’deki yetenekleri analiz et-
mifl olaca¤›z hem de Hava Kuvvetlerinin
ihtiyac›n› ortaya koymufl olaca¤›z. “Böyle
bir projeyi nas›l bir zaman dilimi içerisin-
de, nas›l bir bütçeyle yapabiliriz?” soru-
sunun cevab› da ortaya ç›kacak. O günkü
durumda, yapma iradesi ortaya konursa
da o zaman uça¤› yapaca¤›z.

Ümit BAYRAKTAR: Belki bu soru için 

biraz erken; ama önceli¤imiz, böyle 

bir projeyi tek bafl›m›za yürütmek mi,

yoksa JSF benzeri bir yap› kurgulamak

m› ya da yürüyen bir projeye ortak 

olmak m›?

Murad BAYAR: Bu tür büyük platform-
larda, ortakl›k her zaman de¤erlendiril-
mesi gereken bir alternatif. Örne¤in 
Eurofighter Typhoon’u bugün 4 ülke ge-
lifltiriyor. Ama biz bütün bu alternatifle-
ri de¤erlendirece¤iz. Tankta da ayn› fle-
kilde yaklaflm›flt›k.

Ümit BAYRAKTAR: Say›n Müsteflar›m,

özellikle son dönemde, Türk Silahl› 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› (TSKGV)

flirketlerinin özellefltirilmesi ile ilgili 

duyumlar al›yoruz. SSM cephesinden 

konuyla ilgili de¤erlendirme 

alabilir miyiz?

Murad BAYAR: Özellefltirmeden ziya-
de halka arz artt›r›labilir. ASELSAN’›n
zaten bir k›sm› halka arz edilmifl du-
rumda. Ama TUSAfi’›n bizce ikinci s›-
rada halka arz edilmesi gerekiyor.
Öyle bir fleye ihtiyaç da duyuyorlar.

K›sa vadedeki hedefimiz böyle olacak.
Bunun avantajlar› var. Bu flirketlerin
mali disipline ulaflmalar›n› sa¤l›yor.
Karl›l›klar›, verimlilikleri izlenebilir
hale geliyor. Kapal› yap›dan biraz ç›k-
m›fl oluyorlar.
Bunun ötesinde, özellefltirme ne kada-
r›n› halka arz etti¤inize ba¤l› olarak fle-
killeniyor. Yüzde 51’ini halka arz edince
özelleflmifl oluyor. Türk Hava Yollar›
örne¤i gibi. Bu tür stratejik kurulufllar
ile ilgili, özel yap›lar›n düflünülmesi la-
z›m; ama bir taraftan da özel yap›lara
do¤ru geçmeleri gerekiyor. Ama bugün
TSKGV flirketleri, zaten Kamu ‹ktisadi
Teflekkülü (K‹T) de¤iller. K‹T mevzuat›-
n›n getirdi¤i verimsizlikler orada yok.
MKEK’nin s›k›nt›lar›n› orada görmüyo-
ruz. Dolay›s› ile TSKGV flirketlerine
bakt›¤›n›zda, herhangi bir anonim flir-
ketten farklar› yok ticaret kanunun
önünde, sektörün içinde ve uluslarara-
s› alanda.

Ümit BAYRAKTAR: Peki flöyle bir 

durum söz konusu olabilir mi: 

Yabanc› bir firman›n TSKGV 

flirketlerinin belli bir bölümünü sat›n 

almas› gibi?

Murad BAYAR: Yabanc› sermayeye
blok sat›fl, kendi bafl›na çok özel ele
al›nmas› gereken bir konu. Özel ana-
lizler gerektiriyor. Ama bugüne kadar-
ki yaklafl›m›m›z olarak, ana flirketleri-
mizde yabanc› sermayeyi uygun gör-
müyoruz. Bunun de¤iflece¤ini de zan-
netmiyorum.

RÖPORTAJ

40

MSI Dergisi - May›s 2011 www.milscint.com

©
M

S
I

D
ergisi

©
L
o
ck

h
eed

 M
artin





Ümit BAYRAKTAR: Zaten bu da bir 

çeliflkiyi de beraberinde getirmez mi?

Yerlilikten, yerlilik oranlar›n›n 

artt›r›lmas›ndan bahsederken, yerlili¤i

sorgulama noktas›na gelmez miyiz? 

Madem böyle bir fleyi yapacakt›k, 

neden TAI’deki yabanc› firmalara ait 

hisselerini sat›n al›p TUSAfi’a 

dönüfltürdük?

Murad BAYAR: ‹yi bir al›md›. 25 milyon
dolara alm›flt›k. Bugün TUSAfi’› halka
arz etsek, en az bunun birkaç misli eder.
Zaten k›sa vadede çal›flaca¤›m›z da 
TUSAfi’›n belli bir k›sm›n›n halka arz›.
Di¤erleri ile ilgili de kriterimiz de özel-

lefltirme de¤il; ama daha verimli çal›flan
yap›lara dönüflmeleri fleklinde gibi gö-
rünüyor.

Ümit BAYRAKTAR: Peki bir halka arz 

durumunda, flirketlerdeki hisse dengesi

nas›l kurulacak?

Murad BAYAR: Büyük ihtimalle serma-
ye artt›r›m› olur. Çünkü mevcut hisse-
darlar›n hisse satmas›n›n TUSAfi’a bir
faydas› olmaz. Buradaki mant›k, serma-
ye artt›r›p, oradan gelen kayna¤› da flir-
ketin, ileriye dönük yat›r›m olarak kul-
lanmas›. Örne¤in TUSAfi’›n yüzde 15’i
halka arz edilecekse yüzde 15 sermaye

artt›r›l›r. Bu, mevcut sermayedarlar›
oran olarak küçültür, yüzde 15’lik yeni
bir sermaye girer. Borsadan giren ser-
maye de TUSAfi’ta kal›r, TUSAfi da bunu
yat›r›m için kullan›r.

Son olarak, geçmifl fuarlara k›yasla,
IDEF’te çok daha yo¤un bir faaliyet
program›n›n bizleri bekledi¤i mesaj›n›
ald›¤›m›z Savunma Sanayii 
Müsteflar›m›z Murad Bayar’a, vakit 
ay›r›p sorular›m›z› cevapland›rd›¤› için
okuyucular›m›z ad›na teflekkürlerimizi
sunuyor ve söyleflimizi burada 
noktal›yoruz.
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ÖZEL HABER
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Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, Deniz
Kuvvetleri Komutan-

l›¤›n› temsilen Deniz E¤itim
ve Ö¤retim Komutan› Kora-
miral Bülent Bostano¤lu ve
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar’›n yan› s›ra pro-
jede görev alan firma ve sek-
tör temsilcilerinin kat›l›m›yla
icra edilen törende, kürsüye
ilk olarak DEARSAN Yönetim
Kurulu Baflkan› Baki Gök-
bayrak ç›kt›. Yerli gemi infla
sanayimizin desteklenmesi

ve ihtiyaçlar›n milli im-
kânlarla, özel sektör
tersanelerince karfl›-
lanmas› hedefleri do¤-
rultusunda projelerin

devam etti¤ini söyle-
yen Gökbayrak, bu pa-
ralelde infla edilen, s›-
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Tuzla s›n›f› ikinci gemi olan, P-1201

borda numaral› TCG KARABURUN’un

geçici teslimat töreni, 19 Nisan’da,

DEARSAN tersanesinin Tuzla’daki

tesislerinde gerçeklefltirildi. 

Ülkemizde, bir özel sektör

tersanesinin ilk defa muharip 

platform infla etmekle 

görevlendirildi¤i, Yeni Tip Karakol

Botu (YTKB) projesinin 

teslimatlar›, projenin ana 

yüklenicisi DEARSAN taraf›ndan,

proje takvimine uygun flekilde

sürdürülüyor.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Gelene¤i Bozmayan
DEARSAN 
TCG KARABURUN’u da
Zaman›nda Teslim Etti
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n›f›n›n ilk gemisi olan TCG
TUZLA’n›n, yaklafl›k 3 ay ön-
ce Deniz Kuvvetleri Komu-
tanl›¤›na geçici tesliminin ya-
p›ld›¤›ndan bahsederek ko-
nuflmas›na bafllad›. Özel
sektör taraf›ndan infla edilen
ilk harp gemisine, Deniz Kuv-
vetlerimiz taraf›ndan TCG
TUZLA ad›n›n lay›k görülme-
sinin kendileri aç›s›ndan bü-
yük bir onur ve ciddi bir so-
rumluluk oldu¤unu vurgula-
yarak sözlerini sürdüren
Gökbayrak, gemi infla sana-
yisinin kalbi olarak nitelen-
dirdi¤i Tuzla’n›n ismini tafl›-
yan gemiyi üreten tersane
olarak, kendilerine bu büyük

onuru bahfleden Deniz
Kuvvetleri Komutan-
l›¤›na flükranlar›n›
sundu.

Yeni Hedefler 
Koyuldu
Gökbayrak, konuflmas›nda,
yeni hedefleri hakk›nda da
kat›l›mc›lara bilgi verdi.
“‹kinci gemimizi de teslim
edece¤imiz bugünden son-
ra hedefimiz, gemilerimizin
kalitesini daha da artt›r-
mak, flu ana kadar hiç dü-
flünmedi¤imiz maliyeti
azaltmak, yerlilik oran›n›
art›rmak ve teslim sürele-
rini k›saltmakt›r.” fleklinde
konuflan Gökbayrak, proje-
deki, yüzde 70’e varan yer-
lilik oran›na ulaflman›n,
kendilerini en çok zorlayan,
ancak en önemli hususlar-
dan biri oldu¤una dikkat
çekti. Yerli sanayimizin, as-
keri gemiler için, yüksek
askeri standartlarda ve

sertifiye edilmifl malzeme
ve sistem üretebilecek se-
viyeye ulaflmas›nda, ilk ter-
sane olarak çok zorlu bir
u¤rafl verdiklerinin alt›n›
çizen Gökbayrak, konufl-
mas›ndaki flu cümleler ara-
c›l›¤›yla, ihracat sinyalleri
de verdi:
“Kendi segmentimizdeki
ilk harp gemilerini ihraç
etme hedefimiz, makam-
lar›nca yakinen bilinmek-
tedir. ‹hracat sürecinde de
her türlü deste¤i veren
bakanl›¤›m›za, kuvvetimi-
ze ve müsteflarl›¤›m›za,
flahs›m, personelim ve bu
projeler sayesinde iflini,
ailesini, hayat›n› idame et-
tiren yaklafl›k 5000 kifli
ad›na kalbi flükranlar›m›z›
sunar›m.”

‹hracat için 
Her Kademede 
Destek Gerekiyor
Gökbayrak’›n konuflmas›nda
dikkat çekilen bir di¤er
önemli husus da, en üst ma-
kamlarca, ihracat›n ve yerli-
lefltirmenin bir devlet politi-
kas› olarak ele al›n›p, destek
verildi¤i günümüzde, ilgili
kurumlar›n ve personelinin
de, bu hedef do¤rultusunda
doktrine edilme çal›flmalar›-
n›n, bir alt hedef olarak belir-
lenmesi gereklili¤i oldu.
Konuflmas›n›n devam›nda,
TCG KARABURUN’un infla
sürecine iliflkin say›sal verile-
ri de törene kat›lanlarla pay-
laflan Gökbayrak, askeri gemi
infla etmenin zor, teslim et-
menin ise daha da zor bir ifl
oldu¤unu gözler önüne serdi.

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - May›s 2011

Geçici teslimat sonras› ilk seyrine ç›kan TCG KARABURUN

DEARSAN Yönetim Kurulu Baflkan› Baki Gökbayrak ve Savunma Sanayii Müsteflar› Murad BayarMilli Savunma Bakan› Vecdi Gönül
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Yüksek askeri standartlara
uygun olarak infla edilen TCG
KARABURUN’da; 46.000 m
kablo, 4000 m ifllenmifl boru,
3000 m2 izolasyon malzeme-
si, 180 ton yüksek mukave-
metli gemi sac› olmak üzere,
toplam 18.818 kalem 
malzeme kullan›lm›fl. TCG 
KARABURUN’un inflas›nda,
idari personel ile mühendis-
lik, test, kalite, tecrübe faali-
yetlerinde harcanan adam
saat ile alt yüklenicilerin ifl
gücü hariç, 290.000 adam sa-
at iflçilik kullan›lm›fl. ‹nfla sü-
recinde, toplam 2240 adet ifl
emri yay›nlanan TCG 
KARABURUN için, her biri
Türk Loydu, Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› ve Deniz Kuvvet-
leri Komutanl›¤› onay›ndan
geçen, 2200 adet teknik re-
sim, hesap ve proje tan›mla-
ma doküman›; her sayfas› de-
falarca kontrol ve revize edil-
mifl, yaklafl›k 60.000 sayfal›k
proje, test ve tecrübe dokü-
man› haz›rlanm›fl. Sadece bu
gemi için, 257 adet fiili test ya-
p›lm›fl, 1800 deniz mili seyir
tecrübesi gerçeklefltirilmifl ve
fiili su üstü ve hava savunma
at›fllar› icra edilmifl.
Bu verilerin, askeri gemile-
rin, yerli sanayimiz taraf›n-
dan üretilmesine karar veren
üst makamlar›n, ülkemize
sa¤lad›klar› de¤erli katk›n›n
önemli bir kan›t› oldu¤unu
söyleyen Gökbayrak, toplam
16 gemiden oluflan projenin

son durumu hakk›nda da bil-
gi verdi. Proje kapsam›nda
geçici teslimi yap›lan TCG
KARABURUN’undan sonra,
hâlihaz›rda liman testleri 
devam eden KÖYCE⁄‹Z 
(P-1202) gemisinin, May›s
ay›nda seyir testlerinin yap›l-
mas› ve akabinde Temmuz
ay›nda da teslim edilmesi he-
defleniyor. KÖYCE⁄‹Z’den
sonra ise liman testlerine
haz›rlanan KUMKALE (P-1203)
gelecek.
Projenin di¤er gemisi 
TARSUS (P-1204) ise denize
inme aflamas›na gelmek
üzere. KARAB‹GA ve 
KARfiIYAKA’n›n infla ve do-
nat›m çal›flmalar›n› sürdü-
ren DEARSAN, 2 numaral›
gemi infla holünde ise 
TEK‹RDA⁄ ve KAfi gemileri-
nin inflas›na devam ediyor.
K‹L‹ML‹ ve TÜRKEL‹ ad› veri-
len gemilerin inflas›na bu y›l
içinde bafllamay› planlayan
DEARSAN, gelinen aflamada,
10 adet harp gemisinin infla,
test, teslim ve garanti faali-
yetleri ile kalan 6 adet gemi-
nin proje ve tedarik faaliyet-
lerini birlikte icra ediyor.
Gökbayrak, bafllat›lan çal›fl-
malar›n süreklili¤i için, ter-
sanelerin yeni projelerle de
desteklenmesi gerekti¤ine
de dikkat çekerek, flu sözler-
le konuflmas›n› noktalad›:
“Bir tersane için harp gemisi
infla etme aflamas›na gel-
mek, uzun, yorucu ve mas-

rafl› bir süreçtir. Tesis gü-
venli¤i, kalite sertifikalar›, ifl
güvenli¤i, personel ve dizayn
yat›r›mlar›, ancak projelerin
devam› halinde karfl›lanabi-
lecek yat›r›mlard›r. Bu kap-
samda, askeri alanda faali-
yete geçen tersanelerin, Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›¤›-
n›n sektörel strateji doküma-
n›nda belirtildi¤i flekilde, yeni
projelerle desteklenmesinin
hayati önem tafl›d›¤›n› ifade
etmek isterim.”

Bayar’dan Zaman›nda
Teslimat Vurgusu
Gökbayrak’›n ard›ndan kür-
süye ç›kan Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar ise,
önce, projenin geçmifli hak-
k›nda bilgi verdi. Savunma
Sanayii ‹cra Komitesi
(SS‹K)’nin, 2005 y›l›nda Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›-
¤›n› görevlendirdi¤ini, ihale
ve sözleflme süreçlerinin 2
senede tamamland›¤›n› ve
2007 y›l›n›n A¤ustos ay›nda
DEARSAN ile sözleflme im-
zaland›¤›n› söyleyen Bayar’›n
konuflmas›nda, savunma sa-
nayimizdeki, gecikmelerin
yafland›¤› çok say›da projeye
de gönderme yaparcas›na,
her zamanki gibi teslimat ön
plandayd›.
“‹lk gemiyi zaman›nda teslim
etmifltik. fiimdi 2’nci geminin
de gününde, zaman›nda tesli-
mat›n› yap›yoruz.” cümleleriy-
le, memnuniyetini ifade eden

Bayar, Gökbayrak’›n konufl-
mas›na da at›fta bulunarak,
askeri bir geminin, tasar›m ve
inflas›n›n muadil bir sivil tek-
neye k›yasla, yaklafl›k 10 misli
daha karmafl›k oldu¤unu söy-
ledi. Askeri bir gemi tasar›m›-
n›n, askeri aç›dan önem tafl›-
yan sürat, menzil, deniz duru-
mu, elektromanyetik ve akus-
tik izi, sensör ve silah perfor-
mans›, komuta kontrol etkin-
li¤i gibi birçok kriterin optimi-
zasyonunu gerektirdi¤ini be-
lirten Müsteflar, ilk defa aske-
ri bir gemi infla projesinde gö-
rev alan tersanelerimizin, bu
alanda çok yo¤un bir yat›r›m
ve kabiliyet birikim çabas›na
girdiklerini de vurgulayarak, 
DEARSAN’›n baflar›s›na dik-
kat çekti.
SS‹K kararlar› do¤rultusun-
da, Tuzla’daki 5 tersaneye
görev verdiklerini ve 2 milyar
dolar› bir kayna¤›n aktar›ld›¤›
bu projelerde, askeri gemi
infla çal›flmalar›n›n devam
etti¤ini söyleyen Bayar, bu
projelerden biri olan
YTKB’de ise tamamen Türk
mühendisleri taraf›ndan ta-
sarlanan ve iflçilerimiz ile
teknisyenlerimizin emekle-
riyle, çok yüksek kalite 
standartlar›nda infla edil-
mekte olan toplam 16 gemi-
nin, önümüzdeki 4 y›ll›k za-
man diliminde, Deniz Kuvvet-
leri Komutanl›¤›na teslimat-
lar›n tamamlanaca¤›n› da
ekledi.

MSI Dergisi - May›s 2011 www.milscint.com

Temmuz ay›nda teslim edilmesi hedeflenen KÖYCE⁄‹Z (P-1202)’nin liman testleri
devam ederken, KUMKALE (P-1203) ise liman testlerine haz›rlan›yor.

Dz. Yzb. Gültekin Selçuk Y›ld›ran ve Koramiral Bülent Bostano¤lu
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Milli Menfaatler 
Milli Üretimle 
Korunur
Son olarak kürsüye ç›kan
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül de askeri gemi infla
sanayimizin, harp gemileri-
mizi tasarlay›p üretebilecek
bir aflamaya geldi¤ini ve bu
sayede, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›m›z ile di¤er gü-
venlik güçlerimizin, gemi ih-
tiyaçlar›n› ba¤›ms›z olarak
karfl›layabilme imkân›na ka-
vufltu¤umuzu söyleyerek
konuflmas›na bafllad›. De-
nizlerdeki menfaatlerimizin,
milli imkânlarla üretti¤imiz
platformlarla etkin olarak
korunabilmesinin, bugün,
mümkün hale gelebildi¤ini
belirten Gönül, geçici teslimi
yap›lan TCG KARABURUN’la
ulafl›lan yüzde 70’e varan
yerlilik oran›n›n, bu alanda
kaydedilen geliflmenin,
memnuniyet verici bir gös-
tergesi oldu¤una dikkat
çekti.
Gönül, milli imkânlarla yürü-
tülen projelere verdikleri
destekten ötürü Deniz Kuv-
vetleri Komutanl›¤›na da te-
flekkür etti¤i ve Gökbayrak’›n
konuflmas›nda da oldu¤u gi-
bi, ihracata de¤indi¤i konufl-
mas›na flöyle devam etti:
“Özel sektörün infla etti¤i ilk
harp gemisine, Deniz Kuv-

vetleri Komutanl›¤›m›z tara-
f›ndan, gemi infla sanayimizin
kalbi Tuzla’n›n ad›n›n veril-
mesi, özel sektörümüze veri-
len büyük deste¤in çok aç›k
bir ifadesidir. Bu anlaml› ismi
seçen ve projenin en bafl›n-
dan beri, büyük teknik bi-
rikimi paylaflarak, çal›fl-
malara yön veren De-
niz Kuvvetleri Komutan-
l›¤›m›z›n de¤erli komuta
kademesine ve men-
suplar›na, ulusal sana-
yimize verdi¤i an-
laml› destek için
içten teflekkürle-
rimi sunar›m.

Deniz alan›ndaki menfaatle-
rin, ülkeler için giderek bü-
yük önem kazand›¤› ve deniz-
lerde yasal olmayan faaliyet-
lerin de artmakta oldu¤u he-
pinizin malumlar›d›r. Deniz-
lerin kontrol alt›nda tutulma-
s› tüm dünyada deniz kuvvet-
lerinin en önemli görev alan-
lar›ndan biri olmaya baflla-
m›flt›r. Bu kapsamda, deniz-
de cayd›r›c›l›k sa¤lanarak
ülke menfaatlerini korun-

mas› büyük önem arz
etmektedir. Bu gelifl-
meler, görev fonksi-
yonlar› ve maliyet-
performans oran-

lar› itibariyle, Tuzla s›n›f› ge-
milerin, dünya karakol gemi-
si pazar›ndan önemli bir pay
alaca¤›ndan, ülkemiz savun-
ma sanayisinin ihracat po-
tansiyeline önemli katk›larda
bulunaca¤›ndan da eminim.
Bu kapsamda, ilk geminin
geçici tesliminin üzerinden
çok k›sa bir süre geçmesine
ra¤men, Tuzla s›n›f› gemile-
rin ve türevlerinin ihracat›na
iliflkin olarak yakinen takip
etti¤im geliflmelerin mem-
nuniyet verici oldu¤unu siz-
lere de duyurmak isterim.”
Konuflmalar›n ard›ndan,
ilk olarak, Deniz Kuvvetleri
Komutan› ad›na, Deniz E¤i-
tim ve Ö¤retim Komutan›
Koramiral Bülent Bosta-
no¤lu taraf›ndan, TCG 
KARABURUN’un Komutan›
Dz. Yzb. Gültekin Selçuk Y›l-
d›ran’a komutan flandras› ve
hizmete girifl ve kurulufla al-
ma belgeleri verildi. Dz. Yzb.
Y›ld›ran’›n and içmesinden
sonra ise görev yapacak per-
sonel gemiye intikal ederek,
komutan flandras›n› göndere
toka etti. Milli Savunma Ba-
kan› Gönül ve beraberindeki
heyetin gemiye intikaliyle be-
raber, k›sa bir seyre ç›k›lma-
s› ve seyir sonras›, TCG 
KARABURUN’un limana dö-
nüflüyle etkinlik sona erdi.

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - May›s 2011
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IDEF’e kat›lacak Rus heye-
tine baflkanl›k edecek olan
Rosoboronexport’un üst

düzey yetkililerinden Anatoli
Aksenov, IDEF’in kendileri
aç›s›ndan önemine iliflkin
flunlar› söyledi: “Bölge ülke-
leriyle ifl birli¤imizi gelifltiri-
yoruz. IDEF’in de bu gelifl-
meye katk›da bulunaca¤›na
inan›yoruz. Savunma sistemi
sat›fllar›n›n yan› s›ra ortak
üretim ve teknoloji transferi-
ni de kapsayan ifl birli¤i tek-
liflerimiz, dünya çap›nda dik-
kat çekiyor.”
Eski Do¤u Bloku ülkeleri ile
Bat› Akdeniz ülkelerinin bir
k›sm›n›n, NATO flemsiyesi
alt›na girmeye ya da NATO
ile yak›nlaflmaya bafllama-
s›n›n, do¤al olarak savunma

tedarik politikalar› üzerinde
de etkili oldu¤unu ifade
eden Aksenov, son dönem-
de yaflanan geliflmeler pa-
ralelinde, çok say›da ülke-
nin, savunma sistemleri te-
darik alternatiflerini çeflit-
lendirme yolunda çal›flma-
lar yapt›¤›na da dikkat çekti.
Son y›llarda, Rusya’n›n, 
NATO ile olan iliflkilerinde
çok daha pragmatik bir yak-
lafl›m sürdürdü¤ünün alt›n›
çizen Aksenov, gelinen nok-
ta itibariyle, hava savunma
füze sistemleri de dahil ol-
mak üzere, çok say›daki Rus
ürününün, çeflitli ülkelerin
mevcut savunma sistemle-
riyle kolayca entegre edile-
bilir bir yap›ya kavufltu¤unu
vurgulad›.

Aksenov, bölge ülkelerindeki
partnerlerinin, Rusya savun-
ma sanayisinin ürünlerine
büyük ilgi gösterdiklerini
söyleyerek, “Söz konusu ilgi,
iliflkilerimizi daha da gelifltir-

meyi teflvik edici bir nitelik
tafl›yor. Diyalogumuzu gelifl-
tirerek sürdürmek üzere
IDEF’e gelmifl bulunuyoruz
ve verimli görüflmelerin ya-
p›laca¤›na inan›yoruz” dedi.
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So¤uk Savafl sonras› durgunlaflan,

ancak son y›llarda say›s› artan 

savunma projeleriyle dikkatleri üzerine

çeken Rusya, Türkiye'den ve dünyan›n

çeflitli ülkelerinden, her defas›nda

daha fazla kat›l›mc› çekmeyi baflaran

IDEF fuar›nda, yine iddial› sistemlerle

yerini al›yor. IDEF 2009'da, 

Kornet-E tanksavar füze sistemiyle 

ön plana ç›kan, Rusya'n›n savunma

ihracat›ndan sorumlu devlet flirketi

Rosoboronexport, bu y›lki fuarda, 

hava savunma sistemleri ve

helikopterler baflta olmak üzere, 

hava, kara ve deniz platformlar› ile 

bu platformlar taraf›ndan kullan›lan

silah sistemlerini kapsayan 100'ün

üzerindeki çözümünü görücüye

ç›kar›yor.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com

Bo¤aziçi Rus Sistemlerine
Ev Sahipli¤i Yapacak

TOR-M2E k›sa menzilli
hava savunma 

füze sistemi

Ka-52 taarruz helikopteri

Mi-28NE taarruz helikopteri
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Hava Savunma 
Sistemleri Yine 
Ön Planda
‹hracat yapmay› hedefledi¤i
ülkelerin savunma politika-
lar›ndaki de¤iflime paralel
olarak, fuarlardaki ürün yel-
pazesini, mevcut ve potansi-
yel müflterilerinin ihtiyaçlar›-
na ve taleplerine göre genifl-
leten Rosoboronexport, 
IDEF 2011'de, çok say›da ka-
ra, deniz ve hava platformu-
nu tan›tacak olsa da a¤›rl›¤›
hava savunma sistemlerine
veriyor. Fuarda, uzun men-
zilli Antey-2500 (S-300VM),
orta menzilli Buk-M2E, 
k›sa menzilli TOR-M2E 
ve çok k›sa menzilli 
Strelets hava savunma fü-
ze sistemlerinin tan›t›m›n›
yapacak olan Rosoboronexport,
TOR-M2E sistemine ise ayr›
bir önem veriyor.
Her birinde at›fla haz›r 4 fü-
zenin bulundu¤u 4 lançerli
TOR-M2E, bu sayede, farkl›
yönlerden gelen 16 farkl› he-
defi ayn› anda atefl alt›na ala-
biliyor. 10 km irtifa ve 12 km
menzilde etkili olan ve insan
müdahalesi gereklili¤inin en
aza indirildi¤i sistem, insan
kaynakl› hatalar› da asgari
seviyelere çekiyor. 
Rosoboronexport yetkilileri
taraf›ndan, mevcut kabili-
yetlerinin yan› s›ra moderni-
zasyona da elveriflli oldu¤u
ve envanterine girdi¤i ordu-
lar taraf›ndan uzun y›llar
kullan›labilece¤i belirtilen
TOR-M2E’nin, özellikle, en-
vanterinde çok geliflmifl ve
güçlü savafl uçaklar› bulunan
ülkelerin, siyasi ve askeri
bask›s› alt›nda bulunan ve bu
bask›lara karfl› koymak iste-
yen ülkeler taraf›ndan dik-
katle de¤erlendirildi¤i söyle-
niyor.
Hava savunma sistemleri d›-

fl›nda, stand›nda, kara sis-
temlerinin tan›t›m›na da yer
veren Rosoboronexport, ara-
lar›nda BMP-3M z›rhl› mu-
harebe arac›, BTR-80 ve
BTR-80A z›rhl› personel tafl›-
y›c›lar›, BREM z›rhl› kurtar-
ma ve bak›m arac›, T-90C
ana muharebe tank›, Smerch
300 mm topçu roket sistemi,
Krizantema-S tanksavar füze
sistemi, otomatik at›fl kontrol
sistemi ile donat›lm›fl 
Msta-S 152 mm kunda¤› mo-
torlu obüsü, piyade tüfekleri,
roketatarlar ve çeflitli mü-
himmatlar› kapsayan genifl
bir ürün yelpazesini kat›l›m-
c›lara sunuyor. Bu sistemler
aras›nda, özellikle T-90C
üzerinde duran yetkililer,
tank›n, bir Arap ülkesinde
gerçeklefltirilen zorlu test-
lerden baflar›yla ç›kt›¤›n› vur-
guluyorlar. Testler s›ras›nda,
çöl f›rt›nas› koflullar›nda yak-
lafl›k 1500 km yol kat eden 
T-90C'nin, sökülen motorun-
da yap›lan kontrollerde, hiç
ya¤ s›z›nt›s› olmad›¤› tespit
edilmifl. Çok zor flartlarda,
azami menzil s›n›rlar›n›n da
afl›ld›¤› ve farkl› mühimmat-
lar kullan›larak yap›lan at›fl-
lar s›ras›nda ise yaklafl›k
yüzde 60’l›k bir isabet oran›-

na eriflen T-90C, bahsi geçen
tüm testlerden baflar›yla
geçmeyi baflarm›fl.
Rosoboronexport yetkilileri,
fuarda, Mi-171Sh askeri nak-
liye, Ka-52 ve Mi-28NE taar-
ruz ile Venezuela ve Brezilya
taraf›ndan da seçilen, Mi-35M
taarruz ve nakliye helikopter-
lerini ziyaretçilere tan›t›yor.

Denizdeki 
Rus Tecrübesi de 
‹stanbul'a Tafl›n›yor
Hava ve kara araçlar›ndan
sonra deniz sistemlerindeki
tecrübesini de IDEF 2011'e
tafl›yan Rosoboronexport,
aralar›nda, Amur 1650 4'ün-
cü nesil dizel elektrik deni-
zalt›s›, Gepard 3.9 f›rkateyni,
Tigr korveti ve Tornado kor-
vetinin de bulundu¤u, hü-
cumbotlar, karakol ve ç›kar-
ma gemileri, sahil güvenlik
gemileri, torpidolar, may›n-
lar, güdümlü mermiler ve sa-
hil gözetleme sistemleri ile il-
gilenen müflterilerini de stan-
d›ndan geri çevirmiyor. Özel-
likle, Murena-E hava yast›kl›
ç›karma arac›n›n fuarda dik-
kat çekece¤ini düflünen Rus
yetkililer, Rusya'n›n hava yas-
t›kl› araç (hovercraft)’lar ko-
nusunda 50 y›ldan daha uzun

bir süredir çal›flt›¤›n› ve ol-
dukça zengin bir deneyime
sahip oldu¤una vurgu yap›-
yorlar. Tek seferde, 1 adet
ana muharebe tank› ya da 3
adet z›rhl› arac› k›y›ya ç›kara-
bilen, istendi¤i takdirde, bu
araçlar yerine 130 personeli
sahile ç›karabilen Murena-E,
her biri 10.000 beygir gücün-
de olan iki adet MT-70M gaz
türbinli tahrik sistemi saye-
sinde, 55 knot sürate ulaflabi-
liyor. Karaya ç›kt›¤›nda, 1,2
metre yükseklikteki engelleri
ve 1,5 metre derinlikteki çu-
kurlar› geçebilen Murena-E,
aralar›nda, at›fl kontrol siste-
miyle donat›lm›fl 2 adet 30
mm'lik AK-306 topu ve 8 adet
Igla hava savunma füzesinin
de bulundu¤u silah donan›m›
ile bir ç›karma harekât›nda
oldukça etkin kullan›labiliyor.
Rus stand›n›n a¤›r toplar›n-
dan olan ve Rusya'n›n yan› s›-
ra di¤er baz› ülkeler taraf›n-
dan da kullan›lan Murena-E,
günümüz ç›karma harekât›-
na Ruslar taraf›ndan yap›lan
önemli bir katk› olarak dikkat
çekiyor.

Rosoboronexport,

2'nci salondaki 343 numaral›

stantta yer alacak.
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Mi-28NE taarruz helikopteri

Murena-E hava yast›kl› ç›karma arac›

Tornado korveti
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Yonca-Onuk Tersane-

si’nin, MRTP33’te elde

etti¤i baflar›n›n da ver-

di¤i güvenin etkisiyle gelifl-

tirdi¤i MRTP42’nin hikâyesi,

2000’li y›llar›n bafl›na kadar

uzan›yor. Mevcutla yetinme-

yen ve rotas›n› sürekli yeni

meydan okumalara çeviren

tersane, teknolojik aç›dan da

sa¤lanan ilerlemelerin ›fl›-

¤›nda, gözünü, o y›llarda aç›-

lan, Amerikan Sahil Güvenlik

Teflkilat›n›n, “Fast Response

Cutter” ihalesine dikiyor.

Amerikan Sahil Güvenlik

Teflkilat›n›n, MRTP33’leri de-

nemesi ve botlar›n perfor-

mans›ndan çok etkilenmesi-

nin ard›ndan da, Yonca-Onuk

Tersanesi, bu ihale çerçeve-

sinde seçilecek platformu

tasarlamak ve infla etmekle

görevlendirilen Northrop

Grumman Ship Systems

(NGSS) ile bir araya getirili-

yor. Bafllat›lan çal›flmalar›n

neticesi ise, NGSS ile Yonca-

Onuk Tersanesi aras›nda bir

teknoloji paylafl›m› anlaflma-

s› imzalanmas›na kadar gidi-

yor. Fakat MRTP33’ün, ihale

flartnamesinde istenen per-

formans kriterlerini, özellik-

le de seyir s›¤as› kriterini

karfl›lamak için biraz küçük

kalmas›, MRTP33’ün biraz

daha büyütülmüfl versiyonu

olarak tan›mlayabilece¤i-

miz, MRTP40’› gündeme ge-

tiriyor. O dönemde yap›lan

anlaflmaya göre; Yonca-

Onuk Tersanesi MRTP40’›

tasarlayacak, NGSS de bu

platformun ABD’de üretil-

mesi iflini üstlenecekti.

‹fller Planland›¤› Gibi
Gitmese de…
Ancak ilerleyen süreçte ciddi

bir talihsizlik yaflan›yor ve

projenin NGSS’den al›nma-

s›yla, Amerikan Sahil Güven-

lik Teflkilat›, kendi bafl›na bil-

gi toplama süreci bafllat›yor.

Bilgi ça¤r›s› doküman› yay›n-

lanmas›n›n ard›ndan da, ta-

sar›m sürecine yönelik bir

teklife ça¤r› doküman› yay›n-

lan›yor. En sonunda da Ame-
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Yonca-Onuk’un 
Cep Korveti: 

MRTP42
Ç›tay› sürekli yükselten Yonca-Onuk

Tersanesi, MRTP33’ten edindi¤i 

tecrübelerin ›fl›¤›nda, dünya 

donanmalar›n›n karfl›s›na, hem k›y›

sular›nda hem de aç›k denizde görev

yapabilecek, maliyet etkinli¤iyle ve 

atefl gücüyle dikkat çeken, yeni bir

alternatifle ç›k›yor: “Kaan42” S›n›f›

ONUK MRTP42. Tasar›m çal›flmalar›na

MRTP40 olarak bafllanan proje, daha

sonra MRTP41’e dönüflse de; nokta,

MRTP42 olarak konuldu.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Yonca-Onuk Tersanesi’nin, “Cep Korveti” olarak tan›mlad›¤› MRTP42,
MRTP33’ten elde edilen tecrübe ve baflar› ›fl›¤›nda gelifltiriliyor.
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rikan Sahil Güvenlik Teflkilat›

bütün süreçleri iptal edip, bir

ihale açmaya karar veriyor.

Pes etmeyen Yonca-Onuk

Tersanesi, bu sefer de ihale-

ye, MRTP33’ün belli bir öl-

çekte büyütülmüfl versiyonu

olan MRTP40 ile tek bafl›na

kat›lmaya karar veriyor.

Yonca-Onuk Tersanesi Yö-

netim Kurulu Baflkan Yar-

d›mc›s› Dr. Ekber Onuk, ya-

flananlar› flöyle anlat›yor:

“Ama Amerikan Sahil Gü-

venlik Teflkilat›ndaki gemi

mühendislerine, belki de bi-

lerek yapt›klar› bir hatay› an-

latmak mümkün olmad›.

fiöyle ki: Bir gemi tasarlama

aflamas›nda, önce ölçekli bir

havuz modeli yap›l›r. O mo-

delden elde edilen veriler ›fl›-

¤›nda da, istenen özellikleri

sa¤layacak, belli oranda bü-

yütülmüfl versiyonu infla edi-

lir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda,

elimizdeki, neredeyse Ame-

rikan Sahil Güvenlik Teflkila-

t›na önerdi¤imiz geminin,

yaklafl›k onda sekizi boyutla-

r›ndaki MRTP33 de, gemi

mühendisli¤inin tüm kural-

lar›na göre, ölçeklenebilir bir

modeldir. Yeni bir teknoloji,

kan›tlanmam›fl bir çözüm

de¤ildir. Ancak Amerikan

Sahil Güvenlik Teflkilat›, bu-

nu s›f›rdan gelifltirilmesi ge-

reken ve daha önce yap›lma-

m›fl bir platform olarak alg›-

lay›p, MRTP40’› ihale d›fl› b›-

rakt›. MRTP33’ün de seyir s›-

¤as› aç›s›ndan, ihalenin tek-

nik flartnamesindeki isterleri

sa¤lamas› mümkün de¤ildi.”

Cep Korveti MRTP42
‹fller ters gitmeye devam et-

se de, do¤ru bildi¤inden flafl-

mayan ekip, MRTP40’›n kon-

sept tasar›m aflamas›nda ya-

p›lan çal›flmalar› sürdürme-

ye karar veriyor. Böylece,

Amerikan Sahil Güvenlik

Teflkilat› için yap›lan çal›fl-

malardan do¤an MRTP40,

Yonca-Onuk Tersanesi eki-

binin üyelerinden Mehmet

Ali Güler’in de tecrübeleri

›fl›¤›nda, boyutlar› biraz daha

büyütülerek, bir “cep korve-

ti” olarak da tan›mlayabile-

ce¤imiz MRTP42’ye dönüfl-

türülerek, bugüne geliyor.

Bu süreçte, Yonca-Onuk Ter-

sanesi, öncelikle, piyasada

bulunan, 55-65 m aras› boya

sahip, baflar›l› tekne tasa-

r›mlar›n›n su alt› formlar›n›

analiz etmeye bafll›yor ve de-

nizcilik özelliklerinin karfl›-

laflt›rmalar›n› yap›yor. Bu ön

tasar›m çal›flmalar›n›n sonu-

cunda, yaklafl›k 220 ton dep-

lasmana sahip kendi çözüm-

leriyle, 450-500 ton deplas-

mana sahip di¤er teknelerin

denizcilik özelliklerinin sa¤-

lanabildi¤ini görmek, ekip

üyelerini çok flafl›rt›yor. Çok

daha yüksek süratlere erifli-

lebilece¤ini ve daha da

önemlisi, tüm bu ifllerin, bü-

yük platformlar›n yaklafl›k

yar›s›ndan az maliyetle yap›-

labilece¤ini görmek ise daha

da flafl›rt›yor.

‹flin S›rr› 
Kompozit Malzemede
Bu önemli avantajlar›n ard›n-

da yatan ise öncelikli olarak

kompozit malzeme kullan›-

m›. Kompozit malzeme tek-

nolojisinin giderek geliflip de-

nizcilikte kullan›lmaya bafl-

lanmas›, her fleyin ötesinde,

ciddi bir a¤›rl›k azalmas›n› da

beraberinde getirdi.

Geçmiflte, 45 metrelik bir

platform infla edildi¤inde,

yaklafl›k 350 ton civar›nda

bir deplasmana sahip olu-

yordu ki o zaman›n tahrik

sistemleri de dikkate al›nd›-

¤›nda, güç / a¤›rl›k oran›, çok

da tatmin edici olmuyordu.

Yani, metal bir tekneyi yü-

rütmek için, çok fazla güç

gerekiyordu. Ayr›ca, yak›t

tüketimi de ayn› flekilde yük-

sek oldu¤undan, 2000 mil gi-

bi bir seyir s›¤as›na ulaflmak

pek de mümkün de¤ildi.
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Ancak kompozit malzeme

kullan›lmas› sayesinde, tah-

rik sistemlerindeki geliflme-

lerin de etkisiyle, beygir gü-

cü bafl›na düflen a¤›rl›k ora-

n›n›n çok daha verimli bir

hale gelmesi, 45 metrelik bir

platformla; hem yüksek sü-

rat hem düflük yak›t sarfiyat›

ve hem de yüksek seyir s›¤a-

s› kabiliyetlerine bir arada

eriflmeyi mümkün hale ge-

tirdi. Ayr›ca kompozit malze-

me kullan›m›n›n sa¤lad›¤›

hafifleme, platform üzerine,

görev tan›m›n›n gerektirdi¤i

her türlü sistemin entegras-

yonundan sonra bile, güç /

a¤›rl›k oran› tatmin edici se-

viyelerde platformlar infla

etmeyi olanakl› k›ld›.

Jules Verne’den 
Al›nan ‹lham
Kompozit malzeme kullan›-

m›n›n yan› s›ra infla edilecek

teknenin, ayn› zamanda iyi

bir denizcili¤e sahip olabil-

mesi için, iyi bir su alt› form

çal›flmas› da gerekliydi.

Kompozit malzeme tekno-

lojileri konusunda, dünya

çap›ndaki baz› ilerici kuru-

lufllarla bir tak›m gelifltirme

programlar› da yürüten

Yonca-Onuk Tersanesi, bir

taraftan da bu form çal›fl-

mas›n› yürütmek için kollar›

s›vad›.

Burada sözü yine, Jules

Verne’nin “Denizler Alt›nda

20.000 Fersah” roman›n›n

kahraman› Kaptan Ne-

mo’nun yapt›klar›n› örnek

gösteren, Dr. Onuk’a b›ra-

kal›m:

“Yonca-Onuk Tersanesi’nin

kendisine has önemli bir sti-

li var. Hiç kimseye, anahtar

teslim proje vermiyoruz.

T›pk› Kaptan Nemo’nun,

meflhur denizalt›s› Nauti-

lus’u infla ederken yapt›¤› gi-

bi, olay›, ne oldu¤u anlafl›l-

mayacak parçalara bölerek,

dünyan›n farkl› yerlerinde

çözdürüyoruz ve sonra par-

çalar› bir araya getirerek so-

nuca ulafl›yoruz.

MRTP42’nin su alt› formunu,

60-65 knot sürate kadar de-

neyece¤iz. Sonuç olarak,

MRTP33’ün 52 knot süratte-

MSI Dergisi - May›s 2011 www.milscint.com
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ki davran›fl›na benzer bir

davran›fl bekliyoruz. Çok fley

ö¤rendi¤imiz MRTP33’ün bi-

raz daha ötesine gidece¤iz.

Nas›l ki Almanlar, ‹kinci

Dünya Savafl›’n›n öncesinde,

cep kruvazörlerini yapt›kla-

r›nda, denizlerdeki dengeyi,

kendilerine dayat›lan flartlar

alt›nda de¤ifltirebilme imkâ-

n›na sahip oldularsa, biz de

bir cep korveti veya cep gü-

dümlü mermili hücum botu

tasarlay›p, mevcut kurallar›

y›kmak ve çok daha iyi olabi-

lece¤imizi ortaya koymak is-

tiyoruz.”

Denizcilik özellikleri, MRTP33’e

göre daha da gelifltirilen

MRTP42’nin, su alt› for-

munda da bu paralelde de-

¤ifliklikler yap›l›yor. Her ne

kadar MRTP33’ün biraz da-

ha büyütülmüfl versiyonu

olarak tan›mlansa da,

MRTP42’nin su alt› formu,

MRTP33’ünkinin aynen bü-

yütülmüfl bir versiyonu ol-

mayacak. MRTP42 için ge-

lifltirilen yeni su alt› formu-

nun havuz testlerinin ise

Temmuz ay› içerisinde bafl-

lamas› planlan›yor. fiu an-

daki beklentiler ›fl›¤›nda,

MRTP42’nin, flaft bafl›na

5000 kW’a kadar güç sa¤la-

yabilecek tahrik sistemi

konfigürasyonu seçimine

ba¤l› olarak, 3 deniz duru-

munda 50+ knot, 4 deniz

durumunda 40 knot ve 5

deniz durumunda 30 knot

sürat yapabilece¤i tahmin

ediliyor.

Bu noktada, Yonca-Onuk

Tersanesi ekibi, havac›l›k-

tan ö¤rendi¤i, tam ölçekli

test yaklafl›m› uygulamas›-

n› denizcili¤e de uyarlama-

y› düflünüyor. Bu paralelde,

Savunma Sanayii Müste-

flarl›¤› (SSM) ile imzalanan

25 Tonluk Sahil Güvenlik

Botu projesi çerçevesinde-

ki Ar-Ge projesi yükümlü-

lüklerini de uzun zamand›r

planlad›klar› bir Ar-Ge pro-

jesi ile yerine getirecekler.

SSM’nin de onaylad›¤› bu

Ar-Ge projesi kapsam›nda;

‹TÜ, Sabanc› Üniversitesi ve

OTAM ile çal›flacak olan

ekip, infla ettikleri gemiler-

den tam ölçekte veri topla-

may› planl›yor. Gemilerin

çeflitli bölgelerine yerleflti-

rilecek sensörler arac›l›-

¤›yla, çeflitli deniz flartla-

r›nda toplanan verilerin,

MRTP42’nin özelliklerinin

gelifltirilmesi için de kulla-

n›lmas› düflünülüyor.

Silah Alternatifleri
Günümüz denizlerinde ha-

kim düflünce silsilesini y›k-

maya yönelik bir tak›m özel-

likler kazand›r›lmas› planla-

nan MRTP42, tepeden t›rna-

¤a silahl›, Dr. Onuk’un ifade-

siyle, müthifl bir alet olacak.

‹htiyaçlar paralelinde, farkl›

silah sistemleri ile donat›la-

bilecek platformun, öncelik-

le 57 mm’lik bir bafl topu ile

teçhiz edilmesi düflünülüyor.

Alternatif namlulu silah sis-

temleri aras›nda ise kullan›-

c› iste¤ine göre 40 mm, 

30 mm veya 25 mm’lik toplar

da yer al›yor.

Tabi ki Onuk Tafl›t taraf›ndan

patenti al›nan güdümlü mer-

miler için katlanabilir rampa

sistemini de unutmamak ge-

rekiyor. 4’lü lançerlerde ta-

fl›nacak, Boeing üretimi Har-

poon Blok II ya da MBDA

üretimi Marte Mk2/S gü-

dümlü mermilerinin yan› s›-

ra CPMIEC’in C705 güdümlü

mermisi de MRTP42 için dü-

flünülen silah sistemleri

aras›nda bulunuyor. 40 mm

otomatik bombaatar› ve ha-

va savunma füzelerini de at-

lamayal›m.

ASELSAN’›n komuta kontrol

sistemi ve ilerleyen süreçte,

ROKETSAN taraf›ndan gelifl-

tirilmekte olan güdümlü fü-

zelerin de bota entegre edil-

mesi de yine alternatifler

aras›nda.

Azami 30 kiflilik mürettebat

taraf›ndan idare edilebilme-

si öngörülen ve a¤ merkezli

harekât yetene¤ine sahip

MRTP42’nin görev tan›mlar›

aras›nda, k›y› sular›n›n öte-

sine geçerek, gerekirse

aç›k denizde karakol görev-

leri icra edebilmek de yer

al›yor.
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“Kaan42” S›n›f› ONUK MRTP42
Tam Boy: 45 m
Su Çekimi: 1,60 m
Genifllik: 7,58 m
Tahrik Sistemi: Dizel, 2x2720 kW (3650 BG) ila 

2x4500 kW (6000 BG)
Sevk Sistemi: MJP Su Jetleri
Sürat (Tam Yükte): 36-50+ knot (Tahrik sistemi seçimine

ba¤l› olarak)
Seyir S›¤as› 
(Ekonomik Süratte): 2000+ deniz mili
Mürettebat: 26
Yap›: ‹leri Kompozit
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Yerlilik Oran› Yüksek
MRTP42’nin yerlilik oran›-

n›n ise yüzde 50’nin üzerin-

de olmas› bekleniyor. Sade-

ce topunun, güdümlü mer-

milerinin ve sevk ve tahrik

sistemlerinin yurt d›fl›ndan

haz›r al›naca¤› MRTP42’nin,

yerlilik oran›n›n yüzde 65’i

bulmas›n›n mümkün oldu-

¤u söyleniyor. Sadece çeflit-

li silah ve sensör sistemle-

rinin de¤il, botun inflas›nda

kullan›lacak kompozit mal-

zemenin ana malzemesi

olan karbon elyaf›n ham

maddesi olan akrilik ipli¤in

bile art›k Türkiye’de üreti-

lebiliyor olmas› sayesinde,

bu yerlilik oran›na ulafl›l-

mas›n›n mümkün hale gel-

di¤ini de belirtmeden geç-

meyelim. 

Bu noktada, Yonca-Onuk

Tersanesi ile çok yak›n ça-

l›flan ve yapt›¤› akrilik iplik

fabrikas› yat›r›m›yla, dün-

yan›n önde gelen akrilik ip-

lik üreticilerinden biri hali-

ne gelen Akkök Holding

flirketlerinden AKSA Akrilik

Kimya Sanayi A.fi.’den de

bahsetmek gerekiyor. Böy-

lesi bir teknede, 45-50 ton

civar›nda karbon elyaf kul-

lan›lacak olmas›, iflin öne-

mini göstermesi aç›s›ndan

dikkat çekici.

3 Y›l Sabretmek 
Gerekecek
Edindi¤imiz bilgilere göre;

MRTP42 gibi bir platforma

yönelik önemli bir pazar ol-

du¤u öngörüsünden hare-

ket eden Yonca-Onuk Ter-

sanesi’nin, tamamen kendi

öz kaynaklar› ile yürüttü¤ü

MRTP42’yi, yaklafl›k 3 y›l

sonra somut olarak görebi-

lece¤iz. Botun gelifltirme

sürecinin ise yaklafl›k 10

milyon avroya mal olmas›

bekleniyor. Bu arada, katla-

nabilir füze rampas› için de

kaynak ay›ran firma, yak›n-

da üretime bafllamay› plan-

l›yor.

MRTP42 ile her zamanki gi-

bi, öncelikle dünya pazar›n›

hedeflediklerini söyleyen

Dr. Onuk, bu botun üretile-

ce¤i ilk ülkenin ise büyük

ihtimalle Malezya olaca¤›n›

belirtiyor. Malezya’n›n ön

görülen ihtiyac› ise 34 bot.

Yeni Taktikler Gerekli
F›rsat bulmuflken, Dr.

Onuk’a, özellikle yüksek h›z-

l› küçük su üstü platformla-

ra karfl› gelifltirilen güdümlü

füze programlar› konusunda

ne düflündü¤ünü de soruyo-

ruz. Bugün için baflar› yüz-

deleri çok düflük olan bu si-

lah sistemlerine karfl›, 57

mm’lik topun, kendilerine

çok ciddi bir avantaj sa¤lad›-

¤›n› belirten Dr. Onuk, ken-

dilerini hedef alabilecek, her

türlü güdümlü füzeyi, bu to-

pun programlanabilir mü-

himmatlar› ile durdurabile-

ceklerinin alt›n› çiziyor. Ayr›-

ca radar kesit alanlar›n›n ve

k›z›l ötesi izlerinin de çok

düflük olmas› sayesinde, bu

tür bir füze tehdidinin, ke-

sinlikle kendileri için prob-

lem olmad›¤›n› da söyleyen

Dr. Onuk, ekliyor: “Bize kar-

fl›, yeni taktikler gelifltirmek

zorundalar.”

Nokta MRTP34 ile 
Koyulacak
Yonca-Onuk Tersanesi’nden

bir di¤er yenilik haberimiz

de yenilenen MRTP33 ile

ilgili. Son kez üzerinde

modifikasyon yap›lan ve

boyu 1 m daha uzat›lan bot,

bundan sonra MRTP34 ola-

rak an›lacak. Yeni tahrik

sistemlerinin entegre edi-

lebilmesi ve daha yüksek

stabilite kriterlerine uy-

mas› istenen platform için,

önümüzdeki günlerde so-

nuçlanmas› beklenen ve

iki farkl› müflteri ile 10 ta-

ne MRTP34 tedarikine ilifl-

kin sürdürülen görüflme-

lerin sonucuna göre, çal›fl-

malar›n h›z kazanmas›

planlan›yor.

Hâlihaz›rda kal›p tadilat›

çal›flmalar›n›n sürdü¤ü

platformun, üst bina yap›-

s›nda da, yerlefltirilecek

40 mm’lik topun, üst bina-

dan görüflü engelleme-

mesi için de¤ifliklik ola-

cak. Arka taraf›na ilave bir

kompart›man da konula-

cak botun, daha a¤›r ve

büyük tahrik sistemleri

kabul edilebilecek flekilde

yak›t tanklar› da büyütüle-

cek ve böylece, seyir s›¤a-

s› da yaklafl›k 1200 deniz

miline ç›kar›lacak.
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3 y›l kadar sürecek çal›flmalar›n sonucunda karfl›m›za
ç›kmas›n› bekledi¤imiz MRTP42’nin, sadece topu, güdümlü

mermileri ve sevk ve tahrik sistemleri yurt d›fl›ndan haz›r
al›nacak. Yerlilik oran›n›n ise yüzde 65’i bulmas› bekleniyor.





Grubun Türkiye’deki
varl›¤›n› güçlendir-
mek ve savunma ve

güvenlik alan›ndaki liderli¤i-
ni devam ettirmek amac›yla,
geçti¤imiz Kas›m ay›nda,
Ankara’da bir temsilcilik ofi-
si açan Finmeccanica, Tür-
kiye’de;
� AgustaWestland,
� Alenia Aeronautica,
� Ansaldo STS ofisleri ve
� SELEX Communications’›n,
Türkiye’deki alt kuruluflu 
SELEX Komünikasyon A.fi.
üzerinden faaliyet gösteriyor.
Merkezi Ankara'da bulunan
ve ‹stanbul’da da bir flubeye
sahip olan SELEX Komüni-
kasyon, yaklafl›k 75 persone-
liyle, esas olarak askeri ileti-

flim, havac›l›k elektroni¤i ve
profesyonel iletiflim sektör-
lerinde 1989’dan beri varl›¤›-
n› sürdürüyor.
Finmeccanica, Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’n›n moder-
nizasyonu, ülke savunmas›,
ulaflt›rma, hava trafik kontrol
ve deniz s›n›rlar›n›n gözet-
lenmesi ile ilgili büyük çapl›
alt yap› projeleri gerçeklefl-
tirmek ve ayr›ca uydu hiz-
metleri sa¤lamak üzere,
Türk sanayisi ile tüm ifl birli-
¤i olanaklar›n› de¤erlendiri-
yor. Grup, özellikle entegre
e¤itim sistemleri, helikop-
terler, uçaklar ve büyük de-
nizcilik projeleri gibi, faaliyet
alanlar›na yönelik ifl f›rsatla-
r› ile ilgileniyor.

Türkiye’de 
Finmeccanica’n›n
Varl›¤›
Finmeccanica’n›n Türki-
ye’deki faaliyet alanlar›n›n
en önemlilerinden biri heli-
kopterler. Grup flirketlerin-
den AgustaWestland ile
Türkiye aras›ndaki helikop-
terlere yönelik ifl birli¤i,
Agusta'n›n AB204, AB205 ve
AB206 gibi farkl› modeller-
de, yaklafl›k 150 helikopte-
rin tedarikine yönelik ihale-
leri kazand›¤› 1970'li y›llar›n
bafl›na kadar uzan›yor. Bu
geliflmeyi, 80'li y›llarda
Türk Deniz Kuvvetlerine
sa¤lanan 18 adet AB212 he-
likopteri ve 90'l› y›llarda Sa-
hil Güvenlik Komutanl›¤›na

sa¤lanan 15 adet AB412EP
SAR helikopteri izledi. fiir-
ketin, Türk helikopter paza-
r›ndaki pay›, o günlerden
beri belirgin bir flekilde art-
m›fl durumda.
AgustaWestland, özellikle
TUSAfi ile olan ifl birli¤i saye-
sinde, Türk havac›l›¤›n›n ge-
liflimine uzun y›llardan beri
katk›da bulunuyor. SF260
helikopterinin yerel üretimi
ile bafllayan bu ifl birli¤i,
AgustaWestland'›n portfö-
yündeki en geliflmifl 2 ürün
ile devam ediyor: TUSAfi’›n
her y›l belirli say›da gövdesi-
ni üretti¤i AW139 helikopteri
ve T129 helikopteri.
AgustaWestland, 2007 y›l›n-
da TUSAfi ifl birli¤i ile ATAK
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Stratejik Bir Ortakl›k:
Finmeccanica ve Türkiye
Grup flirketleri ile birlikte, bu y›lki IDEF fuar›na genifl bir kat›l›m gösteren

Finmeccanica yetkilileri, Türkiye’yi, her fleyden önce endüstriyel bir ortak olarak

gördüklerinin alt›n› çiziyor. Türkiye ile y›llardan beri, savunma ve güvenlik 

sektörlerinin yan› s›ra sivil projelerde de yak›n ifl birli¤i yapan Finmeccanica

flirketlerinin ana faaliyet alanlar› aras›nda, askeri ve ticari amaçl› uygulamalar

için helikopterler; e¤itim ve deniz karakol uçaklar›; hem hava trafik kontrol 

hem de hava savunma amaçl› radarlar; iletiflim sistemleri, deniz sistemleri 

ve kentsel tren ile tramvay projeleri yer al›yor.
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program› kapsam›nda, Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n
ihtiyaçlar› için aç›lan, 50 adet
taarruz ve taktik keflif heli-
kopteri tedarikine yönelik
ihaleyi kazand›. 41 adet ek
helikopter opsiyonu da bulu-
nan bu program, Türkiye’nin
gereksinimlerini karfl›lamak
üzere, AW129 modeli üzerin-
den gelifltirilen, çift motorlu
T129 helikopterini kaps›yor.
Savunma Sanayii Müsteflar-
l›¤› (SSM)’nin, ana yüklenici
olarak TUSAfi’›n, ana alt
yükleniciler olarak da 
ASELSAN ve AgustaWest-
land'›n yer ald›¤› projenin
sözleflmesi, Haziran 2008’de
yürürlü¤e girmiflti.
T129’un gelifltirildi¤i ATAK
program›nda, birçok Türk
flirketi de yer ald›¤› için,
Türk Savunma Sanayisi’ne
önemli endüstriyel kaza-
n›mlar da sa¤lan›yor. Gelifl-
tirme aflamas› sonunda,
baflka ülkelere de pazarla-
nacak bir ürünün ortaya ç›-
kaca¤› bu program kapsa-
m›nda, SELEX Galileo ve
SELEX Communications
flirketleri de görev al›yor.
Program kapsam›nda, 2010
y›l›nda, ilave olarak 9 adet
T129 helikopteri daha sipa-
rifl edildi.
AgustaWestland’›n, bugüne
kadar, Türkiye'deki çeflitli
müflterileri için, sa¤lad›¤›,
farkl› modellerdeki askeri

ve ticari helikopter say›s›
ise 260'›n üzerinde.

Savunma ve Güvenlik
Sistemlerinde SELEX
Grup flirketlerinden SELEX
Galileo'nun Türkiye'deki fa-
aliyetleri, Türk Deniz Kuvvet-
leri ile OGR7 program›nda ifl
birli¤inin bafllad›¤›, 1970'li
y›llara dayan›yor. fiirket, ha-
len bu proje için lojistik ve
destek hizmetleri vermeye
devam ediyor. SELEX Galileo,
2006 y›l›nda, Türk Deniz Kuv-
vetlerinin envanterinde bulu-
nan gemilerde kullan›lmak
üzere, günümüzde SELEX
Sistemi Integrati taraf›ndan
üretilmekte olan, 20'den faz-
la, SPN 730-LPI (Low Proba-
bility of Intercept / Tespit
edilme olas›l›¤› düflük) sey-
rüsefer radar›n›n tedarikine
yönelik önemli bir ihale ka-
zanm›flt›. Deniz Kuvvetleri ve
Sahil Güvenlik helikopterle-
rinin radarlar›nda da imzas›
bulunan SELEX Galileo,
TSK’n›n gelecekteki taleple-
rini karfl›lamak amac›yla, sa-
hip oldu¤u yeni nesil AESA
radar teknolojisi uygulama-
lar›na yönelik olarak, Türk
sanayisiyle ifl birli¤i görüfl-
melerinde de bulunuyor.
SELEX Galileo ayr›ca, k›sa bir
süre önce de Türk Deniz
Kuvvetlerinin yay›mlad›¤›
flartname çerçevesinde, Am-
fibi Gemi (Landing Ship, Tank
/ LST) projesinde kullan›l-

mak üzere, k›z›l ötesi arama
ve izleme (Infrared Search
and Track / IRST) teknolojisi
temelli Sessiz Yakalama ve
Gözetleme Sistemi  (Silent
Acquisition  Surveillance
System / SASS) teknolojisini
tan›tt›. SASS sistemi, halen
‹talyan Deniz Kuvvetlerinin
bayrak gemisi olan Cavour
uçak gemisinde de kullan›l›-
yor. Sistem, Fransa ve ‹talya
taraf›ndan ortaklafla yürütü-
len, FREMM program› kap-
sam›nda üretilen ‹talyan fir-
kateynlerinde kullan›lmak
için de seçilmifl durumda. ‹h-
raç edilebilir, benzersiz elek-
tro-optik kapasitesi, UAV
teknolojisi, elektronik harp
(EW) sistemleri ve çeflitli
arazi sistemlerine sahip olan
SELEX Galileo, yang›n kon-
trol sistemleri de dahil ol-
mak üzere, Türk flirketlerine,
süregelen ihracat program-
lar›nda destek vermeye de-
vam ediyor.
Finmeccanica'n›n Türkiye'ye
verdi¤i önem, SELEX Com-
munications'un alt kuruluflu
olan SELEX Komünikasyon
A.fi. (SELEX Türkiye)'nin ku-
rulmas› ile de aç›kça göste-
rilmiflti. SELEX Türkiye, bafl-
ta TSK’n›n ihtiyaçlar›n› karfl›-
lamak amac›yla, Türkiye'de
güvenli HF telsiz iletiflimi
oluflturmak için kurulmufltu.
SELEX Türkiye, Mart 1990 ile
Eylül 1997 aras›nda binlerce
HF telsizi üretip TSK’ya tes-

lim etmifl ve kara, deniz ve
hava uygulamalar›na yönelik
olarak ürün ve sistem çö-
zümleri paketini genifllet-
miflti. Bar›fl Kartal› olarak da
adland›r›lan, Havadan Erken
‹hbar ve Kontrol Uça¤› proje-
si çerçevesinde, TSK'n›n ihti-
yaç duydu¤u kritik sistemle-
rin tedariki, flirketin bugüne
kadar izledi¤i ve birçok bü-
yük baflar›y› getiren strateji-
sinin bir örne¤idir. SELEX
Türkiye, 2005 y›l›nda, Türki-
ye’nin de orta¤› oldu¤u, Av-
rupa’n›n A400M program›
için dahili ve harici ayd›nlat-
ma sistemlerinin tedarikçisi
olarak da seçildi. SELEX
Communications deste¤iyle
SELEX Türkiye taraf›ndan
gelifltirilen ve yürütülen di-
¤er projeler aras›nda
VHF/UF iletiflim sistemleri-
nin bak›m›, NATO AWACS fi-
losu için dost / düflman tan›-
ma (IFF) sistemi sorgulay›c›-
lar›n›n temini, birçok Türk
Deniz Kuvvetleri tesis ve
araçlar› için tam teflekkül
güvenli iletiflim sistemlerinin
anahtar teslimi ve bölgedeki
müttefik ülkeler için taktik
telsiz üretimi de bulunuyor.
Ayr›ca SELEX Komünikas-
yon, ASELSAN'›n yürüttü¤ü
yaz›l›m tan›ml› telsiz (Soft-
ware Defined Radios / SDR)
gibi önemli projelere ve 
GENES‹S, Sahil Güvenlik ve
Yeni Tip Devriye Botlar› gibi
baz› önemli Deniz Kuvvetleri
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Finmeccanica flirketlerinden AgustaWestland’›n 
‹talya’daki tesislerini bir ziyaretimiz esnas›nda 

foto¤raflama f›rsat› buldu¤umuz Sahil Güvenlik 
Komutanl›¤›n›n AB412EP helikopteri.



programlar›na da kat›l›yor.
2008 y›l›nda ‹stanbul sat›fl
ofisini açan flirketin, sundu¤u
iletiflim çözümleri aras›nda
ise TETRA, GSM-R, ATC ve
Genifl Alan A¤› teknolojileri-
ne dayanan, acil durum uy-
gulamalar› da bulunuyor.
Bir di¤er Finmeccanica flir-
keti olan SELEX Sistemi In-
tegrati ise 1974 y›l›ndan beri
devam eden uzun vadeli ifl
birli¤i çerçevesinde, Türkiye
ulusal radar gözetleme a¤›
ve hava trafi¤i planlama ve
kontrol alt yap›s›n›n tamam›-
n› (yedi kontrol merkezi ve 20
telsiz istasyonu) sa¤lam›fl
durumda. Kas›m 2006'da, Si-
vil Havac›l›k Genel Müdürlü-
¤ü taraf›ndan aç›lan, Türki-
ye’nin tüm hava trafik kon-
trol merkezlerinin sistemle-
rinin güncellenmesi ve gelifl-
tirilmesine yönelik ihaleyi
kazanan SELEX Sistemi In-
tegrati, 2010 y›l›nda ise ‹zmir,
‹zmit ve Mersin’in sahil böl-
gelerindeki deniz trafi¤inin
yönetimine yönelik bir Deniz
Tafl›t› Trafik Sistemi (Vessel
Traffic System / VTS) kurmak
üzere sözleflme imzalad›.
Türkiye’de bafllat›lan ya da
bafllat›lacak projelerin, en-
düstriyel ifl birli¤i için çok sa-
y›da f›rsat sundu¤unu belir-
ten Finmeccanica yetkilileri,
bu projelerin birço¤unun, sa-
vunma ve güvenlik sistemle-
ri alanlar›nda faaliyet göste-
ren grup flirketlerinin ilgisini
çekti¤ini söylüyorlar. Bu pro-

jelerin bafl›nda ise SELEX
Galileo'nun ileri teknoloji al-
g›lay›c› sistemleri tedarik et-
ti¤i M‹LGEM korveti ve 
Finmeccanica taraf›ndan, ra-
dar, füze, torpido ve elektro-
nik harp, iletiflim ve at›fl kon-
trol sistemi çözümlerinin su-
nuldu¤u, TF 2000 f›rkateyni
bulunuyor. Bu ifl birli¤i alanla-
r›na, hava savunma ve balistik
füze tespit amaçl› yer radarla-
r›n›n da dahil edilebilmesi
mümkün. Yeri gelmiflken, 
SELEX Sistemi Integrati’nin
Türk Hava Kuvvetleri için, 4’ü
modern RAT-31DL olmak
üzere 8 adet uzun menzilli
radar sisteminden oluflan bir
a¤ gelifltirdi¤ini de eklemek-
te yarar var.

Havac›l›kta Alenia
Finmeccanica grubu flirket-
leri, havac›l›k alan›nda, en-
tegre sistemler, deniz kara-
kol ve denizalt› savunma
harbi görevli özel uçaklar ve
taktik nakliye uça¤› çözümle-

rine sahip. Bu alanda, 
grup flirketlerinden, Alenia 
Aeronautica ve Alenia Aerona-
utica’ya ba¤l› Alenia 
Aermacchi öne ç›k›yor.
Bu flirketlerden Alenia 
Aermacchi, modern bir ileri
jet e¤itim uça¤› olan 
çift motorlu M-346’y›, F-16, 
Eurofighter Typhoon ve JSF
gibi savafl uçaklar›n› kullana-
cak askeri pilotlar için, yük-
sek kaliteli e¤itim olana¤›
sunan bir alternatif olarak,
pazara sunmufl durumda.
Alenia Aeronautica ise C-27J

taktik nakliye uça¤› ve çeflitli
görevlere uyarlanabilen ATR
serisi uçaklar›n›n yan› s›ra
ana orta¤› oldu¤u ve Türki-
ye’deki pazarlama faaliyetle-
rini yönetti¤i Eurofighter
program›yla öne ç›k›yor. Tür-
kiye’nin, bir savafl uça¤› ge-
lifltirmeye yönelik fizibilite
çal›flmalar›na bafllama kara-
r› ise Finmeccanica’n›n özel-
likle ilgisini çekmifl durum-
da. Bu süreçte, Eurofighter
Typhoon kozunu oynamak is-
teyen Finmeccanica yetkilile-
ri, Eurofighter Typhoon’un
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C-27J taktik nakliye uça¤›

Çift motorlu M-346 
ileri jet e¤itim uça¤›
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Finmeccanica, Türkiye’nin savafl uça¤›
gelifltirme çal›flmalar›n› yak›ndan 

takip ediyor.
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gelecek nesil versiyonunu
(2020) gelifltirme program›na
kat›l›m›n, Türkiye’nin, kar-
bon elyaf gibi geliflmifl mal-
zemelerden üretilen, yüksek
performansl› uçak alan›na
girmesinde, ilk ad›m› teflkil
edece¤ini ve Türk sanayisi-
nin, bu alanda deneyim ka-
zanmas›n› sa¤layaca¤›n›n al-
t›n› çiziyorlar. Türk Hava
Kuvvetlerine mutlak hava
hâkimiyeti sa¤layaca¤› öne
sürülen uça¤›n, Türk havac›-
l›k ve uzay sektörü aç›s›ndan
da hem teknoloji hem de en-
düstriyel süreçlerdeki yeni-
liklere eriflme bak›m›ndan
önemli bir rol oynayaca¤› ve
bu projeden elde edilebile-
cek bilgi birikiminin, baflka
uygulamalara da aktar›labi-
lece¤i belirtiliyor.

Dahas› da Var
Telespazio’nun (Finmeccanica
yüzde 67- Thales yüzde 33),
Aral›k 2008’de, Göktürk uydu
sistemi için aç›lan ihaleyi,
ana yüklenici olarak kazan-
mas›, ifl birli¤inin boyutlar›n›
uzaya da tafl›m›fl durumda.
Finmeccanica, önemli dere-
cede yerel sanayi kat›l›m›n›
sa¤layan Telespazio teklifi
sayesinde, Türk taraf›n›n

beklentilerini karfl›lad›¤› bu
proje kapsam›nda, uygulama
hizmetleri gelifltirmek ve pa-
zarlamak üzere, yerel bir flir-
ket ile bir ortak giriflim de
oluflturacak. Finmeccanica,
Telespazio ve SAR sensörü
tafl›yan uydularda bir dünya
lideri olan Thales Alenia 
Space Italy flirketleri arac›l›-
¤›yla, Türkiye’nin SAR uydu
program› Göktürk 3’e de talip.
Türkiye’de özellikle öne ç›-
kan Finmeccanica flirketle-
rinden bir di¤eri de Türk
Deniz Kuvvetlerinin Yeni Tip
Karakol Botu (YTKB) teda-
rik projesinde de yer alan
Oto Melara. Aral›k 2007’de,
YTKB projesinin ana yükle-
nicisi olan DEARSAN 
Tersanesi ile proje çerçeve-
sinde infla edilen 57 metre-
lik botlar için, 16 adet çift
namlulu 40 mm’lik 40L70
top sistemi teminine yöne-
lik bir sözleflme imzalayan
Oto Melara, bu sözleflmeye
ek olarak, SSM’den de,
Ocak 2009’da, Sahil Güven-
lik Arama Kurtarma Gemisi
projesi çerçevesinde infla
edilen gemilerde kullan›l-
mak üzere, ayn› tip silah
sisteminden 4 adet daha si-
parifl ald›. Oto Melara, Eylül

2009’da ise M‹LGEM s›n›f›
korvet program›yla ilgili
olarak SSM ile ‹stanbul Ter-
sanesi Komutanl›¤› taraf›n-
dan infla edilmekte olan
ikinci gemi prototipini teç-
hiz etmek üzere, 76 mm’lik
bafl topu tedarikine yönelik,
76/62 Compact silah siste-
mi için de sözleflme imzala-
d›. Ayr›ca, Türk Deniz Kuv-
vetlerinin, LST, LPD, TF
2000 ve MiLGEM projeleri-
nin de Oto Melara aç›s›ndan
yeni f›rsatlar yaratabilece¤i
de¤erlendiriliyor.
Tüm bu büyük deniz kuvvetle-
ri programlar›, Finmeccanica
flirketleri aç›s›ndan, deniz
silahlar›, füzeler, a¤›r ve
hafif torpidolar ve torpido
karfl› tedbir sistemlerinden
oluflan genifl bir paket sun-
ma olana¤›n›n kap›lar›n›n
aç›lmas› aç›s›ndan önem
arz ediyor.
Türkiye’deki, Finmeccanica’y›
yak›ndan ilgilendiren bir di-
¤er önemli konu da Uzun
Menzilli Bölge Hava ve Fü-
ze Savunma Sistemi proje-
si. Proje kapsam›nda, 
EUROSAM konsorsiyumu ta-
raf›ndan, Türkiye’ye, Aster 30
füzelerinin kullan›ld›¤›
SAMP/T sistemi teklif edil-

mifl durumda. Türkiye’nin,
bu proje çerçevesinde ihtiyaç
duydu¤u destek ve talep etti-
¤i endüstriyel kat›l›m için ise,
konsorsiyum üyelerinden
MBDA firmas› (EADS yüzde
37,5, BAE Systems yüzde
37,5 ve Finmeccanica yüzde
25), bu projede görev alabile-
cek çeflitli Türk flirketlerini
belirlemifl ve bu flirketlerle,
ihaleyi EUROSAM’›n kazan-
mas› halinde yürürlü¤e gire-
cek olan, çerçeve anlaflma-
lar›n› da Kas›m 2010’da im-
zalam›fl durumda.
Grup flirketlerinden, Türki-
ye’de 20 y›ldan uzun bir sü-
redir faaliyet gösteren ve 8
elektrik santrali kuran An-
saldo Energia; Ankaray
projesinin ortaklar›ndan bi-
ri olarak Ankara metrosu-
nun araçlar›n› üreten ve
Kayseri’deki hafif metro
için 38 araç temin eden 
Ansaldo Breda ve sinyali-
zasyon ve iletiflim sistem-
leri üzerinde uzmanlaflan 
Ansaldo STS ile de
Finmeccanica, yukar›da
ana hatlar›yla ele al›nan sa-
vunma ve güvenlik sektör-
lerinin yan› s›ra rayl› ulafl›m
ve enerji sektörleriyle de
yak›ndan ilgileniyor.
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YTKB üzerindeki 
Oto Melara’n›n 40 mm’lik 
çift namlulu 40L70 topu

Aster 30 füzelerinin
kullan›ld›¤› 
SAMP/T sistemi
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A skeri ve ticari motor-
lar›n tasar›m›, üreti-
mi, sat›fl sonras› tek-

nik deste¤i ve yedek parça
tedariki konular›nda dünya
devlerinden biri olan MTU
Aero Engines, gerek kurdu¤u
ortakl›klar gerekse de sat›fl›-
n› yapt›¤› motorlar vas›tas›y-
la, tüm dünyada faaliyet gös-
teriyor. Yaklafl›k 7900 çal›fla-
n› bulunan ve geçti¤imiz y›l,
2,7 milyar avro sat›fl gerçek-
lefltiren firma, bünyesindeki
MTU Maintenance ile de tica-
ri motorlar›n bak›mlar› ko-
nusuna odaklanan firmalar
aras›nda ön s›ralarda yer al›-
yor. Kullan›c›lar›na, motor ve
çeflitli motor parçalar›n›n

üretilmesi ve gelifltirilmesin-
den bak›m ve personel e¤iti-
mine kadar çok genifl bir yel-
pazede hizmet sunan 
MTU Aero Engines, General 
Electric (GE)'nin F404, F414,
F110 ve GE38 askeri motor
programlar›na dahil olarak,
bu alanda dünyan›n en büyü-
¤ü olan, ABD askeri pazar›na
da girmeyi baflard›.
ABD'nin yan› s›ra Avrupa'da
yürütülen birçok uluslararas›
projeye üst düzeyde destek
sa¤layan MTU Aero Engines;
Türkiye’nin de orta¤› oldu¤u,
A400M nakliye uça¤› program›
kapsam›nda gelifltirilen
TP400-D6 motoru; Eurofighter
Typhoon savafl uça¤›na güç

veren EJ200; Tornado savafl
uça¤›na güç veren RB199 ve
Alman-Frans›z ortakl›¤›yla
gelifltirilen Tiger taarruz ve
silahl› keflif helikopterinin
motoru MTR390'un gelifltiril-
me aflamalar›nda da aktif
görev ald›. Ayr›ca MTU Aero
Engines; Avrupa'n›n en bü-
yük motor üreticileri, havac›-
l›k firmalar› ile üniversitele-
rinin yer ald›¤› ve motorlar›n
NOx ve CO2 sal›mlar›n› 
belli bir seviyenin alt›na çek-
meyi amaçlayan, çevreci 
NEWAC (New Aero Engine
Core Concepts / Uçak Motor-
lar›nda Yeni Çekirdek Kon-
septleri) projesinin de koordi-
natörü olarak görev yap›yor.

Almanya’n›n 
MTU Aero Engines’e 
Güveni Tam
MTU Aero Engines'in Alman
menfleli olmas› ve Alman
Hava Kuvvetlerinin envante-
rindeki birçok hava arac›n›n
MTU Aero Engines motorla-
r›yla uçmas› sebebiyle, fir-
ma ile Alman Hava Kuvvet-
leri aras›nda güçlü bir ifl
birli¤i iliflkisi bulunuyor.
Özellikle F-4 Fantom uçak-
lar›nda kullan›lan J79, 
C-160 Transall nakliye
uçaklar›n› uçuran Tyne, 
CH-53G nakliye helikopteri-
nin rotorunu döndüren T64
ve PAH1 helikopterine güç
veren RR250-C20 motorlar›

ADVERTORIAL

62

MSI Dergisi - May›s 2011 www.milscint.com

Tarihte, jet motorunun gelifltirilmesi

sürecinde öncü ülkelerden biri olan

Almanya'da yaklafl›k 80 y›ld›r faaliyet

gösteren MTU Aero Engines, özellikle

düflük bas›nçl› türbinler ve yüksek

bas›nçl› kompresörler konusundaki

engin tecrübesiyle, bugün dünyan›n 

en büyük uçak ve helikopter motoru

üreticileri aras›nda yer al›yor.

Almanya'n›n, tek ba¤›ms›z motor 

üreticisi olma s›fat›na da sahip olan 

MTU Aero Engines, teknik destek ve

bak›m, onar›m ve yenileme (BOY / MRO)

konular›nda da sektörün önde gelen 

firmalardan biri. Dünyan›n birçok

ülkesinde görev yapan hava araçlar›n›n

motorlar›nda imzas› bulunan firma,

uluslararas› alandaki bu baflar›s›n›n 

bir gere¤i olarak, mevcut ve potansiyel

müflterileriyle bir araya gelece¤i

IDEF'teki yerini al›yor.

MTU Aero Engines Türbinlerini
‹stanbul'da Döndürüyor
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söz konusu oldu¤unda, Al-
man Silahl› Kuvvetlerinin bir
numaral› endüstriyel orta¤›
olan MTU Aero Engines, 
Eurofighter Typhoon ve uça-
¤›n çeflitli sistemlerinin bak›-
m› için de Alman Hava Kuv-
vetleri ile ifl birli¤i yap›yor.
Bu ifl birli¤i kapsam›nda,
Eurofighter'›n EJ200 moto-
runun tamir ve bak›m ifl-
lemlerini de kendi tesisle-
rinde yürüten ve tüm süreç-
lerden sorumlu olan MTU
Aero Engines, di¤er yandan
Alman savunma tedarik ku-
rumu BWB ile yapt›¤› anlafl-
ma kapsam›nda RB199, J79
ve RR250-C20 motorlar›n›n
da bak›mlar›n› üstlenmifl
durumda. J79 ve EJ200'ün
bak›mlar›, MTU Aero 
Engines'in Münih'te yer alan
tesislerinde; RB199 ve
RR250-C20 motorlar›n›n
bak›m› ise yine MTU 
Aero Engines'in taraf›ndan, 

Erding Hava Üssü'nde yap›-
l›yor. Bu sayede, MTU Aero
Engines, bak›m için ayr›lan
mevcut kaynaklar›n en do¤-
ru flekilde kullan›lmas›n›
sa¤larken, di¤er yandan da
Alman Silahl› Kuvvetlerine
zaman tasarrufu sa¤l›yor.
Hedef bölgelerinden bir di-
¤eri olan Orta Do¤u’da ise
firma, Suudi Arabistan’daki,

askeri uçak motorlar›n›n ba-
k›m› konusunda uzmanlafl-
m›fl, Middle East Propulsion
Company (MEPC)’nin ortak-
lar›ndan biri olarak faaliyet
gösteriyor. Buradaki as›l
müflterisi ise, envanterinde
bulunan F-15 savafl uçakla-
r›na güç veren P&W’nin
F100 motorlar›n›n ve C-130
nakliye uçaklar›na güç ve-

ren T56 motorlar›n›n bak›-
m›n› MEPC’ye yapt›ran,
Suudi Arabistan Kraliyet
Hava Kuvvetleri. Firman›n
bu bölgedeki bafll›ca hedef-
leri aras›nda ise esas ola-
rak, Tornado’lar›n RB199
motorlar› ve Eurofighter’la-
r›n EJ200 motorlar›n›n çe-
flitli modüllerinin bak›mlar›
bulunuyor.

MTU Aero Engines ile Alman Silahl›
Kuvvetleri aras›nda güçlü bir ifl birli¤i
iliflkisi mevcut.



Özellikle Kamov model-
lerinin sahip oldu¤u efl
eksenli (koaksiyel) ro-

tor teknolojisinin de etkisiyle
dünya çap›nda büyük bir bili-
nirli¤i olan Rus helikopterle-
ri ile Türkiye'nin tan›flmas›,
1992 y›l›nda Rusya'dan al›-
nan Mi-17 helikopterleri sa-
yesinde oldu. Jandarma Ge-
nel Komutanl›¤› taraf›ndan
envantere al›nan bu 20 heli-
kopterin uçuflu, servis ömür-
lerini doldurmalar› ve depo

seviyesi bak›ma ihtiyaç duy-
malar› sebebiyle, 2004 y›l›n-
da yasakland›. Helikopterle-
rin tekrar göreve geri döne-
bilmesi için ise flu an Savun-
ma Sanayii Müsteflarl›¤› ta-
raf›ndan yürütülen, Mi-17
Helikopterleri Depo Seviyesi
Bak›m Projesi bafllat›ld›.
Bu askeri platformlar d›fl›n-

da, de¤iflik versiyonlardaki
sivil Mi-8 ve Mi-17 helikop-
terleri de Türkiye'deki baz›
özel firmalar taraf›ndan, yol-
cu ve kargo tafl›ma gibi çeflit-
li amaçlarla kullan›l›yor. Ay-
r›ca flu anda ATAK ad› alt›nda
yürütülmekte olan, Taarruz
ve Taktik Keflif Helikopteri
projesinin bafllang›çtaki ihale
aflamas›nda da Kamov fir-
mas›, Rusya ve ‹srail taraf›n-

dan, Ka-50 / Ka-52 taarruz
helikopteri temel al›narak
gelifltirilen Ka-50-2 Erdogan
helikopteriyle yer alm›fl, an-
cak seçilememiflti.

Ka-32A11BC 
Ön Planda
Rusya'daki helikopter tasa-
r›mc›s› ve üreticisi firmalar
ile çok say›daki yedek parça
üreticisinin ayn› çat› alt›nda
toplanmas›yla, 2006 y›l›nda
kurulan ve bugün, Rusya'n›n

ÖZEL HABER
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Havac›l›k tutkunlar›n›n kalbinde ve eski Sovyet co¤rafyalar›nda önemli bir 

yeri olan Rus helikopterleri, Rus sanayisi ve teknolojisi aç›s›ndan da büyük önem

tafl›yor. Belki de bu yüzden, tüm savunma ürünleri ihracat›n›n Rosoboronexport'ta

toplanmas› gibi Rusya, 2006 y›l›nda tüm helikopterlerinin tasar›m ve 

üretim süreçleriyle, ticari helikopterlerin pazarlama ve sat›fl süreçlerini, 

Russian Helicopters adl› kuruluflun çat›s› alt›nda birlefltirdi. IDEF 2011’deki

stand›nda tan›taca¤› helikopterleriyle de Rus helikopter teknolojisinin 

ulaflt›¤› seviyeyi kat›l›mc›lara sergileyecek olan Russian Helicopters, 

özellikle Ka-32A11BC modelini vitrine ç›kar›yor.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com

Russian Helicopters 
Rotay› IDEF 2011’e Çevirdi

Ka-27 helikopteri temel al›narak
gelifltirilen Ka-32’nin en son
versiyonlar›ndan biri olan 
Ka-32A11BC.



lokomotif firmalar›ndan biri-
si olan Russian Helicopters,
IDEF'te, Ka-27 donanma he-
likopteri temel al›narak ge-
lifltirilen sivil Ka-32’nin en
son versiyonlar›ndan biri
olan çok rollü Ka-32A11BC
modelini ön plana ç›karmay›
planl›yor. Özellikle, Akdeniz
bölgesindeki orman yang›n-
lar›yla mücadele çal›flmalar›
kapsam›nda, yang›n söndür-
me helikopterlerine olan ih-
tiyac›n artmas›n› dikkate
alan Russian Helicopters,
son olarak Güney Ameri-
ka'da kendine al›c› bulan 
Ka-32A11BC’nin, Türkiye'de-
ki pazarlama çal›flmalar›n›
h›zland›rd›.
Çeflitli versiyonlar›, Çin, Kore
Cumhuriyeti, ‹spanya, ‹sviç-

re, Japonya, Kanada, Porte-
kiz ve Tayvan'›n da aralar›nda
bulundu¤u 30 civar›ndaki ül-
kede kullan›lan ve 140 ade-
din üzerinde üretilen Ka-32
helikopterinin, Ka-32A11BC
versiyonunun, Asya, Avrupa
ve Kuzey Amerika'daki serti-
fikasyon çal›flmalar› tamam-
lanm›fl durumda.
Dünya pazar›nda pazarlama
çal›flmalar›n› sürdüren 
Russian Helicopters, Brezil-
yal› Helipark Taxi Aereo fir-
mas› ile ticari kargo tafl›ma-
c›l›¤›nda kullan›lacak, 1 adet 
Ka-32A11BC helikopterinin
sat›fl› için geçti¤imiz Mart
ay›nda anlaflmaya vararak,
Brezilya pazar›na da ad›m at-
m›fl oldu. Siparifl say›s›n›n

artmas› durumunda, Brezil-
ya’da, Ka-32A11BC helikop-
terlerine hizmet verecek bir
bak›m onar›m ve yenileme
merkezinin kurulmas› da
gündemde. Bu y›l içinde tes-
lim edilecek helikopterin
sertifikasyon sürecinin de yi-
ne y›l içinde tamamlanmas›
planlan›yor.
Brezilya ya¤mur ormanlar›-
n›n, yüksek neme ve yüksek
s›cakl›¤a sahip ortam›nda
dahi üstün bir performans
sergiledi¤i belirtilen helikop-
terin, kargo tafl›mac›l›¤› d›-
fl›ndaki kabiliyetleri üzerinde
de önemle duruluyor. Yan-
g›nla mücadele ve arama-
kurtarma operasyonlar›nda
tercih edilen Ka-32A11BC,

özellikle yang›n bölgesinde
görev yaparken, böyle bir or-
tamdaki atmosfer flartlar›n-
dan kaynaklanan bozuk bir
hava ak›m›na maruz kalsa da
efl eksenli rotorlar› sayesin-
de, dengesini koruma ve ma-
nevra yapma konusunda,
kendi s›n›f›ndaki di¤er heli-
kopterlere göre önemli bir
avantaj sunuyor.
Bu arada, 12 Nisan'da ise fir-
ma yetkilileri taraf›ndan,
Russian Helicopters’in yüzde
30’luk hissesinin, Londra
Menkul K›ymetler Borsa-
s›'nda halka arz edilmesi yö-
nünde bir niyet beyan› yap›l-
d›. E¤er bu niyet gerçekleflir-
se, Rus bas›n›na göre, yakla-
fl›k 2,5 milyar dolar de¤ere

sahip olan firman›n kasas›-
na, 800 milyon dolar girmifl
olacak.
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Russian
Helicopters’e
Ba¤l›
Firmalar
Ana görevi, Rusya'daki
helikopter sanayisi ile motor
üreticilerinin tasar›m ve 
üretim süreçlerinin yan› s›ra
bu süreçlerin öncesi ve 
sonras›n› da organize etmek
olan, Russian Technologies
State Corporation’a ba¤l›
Oboronprom'un ba¤l›
ortakl›¤› olan Russian
Helicopters, flu firmalar›n
faaliyetlerini yönetiyor:
Mil Moscow Helicopter Plant,
Kamov, Ulan-Ude Aviation
Plant, Kazan Helicopters,
Rostvertol, Progress
Arsenyev Aviation Company,
Kumertau Aviation
Production Enterprise,
Stupino Machine Production
Plant, Reductor-PM ,
Novosibirsk Aircraft
Repairing Plant ve Helicopter
Service Company.
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Yang›n söndürme helikopterlerine olan
ihtiyac›n artmas›n› dikkate alan 
Russian Helicopters, Ka-32A11BC’nin,
Türkiye'deki pazarlama çal›flmalar›na
a¤›rl›k veriyor.



M odernize edilen tan-
ka, üstün özellikler
kazand›racak gelifl-

mifl sistemleri bünyesinde
bar›nd›ran modernizasyon
çözümünün planlanmas› afla-
mas›nda, ASELSAN’›n en
önemli önceli¤i; performans›
art›r›lan tank›n, ömür boyu
idame maliyetlerinin asgari
seviyede, bekas›n›n ise en üst
seviyede kalmas›n›n sa¤lan-
mas› olmufl. Sadece mevcut
sistemlerin baz› birimlerinin
ya da parçalar›n›n yenilenme-
si suretiyle gerçeklefltirilecek
k›smi bir modernizasyon, ilk
etapta, maliyeti düflük bir çö-
züm gibi görünebilir. Ancak
konuya, ömür boyu idame
aç›s›ndan yaklafl›ld›¤›nda,
tank›n envanterde kalaca¤›,
20-30 y›l boyunca bu sistem-
leri koruman›n, uzun vadede
çok daha pahal›ya gelece¤ini
söyleyebiliriz. Hatta zaman
içerisinde, yedek parçalar›n
üretimden kalkmas› gibi, çok
daha ciddi problemlerle kar-
fl›lafl›labilme ihtimali, tank›n
operasyonel kullan›labilirli¤i
için de bir tehdittir.

HABER-ANAL‹Z
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ASELSAN, Leopard 2A4 tank› modernizasyonuna 
yönelik yürüttü¤ü çal›flmada, prototip üretim aflamas›n›

tamamlad›. Gelifltirilen prototip tank›n, 2011’in 
ikinci yar›s›ndan itibaren Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›

taraf›ndan test edilmesi ve kalifikasyonunun 
gerçeklefltirilmesi planlan›yor. Uluslararas› savunma

pazar›na, “Leopard 2 Next Generation” 
(Yeni Nesil / NG) ad›yla tan›t›lacak olan yeni Leopard 2 

modernizasyon konfigürasyonunun, 
Leopard 2 modernizasyon ihtiyaçlar›na yönelik her türlü

gereksinimi karfl›lamas› hedefleniyor.
Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com

ASELSAN’›n 
Leopard 2

Modernizasyon
Çözümü:

Next Generation

ASELSAN’›n Leopard 2 
modernizasyon çözümü uygulanan
Leopard 2A4 tank›, bambaflka 
bir görünüme kavufltu.



Bu nedenle, ASELSAN, yeni
Leopard 2 modernizasyon
konfigürasyonu kapsam›nda,
Leopard 2A4’ün, elektronik,
elektro-optik, elektro-meka-
nik ve elektro-hidrolik sistem-
lerinin tamam›n›, son teknolo-
ji ürünü, geliflmifl sistemlerle
de¤ifltirmeyi tercih etmifl. Bu
yaklafl›m›n, di¤er moderni-
zasyon çözümleriyle k›yaslan-
d›¤›nda, hem performans hem
de ömür boyu maliyet aç›s›n-
dan, modernize edilecek tan-
ka, benzersiz bir üstünlük ka-
zand›raca¤› düflünülüyor.
ASELSAN’›n ana muharebe
tanklar› için gelifltirdi¤i sis-
temlerin teknolojik seviyesi
üst düzeyde oldu¤undan, seri
üretim döneminde de Leo-
pard 2’ye entegre edilmifl ve
tank üzerinde test edilmifl en
güncel sistemler olmaya de-

vam etmeleri kuvvetle muh-
temel. Bu durumda, moderni-
ze edilen tank›n, azami ömre
ve asgari ömür boyu maliyete
sahip bir platform olma özel-
li¤inin de güvence alt›na al›n-
m›fl olaca¤›n› söyleyebiliriz.

At›fl Kontrol Sistemi de
Yeni Nesil
ASELSAN’›n Leopard 2 mo-
dernizasyon konfigürasyo-
nunda, biri niflanc›, di¤eri de
komutana ait olmak üzere,
tüm at›fl kontrol fonksiyonla-
r›n› gerçeklefltirebilen ve ge-
rekti¤inde birbirinin fonksi-
yonlar›n› devralabilen, ba-
¤›ms›z 2 periskop sisteminin
de parças› oldu¤u, ASELSAN
Yeni Nesil At›fl Kontrol Siste-
mi de yer al›yor. Niflanc› ve
komutan taraf›ndan kontrol

edilen ve üstün görüntü kali-
tesine sahip bu elektro-optik
periskoplar sayesinde, gece
ve gündüz, her türlü kötü ha-
va koflulunda, hedefe hassas
bir flekilde angaje olabilmek
mümkün.
Sistemi, mevcut at›fl kontrol
sistemlerinden üstün k›lan
özelliklerinden birisi de; ba-
listik hesaplamalar, niflan-
gâh ve namlu stabilizasyonu
gibi, tüm at›fl kontrol fonksi-
yonlar›n›n, her iki periskop
taraf›ndan da gerçeklefltiril-
mesi sayesinde, iki peris-
koptan birinin ar›zalanmas›
durumunda bile, tank›n, per-
formans kayb› olmadan, mu-
harebe sahas›ndaki görevini
yerine getirmeye devam
edebilecek olmas›.
Tank içerisinde, yan›c› hidro-
lik ya¤›n›n kullan›lmamas›,
gürültü seviyesinin düflürül-
mesi, daha az güç tüketilme-

si, ›s› sal›m›n›n azalt›l-
mas›, güvenilirli¤i

artt›rma ve ba-
k›m ihtiyaçlar›n›
düflürmek gibi
sebepler göz

önünde bulundurularak,
Leopard 2 modernizasyon
konfigürasyonuna, Elektrikli
Top ve Kule Takat Birimleri
entegre edilmifl. Niflanc› ve
komutan periskoplar› tara-
f›ndan sürülen elektrikli mo-
torlar sayesinde, top / kule
kontrolü ve stabilizasyonu
sa¤lanarak, hareketli tank-
tan gerçeklefltirilen at›fllar-
da yüksek ‹AV‹ (‹lk At›flta Vu-
rufl ‹htimali) de¤erlerine
ulaflmak da mümkün hale
gelmifl.
ASELSAN Yeni Nesil At›fl
Kontrol Sistemi, klasik at›fl
kontrol sistemlerinden farkl›
olarak, özellikle hareketli
tanktan hareketli hedeflere
yap›lan at›fllarda, çok yüksek
‹AV‹ de¤eri elde etmeyi sa¤-
layan, Ataletsel Seyrüsefer
Birimi de içeriyor. Sistemin,
Ataletsel Seyrüsefer Biri-
mi’nden al›nan verilerle de
desteklenen, yüksek hassa-
siyette hedef takibi ve hedef
konum tahmini yapabilme
yetene¤i sayesinde, niflanc›
ya da komutan periskoplar›
kullan›larak, helikopterlere
karfl› da yüksek ‹AV‹ de¤er-
leri elde edilebilece¤i belirti-
liyor. 
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Ayr›ca otomatiklefltirilmifl
sistem fonksiyonlar› ve ni-
flanc› ile komutana yönelik,
basitlefltirilmifl özgün kulla-
n›c› arayüzü sayesinde, Leo-
pard 2 modernizasyon konfi-
gürasyonunun e¤itim gerek-
sinimleri de Leopard 2A4’e
k›yasla oldukça azalt›l›yor.

Di¤er Yenilikler
Leopard 2 modernizasyon
konfigürasyonuna entegre
edilen bir di¤er sistem olan
Tank Komuta Kontrol ve Mu-
habere Sistemi (TKKMBS),
tabur görev kuvveti unsurlar›-
na durumsal fark›ndal›k sa¤-
laman›n yan› s›ra tek bir nok-
tadan planlama yap›lmas›,
h›zl› ve hassas karar verilme-
si konular›nda yard›mc› olu-
yor ve bu sayede operasyonel
esneklik kazand›r›yor.
ASELSAN yetkililerinin verdi-
¤i bilgiye göre; TKKMBS, 
ALTAY projesi kapsam›nda,
ASELSAN'›n milli tank gerek-
sinimlerine uygun olarak ge-
lifltirdi¤i, yeni bir sistem.
TKKMBS’de, STM taraf›ndan
gelifltirilen Tank Komuta
Kontrol Bilgi Sistemi
(TKKBS)'den de azami oranda
yararlan›lm›fl. TKKMBS, ta-
bur seviyesinden, tek tank se-
viyesine kadar olan tüm un-
surlar için gereken, muhare-

be sahas› ile ilgili her türlü
bilginin, h›zl› bir flekilde, anla-
fl›l›r ve hassas olarak toplan-
mas› ve paylafl›lmas›n› müm-
kün k›l›yor. Sistem ayr›ca, ka-
rar destek mekanizmalar› sa-
yesinde, tabur görev kuvveti
unsurlar›na, harekât›n plan-
lama ve icras›n› destekleyen,
harekât sonras› inceleme ve
de¤erlendirme imkân› da ve-
riyor.
Leopard 2 modernizasyon
konfigürasyonunun bir di¤er
unsuru olan Tank Sürücü Gö-
rüfl Sistemi (TSGS), ileri ve
geri termal kameralar ile ge-
ri gündüz kameras› içeriyor.
Gece ve gündüz her türlü zor-
lu hava koflulunda sürücünün
durumsal fark›ndal›¤›n› artt›-
rarak güvenli sürüfl imkân›
sunan TSGS, tank›n operas-
yonel görevinin devaml›l›¤›n›
da sa¤layan bir sistem.

Atefl Gücü ve Koruma
Tank›n, kendini, hava ve yer-
den gelebilecek çeflitli sald›-
r›lara karfl› koruyabilece¤i ve
ayn› zamanda, günümüz asi-
metrik muharebe koflullar›n-
da, özellikle meskun mahal-
de etkili olmas› beklenen
Uzaktan Komutal› Silah Sis-
temi (UKSS) de ASELSAN’›n
Leopard 2 modernizasyon
konfigürasyonuna entegre

edilmifl bir di¤er sistem. ‹hti-
yaca göre, 7,62 mm hafif ma-
kinal› tüfek, 12,7 mm a¤›r
makinal› tüfek ya da 40 mm
otomatik bombaatar›n dahil
edilebilece¤i UKSS, at›fl kon-
trol sistemi ile tam entegre
olarak çal›flabiliyor. Tank ko-
mutan› taraf›ndan da kontrol
edilebilen UKKS’ye ayr›ca,
gerekli durumlarda, kendi
kullan›c› arayüzü bulunan
doldurucu taraf›ndan da kul-
lan›labiliyor.
Tank›n beka kabiliyetini ar-
t›rmak amac›yla, sisteme,
Tank Lazer Uyar› Sistemi
(TLUS) de dahil edilmifl. Tan-
k› hedef alan, lazer mesafe
ölçücüler ve lazer hedef ifla-
retleyiciler gibi tehditleri al-
g›layan sistem, tehdidin s›-
n›fland›rmas›n› ve tan›mla-
mas›n› yapt›ktan sonra, tank›
korumak amac›yla, görülme-
sine engel olacak sis havan-
lar›n› devreye sokuyor. At›fl
kontrol sistemi ve UKSS ile
entegre bir flekilde çal›flan
TLUS, alg›lay›c›lardan gelen
uyar› do¤rultusunda, komu-
tan ve / veya niflanc› peris-
koplar›yla birlikte tank topu-
nu ve UKSS’yi gelen tehdit
yönüne otomatik olarak yö-
nelterek, düflman tehdidine
karfl›, derhal cevap verebil-
me imkan› da sunuyor.

Günümüz muharebe koflul-
lar›n›n ihtiyaç duydu¤u beka
seviyesini sa¤lamak amac›y-
la, Leopard 2 modernizas-
yon konfigürasyonunun ba-
listik koruma seviyesi, farkl›
tehditlere karfl› koruma
sa¤layacak flekilde, ilave
z›rh modülleri ile artt›r›l›yor.
Palet koruma modülleri ve
kafes z›rh›n da yer ald›¤› bu
yap›da, tank›n kulesi ve göv-
desi üzerine yerlefltirilen
ilave z›rh modülleri sayesin-
de de yukar›dan gelebilecek
tehditlere karfl› koruma se-
viyesi yükseltiliyor. Kullan›-
lan, çeflitli kompozit yap›lar
ve hafif alafl›mlar da içeren
seramik z›rh modülleri, ki-
netik enerjili (KE) mühim-
matlar, tanksavar füzeler ve
RPG’ler gibi, günümüz mu-
harebe sahas›nda var olan
çeflitli tehditlere karfl› da
tank› koruyor.
Tank›n kulesi ve gövde iç du-
var›na uygulanan astar ise iç
duvardan kopabilecek parça-
lar›n, personel üzerinde ya-
rataca¤› riski de asgari sevi-
yeye indiriyor. Çat› korumas›
ile tank›n üstünde patlayacak
bombalara karfl› koruma se-
viyesi artt›r›lan tank›n, kar›n
alt› koruma modülleri, gövde
içerisinde gerçeklefltirilen
yap›sal modifikasyonlar ve
ask›l› koltuklar› sayesinde,
tank mürettebat›n›n, hafif ve
a¤›r may›nlara ve el yap›m›
patlay›c›lara karfl› da korun-
mas› sa¤lan›yor.
Leopard 2 modernizasyon
konfigürasyonunun koruma
seviyesinin artt›r›lmas› s›ra-
s›nda, geliflmifl malzeme tek-
nolojisinden faydalan›lmas›
sayesinde ise tank›n a¤›rl›¤›
MLC 70 seviyesinde tutulmufl.
fianz›man ve fren sistemle-
rinde de modifikasyonlar ya-
p›lan tank›n, durma mesafesi
de orijinal haliyle ayn›.
Tüm bunlara ek olarak, siste-
me dahil edilen, halon gaz›
içermeyen yang›n bast›rma
ve söndürme tertibat› saye-
sinde de Leopard 2 NG’nin ve
mürettebat›n bekas› en üst
seviyeye tafl›n›yor.

HABER-ANAL‹Z
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Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK) için, 10 y›l içerisinde 

1698 adet Z›rhl› Muharebe Arac› (ZMA) üretmek üzere, 

1989 y›l›nda kurulan FNSS, bu ilk 10 y›ll›k süre içerisinde, ZMA serisi araçlar›n 

üretiminin yan› s›ra tasar›m ve gelifltirme kabiliyetlerini de edinmeyi baflard›.

‹lerleyen süreçte, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) ile TSK’n›n ihtiyaçlar›

do¤rultusunda, 551 araçl›k baflka bir projeye yönelik yeni bir sözleflme daha 

imzalayan FNSS, yurt d›fl›na aç›lmay› da ihmal etmedi ve ihracat çal›flmalar› 

sonucunda, 1989-2000 y›llar› aras›nda, Birleflik Arap Emirlikleri ve Malezya’ya,

toplam 344 adet ZMA serisi araç sat›fl› gerçeklefltirdi. Bugün, savunma sanayimizin

ihracat rekorlar›n› da elinde bulunduran FNSS, 2000 y›l› sonras›nda da gerek Suudi

Arabistan gerekse Malezya ile imzalam›fl oldu¤u ihracat sözleflmeleri ile birlikte,

yeni baflar› ve rekorlara imza atm›fl durumda.
Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com

FNSS PARS 6x6’y›
Bafltan Yaratt›

FNSS PARS 6x6’y›
Bafltan Yaratt›



PARS Geliyor
2000 y›l›na gelindi¤inde,
FNSS, ZMA serisi paletli
z›rhl› araçlara yönelik proje-
lerinin etkisiyle, yurt içi ve
yurt d›fl›nda tan›nm›fl, kara
muharebe sistemleri tasar-
lay›p üretebilecek ve lojistik
destek sa¤layabilecek bir sa-
nayi kuruluflu olarak, baflar›-
s›n› kan›tlam›flt›.
Bu y›llarda yürütülen ve
ZMA’larda kullan›lan alt sis-
temlerin tasar›m› ve yerlilefl-
tirme çal›flmalar›n› içeren
Ar-Ge projeleri ile FNSS,
mevcut kabiliyetlerine yeni-
lerini de eklemeye bafllad›.

Ordular›n, muharebe saha-
s›ndaki de¤iflen ve geliflen
ihtiyaçlar do¤rultusunda,
kara araçlar› çözümlerinde
tekerlekli z›rhl› araçlara yö-
nelmesi, haliyle, FNSS’nin
yeni dönemdeki projelerini
de etkiledi. Dünyadaki gelifl-
meleri de yak›ndan takip
eden firman›n, PARS teker-
lekli z›rhl› araç ailesini ge-
lifltirme projesi, bu dönem-
de bafllat›ld›.

Zorlu Testlerin Arac›
Bu ailenin üyelerinden ilk
olarak sahneye ç›kan PARS
8x8 arac›, ilk kez, 2005 y›l›n-

da, Birleflik Arap Emirlikle-
ri’nin baflkenti Abu Dhabi’de
düzenlenen IDEX fuar›nda
sergilendi. Pazara çok h›zl›
bir girifl yapan PARS 8x8, bi-
lahare, de¤iflik ülkelerdeki
kapsaml› test ve denemelere
kat›ld› ve hepsinden aln›n›n
ak›yla ç›kmay› baflard›. Özel-
likle Orta Do¤u ve Uzak Do-
¤u’da kat›lm›fl oldu¤u tüm
testleri çok baflar›l› bir flekil-
de tamamlayan PARS, ben-
zerlerinden üstün özellikleri
ve performans› sayesinde,
dünyan›n de¤iflik bölgelerin-
den ordular›n ilgisini çekme-
yi baflard›.

Bünyesinde tekerlekli z›rhl›
araç gelifltirme altyap›s›
oluflturmas› ve ürün yelpaze-
sine katt›¤›, PARS 6x6 ve 8x8
araçlar›n›n dünya pazar›nda
ses getirmesi, FNSS’ye, yeni
kap›lar açt›¤› gibi, önemli
proje f›rsatlar› do¤mas›na da
olanak sa¤lad›.
Bu f›rsatlar›n ilki, PARS 8x8
arac›n›n altyap›s›n›n, Türk Si-
lahl› Kuvvetleri için gelifltiril-
me çal›flmalar›na 2007 y›l›n-
da bafllanan, Seyyar Yüzücü
Hücum Köprüsü projesinde
kullan›lmas› oldu. Ancak,
FNSS, as›l bombay› Uzak Do-
¤u’da patlatt›. 
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Geçmiflten gelen iyi iliflkile-
rin de bir sonucu olarak, Ma-
lezya Ordusu, uzun süre de-
nedi¤i ve zorlu testlerden ge-
çirdi¤i PARS 8x8’i, gelifltiril-
me çal›flmalar› bafllat›lan,
Malezya AV8 tekerlekli z›rhl›
araç projesi için referans
araç olarak seçti. FNSS’nin
projedeki pay›n›n, savunma
sanayimiz için yeni ihracat
rekoru da olan, 600 milyon
dolar mertebesinde olmas›
bekleniyor.

Bafltan Sona Türk 
Mühendisinin Eseri
FNSS, Türk Kara Kuvvetleri-
nin ihtiyaçlar› do¤rultusun-
da, SSM taraf›ndan ihale ça-
l›flmalar› bafllat›lan, ancak
yeniden de¤erlendirme için
flimdilik ask›ya al›nan, Özel
Maksatl› Taktik Tekerlekli
Z›rhl› Araç (ÖMTTZA) projesi
kapsam›nda da PARS’›n 6x6
versiyonuyla yar›fla kat›ld›.
Projenin ask›ya al›nmas›n›
f›rsat bilen FNSS, bu proje
çerçevesinde öngörülen ihti-
yaçlar› da göz önüne alarak,
PARS 6x6 arac›n›n, yeni bir
versiyonunu gelifltirme çal›fl-
malar›n› h›zland›rd›.
Yaklafl›k 14 ay süren yeni
PARS 6x6’n›n tasar›m› için
6,1 milyon lira kaynak ay›ran
FNSS, tamamen yeniledi¤i ve
yeni nesil bir taktik tekerlek-

li z›rhl› araç olarak nitelen-
dirdi¤i arac›, yine ilk olarak,
IDEX fuar›nda sergiledi. Geç-
ti¤imiz fiubat ay›nda, Abu
Dhabi’de düzenlenen fuarda
ilk kez gözler önüne ç›kan ve
ziyaretçilerin büyük be¤eni-
siyle karfl›laflan yeni PARS
6x6 taktik tekerlekli z›rhl›
arac›n› öncüllerinden ay›ran,
belki de en önemli özelli¤i,
tamamen Türk mühendisleri
taraf›ndan tasarlanm›fl ol-
mas›.

Yüksek Hareket 
Kabiliyeti
Günümüz modern ordular›-
n›n temel gereksinimlerine
çok daha iyi cevap verebile-
cek, modülerli¤in her afla-
mada dikkate al›nd›¤› bir
platform olarak tasarlanan
PARS 6x6, her türlü arazi ko-
flulunda üstün hareket kabi-
liyeti ile benzerlerinden bir
ad›m öne geçiyor. Bofl a¤›rl›-
¤› 18.700 kg olan ve muhare-
be yüklü a¤›rl›¤› 25 ton’a ka-
dar ç›kabilen PARS 6x6, 482
beygir gücünde bir dizel mo-
torla donat›lm›fl. Azami 104
km/sa h›za ulaflabilen araç,
yüzde 60 dik, yüzde 30 yan
e¤imde hareket edebildi¤i gi-
bi, 70 cm yüksekli¤inde en-
gellerden ve 175 cm geniflli-
¤indeki hendeklerden geçe-
biliyor.

Motorun arac›n sol orta bö-
lümüne yerlefltirilmesi ve
gözetilen dengeli tasar›m›
sayesinde araç, birbirine çok
yak›n aks yüklerine sahip.
Bu tasar›m yaklafl›m›; araca,
gevflek ve yumuflak zeminde
dahi kolayl›kla hareket ede-
bilme, yüksek h›zlarda artan
yol tutuflu ve k›sa frenleme
mesafesi gibi kabiliyetler
kazand›r›yor. 6x6 ve 6x4 sü-
rüfl özelli¤ine sahip arac›n,
tüm akslar›, gerekti¤inde ki-
litlenebiliyor. Araca entegre
edilen merkezi lastik fliflir-
me sistemi ise sürücüye,
lastik bas›nçlar›n›, farkl›
arazi koflullar›n›n gerektir-
di¤i flekilde ayarlama olana-
¤› da veriyor.
S›n›f›ndaki en yüksek teker
gezinme hareketine sahip
tam ba¤›ms›z hidropnömatik
süspansiyon sistemi, PARS
6x6’ya farkl› yol koflullar›nda
dahi iyi bir yol tutuflu sa¤l›-
yor. Birinci ve üçüncü akstan
dönüfl sistemi sayesinde
araç, 6,5 m ile s›n›f›ndaki en
düflük dönüfl yar›çap›na sa-
hip araç olarak dikkat çeki-
yor. Araç yüksek h›zlara
ulaflt›¤›nda, üçüncü akstaki
dönüfl sisteminin kilitlenme
özelli¤i, ABS sistemi ve mo-
tor freni, arac›n sürüfl güven-
li¤ini artt›ran özellikleri ara-
s›nda yer al›yor.

Amfibi bir araç olan PARS
6x6, su itki sistemleri saye-
sinde, ön haz›rl›¤a gerek
duymadan sudan geçebildi¤i
ve suda 10 km/sa gibi yüksek
h›zlara ç›kabildi¤i gibi, üstün
bir manevra kabiliyetine de
sahip.
Motor yerlefliminin bir fonk-
siyonu olarak iki kiflilik ta-
sarlanan ve 230° yatay görüfl
aç›s›na sahip sürücü kabini,
yüksek sürüfl güvenli¤ini ve
konforu da beraberinde geti-
riyor. Genifl cam periskoplar›
ile arac›n ön ve arkas›nda ko-
numlanm›fl gece ve gündüz
kameralar›, sürücü ve komu-
tana, oldukça genifl bir görüfl
alan› sa¤l›yor.
700 km üzerinde menzile
ulaflabilen PARS 6x6, patla-
maya ve delinmeye karfl› özel
önlemler al›nm›fl yak›t tank-
lar›yla donat›lm›fl. Araçta,
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Meskûn mahal kamuflaj› 
uygulanan yeni PARS 6x6, 
üzerinde, Saab firmas›n›n 
12,7 mm’lik Trackfire uzaktan 
komutal› silah istasyonunu 
tafl›yor.



acil durumlar için, z›rh alt›n-
da yedek bir yak›t tank› da
bulunuyor.
Tekerleklerin içine yerleflti-
rilen kat› diskler, PARS
6x6’n›n patlak lastikle dahi
yoluna devam etmesini
mümkün hale getiriyor.
Önünde, 13 ton kapasiteli bir
kurtarma vinci de mevcut
olan araç, kara, deniz ve de-
mir yolu vas›talar›na ek ola-
rak, havadan C-130 nakliye
uça¤› ile de nakledilebiliyor.
Bafltan sona yeniden tasarla-
nan arac›n boyutlar› da önce-
kine göre biraz de¤iflmifl.
Araç içi faydal› hacmin de
artt›r›ld›¤›, 6,78 m uzunlu¤a
sahip olan yeni PARS 6x6’n›n,
eni 2,78 m, yüksekli¤i ise
2,32 m. Arac›n tasar›m›nda,
benzerlerinden yaklafl›k yüz-
de 10 daha alçak olmas› da
göz önünde bulundurulmufl.

‹stenen Seviyede
Koruma Mümkün
PARS 6x6 gövdesi, modüler
tasar›ma sahip z›rh sistem-
leri kullan›m› sayesinde, kul-
lan›c› taraf›ndan istenilen se-
viyede balistik koruma sa¤-
layabilecek bir yap›da tasar-
lanm›fl. Modüler z›rh yap›s›
sayesinde, farkl› tip z›rh sis-
temleri de araca rahatl›kla
entegre edilebiliyor.
Arac›n, gövde formu, kar›n
alt› yap›s›, taban plakalar› ve
araç için özel olarak geliflti-
rilen may›n korumal› kol-
tuklar›n›n tasar›m›nda ise
personeli, balistik tehditle-
rin yan› s›ra may›n tehdidine
karfl› da koruma yaklafl›m›
ön planda tutulmufl. Modü-
ler flasi tasar›m prensipleri-
nin kullan›ld›¤› araçta, ya-
flam hücresi olarak adland›-
r›lan may›n korumal› çelik

gövdeye, tam ba¤›ms›z hid-
ropnömatik süspansiyon,
güç aktarma sistemi ve yön-
lendirme sistemi gibi yürü-
yüfl aksam›, özel tasar›m bir
konstrüksiyon yard›m› ile
modüler olarak ba¤lanm›fl.
Bunun d›fl›nda ön ve arka
tampon, balistik yak›t tank-
lar›, su geçirmez özel bagaj
hacimleri de modüler yap›-
lar halinde gövdeye entegre
edilmifl. Farkl› görevleri
olan bu sistemlerin en
önemli özelli¤i ise bir patla-
ma esnas›nda, ana gövde-
den koparak uzaklaflacak
flekilde tasarlanm›fl olmala-
r›. Kopan her parça, patlama
s›ras›nda oluflan enerjiyi de
beraberinde araçtan uzak-
laflt›raca¤› için, personel
üzerinde olumsuz etki yara-
tacak enerji de böylelikle
azalt›l›yor.

Bu noktada FNSS yetkilileri,
PARS 6x6 ile ilgili olarak;
personel tafl›ma amac›yla
üretilen may›n korumal›
kamyonlar›n koruma seviye-
sine ulafl›ld›¤›n› ve bu yap›-
l›rken de, arac›n, modern bir
z›rhl› muharebe arac›nda
bulunmas› gereken kabili-
yetleri bünyesinde toplaya-
rak farkl›l›¤›n› ortaya koydu-
¤unu söyleyecek kadar da
iddial›lar.
Personeli, biyolojik ve kim-
yasal sald›r›lara karfl› koru-
yan filtreleme sisteminin de
mevcut oldu¤u PARS 6x6’da,
motor ve mürettebat bölme-
si, otomatik yang›n bast›rma
sistemi ile de donat›lm›fl. S›-
cak egzoz gazlar›n›n so¤utu-
larak araçtan uzaklaflt›r›l-
mas› kabiliyeti ise arac›n
termal izinin azalt›lmas›n›
sa¤l›yor.
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Araç d›fl›ndaki bu modüler
yap› araç içerisinde de göze-
tilmifl. Özellikle may›na da-
yan›kl› koltuklar›n kullan›ld›-
¤› araçlarda karfl›lafl›lan,
personelin arkas›ndaki fay-
dal› hacimlere eriflim prob-
lemleri, yeni PARS 6x6’n›n
tasar›m›nda dikkate al›na-
rak, may›n koltuklar›, araca
özel olarak modüler yap›da
tasarlanm›fl. Bu tasar›m sa-
yesinde, mühimmat ve görev
ekipmanlar› gibi, askeri per-
sonelin s›kl›kla kulland›¤›
hareketli teçhizata ulafl›m
kolayl›¤› sa¤lan›yor. Ayr›ca,
hacimli askeri ekipmanlar›n
tafl›nabilmesi gibi daha genifl
bir iç hacme gerek duyuldu-
¤u durumlarda, arac›n orta-
s›ndaki alan›n boflalt›labil-
mesi için, koltuklar, yerinden
sökülmeden farkl› pozisyon-
larda katlanabiliyor.

PARS’›n Pençeleri
PARS 6x6, 6 tonluk tafl›ma
kapasitesi ile farkl› kalibre-
lerde, insanl› veya insans›z
silah sistemlerini tafl›yabile-
cek bir araç. Modüler tavan
plakas› sayesinde, farkl› tip
silah sistemlerinin, araca,
kolayl›kla entegrasyonu

mümkün hale geldi¤i gibi, te-
mel araç konfigürasyon üze-
rinde herhangi bir de¤ifliklik
yapmaya gerek kalmadan,
araç, komuta kontrol, ambu-
lans, destek ve havan arac›
gibi farkl› tip görevlere de
uyarlanabiliyor.
IDEF’te yeni kamuflaj›yla zi-
yaretçilerini karfl›layan araç,
flu an için, Saab firmas›n›n
12,7 mm’lik Trackfire uzak-
tan komutal› silah istasyonu
ile donat›lm›fl olarak sergile-
niyor.
Arac›n beka kabiliyetini art-
t›rmak amac›yla, araca lazer
uyar› sistemi de entegre edil-
mifl. Araca yöneltilen bir la-
zer ›fl›n› alg›lad›¤›nda otoma-
tik olarak devreye giren sis-
tem, arac› hedef almas›
muhtemel lazer güdümlü fü-
zeler gibi tehditlerden
PARS’› korumak için, sis ha-
vanlar›n› ateflleyerek, arac›n
gizlenebilmesini sa¤l›yor.

Her fiey Personelin

Rahat› ‹çin
Otomatik flanz›man›, iki ka-
demeli diflli kutusu ve ba-
¤›ms›z süspansiyonu saye-
sinde PARS 6x6, kullan›c›ya
güvenli ve konforlu bir sü-

rüfl imkân› sunuyor. Özel
olarak gelifltirilmifl direksi-
yon sistemi, araca, flehir iç-
lerinde ve dar alanlarda
yüksek manevra kabiliyeti
kazand›r›yor.
Sürücü ve komutan dahil,
azami 11 personelin tafl›na-
bildi¤i araçta, kap›, kapak-
lar, personel koltuklar›, si-
lah tutucular› ve iç ayd›nlat-
ma elemanlar›, personelin
konforu sa¤lanacak flekilde
tasarlanm›fl. Görev s›ras›n-
da, personelin ihtiyaç duya-
ca¤› ekipmanlar›n istiflen-
mesi için ise araç d›fl›na ko-
numland›r›lm›fl, 450 lt hac-
minde, su geçirmez bir ba-
gaj da bulunuyor.
‹klimlendirme sistemine sa-
hip olan araçta, yine perso-
nelin konforuna yönelik, ›s›
ve ses yal›t›m› da sa¤lanm›fl.
Hidrolik olarak aç›l›p kapa-
nan arka rampa sayesinde,
personelin araca binmesi ve
arac› terk etmesi kolaylaflt›-
r›l›yor. Arac›n sol taraf›nda
bulunan acil ç›k›fl kap›s› sa-
yesinde ise bir kaza duru-
munda veya atefl alt›nda iken
personelin araçtan bir an ön-
ce uzaklaflabilmesi mümkün
hale getiriliyor.

Bak›m› da Kolay
Araç alt sistemlerinin, may›n
korumal› gövdeye modüler
olarak ba¤lanmas›, alt sis-
temlere ulafl›m, bak›m ve
de¤iflim kolayl›¤›n› da bera-
berinde getiriyor.
Özellikle yürüyen aksam ve
güç aktarma sistemlerinin
bak›m ve de¤iflimindeki bu
kolayl›k, arac› s›n›f›ndaki-
lerden üstün k›lan bir di¤er
özellik olarak dikkat çeki-
yor. 30 dakikadan daha k›sa
bir sürede sökülebilen güç
grubu mimarisi, kullan›c›-
ya, harekât esnas›nda, cep-
he gerisine gitmeye gerek
kalmadan, sahada motor
de¤ifltirme olana¤› kazan-
d›r›yor.
Günümüz muharebe sahas›-
n›n gerektirdi¤i flekilde, ko-
muta kontrol, sensör, des-
tek, radar ve KBRN arac› gibi
versiyonlara adapte olabil-
mesiyle, çok say›daki farkl›
görevi icra edebilecek flekil-
de tasarlanan yeni PARS 6x6,
sadece Türk Silahl› Kuvvetle-
rinin de¤il, dost ve müttefik
ülke ordular›n›n da ihtiyaçla-
r›n›n karfl›lanmas›nda önem-
li bir alternatif olarak, öne ç›-
k›yor.
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Azami 104 km/sa h›za ulaflabilen araç, yüzde 60 dik,
yüzde 30 yan e¤imde hareket edebiliyor.





Bir kez daha bir araya geldi¤imiz
Esen’den, art›k, uzaktan komu-
tal› gözetleme ve silah sistem-

leri konusunda uzmanlaflan ve 
NÖBETÇ‹’den sonra, kara araçlar› için
YAK, deniz platformlar› için ise D-YAK
ad›n› verdi¤i silah istasyonlar›n› geliflti-
ren YSS’nin, son dönemdeki faaliyetleri
hakk›nda bilgi ald›k.

Ümit BAYRAKTAR: IDEF fuar›na 

ikinci kez kat›l›yorsunuz. IDEF 2009’dan

bugüne neler yapt›n›z? Sizin ad›n›za 

güzel geliflmeler oldu¤unu tahmin 

ediyoruz. Biraz bu geliflmelerden 

bahsedebilir misiniz?

Hayri ESEN: Sektörel stratejimizi, tek-
nolojiye dayal› ve yararl› son ürünler
gelifltirmek ve savunma sektörünün
önde gelen firmalar›ndan biri olmak
fleklinde saptam›fl ve uzaktan komutal›
bir silah platformu tasarlamakla ifle
bafllam›flt›k. IDEF 2009 fuar›nda, bu
stratejimizi, deneysel bir çal›flma olan
‹MTAKS ile sergilemifltik. O fuarda ser-
giledi¤imiz çal›flmadan bu yana, gelifl-
mifl bir mühendislik çal›flmas›na daya-
nan, art›k eskisinden tamamen farkl›
ürünler gelifltirdik.
Yani stratejimizde bir de¤ifliklik yok.
NÖBETÇ‹ ile özellikle yurt d›fl›ndan çok
ilgi görüyoruz. Baz› ülkelerle, çeflitli
projelerimizi gerçeklefltirmek üzere ifl
birli¤i çal›flmalar› yap›yoruz. 2011 y›l›,
bu ba¤lamda bizim için çok h›zl› geçiyor.
Sektörde uzun y›llard›r çal›flm›fl, dene-
yimli mühendislerden oluflan bir tasa-
r›m ve mühendislik grubumuz var. IDEF
2009’da sergiledi¤imiz ‹MTAKS, bizim
flirket olmadan yani YSS kurulmadan
önce, Yüksel Holding bünyesinde baflla-
d›¤›m›z bir çal›flmayd›. IDEF 2009’dan
sonra, yepyeni ve bambaflka bir plat-
form üzerinde çal›flt›k. Gövde tasar›m›n-
dan elektronik aksama, görüntü iflleme
yaz›l›m›ndan mekanik özelliklere kadar,
her fleyi yeni bafltan tasarland› ve yara-
t›ld›. Bu yüzden de sistemin ad›n› 
NÖBETÇ‹ koyduk. Uluslararas› alanda
da “RoboGuard” ad›n› kullan›yoruz.
NÖBETÇ‹’yi, 2010 y›l›n›n Mart ay›nda,
at›fll› bir gösterim ile Milli Savunma Ba-
kanl›¤› ve Türk Silahl› Kuvvetlerine ta-
n›tm›flt›k. NÖBETÇ‹ ile ilgili çal›flmalar›-

m›z devam ederken, di¤er yandan da
Yüksel At›fl Kulesi (YAK) ve bu ürünün
deniz platformlar›nda kullan›lacak ver-
siyonu olan D-YAK’›n tasar›m ve akabin-
de üretim çal›flmalar›m›z da bafllam›flt›.
YAK ve D-YAK, IDEF 2011’de stand›m›z-
da yer alacak. 12,7 mm makineli tüfek
monteli, stabilizasyon yetene¤i olan,
tüm yaz›l›m yetenekleri NÖBETÇ‹ ile ay-
n› olan sistemler bunlar. Di¤er örnekle-
rinden farkl› olarak, YAK, askeri birlik-
lere ve karakollara, z›rhl› muharebe

arac› gibi bir araç ile kule mevziinde gö-
zetleme ve gerekti¤inde at›fl yapabilme
yetene¤i kazand›r›yor. D-YAK ise emsal-
lerinden daha hafif ve daha güçlü olarak
tasarland›.
Yüksel Alg›lama ve Takip Sistemi (YAT)
ad›n› verdi¤imiz ve gelifltirmekte oldu-
¤umuz di¤er bir ürünümüz ise yine ka-
rakol koruma konsepti kapsam›nda ge-
lifltirdi¤imiz, çepeçevre gözetleme ya-
pabilen, karakollara çok büyük katk›lar
sa¤layaca¤›na inand›¤›m›z bir ürün.

RÖPORTAJ
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Türkiye için tamamen özgün ürünler tasarlamak 

ve üretmek maksad›yla savunma sanayisine yat›r›m

yapma karar› veren Yüksel Holding’in çal›flmalar›yla

ilgili olarak, önceki say›lar›m›zda, Yüksel Holding’in

CEO’su Emin Sazak ve Yüksel Holding flirketlerinden,

Yüksel Savunma Sistemleri A.fi. (YSS)’nin Yönetim

Kurulu Murahhas Üyesi Hayri Esen’i sayfalar›m›za

konuk etmifl ve karakollarda nöbet tutan Mehmetçik’in

daha emniyetli bir bölgeden çevreyi izlemesine ve

gerekirse ateflle müdahale edebilmesine imkân

tan›yan NÖBETÇ‹’yi konuflmufltuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Yüksel Savunma 
IDEF’e Yeniliklerle Geliyor
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Ümit BAYRAKTAR: Geçti¤imiz y›l 

Malezya’da düzenlenen DSA ve bu y›l da

Birleflik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen

IDEX fuarlar› baflta olmak üzere, 

NÖBETÇ‹’nin de aralar›nda yer ald›¤› 

çal›flmalar›n›z›n ilgiyle izlendi¤ine flahit

olduk. Sizce böyle bir ilgi, NÖBETÇ‹ 

gibi ürünlerin, Silahl› Kuvvetlerimiz

taraf›ndan kullan›lmas› için yeterli mi?

Hayri ESEN: NÖBETÇ‹, her fleyden önce
bir konsept de¤iflikli¤i önerisi. Tabi ki
yenilikçi ve azami fayda sa¤layacak
ürünler gelifltirildikçe, bu ürünler ile il-
gili kullan›m konseptleri de geliflecektir.
Çünkü Türk Silahl› Kuvvetleri, teknolojik
geliflmeleri çok yak›ndan takip ediyor.
Teknoloji de yerinde durmuyor. Kuvvet
Komutanl›klar›n›n ve Jandarma Genel
Komutanl›¤›n›n karargâhlar›nda tekno-
loji izleme birimleri var. Tarihte de tüm
yeni geliflmeleri takip eden ve uygulayan
bir gelene¤i, al›flkanl›¤› vard›r Silahl›
Kuvvetlerimizin. Türk Silahl› Kuvvetleri-
mizin tedarik planlamalar› ve tedarik
prosedürleri var. Teknolojik geliflmele-
rin paralelinde, savunma sistemleri de
gelifliyor. Biz NÖBETÇ‹’nin hedefledi¤i
görevleri ifa etme bak›m›ndan çok ya-
rarl› olaca¤›na inan›yoruz.

Ümit BAYRAKTAR: YSS olarak, 

savunma sektöründe yerinizi nerede 

görüyorsunuz? Savunma sanayisi 

otoritelerinden neler bekliyorsunuz?

Hayri ESEN: YSS olarak, sistem enteg-
ratörü kimli¤imizi ön planda tutarak,
KOB‹’lerin ve teknokent flirketlerinin
imkân ve yeteneklerini de kullanarak,
savunma sanayisine, teknolojiye dayal›,
taktik anlamda faydal› son ürünler ka-
zand›rmak ve yeni projeler gelifltirmek
gibi bir strateji izliyoruz. Yaz›l›m, elek-
tronik, mekanik tasar›m mühendisli¤i,
konfigürasyon kontrol, test mühendisli-
¤i, üretim ve sistem mühendisli¤i çal›fl-
malar›m›z çerçevesinde; elektronik
kart, sistem enstalasyon ve kablaj tasa-
r›m›, test planlama ve icras› gibi yete-
neklere sahibiz. Ana yüklenici s›fat›yla,
savunma sektöründeki di¤er firmalarla
ifl birli¤i yapmaya müsait alt yap›s› olan
bir flirketiz. Özellikle, ana yurt güvenli¤i
konusunda çal›flmalar›m›z› sürdürece-
¤iz. Silah sistemlerine yönelik mevcut
çal›flmalar›m›z›n, daha büyük çapl› si-
lahlara uyarlanmas› ve daha pek çok ye-
ni proje üzerindeki Ar-Ge faaliyetlerimiz
h›zla devam ediyor.
Amac›m›z, nihayetinde dost ülkelere
ihracat. Türk Savunma Sanayisi, tüm
dünya ülkelerinde de oldu¤u gibi, içeri-

de desteklenerek ve dolay›s›yla sonuç-
ta ihracata yönelerek büyüyebilecektir.
Bu noktada da Milli Savunma Bakanl›¤›
ve Türk Silahl› Kuvvetlerinin bizden ya-
paca¤› al›mlar›n referans› elbette bü-
yük önem tafl›yor. Çeflitli vesilelerle bir
araya geldi¤imiz, hemen hemen her ül-
ke heyetinin ilk sorusu, “Sizin ordunuz
kullan›yor mu?” oluyor. Savunma sa-
nayisinde çok geliflmifl dünya ülkeleri-
ne bakt›¤›m›zda, ordular› ve savunma
sanayisi kurumlar› taraf›ndan destek-
lendiklerine tan›k oluyoruz. Fuarlarda,
bir Frans›z subay›n›n, Leclerc tank›n›n
üzerine ç›k›p tank› tan›tt›¤›; ‹talyan Fin-
meccanica’n›n 2009 y›l›nda Ankara’da

yapt›¤› “Finmeccanica endüstri günle-
ri” adl› ifl birli¤i etkinli¤inde, ‹talyan Sa-
vunma Bakanl›¤› Silahlanma Direktörü
olan tümgeneralin üniformas› ile aç›fl
konuflmas› yapt›¤›n› gözlemledi¤imiz
bir dönemdeyiz. Bizler de benzer des-
teklerle, ülkemizi uluslararas› plat-
formda baflar›yla temsil etmeyi arzu
ediyoruz.

Hayri Bey’e, vermifl oldu¤u bilgiler için
teflekkür ediyor, YAK ve D-YAK sistem-
lerini ilk kez IDEF’te görücüye ç›karacak
olan YSS’ye, fuar ve fuar sonras›ndaki
dünya pazar›na yönelik tan›t›m çal›flma-
lar›nda baflar›lar diliyoruz.
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Dünyadaki en son tek-
nolojiyi, deneyimli ve
e¤itimli ifl gücü ile bir-

lefltirerek ortaya ç›kard›¤›
ürünlerle, Türk Savunma Sa-
nayisi'nin ad›n› s›n›rlar›m›z›n
ötesine tafl›yan Samsun Yurt
Savunma, Canik55 markal›
tabancalar›n›n büyük bölü-
münü, 4 farkl› k›taya ihraç
ediyor. 

Firman›n ürün yelpazesine
en son ekledi¤i ve 2 senelik
bir tasar›m sürecinin ürünü
olan, polimer gövdeli 
Canik55 TP-9 modeli ise
Türkiye'de ilk olarak, IDEF
2011'de kat›l›mc›lar›n be¤e-
nisine sunuluyor.
‹lk defa ABD'deki Shot 

Show 2011 Fua-
r›'nda sergiledi¤i 
TP-9'da, yeni bir
icra yay› kullanan
firma, daha önce
Türkiye'de üretimi
yap›lmayan bu yay sa-
yesinde, silah›n çal›flma
ömrünü, klasik yaylara
göre yüzde 30 oran›n-
da artt›rmay› da ba-
flard›. Elyaf katk›l›
polimerden üretilen
gövdesinin içinde
çelik saclar ile do-
nat›lm›fl bir iskelet
bulunan tabanca,
k›sa tetik mesafesi
sayesinde ise hem
emniyet güçlerinin hem de
sportif at›c›lar›n be¤enisini
kazanm›fl durumda. 15 fiflek
kapasitesi ve 645 g a¤›rl›¤› ile
Canik55 markal› tabancalar
aras›nda, kendi ebatlar›nda-
ki en hafif silah olma s›fat›n›
tafl›yan 9 mm kalibre 
TP-9’un tetik sistemi, ön ku-
rulum özelli¤ine de sahip. Bu
özellik sayesinde,
ateflleme yap›l-

d›ktan sonra
teti¤in yar›m
mesafede sabit
kalmas› ise
kul lan ›c ›ya

çok hassas at›fl yapma ola-
na¤› sa¤l›yor. Tetik mesafesi
azami 8 mm olan silah›n, te-
tik çekme kuvveti de 3,8 kg.

Ergonomi Ön Planda
Ergonomik aç›dan da önemli
yenilikleri bar›nd›ran TP-9'da
tercih edilen çift tarafl› “i¤ne
düflürme sistemi” ve “flarjör
kilidi”, silah›n hem sa¤ hem
de sol elle rahatl›kla kullan›-

labilmesine; silah›n kab-
zas›n›n avuç içine gelen

k›sm›n›n de¤iflken yap›da
olmas› ise farkl› el yap›lar›-
na göre adapte edilebilme-
sine olanak tan›yor. Gezi
kullan›c›n›n gözüne göre

ayarlanabilen tabanca-
n›n gövdesinde yer

alan “pikatini ray”,
askeri standartlara
uygun, her türlü fe-

ner ve lazerin de silaha
monte edilebilmesini olanak-
l› hale getiriyor.
Canik55 TP-9 modeliyle Türk
Silahl› Kuvvetlerinin yan› s›ra
yabanc› ülke ordular›n›n da
envanterine girebilmek için
pazarlama çal›flmalar›n› h›z-
land›ran Samsun Yurt Sa-
vunma, Ar-Ge departman›n-
daki çal›flmalar›n› da yo¤un-
laflt›rd›. 9 mm, .40 ve .380 ka-
librelerde üretilen mevcut
Canik55 modellerine ek ola-
rak .40 ve .45 kalibrelerdeki
TP-9 versiyonlar›n›n geliflti-
rilmesi çal›flmalar›n› sürdü-
ren ve esas olarak ABD pa-
zar›n› hedefleyen firma, daha
flimdiden ürünün birçok ülke
pazar›nda sat›lmas› için çe-
flitli anlaflmalar da imzalad›.
Polimer gövdeli TP-9'un Tür-
kiye'deki tan›t›m çal›flmala-
r›na IDEF ile bafllayan firma,
bu özgün ürünü, Türk Silahl›
Kuvvetleri ve Emniyet Teflki-
lat›'n›n be¤enisine sunman›n
hakl› gururunu yafl›yor.

HABER-ANAL‹Z
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IDEF’te Karadeniz Rüzgâr›:
Samsun Yurt Savunma
Do¤u Karadeniz Silah Projesi kapsam›nda kurulan ve projenin Samsun aya¤› olarak

1999 y›l›nda üretime bafllayan Samsun Yurt Savunma, bugün ulaflt›¤› noktada,

müflterilerine farkl› tip ve mekanizmalara sahip, 13 farkl› tabanca modeli sunuyor.

Ortak özellikleri; yüksek kalite, ayr›cal›kl› tasar›m, uzun kullan›m ömrü ve 

hassasiyet olarak özetlenebilen Samsun Yurt Savunma’n›n Canik55 markal› 

tabancalar›, ülkemiz s›n›rlar› içerisindeki sat›fl baflar›s›n›n yan› s›ra uluslararas›

pazarda da hat›r› say›l›r bir al›c› kitlesi taraf›ndan tercih ediliyor. Fuarda Türkiye'de

ilk kez tan›t›lacak Canik55 TP-9 modelini sergileyen Samsun Yurt Savunma,

Karadeniz insan›n›n silahlara olan tutkusundan do¤an, y›llara dayal› kültürün

verdi¤i manevi güç ile IDEF 2011'de yeniden rakiplerinin karfl›s›na ç›k›yor.
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Gün geçtikçe büyüyen ve
daha dinamik bir yap›-
ya kavuflan savunma

sanayimizin, kuflkusuz en
önemli yap›tafllar›ndan birisi
olan ASELSAN, bugün, ilk ku-
rulufl amac›n›n çok ötesinde
baflar›lara imza at›yor. 
ASELSAN'›n günümüzde
ulaflt›¤› nokta, hepimiz ad›na
heyecan verici. Askeri telsiz-
ler üretmek amac›yla yola
ç›km›fl bir firma olarak, bu-
gün, insans›z araçlardan ra-
dar sistemlerine, s›n›r güven-
lik sistemlerinden komuta
kontrol sistemlerine kadar
çok genifl bir yelpazedeki çö-
zümleriyle hizmet veren
ASELSAN, art›k yaln›zca ül-
kemizin de¤il, dünyan›n da
elektronik devlerinden birisi
olmufl durumda.
Türkiye olarak, ev sahibi oldu-
¤umuz IDEF 2009’a da, “ev sa-
hibi” s›fat›na yak›fl›r bir kat›l›m
gerçeklefltiren ASELSAN, bu
sefer de gelene¤i bozmam›fl
görünüyor. Fuarda ön plana
ç›kacak sistemler aras›nda
ise insans›z araçlar, hava

savunma sistemleri, deniz
platformlar›na ve kara sula-
r›n›n güvenli¤ine yönelik sis-
temlerle s›n›r güvenli¤i sis-
temleri bafl› çekiyor.

‹nsans›z Araçlar 
Ailesinin Yeni Üyesi:
Dalk›l›ç
Gelifltirdi¤i ‹zci isimli insans›z
kara arac› ile bu alanda
önemli bir bilgi birikimi edi-
nen ASELSAN’›n, insans›z
kara arac› ailesinin yeni üyesi
olan ve ilk kez IDEF 2011’de
sergilenen Dalk›l›ç, paletli ve
çok maksatl› bir muharebe
robotu. De¤iflen kullan›c› ihti-
yaçlar›na göre, gözetleme ve
istihbarat toplama görevleri
ile patlay›c› düzenekleri, pat-
lamam›fl mühimmatlar ve
flüpheli cisimlerin keflfi ve za-
rars›z hale getirilmesinde
kullan›labilece¤i de¤erlendi-

rilen Dalk›l›ç, tek bir personel
taraf›ndan uzaktan idare edi-
lebilen, de¤iflik arazi koflulla-
r›nda kullan›labilen, ayr›ca
çok ifllevli robotik kol ve silah

tafl›yabilen bir araç. Üze-
rinde yer alan robotik

kol, gözetleme siste-
mi ve ASELSAN ürü-

nü olan Kirpi RCIED elektro-
nik kar›flt›r›c› (jammer) saye-
sinde, karakol korumas› ve
güvenli bölgelerin oluflturul-
mas› gibi ifllevleri de yerine
getirebilen Dalk›l›ç -elektro-
nik harp (EW)- iflçi konfigü-
rasyonu, farkl› faydal› yükler-
le donat›lm›fl 5 farkl› konfigü-
rasyonu bulunan Dalk›l›ç’›n,
fuarda sergilenen iki mode-
linden biri. Di¤er konfigüras-
yonlar ise flöyle:
� Gözetleme sisteminin 

yan› s›ra 7,62 mm’lik 
bir silaha sahip olup 
keflif-gözetleme ve silahl›
koruma görevlerini 
yerine getirebilen 
Dalk›l›ç-Savaflç›,

� Keflif-gözetleme, ileri 
gözetleme, üç boyutlu 
haritalama, otomatik 
hedef tespiti-takibi 
yapabilen ve geliflmifl 
otonomi özelliklerine 
sahip olan, bunlara ek 
olarak konvoy veya 
“Tek Er” deste¤i sa¤layan
Dalk›l›ç-‹zci,

HABER-ANAL‹Z

Türkiye’nin Gururu 
ASELSAN Baflar›lar›yla

IDEF’i Sall›yor Türk Savunma Sanayisi'nin önde gelen
firmalar›ndan biri olan ve gerek 
gelifltirdi¤i kritik teknolojiler gerekse
de yer ald›¤› önemli projelerle s›k s›k
gündeme gelen ASELSAN, Türkiye'de
gelifltirilen ileri teknolojili savunma
ürünlerinin topyekûn sergilenece¤i 
yeni bir IDEF’te de¤iflmez yerini 
al›yor. Bir önceki IDEF'te, stand›n› 
gezen ziyaretçilere, kendilerini firma
tesislerinde hissettirecek kadar büyük
bir alanda kabiliyetlerini sergileyen
ASELSAN, bu fuarda, bir öncekini 
gölgede b›rak›yor.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com
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Dalk›l›ç, paletli ve
çok maksatl› bir 
muharebe robotu



� Üzerindeki çok maksatl›
robotik kol sayesinde, 
patlamam›fl mühimmat ve
flüpheli cisimlerin tespiti,
teflhisi ve imhas› gibi 
birçok tehlikeli görevi 
personeli tehlikeye 
atmadan yerine getirebilen
Dalk›l›ç-‹flçi,

� Üzerinde gözetleme 
sistemi ve ASELSAN 
ürünü Kirpi elektronik 
kar›flt›r›c›s› bulunan 
Dalk›l›ç-Kirpi.

Görevlere özel olarak geliflti-
rilen bu farkl› modellerle in-
sans›z kara araçlar› konu-
sundaki uzmanl›¤›n› ortaya
koyan ASELSAN, bu uzman-
l›¤›n› MAGIC 2010 adl› ulusla-
raras› bir yar›flmada da ser-
gilemiflti. Amerikan Savun-
ma Bakanl›¤› ve Avustralya
Savunma Bakanl›¤› taraf›n-
dan düzenlenen ve çoklu-ro-
bot araçlar›n, keflif-gözetle-
me ve istihbarat görevlerini
yerine getirmek üzere, dina-
mik bir yerleflim alan›nda
tehditleri tespit edip etkisiz
hale getirdi¤i yar›flmada
ASELSAN, Kapadokya Tak›-
m› ile 4’üncü olmufltu.
ABD’den Ohio State, Türki-
ye’den ODTÜ Görüntü ‹flleme
ve Robotik Laboratuarlar› ile
Bilkent ve Bo¤aziçi Üniversi-
telerinden uzmanlar›n yer
ald›¤› ve ASELSAN’›n li-
derli¤ini yürüt-
tü¤ü Kapadokya
Tak›m›, yar›fl-
maya “Peri”
adl› robotlarla
kat›lm›flt›.

Tesis ve S›n›r 
Güvenli¤inde 
ASELSAN Ayr›cal›¤›
Fuarda sergilenen sistemler
aras›nda yer alan Kritik Tesis
ve Altyap› Güvenli¤i Sistemi,
Kablosuz Alg›lay›c› A¤lar Sis-
temi, Kara S›n›rlar› Güvenlik
Sistemi ile Tafl›nabilir Oto-
nom S›n›r ve Genifl Alanlar
‹leri Gözetleme Sistemi, hem
güvenlik seviyesi yüksek bir
ortama ihtiyaç duyan flirket-
lerin ve baz› devlet kurulufl-
lar›n›n hem de s›n›r güvenli-

¤inin desteklenmesi gereken
ülkelerin yöneticileri taraf›n-
dan dikkatle incelenecek sis-
temlerin bafl›nda geliyor.
Ülkemizin, özellikle do¤u
bölgelerinde yaflanan s›n›r
ihlalleri ve kaçakç›l›k gibi
tehditlere yönelik olarak, söz
konusu bölgelerde, anl›k ha-
reketlerin tespiti ve tan›m-
lanmas› konular›nda kesinti-
siz hizmet veren ASELSAN
Kara S›n›rlar› Güvenlik Sis-
temleri (KSGS), esnek sistem
mimarisine sahip komuta
kontrol, haberleflme ve sen-
sör / gözetleme sistemleriy-
le, farkl› kullan›c› ihtiyaçlar›-

na cevap verebilmeyi
amaçl›yor. Keflif
gözetleme araçla-
r›, insans›z sis-
temler ile sensör

kulelerinden
oluflan ve
hem gece

hem de gün-
düz, zorlu hava
ve arazi koflul-

lar›nda, opera-
tör kontrolünde, uzaktan

iflletimde veya bilgisayar
kontrolünde otonom olarak
görev yapabilen entegre sen-
sör sistemleri sayesinde
KSGS, istenilen bir bölgede
yüksek do¤rulukta tehdit
tespiti, teflhisi, tan›mlanmas›
ve izlenmesi faaliyetlerini ye-
rine getirebiliyor. ‹lgili alan-
dan elde edilen verilerin, tüm
komuta kontrol katmanla-
r›nda an›nda izlenebilmesi ve
tehdidin yeri, h›z› ve hareket
biçimi gibi anl›k olarak de¤i-
flen tüm bilgilerin, say›sal bir

harita üzerinde görüntülene-
bilmesi sayesinde de gözet-
leme iflleminin güvenilirli¤i
de artt›r›l›yor.
Bu sistemlerden biri olan
Kritik Tesis ve Altyap› Güven-
li¤i Sistemi (KTAGS), karadan
ya da denizden gelebilecek
her türlü tehdidi tespit edi-
yor, tan›ml›yor ve takip edi-
yor. Elektro-optik sistemler,
gözetleme radar›, otomatik
tan›mlama sistemleri ve
kablosuz alg›lay›c› a¤lar gibi
sistemlerin de yard›m›yla,
tesisin ya da korunmas› iste-
nen bölgenin durumsal far-
k›ndal›¤›n› artt›ran KTAGS,
elektronik güvenlik çiti ve
gözetleme kulesi gibi bile-
flenleriyle tesisin güvenli¤ini
sa¤larken, insans›z araçlar
ve frekans kar›flt›r›c›lar vas›-
tas›yla da karfl› tedbir ve mü-
dahale imkân› sunuyor. Te-
mel ifllevleri tehdidin tespiti
ve tan›mlanmas›, durumsal
fark›ndal›¤›n sa¤lanmas›,
karfl› tedbir ve müdahale bi-
rimleri yönetimi, bilgi yöneti-
mi ile tesis içi ve tesis d›fl› ile
haberleflmenin sa¤lanmas›
olan KTAGS, alg›lay›c›lar›n›n
ve karfl› birimlerinin kontro-
lünü, alg›lay›c›lardan elde
edilen tüm verinin kablolu ya
da kablosuz haberleflme sis-
temleri vas›tas›yla komuta
kontrol merkezine aktar›l-
mas› suretiyle gerçeklefltire-
biliyor.
Benzer görevleri yerine ge-
tirmek üzere gelifltirilen
Kablosuz Alg›lay›c› A¤lar Sis-
temi ise kritik bölgelerin gü-
venli¤inin, uzaktan kuman-

dal› sensörler yard›m›yla
sa¤lanmas›n› hedefliyor.
Uzaktan kumandal› sensör
üniteleri, a¤ geçitleri, komu-
ta kontrol bilgisayar› ve di¤er
destek ekipmanlar›ndan olu-
flan sistem, korunmas› iste-
nen bölgeye giren unsurlar›
tespit etmek amac› ile genifl
sahalara veya binalar›n çev-
resine kurulabiliyor.
Kara s›n›rlar›n›n güvenli¤inin
sa¤lanmas› konusunda yü-
rütülen çal›flmalar aras›nda
önemli yer tutan projelerden
bir di¤eri ise Tafl›nabilir Oto-
nom S›n›r ve Genifl Alanlar
‹leri Gözetleme Sistemi, 
TALOS. Avrupa Birli¤i (AB)
s›n›rlar›n›n günden güne
genifllemesi ve buna paralel
olarak da s›n›r güvenli¤i so-
rununun daha da önem ka-
zanmas› sonucu gündeme
gelen TALOS, AB 7'nci Çer-
çeve Program›, Güvenlik Te-
matik Alan› kapsam›nda yü-
rürlü¤e konmufltu. 10 farkl›
ülkeden 14 firman›n kat›l›m
gösterdi¤i ve ASELSAN'›n
yüzde 17,4, Savunma Tek-
nolojileri Mühendislik A.fi.
(STM)'nin de yüzde 10,6'l›k
payla; yani Türkiye'nin top-
lam yüzde 28'lik bir payla
yer ald›¤› proje kapsam›nda,
AB ülkelerine, kara, hava,
deniz ve nehir bölgeleri için
kontrolsüz s›n›rlar ile genifl
alanlarda keflif ve gözetle-
me görevlerini yerine geti-
recek yap›da yenilikçi, tafl›-
nabilir ve otonom kabiliyet-
lere sahip maliyet etkin bir
sistem çözümü sunulmas›
hedefleniyor.
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Cumhurbaflkan› Gül, 
ASELPOD hakk›nda 

bilgi al›yor.



ASELSAN, Havada
Kufl Uçurtmuyor
Üstlendi¤i projelerde, tasa-
r›m ve gelifltirme kabiliyetle-
rinin kendi bünyesinde kaza-
n›lmas›na yönelik çal›flmalar
yürüten ASELSAN, bu yönde-
ki uygulamalar›n›n meyvesini
hava savunma sistemleri
alan›nda da al›yor. Yurt için-
de tercih edilmelerinin yan›
s›ra d›fl pazarda da hat›r› sa-
y›l›r bir potansiyel tafl›yan ha-
va savunma sistemlerine de
IDEF’te önemli bir yer ay›ran
ASELSAN, sahip oldu¤u tek-
nolojik altyap›y› kullanarak,
alçak ve orta irtifalara yöne-
lik, namlulu hava savunma
sistemleri ile füzelere dayal›
hava savunma sistemlerinin
temel bileflenleri olan radar,
komuta kontrol, at›fl kontrol
ve haberleflme alt sistemle-
rini, tamamen milli imkan-
larla gelifltiriyor. Hava sa-
vunma sistemlerinin sistem
seviyesi tasar›m›, üretimi,
entegrasyonu ve testi konu-
sunda da gerekli tüm yete-
neklere sahip olan firma,
fuarda Kunda¤› Motorlu
Namlulu Alçak ‹rtifa Hava
Savunma Silah Sistemi 
(KMNA‹HSSS)’yi, Hollanda
Kaideye Monteli Stinger Kon-
figürasyonunu, ASELSAN
Hava Savunma At›fl Kon-
trol Sistemi, AMG (Anten-
na Mast Group) ve su üs-
tü platformlar›na yönelik
silah tareti çözümlerini zi-
yaretçilere tan›t›yor.
ASELSAN stand›nda yer alan
sistemlerden birisi olan

KMNA‹HSSS, Kara Kuvvet-
leri Komutanl›¤› (K.K.K.l›-
¤›)'n›n ihtiyaçlar› kapsam›n-
da, gerek hareketli birlikle-
rin gerekse de askeri tesis-
ler ve stratejik noktalar›n

hava savunmas›nda görev
yapmak üzere gelifltiriliyor.
Silah sistemi araçlar› (SSA)
ile bu araçlar›n komutas›n›
üstlenen komuta kontrol
araçlar›ndan
(KKA) oluflan
ve temel
g ö r e v i
z›rhl› mekanize
birliklerin hava sa-
vunmas›n› sa¤la-

mak olan KMNA‹HSSS, bu
birliklerle uyumlu hareket
edebilmesini sa¤lamak
amac›yla, z›rhl› ve paletli bir
tafl›y›c› araca entegre edile-
bilecek flekilde tasarland›.
Zorlu arazi flartlar›nda görev
yapan ve hedefin tespit edil-
mesi, dost / düflman teflhisi-
nin yap›lmas›, takibe al›n-
mas› ve etkisiz hale getiril-
mesi için gerekli tüm fonksi-
yonlar›, yaln›zca kendi alt
sistemlerini kullanarak ger-
çeklefltirebilen sistem, 1
adet KKA ve ona ba¤l› 3 adet
SSA'dan oluflan tak›mlar ha-
linde, otonom olarak görev
yapabilecek. KKA’da yer
alan üç boyutlu arama rada-
r› ve komuta kontrol unsur-
lar› ile SSA’da yer alan ter-

mal ve TV kameralar, takip
radar› ve at›fl kontrol unsur-
lar›, görev s›ras›nda birbiriy-
le eflgüdüm içerisinde çal›-
flacak. Ayr›ca KMNA‹HSSS,

K.K.K.l›¤›-
n›n di¤er

unsurlar› ile
bütünlü¤ün sa¤-

lanmas› ve mevcut
hava savunma flemsi-

yesine kolayl›kla entegre
edilmesi amac›yla, yine
ASELSAN taraf›ndan geliflti-
rilen Hava Savunma Erken
‹kaz ve Komuta Kontrol Sis-
temi (HER‹KKS) koordinas-
yonunda görev yapacak.
ASELSAN taraf›ndan fuarda
tan›t›lacak olan bir di¤er sis-
tem de, Hollanda Kraliyet
Ordusu taraf›ndan aç›lan
ihaleyi kazanan ve 2008 y›-
l›nda da, toplam 18 adet sis-
temin tamam›n›n Hollan-
da'ya tesliminin tamamlan-
d›¤› Kaideye Monteli Stinger
(KMS) sistemi. Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)'n›n kullan-
d›¤› KMS'lerle benzer 
yap›da olan bu sistemler, 
Hollanda Silahl› Kuvvetleri-
nin FGBADS (Future Ground

Based Air Defense System /
Gelece¤in Kara Konufllu Ha-
va Savunma Sistemi)'nin ki-
lit ö¤elerinden biri olarak
kullan›l›yor. Di¤er yandan
KMS sistemlerine yönelik
ürün yelpazesini geniflletme
çal›flmalar›n› sürdüren
ASELSAN, Yak›n ve Uzak
Do¤u potansiyel müflterilere
yönelik olarak gelifltirmeye
bafllad›¤›, Kaideye Monteli
IGLA sistemini de tamamla-
d›. Bu ülkelerde, hâlihaz›rda
kullan›lan ya da gelifltirilme
aflamas›nda olan füze ve
araçlara uygun olarak ge-

lifltirilen Kaideye Monteli 
IGLA'n›n, yüksek bir yurt d›-
fl› sat›fl potansiyeli oldu¤u
de¤erlendiriliyor.
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Kunda¤› Motorlu Namlulu 
Alçak ‹rtifa Hava Savunma 
Silah Sistemi 
(KMNA‹HSSS)

Kaideye Monteli IGLA 
Hava Savunma Sistemi

ASELSAN Hava Savunma 
At›fl Kontrol Sistemi (AHSAKS)





Di¤er yandan, su üstü plat-
formlar›n hava savunma ihti-
yac›na yönelik çözümler de
gelifltiren ASELSAN, küçük
su üstü platformlar taraf›n-
dan kullan›labilecek hafif ta-
retler üzerinde çal›flmalar›n›
sürdürüyor.

Alt Sistemlere de
ASELSAN ‹mzas›
Hava savunma sistemlerinin,
sistem seviyesi tasar›m›,
üretimi, entegrasyonu ve
testi konusunda önemli bir
konumda bulunan ASELSAN,
bu sistemlerin temel bile-
flenlerini de yurt içi imkân-
larla gelifltiriyor. Bunun
önemli bir örne¤i olan Hava
Savunma At›fl Kontrol Siste-
mi (AHSAKS), 35 mm çekili
hava savunma toplar› ile Çe-
kili Alçak ‹rtifa Hava Savun-
ma Füze Sistemi’nin 
(ÇA‹HSFS) at›fl ve komuta
kontrolünü üstleniyor. Ko-
muta kontrol ve at›fl kontrol
fonksiyonlar›n› gerçekleflti-
recek donan›m›n yan› s›ra
arama radar›, takip radar›,
elektro-optik sensörler ve
haberleflme unsurlar›n› içe-
ren AHSAKS, hedefin tespit
edilmesi, dost / düflman tefl-
hisinin yap›lmas›, takibe al›n-
mas› ve etkisiz hale getiril-
mesi için gerekli tüm fonksi-
yonlar›, sadece kendi alt sis-
temlerini kullanarak gerçek-
lefltirebilecek. Namlulu si-

lahlar ve füze sistemleri ile
katmanl› bir hava savunma
yap›s› oluflturan sistem, 
HER‹KKS hava savunma
flemsiyesi kapsam›nda yer
almas›ndan dolay›, di¤er ha-
va savunma unsurlar› ile ko-
ordinasyon içerisinde görev
yapma kabiliyetine de sahip
olacak. AHSAKS’ye ba¤l› ola-
rak çal›flacak, 35 mm çekili
hava savunma toplar›n›n,
ASELSAN taraf›ndan moder-
nize edilmesi ise entegre bir
hava savunma çözümünün
tamamen yurt içi olanaklarla
oluflturulmas› aç›s›nda önem-
li bir örnek teflkil ediyor.
Yurt d›fl›ndaki firmalar ile ifl
birli¤ine de büyük önem ve-
ren ve Raytheon firmas›n›n
onayl› alt yüklenicisi olan
ASELSAN, ABD'li firma ile
imzalad›¤› sözleflme kapsa-
m›nda, Birleflik Arap Emir-
likleri'ne teslim edilecek
olan Patriot uzun menzilli
hava savunma ve füze savun-
ma sisteminin ana bileflenle-
rinden olan Antenna Mast
Group (AMG) sisteminin son
ürün entegratörlü¤ünü yap›-
yor. Önümüzdeki y›llarda,

benzer projelerdeki ifl pay›-
n›n giderek artaca¤› öngörü-
len ASELSAN'›n, denizalt› sa-
vunma harbine yönelik ola-
rak gelifltirilen, Denizalt› Sa-
vunma Harbi (DSH) Roketi
At›c› Sistemi de fuarda tan›t›-
lan sistemler aras›nda yer
alacak.
Sonarlar›n k›y› sular›nda et-
kin olarak kullan›lamamas›,
denizalt› tehdidinin ancak
çok k›sa mesafelerden tespit
edilebilmesinin yan› s›ra
sahte temas olas›l›¤›n›n art-
mas›n› da beraberinde getiri-
yor. Böylesi bir durumda da
olas› tehditlere karfl› her se-
ferinde torpido ile cevap ver-
mek, maliyet etkinlik ve gü-
venilirlik aç›s›ndan tercih
edilen bir yöntem de¤ildir.
ASELSAN taraf›ndan, bu
problemleri ortadan kald›r-
mak amac›yla, özellikle k›y›-
ya yak›n sularda DSH icra
eden küçük su üstü plat-
formlara yönelik olarak ge-
lifltirilen DSH Roket At›c› Sis-
temi, farkl› büyüklükteki su
üstü platformlara da entegre
edilebiliyor. Sabit ya da hare-
ketli olarak, karaya da ko-

nuflland›r›labilen sistem, gü-
dümlü mermilere veya yak-
laflan torpidolara karfl›, alda-
t›c› ve kar›flt›r›c›lar›n at›lma-
s›n›n yan› s›ra nihai savunma
kademesi olarak da kullan›-
labiliyor. Savafl yönetim sis-
temine entegre edilebilen ve
at›fl için gerekli bilgileri, ba¤-
l› oldu¤u platformun mevcut
alg›lay›c›lar›ndan temin eden
DSH Roket At›c› Sistemi, at›-
fla haz›r durumdaki 6 adet
roketiyle salvo at›fl da yapa-
biliyor.

Korsanlara Geçit Yok
DSH icra eden su üstü
platformlara yönelik bir
aktif savunma sistemi olan
DSH Roket At›c› Sistemi'ni
baflar›yla gelifltiren ve
ürün yelpazesine katan 
ASELSAN'›n, yine deniz
platformlar›na ve karasula-
r› güvenli¤ine yönelik ola-
rak gelifltirdi¤i radar, ko-
muta kontrol sistemleri ve
karfl› tedbir sistemleri de
IDEF’te sergileniyor. Bu ko-
muta kontrol sistemlerin-
den biri de, Combat Silah ve
Sensör Kontrol Sistemi. 
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Su üstü platformlar için silah tareti

Combat Silah ve Sensör Kontrol Sistemi





Su üstü taktik platformlarda
silah, sensör, seyir, muha-
bere ve komuta kontrol ifl-
levlerinin, do¤ru, h›zl› ve bü-
tünleflik flekilde yerine geti-
rilmesini sa¤layan bir deniz
görev sistemi olarak tan›m-
layabilece¤imiz Combat Si-
lah ve Sensör Kontrol Siste-
mi, korsanlarla mücadele,
k›y›, liman ve yüksek de¤er-
likli platform korumas›, özel
birlik destek, istihbarat top-
lama, arama ve kurtarma
gibi görevlerin icra edilebil-
mesi amac›yla deniz plat-
formunda yer alan sistem-
leri koordine eden bir sis-
tem. Temel olarak sensör-
lerin kontrolünü, sensörler
ile silah sistemleri aras›n-
daki koordinasyonu ve elek-
tro-optik keflif ve gözetleme
faaliyetlerini yerine getiren
Combat, modüler sistem
mimarisi sayesinde, küçük
ve orta ölçekli deniz plat-

formlar› ile bu platformlar-
da yer alan, farkl› silah, sen-
sör ve haberleflme sistem-
lerine göre de kolayl›kla
uyarlanabiliyor.
ASELSAN'›n korsanlarla mü-

cadele için gelifltirdi¤i bir
baflka sistem olan, Korsan-
l›kla Mücadele Sistemi, Kor-
kut ise; keflif, gözetleme, ko-
muta kontrol ve müdahaleye
yönelik fonksiyonlar› ile seyir

halindeki ticari gemilerin,
korsan ve terör sald›r›lar› gi-
bi asimetrik tehditlere karfl›
korunmas›n› sa¤lamay›
amaçl›yor. Yüksek perfor-
mans sunan maliyet etkin bir
çözüm olarak dikkat çeken
Korkut da uyarlanabilir sis-
tem ve yaz›l›m mimarisine
sahip. Sistem; silah ve sen-
sör kontrol sistemi (Combat),
korsanl›kla mücadele komu-
ta ve bilgi merkezi (Gözetle-
yici) ve korsanl›kla mücadele
amaçl› bilgisayar destekli bir
taktik platform olan Yonca-
Onuk Tersanesi’nin Kangal
ani müdahale botu olmak
üzere, 3 temel unsurdan olu-
fluyor.
Bu unsurlardan Gözetleyici,
içinde bulunulan durum hak-
k›nda gerçek zamanl› bilgiler
toplayarak durum de¤erlen-
dirmesi yap›lmas›, en nihaye-
tinde de nas›l bir yol izlenece-
¤ine karar verilmesi ve buna
ba¤l› olarak da müdahale un-
surlar›n›n harekete geçiril-
mesini sa¤l›yor. Kangal ise
komuta ve bilgi merkezi ile
koordineli ya da ba¤›ms›z
olarak gerçeklefltirebildi¤i
operasyonlarla keflif, gözet-
leme ve müdahale görevleri-
ni yerine getiriyor. 12,7 mm
Stabilize Makineli Tüfek Plat-
formu (STAMP) ve 25 mm
Stabilize Top (STOP) ile dona-
t›labilen Kangal, asimetrik
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Korsanl›kla Mücadele Sistemi Korkut

Su Üstü Gemileri ‹çin
Torpido Karfl› Tedbir

Sistemi H›z›r



tehditlere karfl› h›zl› ve etkili
bir çözüm olarak öne ç›k›yor.
ASELSAN, Sahil Gözetleme
Radar Sistemi (SGRS) ile de
korsanlarla mücadelen çok,
k›y› ve limanlar›n güvenli¤i, in-
san kaçakç›l›¤› ve yasa d›fl›
göçe karfl› savafl, deniz trafi¤i-
nin yönetimi, arama ve kur-
tarma çal›flmalar› ile bal›kç›l›k
faaliyetlerinin kontrolünü
sa¤lamay› amaçl›yor. Tan›m-
lanan sahil bölgesindeki su
üstü platformlar›n›n tespiti ve
tan›mlanmas› ile su alt› plat-
formlar›n›n tespiti ve s›n›flan-
d›r›lmas›n› sa¤layan SGRS'nin
ana bileflenleri, sahil bölge-
sinde konufllu gözetleme is-

tasyonlar› ile ulusal ya da böl-
gesel komuta kontrol merke-
zinden olufluyor. Sahil gözet-
leme istasyonlar›n›n radar,
elektro-optik alg›lay›c›lar, su
alt› gözetleme sistemleri ve
insans›z deniz araçlar› vas›ta-
s›yla elde etti¤i veriler, komu-
ta kontrol merkezlerine iletil-
dikten sonra, burada füzyon ve

korelasyon algorit-
mas› arac›l›¤›yla bir-
lefltirilerek tan›ml›
deniz resmi olufltu-
rulabiliyor.

Karfl› Tedbir
Sistemleri 
Hayat Kurtar›yor
ASELSAN’›n deniz sistemle-
rine iliflkin çözümleri de
IDEF faaliyetlerinin önemli
bir bölümünü oluflturuyor.
Denizde bulunulan bölgenin
derinli¤ini ölçme konusun-
daki çözüm olan Kulaç ‹s-
kandil Sistemi ile ASELSAN,
klasik iskandil gereksinimle-
rinin yan› s›ra modern a¤
destekli yap›lar›n gerektirdi-
¤i otomasyon için altyap› im-
kân› da sunuyor. Farkl› ihti-
yaçlara göre uyarlanabilen
ve yüzde 1'den küçük olan öl-
çüm aral›¤›yla hassas öl-
çümler yapabilen sistem,
1000 metreye kadar olan de-
rinlikleri ölçebiliyor ve opsi-
yonel olarak dip profilini de
sergileyebiliyor.
Su alt›nda ve üstünde karfl›-
lafl›labilecek tehditlerden

korunman›n etkili yollar›n-
dan bir di¤eri olan karfl› ted-
bir sistemlerine de fuarda
yer veren ASELSAN, Su Üstü
Gemileri için Torpido Karfl›
Tedbir Sistemi H›z›r ile uzun
menzilden torpido tespiti,
hassas tehdit takibi ve kü-
tüphane destekli s›n›fland›r-
ma yapabiliyor. Operatör
müdahalesine ihtiyaç duy-
madan tam otomatik savun-
ma tedbirlerini gerçekleflti-
rebilen ve sak›nma rotas›
tavsiyesi verebilen H›z›r, ge-
nifl ve dar bant akustik kar›fl-
t›rma ve sahte hedeflerle
tehditlere karfl› önemli bir
koruma oluflturuyor. Geliflti-
rilebilir bir mimariye sahip
olan sistem, 6 adedin üzerin-
deki hedefi izleyebiliyor ve
taarruz durumundaki, 2’den
fazla torpidoya ayn› anda
müdahale edebiliyor.
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Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS)

Torpidolara Karfl› Ak›ll› Akustik Savunma Dekoyu Zoka

Denizalt› Torpido 
Karfl› Tedbir Sistemi

Zargana



Su üstü platformlar taraf›n-
dan kullan›lan H›z›r ile te-
melde ayn› görevi yerine ge-
tiren ve benzer çal›flma
prensibine sahip olan Deni-
zalt› Torpido Karfl› Tedbir
Sistemi Zargana ise ad›ndan
da anlafl›labilece¤i üzere de-
nizalt›lar için gelifltirildi.
Operatör taraf›ndan elle kon-
trol edilebilen Zargana, oto-
matik olarak, gerçek zaman-
l› veri sa¤layan denizalt› sen-
sör ve sistemleri ile entegre
biçimde de çal›flabiliyor.
H›z›r ve Zargana sistemleri
taraf›ndan sa¤lanan sak›nma
manevras› önerisi hayata ge-
çirilebildi¤i durumlarda, bu
manevran›n baflar›s›n› artt›r-
mak için gelifltirilen, Torpi-
dolara Karfl› Ak›ll› Akustik

Savunma Dekoyu Zoka da al-
datma ve kar›flt›rmalar ile
gürültü engeli yaratarak,
yaklaflmakta olan torpidoya
karfl›, platforma hayati öne-
me sahip olan zaman kazan-
d›rmay› sa¤l›yor. At›fl önce-
sinde programlanabilen Zo-
ka, uygulayabilece¤i takti¤i,
modern sinyal iflleme ve ka-
r›flt›rma tekniklerini, durum
fark›ndal›¤› ile birlikte kulla-
narak, at›fltan sonra da oto-
matik olarak seçebiliyor.

Cumhurbaflkan›
Gül’ün Gurur Vesilesi 
Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül’ün, geçti¤imiz ay tesisle-
rini ziyaret ederek inceleme-
lerde bulunmas› da IDEF ön-
cesi ASELSAN’a ayr› bir mo-
ral kayna¤› oldu. Gezisinin
ard›ndan gazetecilere hitap
eden Cumhurbaflkan› Gül,

“Bugün gördüklerimden ger-
çekten çok gururland›m.
ASELSAN'› çok yak›ndan ta-
kip ediyorduk; ama gelip biz-
zat görmek gerçekten ayr›ca
etkiledi” dedi. ASELSAN’da
en yüksek teknolojiyle, sa-
vunma sanayisinin deniz, ha-
va, kara alanlar›nda her türlü
ihtiyac›n karfl›land›¤›n› belir-
ten Gül, flöyle devam etti:
“Gördüklerim flunu gösteri-
yor ki burada teknoloji üretili-
yor. Teknoloji transfer edil-
miyor art›k. Türkiye'yi hep
beraber götürmek istedi¤i-
miz yer bu zaten. Teknoloji
üreten, bunu satan, bunlar›
tasarlayan ve yüksek tekno-
lojiyle art›k kendisini kabul
ettiren bir ülke olmas›. 
ASELSAN, kendisi esas beyin
olarak 2200 mühendisle ta-
sarl›yor, en ileri teknolojiyi en
sofistike araçlar›, cihazlar›
tasarl›yor, onlar› dizayn edi-
yor, her fleyini, modellerini
üretiyor, bu ürünleri nihai
üretim ç›kart›rken de tüm
çevre sanayi, sadece Anka-
ra'da de¤il, ‹stanbul'dan Ana-
dolu'nun pek çok flehrine ka-
dar alt yüklenicileri olan 
KOB‹'lere yapt›r›yor ve niha-
yetinde, onlar, gördü¤ünüz
gibi önce kendi ihtiyaçlar›m›-
z›, daha sonra da baflka ülke-
lerin ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor.”
Gezinin ard›ndan, ASELSAN
Yönetim Kurulu Baflkan› Ha-

san Memiflo¤lu taraf›ndan,
Cumhurbaflkan› Gül'e, teflek-
kür plaketi ve Hollanda'ya ih-
raç edilen Kaideye Monteli
Stinger Hava Savunma Siste-
mi maketi de sunuldu.

Her ‹htiyaca 
ASELSAN
Farkl› alanlardaki kullan›-
c›lar›n farkl› ihtiyaçlar›na
yönelik çözümlerini IDEF’e
tafl›yarak, neredeyse her
ihtiyaca hitap eden bir ürü-
nü bulundu¤unu gösteren
ASELSAN, savunma sanayi-
mizde adeta bir “okul” görevi
de görerek, pek çok alanda
ülkemizdeki geliflmelere ön-
cülük ediyor; yetifltirdi¤i mü-
hendisler ile hem kendi insan
kaynaklar›n› hem de ülkemi-
zin savunma sanayisini güç-
lendiriyor. Dünyan›n en büyük
100 savunma sanayisi firmas›
s›ralamas›nda bugün için ül-
kemizi temsil eden tek kuru-
luflumuz olan ASELSAN, ge-
lecekte, ülkemizin oldu¤u ka-
dar, dünyan›n da önde gelen
elektronik devlerinden birisi
olmay› hedefliyor. Bu neden-
le, neredeyse tüm uluslara-
ras› fuarlarda yer alan savun-
ma devimiz, ülkemiz savun-
ma sanayisi aç›s›ndan önemli
bir vitrin olan IDEF’te de flan›-
na yak›fl›r bir stant ve ürün
çeflitlili¤iyle rakiplerinin kar-
fl›s›na dikiliyor.
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Y ›llard›r sonucu merakla
beklenen ve ihalede
son aflamaya kalan fir-

malardan, hem Amerikan Si-
korsky hem de ‹talyan Agus-
taWestland'›n, Türkiye paza-
r›nda kal›c› olabilmek için
mutlak baflar›y› hedefledi¤i
Genel Maksat Helikopter Te-
darik projesi kapsam›nda,
Alp Havac›l›k'›n ABD'li orta¤›
Sikorsky ile sözleflme görüfl-
melerine bafllanmas›na ka-
rar verildi. Karar nedeniyle
Sikorsky taraf› büyük bir
mutluluk ve hakl› bir gurur
yaflarken, ihaleden istedi¤ini
elde edemeden ayr›lan Agus-
taWestland ise IDEF öncesi
beklemedi¤i bir flok yaflad›.
Her iki taraf›n da Türkiye aç›-
s›ndan önemli maddeleri
olan bir ortakl›k modeli öner-
di¤i, ancak uzun y›llardan bu
yana, farkl› modellerdeki 
S-70 BLACK HAWK helikop-
terleriyle ad›na aflina oldu¤u-
muz Sikorsky'nin galip geldi-

¤i projede, art›k takvimler ko-
nufluluyor. Buna göre, 
SSM taraf›ndan belirlenecek
takvime paralel olarak, 
TUSAfi'›n, May›s ay›n›n 
ikinci yar›s›ndan bafllayarak 
Sikorsky, ASELSAN ve TEI ile
ifl paylafl›m›na yönelik söz-
leflme müzakerelerini ger-
çeklefltirmesi; di¤er yandan
da SSM ve TUSAfi aras›nda

imzalanacak olan Ana Yükle-
nicilik Sözleflmesi'nin niha-
yetlendirilmesi planlan›yor.
Bu y›l›n sonuna do¤ru so-
nuçland›r›lmas› beklenen bu
müzakere sürecinin ard›n-
dan ise ilgili sözleflmelerin
Aral›k ay› içerisinde yap›la-
ca¤› öngörülüyor.
Helikopterlerin gövde, mo-
tor, aviyonik sistemler, görev

yaz›l›mlar›, aktarma organ-
lar›, pervaneler, inifl tak›m-
lar› ve kablajlar› dahil olmak
üzere, tamam›na yak›n›n›n
yurt içinde üretilece¤i proje-
ye, ülke sanayisinin çok kap-
saml› bir kat›l›m›n›n sa¤lan-
mas› planlan›yor. Yap›lan
hesaplara göre de alt yükle-
nici say›s›n›n 100'ün üzerine
ç›kmas› bekleniyor. Lojistik
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Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)'nin yürüttü¤ü en uzun

soluklu projelerden biri olan ve 2007 y›l›ndan beri ihale süreci

devam eden Genel Maksat Helikopter Tedarik projesinin galibi,

21 Nisan 2011 tarihli Savunma Sanayii ‹cra Komitesi karar›na

göre, Sikorsky oldu. Ana yüklenicili¤ini Türk Havac›l›k 

ve Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi)'›n yapaca¤› projede, Türkiye'ye

ömür boyu ortakl›k teklif eden Sikorsky, orta¤› oldu¤u 

Alp Havac›l›k ile de önemli bir ifl birli¤ine gidecek. 

Baflta ASELSAN ve TUSAfi Motor Sanayii A.fi. (TEI) olmak üzere,

küçük ve orta ölçekli çok say›da firmam›z›n da pay alaca¤›

proje, sanayimize yaklafl›k 3,7 milyar dolar girdi sa¤layacak.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com

TUSAfi’›n 
Genel Maksattaki

Orta¤› Sikorsky
Olacak
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T-70, Sikorsky’nin, 
geçti¤imiz y›l ilk uçuflunu yapan
S-70i BLACK HAWK helikopteri
temel al›narak gelifltirilecek.



kalemleri ve depo seviyesi
yat›r›mlar› dahil olmak üzere
10 y›ll›k süre içerisinde top-
lam bedeli sabit fiyatla 3,5
milyar dolar mertebesinde
olan ve bu tutar›n, yaklafl›k
2,3 milyar dolarl›k bölümü-
nün, ifl pay› olarak Türk fir-
malar›na verilece¤i projede,
ana yüklenici TUSAfi, 10 ton
s›n›f›nda olan ve 18 kifli tafl›-
yabilen, modern teçhizatla
donat›lm›fl bu helikopteri sa-
t›n alacak kurumlar›n ihti-
yaçlar›n› karfl›lamak ama-
c›yla, Sikorsky ile birlikte,
helikopter üzerinde özgün
gelifltirme ve tasar›m çal›fl-
malar›n› da yürütecek. T-70
olarak adland›r›lan helikop-
ter, Sikorsky’nin, elindeki
kullan›m ömrünü dolduran
BLACK HAWK'lar›n› ya da
So¤uk Savafl döneminden
kalma helikopterlerini de-
¤ifltirmek isteyen ülkeleri
hedef alarak gelifltirdi¤i, S-
70i üzerinde temellenecek.

Türkiye'nin ‹fl Pay›
Dudak Uçuklat›yor
‹halenin sonuçlanmas›n›n
hemen ard›ndan, Agusta-
Westland taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, firma yetkilileri,
Genel Maksat Helikopter Te-
darik projesinin, en bafl›ndan
beri bir BLACK HAWK edin-
me projesi olarak düflünül-
dü¤ünü, ancak bu yaklafl›-
m›n yerine, AgustaWest-
land'›n, Türkiye’ye yeni 
nesil bir helikopter olan
AW149’un Türk sanayisi ile
birlikte gelifltirilmesi, üretil-
mesi, yerel ve uluslararas›
pazarlarda sat›lmas›n› kap-
sayan ürün ortakl›¤› modeli-
ni sundu¤unu belirttiler. ‹ha-
lenin sonucuna yönelik, Türk
Savunma Sanayisi'nin, yeni
nesil bir helikopterin geliflti-
rilmesine ortak olarak, heli-
kopter pazar›nda büyük bir
oyuncuya dönüflmesini sa¤-
layacak bir f›rsat› kaç›rd›¤›
yorumunu getiren ‹talyan

yetkililer, AW149'un gelifltir-
me faaliyetlerine ise ayn› ka-
rarl›l›kla devam edeceklerini
de vurgulad›lar.
Sikorsky'nin yapt›¤› aç›klama-
da ise ön plana ç›kan konu,
verilen bu karar›n, Türkiye'ye
sa¤layaca¤› kazançlar oldu.
Yetkililer, anlaflman›n, heli-
kopterlerin tasar›m›, üretimi
ve teslimat›n›n d›fl›nda, hem
Türkiye'nin hem de dünya ge-
nelindeki di¤er BLACK HAWK
kullan›c›lar›n›n bak›m, onar›m
ve e¤itim gibi ihtiyaçlar›n›n,
Sikorsky'nin yan› s›ra Türki-
ye'de hâlihaz›rda mevcut olan
altyap›dan da karfl›lanmas›n›
içerdi¤ini belirttiler.
Proje kapsam›nda ana yük-
lenici olan TUSAfi, tasar›m
ve gelifltirme çal›flmalar›-
n›n yan› s›ra üretimin de
büyük bölümünü gerçek-
lefltirecek. Kompozit ana
rotor ve kuyruk roturunun
yan› s›ra helikopterin göv-
desini de üretecek olan 

TUSAfi, dinamik kompo-
nentlerin hassas montaj›
ile birlikte nihai montaj› da
gerçeklefltirecek.
Di¤er yandan helikopterle-
rin aviyonik sistemleri de 
ASELSAN taraf›ndan geliflti-
rilecek. Aviyonik paket ve
yaz›l›m›n tamam›n› geliflti-
recek olan ASELSAN, Sa-
vunma Sanayii Müsteflar›-
m›z Murad Bayar'›n da dile
getirdi¤i gibi, ihalenin kara-
ra ba¤lanmas› aç›s›ndan en
önemli ad›mlardan birisi
olan, aviyonik ve yaz›l›m ko-
nusunda büyük söz sahibi
olmufl oldu. ‹halenin önceki
aflamalar›nda, baz› aviyonik
sistemlerin lisans alt›nda
Türkiye'de üretilmesi, baz›-
lar›n›n ise ABD'den haz›r
al›m yoluyla tedarik edilme-
sini isteyen Sikorsky yetkili-
lerinin, ASELSAN tesisle-
rinde incelemelerde bulun-
duktan sonra fikir de¤ifltir-
di¤i bilgisini veren Bayar,
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Sikorsky yetkililerin, burada-
ki aviyonik mimarinin, kendi-
leri aç›s›ndan son derece uy-
gun bir çözüm oldu¤unu; hat-
ta bu çözümün, yaln›zca Tür-
kiye'deki projelerde de¤il,
ABD d›fl›ndaki di¤er uluslara-
ras› programlarda da uygula-
nabilece¤ini söylediklerini de
sözlerine ekledi.
Sikorsky'nin etkin oldu¤u
uluslararas› pazarlarda,
Türkiye'ye de etkinlik ka-
zand›rmas› beklenen proje
kapsam›nda üretilecek
olan helikopter say›s›n›n,
zaman içerisinde artan ihti-
yaçlar ve verilen taahhütler
çerçevesinde, çok yüksek
say›lara ulaflabilece¤i de-

¤erlendiriliyor. Sikorsky'nin
verdi¤i 1,4 milyar dolarl›k
ihracat taahhüdü, yaln›zca
ilk etapta Türkiye'nin alaca-
¤› 109 helikopter için geçer-
li olacak. Sonraki aflamalar-
da ise Türkiye, ald›¤› her 1
adet helikoptere karfl›l›k,
Sikorsky’ye de 1 adet heli-
kopter ihraç etme hakk›na
sahip olacak. Proje kapsa-
m›nda Türkiye'ye verilen ifl
paylar› ise bu aflamalarda
da yine an› flekilde devam
edecek. 1,4 miyar dolarl›k
ihracat taahhüdü ve projede
görev alacak Türk firmalar›
taraf›ndan üstlenilecek 2,3
milyar dolarl›k ifl pay› birlik-
te düflünüldü¤ünde, proje

ile Türk sanayisine, gele-
cekteki opsiyonlar hariç,
yaklafl›k 3,7 milyar dolarl›k
ifl imkân› yarat›ld›¤› anlam›-
na geliyor.
Türkiye'nin bu kategorideki
helikopter ihtiyac›n›n, önü-
müzdeki 20 y›l için, yakla-
fl›k 300 adet olarak belir-
lendi¤i ve dünya genelinde-
ki, özellikle de Türkiye'ye
komflu bölgelerdeki kulla-
n›c›lar›n ellerindeki heli-
kopterleri yenileme ya da
de¤ifltirme ihtiyac› göz
önünde bulunduruldu¤un-
da, proje kapsam›nda üre-
tilecek helikopter say›s›n›n
600 adede ç›kmas› da ihti-
mal dahilinde.

Alp Havac›l›k ‹lklere
‹mza Atacak
Projenin Sikorsky lehine so-
nuçlanmas›na en çok sevi-
nenlerden biri de flüphesiz,
Sikorsky’nin yüzde 50 ortak-
l›¤› bulunan Alp Havac›l›k ol-
du. Sikorsky ile IDEF 2009'da
imzalad›¤› anlaflmaya göre
Alp Havac›l›k, Sikorsky'nin
ABD topraklar› d›fl›ndaki ilk
helikopter diflli kutusu teda-
rikçisi olacak.
Transmisyon (aktarma or-
ganlar›) teknolojisinin ABD
d›fl›na ç›kar›lmas› konusun-
da, ABD hükümeti taraf›n-
dan onay verilen ilk firma
olan Alp Havac›l›k, ilk defa
ülke d›fl›na ç›kar›lacak olan
bu kritik teknolojiyi ülkemize
kazand›racak. Titanyum ve
egzotik metaller üzerinde
uzmanl›¤› bulunan ve bu uz-
manl›¤› helikopterler dina-
mik komponentlerinin üreti-
mindeki tecrübesiyle birlefl-
tiren Alp Havac›l›k, proje
kapsam›nda rotor, trans-
misyon sistemleri, diflli ve
diflli kutusunun yan› s›ra
uçufl kumanda sistemi ve
yedek parça niteli¤i tafl›yan
k›s›mlar›n da üretimini yapa-
cak. Türkiye'de bir di¤er ilke
de imza atmaya haz›rlanan
firma, inifl tak›mlar›n›n detay
üretim, montaj ve testlerini
de Eskiflehir'deki tesislerin-
de gerçeklefltirecek.

ÖZEL HABER

92

MSI Dergisi - May›s 2011 www.milscint.com

©
M

S
I

D
er

gi
si





2008 y›l›nda FNSS ve
ASELSAN aras›nda im-
zalanan, ortak ürün ge-

lifltirme ifl birli¤i protokolü
ile bafllat›lan projede, 
ASELSAN, kule servo kontrol
sistemi ve elektro-optik sis-
temlerden; FNSS ise kule ve
silah besleme, destek ve me-
kanik sistemlerin tasar›m ve
imalat›ndan sorumlu. Her iki
flirketin özgün kaynaklar›
kullan›larak yürütülen proje,
TÜB‹TAK taraf›ndan da des-
tekleniyor.
Son y›llarda, muharip araç-
larda giderek daha fazla ter-
cih edilmeye bafllanan uzak-
tan komutal› silah sistemleri,
neredeyse kara platformlar›-
n›n vazgeçilmezleri aras›na

girmifl durumda. Uzaktan
komutal› silah sistem-

lerinin en geliflmifl
türevi olan uzak-

tan komutal›

kuleler ise üst yap›daki silah,
mühimmat, görüfl sistemi ve
benzeri ekipmanlar›n z›rh
korumas› alt›nda bulunmas›;
sepetsiz olmalar› sayesinde,
araç içi hacminden azami
oranda faydalan›labilme ve
di¤er gruplardan farkl› ola-
rak, silah ve besleme sis-
temlerine araç içerisinde
eriflim imkân› gibi önemli
avantajlar› ile öne ç›k›yor.
Orta kalibre bir silaha sahip
olan Pençe’de, ana silah ola-

rak 25 mm KBA otomatik
topu kullan›lmakla be-

raber, kullan›c›

istekleri do¤rultusunda, al-
ternatif olarak, 30 mm’lik bir
topun kullan›lmas› da müm-
kün. KBA silah›n›n kullan›l-
mas›n›n temel nedeni ise
Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)
envanterinde, hâlihaz›rda si-
lah›n mevcut olmas›. Kulede,
yard›mc› silah olarak da yine
TSK envanterinde bulunan,
7,62 mm MG3 makinal› tüfe-
¤i kullan›l›yor. Silahlar›n
yükselifl aç›lar› ise -10° ile
+50° aras›nda de¤ifliyor.

Bir personel taraf›ndan araç
içerisinde bulunan kullan›c›
arayüzü vas›tas›yla kumanda
edilen kulenin tüm fonksi-
yonlar›na, bu arayüz arac›l›-
¤›yla ulaflmak mümkün.

Pençe’nin Geliflimi
2008 y›l› yaz aylar›nda ürün
gelifltirme çal›flmalar›na
bafllanan ve 2009 y›l›nda ger-
çekleflen IDEF fuar›nda bire
bir ölçekli maketi sergilenen
Pençe ya da o dönemki ad-
land›rmas›yla UKK, Kavram-
sal Tasar›m, Ön Tasar›m ve
Detay Tasar›m aflamalar›n-
dan oluflan, yo¤un bir proje
takviminin tamamlanmas›yla
bugünkü durumuna ulaflt›.

HABER-ANAL‹Z
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Ülkemizin önde gelen savunma sanayisi kurulufllar›ndan,
FNSS ve ASELSAN ifl birli¤iyle gelifltirilen uzaktan 
komutal› kule, uzun bir bekleyiflin ard›ndan, nihayet, 
IDEF’te gün yüzüne ç›k›yor. IDEF fuar› boyunca FNSS
stand›nda ziyaretçileri ile buluflmaya haz›r olan kulenin
art›k bir ismi de var: Pençe.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Oykun EREN / oykun.eren@fnss.com.tr

FNSS “Pençe”sini 
IDEF’te Gösterecek

Pençe’nin görüfl sistemi, 
silahtan ba¤›ms›z olarak,
düfley eksende +50°/-10°,
yatay eksende ise ±7,5°
dönebiliyor.



Ana sistem olan kule, birçok
alt sistemden olufluyor. Bü-
tünü oluflturan bu alt sistem-
ler, proje ak›fl süreci içerisin-
de teker teker ele al›nd› ve
gelifltirildi. Bu anlamda Pen-
çe, gerçek bir milli sistem
olarak, savunma sanayimizin
ürünleri aras›nda, farkl› bir
yere sahip.

Milli bir Sistem: 
Pençe
Pençe, tamamen Türk mü-
hendisleri taraf›ndan ger-
çeklefltirilen özgün bir tasa-
r›m olma özelli¤iyle, lisans
sözleflmeleri ve ihracat izin-
leri gibi engelleyici uygula-
malara tak›lmadan, ülke
ekonomisine olumlu katk›-
larda bulunabilecek, milli bir
savunma ürünü olarak öne
ç›k›yor.
Geleneksel silah kulelerin-
den farkl› olarak, niflanc›n›n,
mühimmat›n ve di¤er baz›
ekipmanlar›n bulundu¤u se-
pet bölümü, Pençe tasar›-
m›nda yer alm›yor. Bu sayede
1500 kg’dan daha düflük bir
tasar›m a¤›rl›¤›na sahip olan
kule, çok say›da paletli ve te-
kerlekli araca, ek güçlendir-
me ve de¤ifliklik gerektirme-
den uygulanabilecek. Kulenin

alt›nda, araç içerisinde yer
alan bir sepetin bulunmama-
s›, entegre edilece¤i arac›n,
kullan›labilir iç hacminin de
artmas›n› sa¤l›yor. Yine araç
içerisinde, dönen büyük bir
kütlenin olmamas›, persone-
lin güvenli¤ini de artt›r›yor.
Uzaktan komutal› silah istas-
yonlar›nda oldu¤u gibi, Pen-
çe’de de niflanc›, kule üzerin-
deki görüfl sisteminden, araç
içindeki Sistem Kumanda Bi-
rimi’nin ekran›na yans›t›lan
görüntüsü arac›l›¤›yla etraf›-
n› gözetleyip, hedef seçimi ve
takibi yapabiliyor ve ayr›ca
hedefe kilitlenebiliyor.
Niflanc›n›n, araç içindeki ta-
k›m arkadafllar›ndan ayr›
kalmamas› ve iletiflim içinde
olabilmesi de kulenin etkinli-
¤ine olumlu katk› sa¤l›yor.
Niflanc›, bu avantajlara ek
olarak, dakikada 600 at›fl ya-
pabilen gürültülü bir silahtan
ve barut duman›ndan uzak,
daha genifl ve konforlu bir
ortamda, silah› daha verimli
kullanabiliyor.
Afganistan ve Irak baflta ol-
mak üzere, birçok çat›flma
alan›nda, son y›llarda s›kl›kla
kullan›lan uzaktan komutal›
silah istasyonlar›nda görülen
en büyük dezavantajlardan

biri olan, mühimmat yükle-
mek veya silahta oluflan
problemleri çözmek için,
arac›n d›flar›s›na ç›k›lmas›
mecburiyeti de Pençe’de or-
tadan kald›r›ld›. Pençe’de,
z›rh korumas› alt›nda mü-
himmat yüklenebilmesi ve
silah sistemine müdahalede
bulunulabilmesi sayesinde,
personelin, aç›k bir hedef
olarak, düflman atefline ma-
ruz kalma tehlikesi yok.
Kulenin z›rhl› olmas›n›n yan›
s›ra niflanc›n›n, düflman tara-
f›ndan öncelikli hedef bölge
olarak görülen kule yerine
araç içerisinde bulunmas›,
personel güvenli¤i aç›s›ndan
da önem tafl›yor. Böylece ku-
le hasar görse bile, persone-
lin zarar görmesi de engelle-
niyor.

Düflük Siluet
Birliklerin en k›sa sürede ça-
t›flma bölgesine sevki, ço¤u
zaman harekât›n baflar›s›nda
önemli bir etkendir. Atefl gü-
cünün havadan nakledilmesi
durumunda ise nakliye uçak-
lar›n›n kapasitesi, k›s›tlay›c›
bir parametre olarak karfl›-
m›za ç›k›yor. Bu yüzden, bir
silah kulesinin, muharebe
araçlar›n›n yüksekli¤ine ge-

tirdi¤i ilave art›fl›n en az sevi-
yede olmas› arzu edilir. Pen-
çe, düflük yüksekli¤i ile bu ko-
nuda da büyük avantaj sa¤l›-
yor. Ayr›ca kule yüksekli¤inin
az olmas›, arac›n siluetinin de
büyümesini engelleyerek,
düflman unsurlar taraf›ndan
tespit edilmeyi güçlefltiriyor.
Silahlar›n vurufl hassasiyeti-
nin engebeli arazi flartlar›n-
dan etkilenmemesi amac›yla,
kuleler, yüksek hassasiyetli
stabilizasyon sistemi ile araç
hareketlerinden ba¤›ms›z ha-
le getirilir. ‹ki eksen stabili-
zasyon yetene¤i bulunan
Pençe’nin at›fl kontrol bilgi-
sayar›, kule üzerinde bulunan
alg›lay›c›lardan al›nan rüzgâr
h›z› ve yönü, hedef ile kule yö-
nelimi ve hedef mesafesi gibi
çeflitli bilgileri, silah özellik-
leriyle birlikte balistik hesap-
lamalara dâhil ederek, niflan-
c›n›n hedefi ilk at›flta vurma
olas›l›¤›n› artt›r›yor.
Modern silah platformlar›n›n
vazgeçilmez unsurlar›ndan
birisi olan, niflanc›n›n hedef
tespit, teflhis ve tan›mlama
fonksiyonlar›n› yerine getir-
mesini sa¤layan görüfl sis-
temleri de Pençe’nin perfor-
mans› üzerinde önemli bir
etkiye sahip. 
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Pençe’nin düflük silueti, 
nakil esnas›nda kolayl›k

sa¤lad›¤› gibi, düflman unsurlar
taraf›ndan tespit edilmeyi de

güçlefltiriyor.
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Bu paralelde Pençe’ye, ni-
flanc›ya, kötü hava flartla-
r›nda, gece ve gündüz has-
sas görüfl imkan› sunan ter-
mal kamera; gündüz görüfl
kameras› ile hedef mesafe-
sinin yüksek hassasiyetle
tespiti ve balistik hesapla-
malar›n do¤rulukla yap›l-
mas›n› sa¤layan lazer me-
safe ölçüm cihaz›ndan olu-
flan bir görüfl sistemi enteg-
re ediliyor.
Bu sistemde yer alan elek-
tro-optik ekipmanlar, kule-
den ba¤›ms›z olarak, iki ek-
sende dönebilen bir beflik
içerisine yerlefltirilmifl. Ba-
¤›ms›z görüfl sistemi olarak
adland›r›lan bu beflik siste-
minin en önemli özelli¤i ise
kule eksenlerinden ba¤›m-
s›z bir stabilizasyon sistemi-
ne sahip olmas›. Görüfl sis-
temi, silahtan ba¤›ms›z ola-
rak, düfley eksende +50°/-
10°, yatay eksende ise ±7,5°
dönebiliyor. Bu sayede, Pen-
çe’nin, helikopter gibi h›zl›
hedeflere de taarruz edile-
bilmesi öngörülüyor.
Ba¤›ms›z hareket edebilme

kabiliyetine sahip görüfl sis-
teminin kuleye kazand›rd›¤›
bir di¤er avantaj da, özellik-
le meskûn mahallerde, gö-
zetleme yaparken namlu-
nun yukar›da tutulabilmesi
ve namlu sivillere do¤rultul-
madan, dolay›s›yla siviller
rahats›z edilmeden, gözet-
leme yap›labilmesini müm-
kün hale getirmesi. Görüfl
sistemi, sahip oldu¤u oto-
matik hedef takip özelli¤i
sayesinde, istenen hedefle-
rin, kullan›c› komutlar› ol-
madan izlenebilmesini de
sa¤l›yor.

Pençe’nin Önünde
Uzanan Yol
Gelecekte TOW, Milan ve
Kornet gibi tanksavar füzele-
ri ile de donat›labilece¤i de-
¤erlendirilen Pençe’nin, 
25 mm’den daha büyük ka-
libreli silahlar›n kullan›laca¤›
kuleler için de temel olufltu-
raca¤› düflünülüyor.
Önümüzdeki günlerden iti-
baren, Pençe sisteminin,
fonksiyon ve kalifikasyon
testlerine bafllanmas› plan-

lan›yor. Kalifikasyon testle-
rinin tamamlanmas›n›n ar-
d›ndan da Pençe, öncelikle
Silahl› Kuvvetlerimiz ve
sonras›nda, dost ve müttefik
ülkelerin silahl› kuvvetleri

için göreve haz›r duruma
gelecek.
Gelecekte karfl›lafl›labile-
cek yeni ihtiyaçlara h›zl› ce-
vap verebilmek amac›yla,
k›sa sürede modifiye edil-
meye ve gelifltirilmeye uy-
gun bir tasar›ma sahip olan
Pençe’nin, entegre edilece-
¤i, hem paletli hem de te-
kerlekli z›rhl› araçlara, üs-
tün bir muharebe yetene¤i
kazand›rmas› bekleniyor.
Günümüz ordular›n›n talep
etti¤i ortak e¤ilimlere uy-
gun flekilde gelifltirilen sis-
temin, dünyadaki benzer
örneklerinin çok az olmas›
sebebiyle, yurt içi ve yurt d›-
fl› sat›fl potansiyelinin de
çok yüksek olaca¤› de¤er-
lendiriliyor.
Tüm bu yeni ve üstün yete-
nekleri bir arada bünyesin-
de bar›nd›ran Pençe’nin,
dünyadaki en yeni sistemler
ile rahatl›kla rekabet edebi-
lecek teknolojik seviyesiyle,
son y›llarda ard arda gelen
baflar› haberleriyle hepimizi
gururland›ran savunma sa-
nayimize, kara savunma
sistemleri alan›nda yeni bir
aç›l›m getirece¤ini flimdi-
den söyleyebiliriz.

HABER-ANAL‹Z
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Ba¤›ms›z hareket edebilme kabiliyetine sahip görüfl sistemi sayesinde,
özellikle meskûn mahal görevlerinde önemli olan, namlunun,
gözetleme esnas›nda yukar›da tutulmas› da sa¤lanabiliyor.
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L ockheed Martin ve 
TUSAfi ortakl›¤›yla
üretilen Türk F-16’la-

r›n›n, Türkiye semalar›ndaki
ilk uçuflunun, bundan yakla-
fl›k 24 y›l önce, 20 Ekim 1987
tarihinde, yine 4’üncü Ana
Jet Üs Komutanl›¤›nda ger-
çeklefltirildi¤i düflünüldü-
¤ünde, F-16 Solo Türk’ün,
yeni yüzüyle, ayn› yerde gö-
rücüye ç›kmas› oldukça an-
laml›yd›. Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül, Genelkurmay
Baflkan› Orgeneral Ifl›k Ko-
flaner, Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, kuvvet komu-
tanlar› ile savunma ve hava-
c›l›k sektörlerinin önde ge-
len firmalar›ndan temsilci-

lerin kat›l›m›yla gerçekleflti-
rilen tören, F-16 Solo
Türk’ün tan›t›m filminin iz-
lenmesinin ard›ndan, Hava
Kuvvetleri Komutan› Orge-
neral Hasan Aksay’›n ko-
nuflmas› ile bafllad›.
Konuflmas›na, Türk Hava
Kuvvetlerinin, ikinci yüzy›l›n-
da, bir taraftan üstün bir ha-
va gücü olmaya devam
ederken, di¤er taraftan uzay
ve bilgi alan›ndaki kabiliyet-
lerini de gelifltirerek, dünya-
n›n önde gelen hava, uzay ve
bilgi güçlerinden biri olmay›
amaçlad›klar›n› söyleyerek
bafllayan Org. Aksay, böyle-
ce Hava Kuvvetlerinin 3 bo-
yuttaki harekât kabiliyetini 5
boyuta ç›karmay› hedefle-
diklerini belirtti. Ça¤›yla ya-
r›fl›n› her alanda sürdürme-
ye kararl› olan Hava Kuvvet-
lerinin, sayd›¤› bu hedeflere,
h›zla geliflen savunma sana-

yimizin gelifltirdi¤i insans›z
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Güç ve Cesaretin 
Sembolü: 

Solo Türk
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›m›z›n

100’üncü kurulufl y›l dönümü 

münasebetiyle, Ocak ay›nda, “Türk

Hava Kuvvetleri 100’üncü Y›l Konseri”

ile bafllayan etkinliklerden bir di¤eri de

Solo Türk hava akrobasi timi ve F-16

Solo Türk gösteri uça¤›n›n tan›t›m

töreniydi. Türk Hava Kuvvetleri 

pilotlar›n›n yeteneklerini ve F-16

uça¤›n›n kabiliyetlerini göstermek;

ülkemizi ve hava kuvvetlerimizi yurt

içinde ve yurt d›fl›nda tan›tmak ve

gençlerimizi havac›l›¤a teflvik etmek

amac›yla kurulan Solo Türk gösteri

timi, 15 Nisan’da, 4’üncü Ana Jet 

Üs Komutanl›¤›nda düzenlenen

törenin ard›ndan, özel olarak

tasarlanan F-16 Solo Türk uça¤›yla,

ilk gösterisini yapt›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

ÖZEL HABER
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hava araçlar›, uydular, bilgi
sistemleri, savafl uça¤› ve
modern mühimmatlar gibi
milli ve özgün sistemlerle
ulaflmay› planlad›klar›n› da
sözlerine ekleyen Org. 
Aksay, daha sonra sözü,
100’üncü y›l dönümü faali-
yetlerine getirerek; “Bu kut-
lama faaliyetlerinin, bir as›r-
l›k bu flanl› geçmifle yak›fl›r
flekilde gerçeklefltirilmesi
için yo¤un çaba içerisinde-
yiz.” dedi.
Kutlama faaliyetleri ile ülke-
mizi ve Hava Kuvvetlerimizi
tan›tman›n; kurumsal biri-
kim ve de¤erleri paylaflma-
n›n; imkân ve kabiliyetlerimi-
zi, tüm dünyaya, bir kez daha
göstermenin hedeflendi¤ini
söyleyen Org. Aksay, F-16
Solo Türk gösteri timinin de
Hava Kuvvetleri Komutanl›-

¤›n›n 100’üncü y›l› onuruna
oluflturuldu¤unu belirtti.
Türk Hava Kuvvetlerindeki
akrotim çal›flmalar›n›n, 1952
y›l›nda, F-84G uça¤› kullanan
“M‹LL‹” ça¤r› adl› gösteri ti-
miyle bafllad›¤›n› belirten
Org. Aksay, Türk Y›ld›zlar›
akrotiminin ise 1993 y›l›nda
kuruldu¤unu ve Hava Kuv-
vetlerimizin 7’nci akrotimi
oldu¤unu söyledi. Türk Y›l-
d›zlar›’n›n, dünyan›n en pres-
tijli, en çok davet alan ve izle-
nen akrotimlerinden birisi
oldu¤unu ve dünyan›n, tek
seferde 1 milyon izleyiciye
gösteri yapan tek tak›m› ol-
du¤unu da sözlerine ek-
leyen Org. Aksay, Türk

Y›ld›zlar›’n›n art›k bir dünya
markas› haline geldi¤ini ve
ülkemizi, Hava Kuvvetlerimi-
zi baflar›yla temsil etti¤ini
gururla ifade etti.
“Elde edilen baflar›n›n verdi-
¤i motivasyonla, 24 y›ld›r 
F-16 uçuran bir kuvvet ola-
rak, 100’üncü y›lda farkl› bir
konseptte, tek uçakl›k F-16
gösteri timi F-16 Solo Türk
ile de Türk havac›lar›n›n ka-

biliyetlerini sergilemek ve
ülkemizin gökyüzündeki gü-
cünü perçinlemek istedik.”
diyen Org. Aksay,  Türk Y›l-
d›zlar›’n›n, daha çok hava
kuvvetlerinin tak›m arka-
dafll›¤›, hassas kumanda
tekni¤i ve uyum yönünü ser-
gilerken, F-16 Solo Türk’ün
ise, uça¤›n insan fizi¤ini zor-
lay›c› performans› alt›nda,
pilotlar›m›z›n kabiliyetlerini
ortaya koydu¤unu ve vurucu
gücü simgeledi¤ini belirtti.
F-16 Solo Türk uça¤›n›n de-
senlerinin, bu konsepte uy-
gun olarak, güç, dinamizm
ve de¤erlerimizi yans›tacak
flekilde, Türkiye’nin ve Türk
Hava Kuvvetlerinin en özel
sembolleri kullan›larak, öz-
gün bir flekilde tasarland›¤›-
n›n alt›n› çizen Org. Aksay,
F-16 Solo Türk pilotlar›n›n
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Solo Türk’ün tan›t›m törenine Cumhurbaflkan› Abdullah Gül de kat›ld›.
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ise di¤er ülkelerden farkl›
olarak, solo gösteri konu-
sunda, herhangi bir hava
kuvvetinden uçufl e¤itimi al-
madan, sadece kendi tecrü-
be ve birikimiyle, gösteri pa-
ketlerini ve s›n›rlar›n› da öz-
gün olarak oluflturdu¤unu
söyledi.

Solo Türk’ün ‹fade 
Etti¤i De¤erler
Türk milletinin gökyüzündeki
gücü olarak tasarlanan ve
Türk Hava Kuvvetlerinin,
100’üncü kurulufl y›l dönü-
münde, Türk milletine arma-
¤an etti¤i yeni bir de¤er olan
F-16 Solo Türk uça¤›n›n gra-
fik tasar›m›nda, devletimizin,
Türk milletinin ve Türk Hava
Kuvvetlerinin en de¤erli ve
anlaml› sembollerine yer ve-
rilmifl. F-16’n›n, görsel aç›-
dan tasarlanmas› son derece
farkl›, özel ve s›ra d›fl› bir uy-
gulama gerektirdi¤i için, ta-
sar›m, yetkin ve donan›ml›
kifliler taraf›ndan gerçeklefl-
tirilmifl. Uça¤›n üzerinde, ta-
rih boyunca Türk milletinin
ve Türk Hava Kuvvetlerinin
sembolü olan kartal›n, yeni-
den flekillendirilmifl bir silu-

etine yer veril-
mifl. F-16 Solo

Türk uçarken, alt›nda görü-
len ay ve y›ld›z›n alt›n renkli
tasarlanm›fl olmas› ise, ulu-
sal simgemizi göklerde dal-
galand›ran Türk Hava Kuv-
vetlerinin, Türk milletinin
onur timsali olan bayra¤›m›-
za ve temsil etti¤i manaya
ba¤l›l›¤›n› ve verdi¤i de¤eri
gösteriyor. Uça¤›n üstündeki
gümüfl renkli y›ld›z da, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin ve Türk
Hava Kuvvetlerinin, 21’inci
yüzy›l›n y›ld›z› olma idealini
simgeliyor. F-16 Solo Türk
uçarken, kanad›n›n üzerinde
görülen mat siyah üzerine,
parlak siyah renkte yerleflti-
rilmifl kartal, havac›l›¤›n ru-
hundaki özgürlü¤ü ve karar-
l›l›¤› simgeliyor. Uça¤›n bu-
run k›sm›na do¤ru uzanan
siyah ve gri çapraz çizgiler
ise havac›lar›n h›zl› düflünme
ve karar verme, sürekli iler-
leme ve s›n›r tan›mama gibi
niteliklerini anlat›yor. F-16
Solo Türk’ün tasar›m›nda
kullan›lan gümüfl, siyah ve
alt›n renkler, tafl›d›klar› an-
lam, de¤er, gerilim ve güç al-
g›lar› ile Türk Hava Kuvvetle-
rinin, 21’inci yüzy›l›n hava,
uzay ve bilgi gücü olma vizyo-
nuna at›fta bulunmak üzere
seçilmifl.

MSI Dergisi - May›s 2011 www.milscint.com

Solo Türk gösteri timinin, F-16 ile sergiledi¤i “Yüksek Gösteri Paketi” 
manevralar›n›n ilk bölümü
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Çelik Kanatl› fiahinler
Org. Aksay’›n konuflmas›n›n
ard›ndan, F-16 Solo Türk
uça¤›yla bir de gösteri uçuflu
yapan ekip, davetlilerin bü-
yük be¤enisini kazand›. F-16
Solo Türk gökyüzünde ma-
nevralar›n› geçeklefltirirken,
Hava Kuvvetleri personeli de
F-16’ya dair baz› bilgiler
verdi. Türk Hava Kuvvetleri-
nin, dünyada en fazla F-16
uça¤›na sahip kuvvetlerden
bir tanesi oldu¤unun belir-
tildi¤i sunumda, F-16’lar›n
envantere girdi¤i günden iti-
baren, Türk Hava Kuvvetle-
rinin vurucu gücünü olufl-
turdu¤u ve uluslararas› et-
kinli¤ini artt›rd›¤› belirtildi.
Bu paralelde, 1993 Bosna-
Hersek ve 1999 Kosova ha-
rekâtlar›na F-16’lar ile kat›-
lan Türk Hava Kuvvetlerinin,
bölge ve dünya bar›fl›na kat-
k› yapabilecek bir güç oldu-
¤unu gösterdi¤i de vurgu-
land›. Sunumda, yüksek ma-
nevra kabiliyeti ile insan›n
fizyolojik s›n›rlar›n› zorlayan

çelik kanatl› flahinler olarak
tan›mlanan F-16’lar› kulla-
nabilecek pilotlar›n, uzun ve
zorlu e¤itim süreçleri hak-
k›nda da bilgi verildi. Asl›n-
da, üzerindeki desenler ha-
riç, herhangi bir de¤iflikli¤in
yap›lmad›¤› F-16C Blok 40
uça¤› olan F-16 Solo
Türk’ün, her türlü harekât
görevini icra edebilecek ni-
telikleri bar›nd›rmaya de-
vam etti¤i de verilen bir di-
¤er bilgiydi. Gösteri s›ras›n-
da, F-16 Solo Türk pilotu-
nun, F-16’n›n, resmi yap›sal
s›n›r› olan 9 g’lik manevralar
yapaca¤› da belirtildi.
Bu bilgi arz› esnas›nda, F-16
Solo Türk, pist bafl› yapt› ve
fren b›rakt›ktan sonra 280
km süratte yerden kesildi ve
negatif 1,5 g’lik, kalk›fl son-
ras› ters uçuflta t›rman›fl ha-
reketini yapt›. Davetlilerin
karfl›s›ndan giriflle, flare da
atarak, yukar› do¤ru loop ve
takiben küban sekizi manev-
ras›n› 6 g ile yapan F-16 
Solo Türk’ün bir sonraki

manevras› ise, her 3 eksen-
de de ayn› anda kumanda
verilmesi gereken ve çok iyi
seviyede uçak hakimiyeti
gerektiren yavafl tono hare-
keti oldu. Alçak irtifada ne-
gatif 1 g’lik ters geçifl ve
tersten terse tono manevra-
s› da yapan F-16 Solo Türk,
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“Yüksek Gösteri Paketi” 
manevralar›n›n di¤er bölümü
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insan fizyolojisinin limitleri-
ni zorlayan ve F-16 uça¤›n›n
s›n›r› olan negatif 3 g ile s›rt
pasaj manevras›n› da sergi-
ledi. Akabinde yine davetli-
lere karfl›dan yaklaflarak,
dikey olarak etraf›nda dö-
nüfllerle ve yer seviyesinden
3 km yukar›ya t›rmand›¤› ve
ayn› flekilde alçald›¤› tonolu
t›rman›fl ve alçal›fl hareketi-
ni yapan F-16 Solo Türk, ne-
gatif 3 g ile ters uçufltan t›r-
man›fla geçerek, ters köfle
manevras› da yapt›. Daha
sonra pozitif 7 g ile yaklafla-
rak, yerden sadece 30 m
yükseklikte, ses h›z›na çok
yak›n bir sürat olan 1000
km/sa civar›nda bir h›zla da-
vetlilerin karfl›s›ndan geçen
F-16 Solo Türk, süratini bir
anda 200 km/sa’e düflüre-
rek, 250 m gibi küçük bir ya-
r›çapta 360olik asgari kutur
dönüflünü ve takiben F-
16’n›n motor gücünü göste-
ren güçlü t›rman›fl hareketi-
ni yapt›. Yap›lmas› yine çok
iyi bir kumanda koordinas-
yonu gerektiren köfleli tono
manevras›n› da icra eden F-
16 Solo Türk, inifl tak›mlar›
aç›kken, alçak yaklaflmadan
pas geçifli ve takiben yine
inifl tak›mlar› aç›kken tono
atarak davetlilerin karfl›s›n-
dan geçti. F-16 uça¤›n›n ve
pilotunun en üst limiti olan 9
g’lik 360o keskin dönüfl ha-
reketini yapan F-16 Solo
Türk, son olarak da dik t›r-
man›fl ve dik alçal›flla, 7 g’lik
yonca yapra¤› manevras›n›
yapt› ve inifle geçti.

‹stikbal 
Göklerdedir…
F-16 Solo Türk’ün gösteri
uçuflunun ard›ndan, fiziki
kondisyon ve dayan›kl›l›k,
üstün disiplin anlay›fl› ve ta-
k›m çal›flmas›na son derece
uygun olmak gibi kriterler
göz önünde bulundurularak,
uzun ve yorucu bir çal›flma
sonucu seçilen Solo Türk
gösteri timi üyelerine serti-
fikalar› verildi. F-16 Solo
Türk gösteri pilotlar› Hv. Plt.
Bnb. Murat Kelefl, Hv. Plt.
Yzb. Fatih Batmaz ve Hv. Plt.
Yzb. Sedat Yal›n Ahbap, ser-
tifikalar›n› Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül’den al›rken,
Hv. Plt. Bnb. Kelefl de, Cum-
hurbaflkan› Gül’e F-16 ma-
keti takdim etti. Solo Türk
yer ekibinin de sertifikalar›n›
ald›¤› törende, F-16 Solo
Türk uça¤›n›n tasar›m serti-
fikas›n› alan grafik tasar›mc›
Murat Dorkip, Solo Türk eki-
biyle beraber, uzun süre al-
k›flland›.
Sertifikalar›n verilmesinin
ard›ndan, Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül’ün konuflma-
s›yla son bulan törende, Gül,
dünyan›n ilk askeri havac›l›k
teflkilatlar›ndan biri olan Ha-
va Kuvvetlerimizin, köklü ta-
rihi ve bugün ulaflt›¤› parlak
seviyeden dolay› duydu¤u
gururu dile getirdi. Gül; “Bü-
yük Atatürk’ün ‘‹stikbal gök-
lerdedir’ direktifi hepimize,
baflta Türk Silahl› Kuvvetleri
ve Türk Hava Kuvvetleri ol-
mak üzere, büyük bir iflaret
olmufltur ve bu iflaret hiçbir

zaman sadece tabelalarda
yaz›l› olarak kalmam›flt›r.
…fiimdi önümüzdeki vizyon,
sadece göklerin de¤il, art›k
uzay›n da Türk Hava Kuvvet-
lerinin vizyonu içerisinde ol-
du¤unu bilmekten geçiyor.
Yakinen biliyorum ki, Türk
Silahl› Kuvvetlerimiz ve onun
en güçlü unsurlar›ndan biri
olan Hava Kuvvetlerimiz, bu
yönde de büyük haz›rl›k içeri-
sindedir. Art›k Türkiye, bir
taraftan teknoloji üreten; bir

taraftan kendi silahlar›n› ya-
pan; bir taraftan kendi görev
bilgisayarlar›n›, kendi uçak-
lar›na ve helikopterlerine en-
tegre eden, çok özgün bir ça-
l›flman›n ve vizyonun içeri-
sindedir.” diyerek eme¤i ge-
çen herkesi tebrik etti ve
sözlerini noktalad›.
Çok say›da etkinlikle 100’ün-
cü y›l kutlamalar›n› sürdüre-
cek olan Hava Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›, IDEF fuar›nda da
özel bir stant aç›yor.
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Solo Türk Gösteri Timi
Türk Hava Kuvvetlerinin, 25 Kas›m 2009 tarihinde çal›flmalar›n›
bafllatt›¤› F-16 Solo Türk program›, 14 Ocak 2010 tarihinde,
Hv.Plt.Bnb. Murat Kelefl, Hv.Plt.Yzb. Fatih Batmaz ve 
Hv.Plt.Yzb. Sedat Yal›n Ahbab’›n kurucu ekip olarak seçilmeleriyle
hayata geçti. 18 May›s 2010 tarihinde, ilk e¤itim sortisini 
gerçeklefltiren Hv.Plt.Bnb. Murat Kelefl, 20 A¤ustos 2010 tarihinde
e¤itimini tamamlamas›n› müteakip, Türkiye’nin ilk F-16 Solo Türk
gösteri timi pilotu oldu. E¤itimler esnas›nda, di¤er 2 pilot da 
arka kokpitte gözlemci olarak uçtu. 1 Eylül 2010 tarihinde ise
4’üncü Ana Jet Üs Komutanl›¤›nda, Hava Kuvvetleri Komutan›
Orgeneral Hasan Aksay’a ilk gösteri uçuflu arz edildi.
F-16 Solo Türk gösteri timi, 141’inci Filo Komutanl›¤›ndan 
3 pilot ve 3 kiflilik destek ekibi, 4’üncü Ana Jet Üs
Komutanl›¤›ndan da 9 kiflilik bak›m ekibinin kat›l›m›yla 
faaliyetlerini sürdürüyor.
P‹LOTLAR
1’inci Gösteri Pilotu: Binbafl› Murat Kelefl
2’nci Gösteri Pilotu: Yüzbafl› Fatih Batmaz
3’üncü Gösteri Pilotu: Yüzbafl› Sedat Yal›n Ahbab
UÇAK BAKIM EK‹B‹
Üt¤m. Cem Özten, Uçak Bak›m Subay›
Bçvfl. Kerem Dinçer, Uçak Bak›m Astsubay› (Makinist)
Bçvfl. Özcan Solak, Uçak Bak›m Astsubay› (Makinist)
Bçvfl. U¤ur Köksal, Uçak Bak›m Astsubay› (Silah)
Bçvfl. Sebahattin Kara, Uçak Bak›m Astsubay› (Motor)
Bçvfl. Sait Karaatay, Uçak Bak›m Astsubay› (Elektrik)
Bçvfl. Bülent Can Kale, Uçak Bak›m Astsubay› (Aviyonik)
Kd.Bçvfl. Vahap Kahraman, Uçak Bak›m Astsubay› (Yak›t)
Kd.Çvfl. U¤ur Çekiç, Uçak Bak›m Astsubay› (Hidrolik)
F‹LO EK‹B‹
T¤m. Mahmut Aç›kbafl, Bas›n Halkla ‹liflkiler Subay›
Kd.Bçvfl. Ömer K›na, Teçhizat Astsubay›
Kd.Çvfl. Bar›fl Özflimflek, VTR Kamera Astsubay›
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Deloitte Teknoloji Fast50
Türkiye 2009 Progra-
m› kapsam›nda yüzde

1365’lik büyüme oran›yla en
üst s›ralarda yer alan STM,
Türk Savunma Sanayisi’nin
önde gelen firmalar›ndan
birisi olarak yer ald›¤›
IDEF’te, Tank Komuta Kon-
trol Bilgi Sistemi (TKKBS) ile
su alt› ve su üstü platform-
lara yönelik yapt›¤› çal›flma-
lar› sergiliyor.
“Z›rhl› Birlik” konseptine uy-
gun olarak, tek tanktan tabur
görev kuvvet seviyesine ka-
dar, sürekli, emniyetli ve gü-
venilir bir veri haberleflmesi-
ni sa¤layacak etkin bir ko-
muta kontrol sistemine olan
ihtiyaç kapsam›nda bafllat›-
lan TKKBS Gelifltirme Proje-
si’nin imzalar›, 15 Mart 2007
tarihinde Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM), TÜB‹TAK
ve STM taraf›ndan at›lm›flt›.
Kesin kabulü 5 Kas›m
2010’da yap›lan ve milli bir
sistem olarak öne ç›kan
TKKBS, harekât›n planlama,
icra, kontrol ve takip safhala-
r›nda kullan›labilen bir ko-
muta kontrol sistemi. Gelifl-
meye aç›k yap›s› ve modüler
tasar›m›yla, tabur görev kuv-
vetine ait platformlarda kul-
lan›labilen TKKBS’nin sistem
fonksiyonlar›, farkl› platform-
lar›n özelliklerine göre de
uyarlanarak kullan›labiliyor.
Tank komutan›n›n ve müret-
tebat›n ifl yükünün azalt›lma-
s›na yönelik, gelifltirilmifl ka-
rar destek yard›mc› analiz
araçlar›n› içeren ve araç üze-
rindeki alt sistemlerle uyum-
lu olarak çal›flan TKKBS, gö-
rev prova / brifing ve faaliyet
sonu incelemesi (debriefing)
fonksiyonlar›na ve di¤er ko-
muta kontrol bilgi sistemleri
ile say›sal iletiflim imkanlar›-
na da sahip. Yine ifl yükünü
azaltmak amac›yla, mürette-
bata görünürlük analizi, ara-
zi analizi, trafik analizi, silah
kapsama analizi ve hedef ça-
k›flma analizleri sunan sis-
tem, tabur seviyesine kadar-
ki tank birliklerinde, planla-
ma zaman›n› en aza indiren

planlama araçlar›n› da ba-
r›nd›r›yor. TKKBS, verdi¤i sa-
y›sal harita deste¤i sayesin-
de, dost ve düflman hakk›n-
daki ortak taktik durum bilgi-
lerinin yak›n gerçek zamanl›
izlenmesini de olanakl› k›l›-
yor. At›fl kontrol, vetronik,
sensör ve seyrüsefer sistem-
leriyle etkileflim içerisinde
olan, hedef atama ve atefl
taksimi yapabilen, bunun ya-
n› s›ra mürettebat›na e¤itim
ve prova imkân› sa¤layan
TKKBS, verilen görevin, et-

kin, do¤ru, zaman›nda ve
hassas bir titizlikle yap›lma-
s›n› sa¤l›yor.
Bir ürünün ortaya konmas›n-
dan ziyade, daha çok proje
aflamas›nda kazan›lan kabili-
yetlerle de savunma sanayi-
mizde önemli bir yeri olan
TKKBS, ALTAY milli tank
projesi kapsam›ndaki komu-
ta kontrol sistemi gelifltirme
çal›flmalar›na da ›fl›k tutuyor.
‹htiyaç olmas› durumunda,
envanterdeki di¤er kara
araçlar› taraf›ndan da kulla-

n›labilecek olan sistem, as-
keri kara araçlar›m›z›n a¤
destekli yetenek konseptine
dahil olabilmeleri aç›s›ndan
da önem arz ediyor.

STM’nin Denizlerdeki
Egemenli¤i Sürüyor
TKKBS ile kara araçlar›na
yönelik tecrübesini daha
yukar›lara tafl›yan STM, de-
nizdeki üstünlü¤ünü de
IDEF’te gözler önüne seri-
yor. Türkiye’nin en önemli
savunma projelerinden biri-

HABER-ANAL‹Z
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STM, Sanayiye 
Yol Göstermeye 

Devam Ediyor

Kuruldu¤u günden bu yana görev ald›¤› projelerde edindi¤i
ileri düzeydeki bilgi birikimini ve tecrübeyi, hem kamu hem
de özel sektörün hizmetine sunarak, büyük önem tafl›yan
dan›flmanl›k, organizasyon, sistem mühendisli¤i ve yaz›l›m
mühendisli¤i konular›nda çal›flan Savunma Teknolojileri
Mühendislik A.fi. (STM), kabiliyetlerini IDEF’te sergiliyor.
STM’nin ziyaretçileriyle paylaflaca¤› en önemli gündem
maddeleri ise Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi ile
Türkiye’nin en önemli savunma projelerinden birisi olan
M‹LGEM’in ilk gemisi TCG HEYBEL‹ADA (F-511) ve 
2’nci gemisi TCG BÜYÜKADA (F-512)’nin ülkemize
kazand›r›lmas› aflamas›nda üstlendi¤i görevler ve bu
görevler kapsam›nda kazand›¤› yetenekler olacak.
Emre TEK/ emretek@savunmahaber.com
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si olan MiLGEM (Milli Gemi)
Projesi’nin ilk gemisi TCG
HEYBEL‹ADA (F-511) ve 2’nci
gemisi TCG BÜYÜKADA
(F-512) için tasar›m hizmet-
leri ile platform infla ve do-
nat›m› kapsam›nda ihtiyaç
duyulacak malzeme ve hiz-
metlerin tedarik sorumlusu
olan STM; projeyi, tasar›m,
infla ve sistem entegrasyo-
nu, performans ve takvim
sorumlusu olan Deniz Kuv-
vetleri Komutanl›¤› ile tasa-
r›m ve infla faaliyetleri için
gerekli sistem, malzeme ve
hizmetlerin tedarik sorum-
lusu olan SSM ile birlikte
yürütüyor. Birçok alt yükle-
nici firmaya da çeflitli oran-
larda ifl pay› veren STM,
2008 y›l›nda denize indiri-
len ve donat›m›n›n ard›n-
dan da seyir tecrübelerine
bafllayan ilk gemi TCG
HEYBEL‹ADA için 75 alt
yüklenici ve bu alt yükleni-
cilerin de ifl paylaflt›¤› flir-
ketler dikkate al›nd›¤›nda,
200’ün üstünde firma ile
güç birli¤i yapm›fl durumda.
Bu öncülü¤üyle, yan sanayi-
lerin de geliflmesinde
önemli bir rol oynayan STM,
halen inflas› devam etmekte
olan TCG BÜYÜKADA için de
benzer çal›flmalar› yürütüyor.

Su alt› platformlar konu-
sunda da çal›flmalar›n› sür-
düren STM, havadan ba-
¤›ms›z tahrik sistemine sa-
hip 6 adet denizalt›n›n, Göl-
cük Tersanesi Komutanl›¤›
taraf›ndan infla edilece¤i,
Yeni Tip Denizalt› projesin-
de de önemli bir yere sahip.
Sanayileflme ve yurt içi kat-
k›n›n art›r›lmas›; infla süre-
cinde, tersanenin ihtiyaç
duyabilece¤i malzeme ve
hizmetlerin tedariki; deni-
zalt› mukavim olmayan tek-
ne bloklar›n›n ve kompozit
ünitelerinin yurt içinde ima-
li, ana yüklenici HDW / MFI
‹fl Ortakl›¤›’n›n tasar›m fa-
aliyetlerine kat›l›m ve resim

de¤iflikliklerinin yap›lmas›
ile entegre lojistik destek
faaliyetlerinin icras›nda gö-
rev al›yor.
Yine Gölcük Tersanesi Ko-
mutanl›¤›nda yürütülmesi
karara ba¤lanan, Ay S›n›f›
Denizalt› Sistem / Cihaz Ye-
nileme projesi de bilindi¤i
üzere STM'nin sorumlulu-
¤unda yürütülüyor. Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n
envanterindeki en genç Ay
s›n›f› denizalt›lar olan, TCG
DO⁄ANAY (S-351) ve TCG
DOLUNAY (S-352)'nin mo-
dernizasyonu için gereken,
elektronik destek sistemi-
nin ASELSAN'dan, atalet-
sel seyrüsefer sisteminin 

Raytheon'dan, periskopla-
r›n Zeiss firmas›ndan teda-
rikinden ve yeni sistemlerin
denizalt›lara entegrasyo-
nundan sorumlu olan STM,
bunlar›n yan› s›ra entegre
lojistik destek, yedek parça,
destek teçhizat›, teknik do-
kümantasyon, e¤itim ve
teknik destek hizmetlerini
de sa¤layacak.
Projeyi yaklafl›k 4 y›l içerisin-
de tamamlamas› beklenen
STM, yer ald›¤›, MiLGEM, Ye-
ni Tip Denizalt› ve Ay S›n›f›
Denizalt› Sistem / Cihaz Ye-
nileme projeleri ile Türki-
ye’nin ilgili sanayi potansiye-
linden en yo¤un ve gerçekçi
oranda yararlan›lmas› ve
mevcut teknolojinin, askeri
projelerde kullan›lmas› ko-
nusunda, Türk Savunma Sa-
nayisi'ne ›fl›k tutuyor.
Muharip su alt› ve su üstü
platformlar› konusunda de-
neyimli personeli ve yete-
nekli genç mühendis kad-
rosu ile birlikte, ülkemiz
ad›na son derece kritik pro-
jelerin alt›na imza atan
STM, Türk Deniz Kuvvetleri-
nin sahip oldu¤u bilgi ve
tecrübenin özel sektöre ak-
tar›lmas› kapsam›nda üst-
lendi¤i rolü de baflar› ile
sürdürüyor.
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K‹RP‹ ile ç›kt›¤› yolda,
bu projede elde etti¤i
büyük baflar›n›n da et-

kisiyle yeni z›rhl› araçlar ge-
lifltirme çal›flmalar›na h›z ve-
ren BMC, VURAN’›n, Türk Si-
lahl› Kuvvetlerinin yan› s›ra
dost ve müttefik ülke ordula-
r› taraf›ndan da büyük ilgi
görmesini bekliyor. Günü-
müz muharebe sahas› ihti-
yaçlar› dikkate al›narak ge-
lifltirme çal›flmalar› sürdürü-
len arac›n, VURAN Çok
Amaçl› Z›rhl› Araç ve VURAN
Silah Tafl›y›c› Z›rhl› Araç ol-
mak üzere, flimdilik 2 farkl›
versiyonu bulunuyor.
Silahl› kuvvetlerin çeflitli ihti-
yaçlar›na cevap verebilecek
flekilde, farkl› görev tan›mla-
r›na uygun olarak tasar-
land›¤› belirtilen araçta ilk
dikkat çeken, camlar dahil
olmak üzere, yüksek balis-
tik koruma seviyesi ve ma-
y›na karfl› yüksek koruma.
Personelin may›n tehdidinden
korunmas› için monokok göv-
de tasar›m›n›n benimsendi¤i
araçta, hem sürücü hem de
personelin konforu da ön

planda tutulmufl. Is›tma ve
klima sistemlerinin yan› s›ra
gece karartma devresine de
sahip olan araçta, floförün ifli-
ni kolaylaflt›rmak için kamera
sistemi de mevcut.
BMC yetkililerinden edindi¤i-
miz bilgilere göre; VURAN’›n
tam teçhizatl› personel tafl›-
ma kapasitesi de 10 kifliye
kadar ç›kart›labiliyor. Arac›n,
gerekli hallerde, personelin
süratli bir flekilde tahliye edi-
lebilmesi için, ikifler adet
yanda, bir arkada 

olmak üzere toplam 5 adet
kap›s› var.
Yan taraflarda at›fl mazgallar›
bulunan arac›n, personelin,
floför mahallinden ç›kmadan
d›flar›ya atefl edebilmesi için,
ön cama da at›fl mazgallar›
yerlefltirilebiliyor.

Yürüyüfl aksam›nda, hele-
zon yayl›

ve ba¤›ms›z süspansiyonlu bir
alt yap›n›n benimsendi¤i oto-
matik flanz›manl› 4x4 araçta
ayr›ca, lastiklerin patlamas›
durumunda, bulundu¤u yer-
den güvenli bir baflka noktaya
gidebilme yetene¤i kazand›-
ran, patlak gider (run-flat)
lastikler de mevcut. Araca,
farkl› arazi ve yol koflullar›nda
hareket yetene¤i kazand›r-

mak amac›yla, lastik
bas›nçlar›n›n ayarlan-
mas›n› sa¤layan, mer-
kezi lastik fliflirme

(CTIS) sistemi de
dahil edilmifl.
Manuel veya
uzaktan ko-

mutal› olarak
kullan›labile-
cek farkl› si-
lah istasyon-
lar›n›n enteg-
re edilebilece-

¤i VURAN için dü-

ÖZEL HABER
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BMC IDEF’e 
Vurucu Timiyle Geliyor

Mart ay›n›n sonunda, K‹RP‹ may›na

karfl› korumal› z›rhl› arac›n›n 
teslimat töreniyle 
gündemin üst s›ralar›nda
kendine yer bulan 
BMC, baflta K‹RP‹
olmak üzere, taktik
tekerlekli araç
ailesinin üyelerinin 
yan› s›ra VURAN ad›n›
verdi¤i yeni z›rhl›

arac›n› IDEF’te
görücüye ç›kart›yor. 

Yeni versiyonuyla ilk kez sergilenecek
VURAN, IDEF 2009’da ve Eurosatory
2010’da sergilenen ilk prototipinden
çok daha farkl› bir görünüme sahip.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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flünülen silah sistemleri ara-
s›nda; 7,62 mm ve 12,7 mm
gibi çeflitli kalibrelerde maki-
neli tüfekler ve 40 mm’lik oto-
matik bombaatar›n yan› s›ra
TOW ve MILAN gibi tanksavar
füzeleri yer al›yor. Bir depo
yak›tla 800 km menzile ulafla-
bilen ve nükleer, biyolojik ve
kimyasal (NBC) sald›r›lara
karfl› koruma sistemiyle de
donat›lan VURAN’›n, mevcut
yap›s›yla, keflif arac›, komuta
kontrol arac›, radar arac› gibi
farkl› görev ihtiyaçlar›na ce-
vap verebilmesi düflünülüyor.

BMC’nin A¤›r Topu
K‹RP‹
Geçti¤imiz fiubat ay›nda 
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›-
na teslimatlar›na bafllanan 
K‹RP‹’nin de en son haliyle ilk
kez sergilenece¤i fuar da,
IDEF olacak.  Teslimat töreni
vesilesiyle, bir önceki say›m›z-
da kapsaml› bir flekilde ele al-
m›fl olsak da K‹RP‹’nin, bafll›-

ca özellikleriyle ilgili bir hat›r-
latma yapal›m. Monokok göv-
de yap›s›na sahip olan araç, 
NATO standartlar›nda may›n
ve balistik korumaya sahip.
Ayn› zamanda, motor bölü-
münün de may›n korumal›
üretilmesi, bir may›n tehdidi-
ne maruz kalmas› durumun-
da, arac›n, k›sa sürede onar›-
larak görevine geri dönmesi-
ne olanak tan›yor.
800 km menzile ulaflabilen,
patlak gider lastikler ve mer-
kezi lastik fliflirme sistemiyle
donat›lan araç, yol flartlar›na
göre 4x4 ve 4x2 sürüfl kabili-
yetine sahip. Arac›n motor ve
personel bölmelerinde, her-
hangi bir sebeple oluflabile-

cek bir yang›na, 250 milisani-
yede müdahale edebilecek bir
yang›n bast›rma sisteminin
yan› s›ra k›fl flartlar› için ›s›t-
ma, yaz flartlar› için ise so¤ut-
ma sistemi de araca entegre
edilmifl. fiu an için herhangi
bir silah sistemi tafl›masa da
K‹RP‹’nin üzerinde, çeflitli si-
lah kulelerinin araca yerleflti-
rilebilmesi için gerekli alt yap›
haz›r. Personelin, gerekli du-
rumlarda, araç içerisinden
ç›kmadan çat›flmaya kat›labil-
mesine olanak sa¤layacak,
sa¤da ve soldaki at›fl mazgal-
lar›na ek olarak; yine gerekli
durumlarda, personelin, sü-
ratle arac› tahliye edebilmesi-
ne olanak sa¤layacak flekilde,

5 farkl› yerden arac› tahliye
imkân› da bulunuyor. Arac›n
hidrolik sistemle çal›flan arka
kap›s› ise hem içeriden hem
de d›flar›dan aç›l›p kapat›labi-
liyor. Gece harekât› için ka-
rartma devreleri bulunan
araç, ön haz›rl›k gerekmeksi-
zin 120 cm’lik derinlikteki su-
dan geçebildi¤i gibi, yüzde 60
dik meyil ve yüzde 30 yan me-
yilde yoluna devam edebiliyor.
BMC stand›n›n ziyaretçileri,
VURAN ve K‹RP‹’nin yan› s›ra
firman›n, Taktik Tekerlekli
Araç projesi kapsam›nda tes-
limatlar› devam eden, 2,5, 5 ve
10 ton s›n›f› taktik tekerlekli
araçlar›n› da inceleme flans›-
na sahip olacak.

BMC, VURAN ad›n› verdi¤i yeni z›rhl› arac›n› 
ilk kez IDEF’te sergiliyor.



Bu alg›lay›c›lar, di¤er
uygulamalar›n›n yan›
s›ra gözetleme ve

güvenlik alanlar›nda da
kullan›lmaya baflland›¤›n-
da, atmosferin geçirgenli-
¤inin önemi de ortaya ç›kt›.
Atmosferimiz, görünür dal-
ga boyunu belirli oranda
geçirip, belirli oranda da
so¤urdu¤undan, farkl› bir
dalga boyunda bakmak is-
tedi¤imizde, bu dalga bo-
yundaki atmosferik geçir-
genlik engeline tak›labiliriz.
Çünkü baz› dalga boylar›n-
da, atmosferimiz hemen
hemen bütün enerjiyi em-
mektedir.
Radyo dalgalar› d›fl›nda, at-
mosferimiz, elektromanye-
tik tayf›n k›z›l ötesi bölü-
münde, genifl bir pencereye
sahiptir. Bu genifl pencere,
ayn› zamanda görünür bö-
lümdeki dalga boylar›na
göre de daha geçirgendir.
Bu elveriflli pencereden gö-
rüntüleme alan›nda yarar-
lanabilmemiz, radar ve
röntgen cihazlar›ndan çok
sonra gelifltirilen termog-
rafi teknolojisi ile mümkün
olmufltur.

‹lk Termal Kameralar
John Hershel’in, 1840 y›l›n-
da, alkolü buharlaflt›rarak
yapt›¤› ilk deney düzenek-
lerinden, ancak 
y›llar sonra,
1929’da, Czerny
bu çal›flmalara
geri dönse
de çal›flma-
lar›n tekrar

bafllamas›, 1949’da, askeri
uygulamalar için oldu. Bu
tarihte yap›lan ilk termal
görüntüleyicilerin, tek bir
kare resmi oluflturmas›
için, 1 saat beklemek gere-
kiyordu. Bu süre, 1960’lara
gelindi¤inde ise 5 dakikalar
civar›ndayd›.
Ancak 1966 senesinde, sa-
niyede 20 görüntü verebi-
len, ticari anlamda kullan›-
labilir termal görüntüleyi-
ciler ortaya ç›kt›. Geliflme-
ler h›zla devam edip
1990’lara geldi¤imiz zaman
ise iki önemli bulufl, Odak
Düzlemsel Dizge (ODD /
Focal Plane Array) ve so¤u-
tulmam›fl ODD’ler ortaya
ç›kt›. Odak düzlemsel diz-
geler sayesinde, daha önce
resmi oluflturmak için kul-
lan›lan 2 veya 1 eksenli ha-
reketli taray›c› parçalardan
kurtulmak yoluyla, bak›m
maliyetleri azalt›ld›¤› gibi
dedektörlerin termal has-
sasiyetleri de son derece
artt›.
1990’lar›n bir di¤er önemli
geliflmesi ise ilk defa so-
¤utmay› gerektirmeyen de-
dektörlerin bulunmas›yd›.
Bu dedektörler, so¤utmal›
dedektörlere göre daha dü-

flük hassasiyete sahip ol-
malar›na karfl›n, so¤utma
gerektirmemeleri hem ba-
k›m hem de boyutlar› aç›-
s›ndan çok önemli avantaj
sa¤l›yordu. Bu da termal
kameralar›n, art›k ticari
olarak kullan›labilmesinin
yolunu aç›yordu.

Askeri Uygulamalar
Termal kameralar, askeri
alanda çok önemli bir bofl-
lu¤u doldurmay› baflard›.
Gözle görünür dalga bo-
yundaki görüntünün kon-
trast sorunlar›na karfl›,
termal görüntüleyici ile ›s›
yayan insan ve araçlar›n
çok daha net görüntülene-
bilmesi ve dahas›, ço¤u
hava flart›nda daha etkin
olmas› önemli avantajlar-
d›. Bunun yan›nda, tama-
men pasif bir sistem ol-
mas›, kullan›c›n›n yerinin
tespit edilmesini de zor-
laflt›r›yordu.
Bu avantajlar› sayesinde,
termal görüntüleyiciler,
günümüzde, silah üstü, sa-
bit, elde tafl›n›r, insanl› ve
insans›z kara, hava ve deniz
platformlar›nda giderek
tercih edilir oldu. Art›k bo-

yutlar› bir bozuk para kadar
küçülen ve bir kaç g a¤›rl›-
¤›nda olan kameralar ya-
n›nda, 15 km’nin ötesindeki
bir insan› tespit edebilecek
kadar hassaslaflm›fl, genifl
bir yelpazeye sahip olan
termal kameralar, so¤utul-
mufl ve so¤utulmam›fl ola-
rak iki ana kategoriye sa-
hiptirler.

So¤utulmufl ve 
So¤utulmam›fl 
Kameralar
So¤utulmufl kameralar, 20
mili Kelvin’e kadar düflen
hassasiyetleri ile hem 3-5
mikron hem de 8-12 mik-
ron aral›¤›nda çal›flan mo-
dellere sahiptir. Bunlar,
so¤utucuya sahip olduklar›
için, düzenli bak›ma ihtiyaç
duyarlar. Fakat, so¤utul-
mam›fl dedektörlerin ula-
flamad›¤› hassasiyete sa-
hiptirler.
3-5 mikron dalga boyunun
fiziksel özelli¤inden dolay›,
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Termal Kameralar›n 
Dünü, Bugünü ve Yar›n›
Elektromanyetik tayf (spektrum)’un, görünür ›fl›k d›fl›ndaki dalga boylar›n›n keflfi,
1800 senesine dayan›r. ‹lk defa William Hershel, insan gözünün göremedi¤i ›fl›¤›n
da oldu¤unu keflfetti¤i tarihten bu yana, göremedi¤imiz dalga boylar›n› görünür
k›lmak için birçok alg›lay›c› (sensör) gelifltirildi.
Ahmet Kutsi N‹RCAN / knircan@fematek.com / editor@savunmahaber.com
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Orta ve uzun k›z›l ötesi dalga
boylar›ndaki atmosfer geçirgenli¤inin, 
2, 5 ve 10 km menziller için
karfl›laflt›rmas›, uzun dalga boyundaki
geçirgenli¤in, orta dalgaya göre daha
h›zl› düfltü¤ünü gösteriyor.

FLIR TAU So¤utulmam›fl Termal Kamera
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bu dalga boyunda çal›flan
kameralar, 8-12 mikron ile
karfl›laflt›r›ld›¤› zaman, ayn›
performans› daha küçük
mercek yap›lar› ile verebil-
mektedir. 3-5 mikron ter-
mal kameralar, uzun men-
zillerde daha iyi perfor-
mans verse de 8-12 mikron
kameralar›n, sis ve duman
koflullar›nda daha etkin ol-
duklar› da bir gerçektir.
Sadece 8-12 mikron dalga
boylar›nda çal›flan so¤utul-
mam›fl kameralar ise ta-
mamen sessiz çal›flmalar›
ve küçük boyutlar› ile önem
kazanmaktad›r. Bu kame-
ralar, küçük olduklar› için,
silah üstünde, elde tafl›na-
bilen kameralarda veya
mi¤ferlerin yan› s›ra mini
insans›z hava araçlar›nda
da kullan›l›rlar.

Termal Kameralar›n
Gelece¤i
Önümüzdeki y›llarda, ter-
mal kameralar›n donan›m
olarak daha da geliflti¤ini,
küçüldü¤ünü, daha yüksek
çözünürlüklere ulaflt›¤›n›
görece¤iz. Fakat bunlar›n
yan›nda termal kameralar
alan›ndaki görüntü iflleme
ve yaz›l›m konular›, hala
aç›k olan, en önemli gelifl-
me alanlar›ndan birisi ola-
cakt›r. Normal kameralara
göre, farkl› bir veri seti sa¤-
layan termal kameralar, bu
alanda sektörün lider firma-
lar›ndan olan FLIR
Systems’in, DDE (Digital
Detail Enhancement / Say›-
sal Hassasiyet Artt›rma) al-
goritmas› gibi algoritmalar-
la, çok daha etkin kullan›la-
bilirler. Bu tip algoritmalar,

dedektörün fark etti¤i; ama
görüntüyü olufltururken
kullan›c›ya tafl›yamad›¤›
önemli bilgileri de korurlar.
Görüntü iflleme alan›nda,
gelecekte önemli bir yer tu-
tacak konulardan bir di¤eri
de farkl› tayflardan al›nan

bilgilerin, sentetik olarak
yeniden üretilmesi olacak-
t›r. Bu sayede, her dalga
boyunun sahip oldu¤u
avantajlar, oluflturulan bu
sentetik görüntü arac›l›¤›y-
la, kullan›c›ya aktar›labile-
cektir.
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Termal kamera 
ile görüntülenmifl
bir Chinook
helikopteri

DDE uyguland›¤› zaman, ayn› anda tüm hedefler görülebiliyor.

DDE uygulanmayan termal görüntüde, bütün hedefler görünmüyor.
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V akit kaybetmeden ça-
l›flmalara bafllayan
ekip, kendilerine veri-

len bu k›sa süre içinde, rada-
r› ve antenini gelifltirdi. An-
cak, radar›n tüm performan-
s› test edilebilirken, antenin
ölçülmesinde sorunlar ya-
fland›. Bir ölçüm merkezinin
olmay›fl› nedeniyle, antenin
d›fl mekânda ölçülmesi, hem
ölçüm do¤ruluklar› hem de
zaman aç›s›ndan kay›plara
neden olunca, anten test ve
alt yap› araflt›rma merkezine
duyulan ihtiyaç da gündeme
geldi.
Akabinde, sadece radar de-
¤il, sivil ve askeri tüm an-
tenleri yurt içinde tasarla-
yan, üreten ve test eden bir
merkezin kurulmas›n› ön
gören bir proje haz›rlana-
rak, Devlet Planlama Teflki-
lat› (DPT)’ye sunuldu. Haz›r-
lanma aflamas›nda, Türk Si-
lahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n
tüm birimleriyle, kamunun
ihtiyaçlar›n›n da de¤erlendi-
rildi¤i ve ayr›ca sanayi ile
üniversitelerimizin imkân ve
kabiliyetlerinin de göz önü-
ne al›nd›¤› projenin, DPT ta-
raf›ndan da onaylanmas› ve
desteklenmesiyle, 2009 y›-

l›nda çal›flmalara baflland›
ve ATAM da resmi anlamda
hayata geçti.

Hassas Bir Ölçüm 
Altyap›s› Kuruluyor
Bu ekibin içinde yer alan ve
Türkiye’deki anten teknolo-
jilerinin ulaflt›¤› son nokta
hakk›nda ATAM Proje Yürü-
tücüsü, Bafluzman Araflt›r-
mac› Doç. Dr. Bahattin Tü-
retken’den bilgi ald›k. “Tür-
kiye kendi radar›n› yap›yor
olmas›n›n yan› s›ra radar
üreten bir merkez haline de
gelmek istiyor. Bunun için
de temel flart, anteninin de
milli olmas› ve çok hassas
bir ölçüm altyap›s›na sahip
olmak” fleklinde sözlerine
bafllayan Doç. Dr. Türetken,
projenin bafllat›lmas›n›n
üzerinden geçen 2 y›l›n ar-
d›ndan, TÜB‹TAK yerleflkesi
içerisinde 5000 m2 kapal› bir
alan üzerinde, içinde farkl›
amaçlara hizmet verebile-
cek 4 laboratuvar›n bulun-
du¤u, tam teflekküllü bir bi-
nan›n inflas›n›n halen devam
etmekte oldu¤u bilgisini de
verdi.
ATAM’›n, 28 Aral›k 2010’da
hizmete giren Küresel Yak›n
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M‹LGEM projesi kapsam›nda, 

radarlar›n milli olarak tasarlanmas› ve

üretilmesinin gündeme gelmesinin

ard›ndan, 2006 y›l›nda harekete geçen

TÜB‹TAK B‹LGEM UEKAE, bu radar›n,

antenini de ülkemizde yapabilmek için

çal›flmalara bafllad›. Ayn› dönemde,

Ukrayna’dan bilgi ve teknoloji

aktar›m›yla anten üretimi planlansa da,

tek bir antenin üretimi için Ukrayna

taraf›ndan verilen 960.000 dolarl›k fiyat

teklifi karfl›s›nda, hem radar›n hem de

antenin öz kaynaklarla gelifltirilmesi için

harekete geçildi. TÜB‹TAK B‹LGEM

UEKAE bünyesinde, radar›n, anteniyle

birlikte, s›f›rdan tasarlanmas› için 

kurulan ekibe verilen süre ise sadece 

6 ay idi. TÜB‹TAK B‹LGEM UEKAE Anten

Test ve Araflt›rma Merkezi (ATAM)’›n

kurulufluna giden süreç de böylece

bafllam›fl oldu...
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com

Milli Anten Çözümlerine 
Giden Yol ATAM’dan Geçiyor
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Alan Ölçüm Sistemi Labora-
tuvar› olarak adland›r›lan ilk
laboratuvar› ise hâlihaz›rda
inflas› süren merkezin d›fl›n-
da faaliyet gösteriyor. ‹nfla
çal›flmalar›n›n tamamlan-
mas›n›n ard›ndan, ATAM’›n
yeni binas› içerisine tafl›na-
cak olan bu laboratuvarda,
1,8 m çap›ndaki antenlerin 3
boyutlu ›fl›ma diyagramlar›n›
farkl› parametrelerle ölçe-
bildiklerini belirten Doç. Dr.
Türetken, “Türkiye’de, bir
antenin küresel anlamda 3
boyutlu özelliklerini ölçebi-
len baflka bir merkez yok.
Aylard›r, gece gündüz me-
saideyiz, çünkü büyük bir ih-
tiyaç var” dedi.
Doç. Dr. Türetken, kurula-
cak ikinci sistem laboratu-
var›n›n ise yaklafl›k 6 metre
boy, en ve geniflli¤e sahip bir
antenin parametrelerinin
ölçümünün yap›labilece¤i,
Düzlemsel ve Silindirik Ya-
k›n Alan Ölçüm Sistemi La-
boratuvar› olaca¤›n› söyledi.
Doç. Dr. Türetken, bu labo-
ratuvar hakk›nda da “Ülke-
miz ilk defa böyle bir labora-
tuvara sahip olacak ve bura-
da, baflta ASELSAN olmak
üzere, özel sektöre ve ka-
muya da hizmet vermeyi
planl›yoruz” dedi.
Üçüncü laboratuvar, yakla-
fl›k 3 metre ebad›ndaki obje-
lerin radar kesit alan›n›n öl-
çülebilece¤i Radar Kesit

Alan Ölçüm Sistemi Labora-
tuvar› olacak. Daha çok as-
keri hava, deniz ve kara
araçlar›n›n prototiplerinin
ölçülebilece¤i bu laboratu-
varda, çeflitli Ar-Ge çal›flma-
lar›n›n da yap›lmas› bekleni-
yor. Örne¤in bir hava arac›n-
da radar kesit alan›n› azalt-
mak için kullan›lan yöntem-
ler, prototip üzerinde dene-
necek ve bu laboratuvarda
ölçülebilecek.
Merkezin dördüncü labora-
tuvar› olan Toplu Menzil Öl-
çüm Laboratuvar›’nda ise 
3 m çap›ndaki antenlerin,
uzak alan özellikleri ç›kart›-
labilecek.
ATAM için DPT’nin öngördü-
¤ü bütçe yaklafl›k 22,5 mil-
yon lira. Bu bütçenin 10,5
milyon liras›n› DPT, kalan›n›
ise öz kaynaklar›ndan 
TÜB‹TAK karfl›l›yor. Bugün-
lerde, merkezin infla çal›fl-
malar›n›n tamamlanmas› ve
ATAM’›n yeni yerinde, eksik-
siz bir flekilde faaliyete geç-
mesi bekleniyor.
ATAM’da, TSK’n›n yan› s›ra
tüm kamu kurum ve kuru-
lufllar›n›n anten ihtiyaçlar›-
n›n milli imkânlarla karfl›-
lanmas› ve yurt d›fl› proje-
lerden de yüksek seviyede
katk› elde edilmesi hedefle-
niyor. ATAM’›n ayr›ca, anten
test merkezi olarak da yurt
d›fl›na hizmet vermesi ön
görülüyor.

Envanterdeki 
Radarlar›n 
Performans Testleri
Yurt d›fl›ndan al›nan ve
TSK’da kullan›lmakta olan
pek çok radar›n performans
testlerinin de bugüne dek ya-
p›lmad›¤›na dikkat çeken
Doç. Dr. Türetken, bu radar-
lar›n antenlerinde bir sorun
yafland›¤›nda, bunun da ölçü-
lemedi¤inin alt›n› çizdi.
ATAM’›n faaliyete geçmesinin
ard›ndan, gerekti¤inde, al›n-
mas› planlanan bir radar ve
anteninin ölçümünün yap›l›p
onay verilebilece¤ini belirten
Doç. Dr. Türetken, “GEMRAD
ad›n› verdi¤imiz radar› yapt›-
¤›m›zda, tüm özelliklerini
körfezde ölçtük. Tüm para-
metreler tek tek ölçüldü ve
tutanaklara kaydedildi. Öl-
çümler s›ras›nda, TÜB‹TAK’›n
yan› s›ra Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤›, Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›, Denizcilik Müs-
teflarl›¤›, K›y› Emniyeti Genel
Müdürlü¤ü ve STM firmas› da
haz›r bulundu. Envanterdeki
kaç radar›n, bu flekilde testle-
re tabi tutuldu¤unu sordu¤u-
muzda, ald›¤›m›z yan›t ise ol-
dukça düflündürücüydü. Hiç-
bir radar bu testlere tabi tu-
tulmam›fl” dedi.

Radom ‹çin de 
Çal›fl›lacak
Elektriksel olarak radar an-
tenlerinin fonksiyonlar›n›
bozmayan ve d›fl etkilerden
koruyan bir yap› olan radom
(Radar Dome), çeflitli d›fl et-
kenler nedeniyle hasar göre-
biliyor. Böylesi bir durum ya-
fland›¤›nda ise radom tamir
edilene kadar sistemin çal›fl-
mas›na ara veriliyor. Örne¤in
kufl çarpmas› ya da olumsuz
hava koflullar› karfl›s›nda ra-
domu hasar gören bir savafl
uça¤›, hâlihaz›rda yurt d›fl›n-
da yap›lan ve yaklafl›k 1 ay
sürdü¤ü belirtilen onar›m
sürecinde, maalesef görevini
yerine getiremiyor. Doç. Dr.
Türetken, bu problemleri or-
tadan kald›rmak amac›yla,
kurulacak merkezin bünye-
sinde, bir radom test ve arafl-
t›rma alt yap›s›n›n da olufltu-
rulmas› için yer ve cihazlar›-
n›n haz›r oldu¤unu söyledi ve
bu konuyla ilgili olarak, önü-
müzdeki y›l DPT’ye bir de
proje sunacaklar›n› belirtti.
Doç. Dr. Türetken, kurulmas›
planlanan bu radom altyap›s›
sayesinde Türk Hava Kuvvet-
lerinin yan› s›ra TÜRKSAT ve
ülkemizdeki hava meydanla-
r›n›n ihtiyaçlar›n› da karfl›la-

Elektrik enerjisini elektromanyetik enerjiye çeviren bir birim olan anten, bir radardaki
en kritik unsurlardan biri. Tabii ki d›fl ortamdan gelen elektromanyetik enerjiyi de
elektrik enerjisine çevirme görevi de yine antenin. Çok özel antenler olan radar 
antenleri, radar›n performans›n› çok yak›ndan etkiliyor.

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - May›s 2011

M‹LGEM için tasarlanan GEMRAD, flu anda 
TÜB‹TAK yerleflkesinde körfezi tar›yor. 
Doç Dr. Türetken’e göre; GEMRAD projesinden
kazan›lan bilgi birikimi, di¤er projelere aktar›ld›,
ancak bu radar at›l kald›.

Doç. Dr. Bahattin
Türetken, faz dizili

radar anteninin 
holografik ölçümü 

için haz›rl›k 
yap›yor.
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yabileceklerini söylerken, ra-
dom ar›zalar› oldu¤unda, ge-
rek tasar›m gerekse test ka-
biliyetleriyle, uçaklar›n gö-
revlerine h›zla geri dönmesi-
nin sa¤lanaca¤›n› da sözleri-
ne ekledi. 

Entegre Anten 
Dire¤i de 
Hedefler Aras›nda
Hâlihaz›rda çeflitli deniz plat-
formlar›nda kullan›lmakta
olan, entegre anten dire¤i ko-
nusunda yapmay› düflündük-
leri çal›flmalar›n da bir nokta-
da radom çal›flmalar› kapsa-
m›na girdi¤ini söyleyen Doç.
Dr. Türetken, “Öyle bir enteg-
re anten dire¤i yapacaks›n›z
ki istedi¤iniz frekanslar› geçi-
recek, istemedi¤iniz frekans-
lar› da engelleyecek. D›flar›-
dan görülmeyecek ve sizin
radar kesit alan›n›z› da azal-
tacak” dedi ve konunun bir de
malzeme boyutunun bulun-
du¤una dikkat çekti. Doç. Dr.
Türetken, projenin malzeme-
cilerle ortak olarak yürütüle-
ce¤ini söyledi ve “Biz elek-
triksel özelliklerini tasarlaya-
ca¤›z ve malzemecilere vere-
ce¤iz. Onlar da uygun bir mal-
zeme üretecek. En sonunda
da test ve de¤erlendirmeleri-
ni ATAM’da yapaca¤›z” dedi
ve benzer bir çal›flman›n, flu
anda sonarlar için sürdürül-
dü¤üne de de¤indi.
Bugün GEMRAD projesinde
kullan›lan radomun, Türki-
ye’de üretilmifl, araya girme
kayb› en düflük radom olma
özelli¤ini tafl›d›¤›n› belirten

Doç. Dr. Türetken, tasar›m›-
n›n yurt içinde yap›lm›fl olma-
s›na karfl›n, malzemenin yurt
d›fl›ndaki, kompozit malzeme
imalat› yapan bir firmaya yap-
t›r›ld›¤›n› söyledi.
Bugün, Türkiye’de, bu özel
malzemeleri tasarlay›p ürete-
bilecek kabiliyete sahip firma-
lar›m›z›n bulundu¤unu ve so-
narlar için baflar›l› çözümler
üretildi¤ini göz önünde bulun-
durarak, gelecekte, iflin mal-
zeme boyutunda da yurt d›fl›n-
dan çözüm aranmamas›n› di-
leyerek, sözü tekrar Doç. Dr.
Türetken’e b›rak›yoruz.

Türkiye’nin Kalbinde
Yer Al›yor
ATAM’›n test ve analizin yan›
s›ra tasar›m›n da yap›ld›¤› bir
merkez haline getirilmesini
hedeflediklerini vurgulayan
Doç. Dr. Türetken, “Bu mer-
kezin benzerleri, sadece,
Raytheon ve Thales gibi fir-
malarda ve ABD ve Almanya
gibi ülkelerde mevcut. Fakat
buralarda, bir laboratuvar ül-
kenin bir yerinde di¤eri ise

baflka bir yerinde. Biz ise hep-
sini bir araya topluyoruz” de-
di. “Marmara Bölgesi Türki-
ye’nin kalbi gibidir. Civarda
150 üniversite var ve bunlar›n
50’sine 1 saat mesafedeyiz.
Askeri tersanelere ve sanayi
kurulufllar›na da yak›n›z.”
fleklinde sözlerine devam
eden Doç. Dr. Türetken,
ATAM’›n, tam olmas› gereken
noktada kuruldu¤una inan-
d›klar›n› söyledi.

Ayn› Zamanda 
Bir Araflt›rma Merkezi
ATAM’›n, ölçüm haricindeki
bir di¤er yönü de araflt›rma
merkezi oluflu. “Biz burada
ülkemizin ihtiyaç duydu¤u
tüm antenleri yapmay› hedef-
liyoruz” diyen Doç. Dr. Türet-
ken, üniversitelere ve kamuya
aç›k bir yap› olarak faaliyet
gösterdiklerini vurgulad› ve
“TÜB‹TAK B‹LGEM UEKAE
olarak, yapt›¤›m›z ifllerden
dolay›, çok üst düzeyde gizlilik
içerisinde çal›fl›yoruz. Fakat
ATAM’› planlarken, üniversite
ö¤retim görevlilerinin, ö¤ren-
cileriyle gelip araflt›rma yapa-
bilecekleri bir ortam olarak
düflündük. Gizli olmayan yer
diyoruz buraya.” dedi.

Anten Çal›flmalar› H›z
Kesmeden Sürüyor
ATAM’›n binas›n›n inflas› sü-
redursun, Doç. Dr. Türetken,
flu anda 8 kiflilik bir ekiple,
tamamen özgün tasar›mlar
yapan, Elektro Manyetik ve
Anten Araflt›rma Grubu
(EMARG) ile anten çal›flmala-
r›n› h›z kesmeden sürdürü-
yor. Doç. Dr. Türetken, “Ta-

sar›mlar›m›z oldukça düflük
frekanslardan bafll›yor. 50
GHz’e kadar anten tasar›m›
yapabiliyoruz. Yaklafl›k 7 pro-
je üzerinde çal›fl›yoruz. fiu
ana kadar yapt›¤›m›z tüm ta-
sar›mlar›m›z projelere yöne-
lik ve kaynaklar› da projeler-
den geliyor” dedi ve tasar›m-
lar›n›n, d›fl ortamlarda, ya¤-
mur ve kar gibi hava koflulla-
r›nda sorunsuz çal›flabildi¤ini
ve tamamen özgün oldukla-
r›n› vurgulad›. Ancak, bahsi
geçen projelerin ço¤unun
gizli olmas› nedeniyle, tasa-
r›mlar›n patentini alamad›k-
lar›n› da sözlerine ekledi.
DPT taraf›ndan verilen maddi
deste¤in, sadece 1 y›ll›k ol-
du¤unu vurgulayan Doç. Dr.
Türetken, “Y›ll›k yap›lacak öl-
çümler ve testlerin yan› s›ra
dan›flmanl›k ve tasar›m hiz-
metlerinden elde edilecek
gelirle kendisini idame etti-
recek olan ATAM için, sürdü-
rülen bu projelerin önemi ol-
dukça büyük” dedi ve önü-
müzdeki 1,5 senelik dönem-
lerinin, bu projelerin testle-
riyle tamamen dolu oldu¤u-
nun da alt›n› çizdi.

Kamu Alan›nda da
Anten Önemli
Antenin oldukça genifl bir
kullan›m alan›n›n oldu¤una
dikkat çeken ve sadece as-
keri alanda kullan›lmad›¤›-
n› belirten Doç. Dr. Türet-
ken, “Türk GSM operatörle-
rinin baz istasyon antenini
de tasarlamaktay›z. Tasar-
lad›¤›m›z antenlerle, ülke-
mizin, d›flar›ya ödemifl ol-
du¤u kaynaklar›n ülkemiz-
de kalmas›n› hedefliyoruz.
Bunun yan› s›ra kamu ala-
n›ndaki, elektromanyetik
dalgan›n konu oldu¤u her
alanda yer al›yoruz” dedi ve
kriptolu cep telefonunun
antenini tasarlay›p ürettik-
lerini de sözlerine ekledi.

ÇAFRAD’›n 

Ölçümleri de ATAM’da
M‹LGEM’in ard›ndan, hava sa-
vunma harbi f›rkateynlerine
yönelik çal›flmalar›n bafllad›¤›

MSI Dergisi - May›s 2011 www.milscint.com

Tesis aç›ld›¤›nda, ofis ve yaflam alan› ile ana laboratuvarlar›n oldu¤u iki ana bölümden
oluflacak. ‹lk baflta yaklafl›k 32 kiflinin görev yapmas›n›n planland›¤› ATAM’da, 
8 kifli ölçüm ve test merkezinde hizmet verecek, 4 teknisyen laboratuvarda çal›flacak,
10 kifli projelerde tasar›m hizmeti verecek ve yaklafl›k 10 kifli de yar› zamanl› 
üniversitelerden gelen ö¤renci ve akademisyenlerden oluflacak.
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TF-2000 projesi kapsam›nda,
Çok Amaçl› Faz Dizili Radar
(ÇAFRAD)’›n da milli olarak
gelifltirilmesi gündemde. Tür-
kiye’de ASELSAN ve TÜB‹TAK
ortakl›¤›n›n yan› s›ra birkaç
firman›n daha çal›flmalara ifl-
tirakiyle gelifltirilmesi düflü-
nülen radar›n, tüm ölçümleri-
nin ise ATAM’da yap›lmas›
planlan›yor. Konuyla ilgili Doç.
Dr. Türetken, “Kendinize ait
bir ölçüm tesisiniz yoksa böy-
le bir radar üretemezsiniz.
Yurt d›fl›nda yapt›rmaya kalk-
san›z, tüm gizli teknik bilginiz
elinizden ç›kar. Yaklafl›k 1 se-
ne sürecek testler için, bu ka-
dar uzun süre kullanabilece-
¤iniz bir laboratuvar› da bul-
man›z, zaten mümkün olmaz”
diyerek, ölçüm ve testlerin ya-
p›labilece¤i bir merkeze sahip
olman›n önemini bir kez daha
vurgulad›.
ÇAFRAD projesine TÜB‹TAK
B‹LGEM bünyesinde bulunan
Yar› ‹letken Teknolojileri
Araflt›rma Laboratuvar› 
(Y‹TAL)’in de dâhil olmas›n›
Türkiye aç›s›ndan büyük bir
kazan›m olarak nitelendiren
Doç. Dr. Türetken, “Y‹TAL, ra-
darlarda kullan›lacak tüm-

devreler (mikroçip) ve modül-
leri üretecek. E¤er aktif faz di-
zili radar antenleri yapacak-
sak, Y‹TAL gibi bir kurumun
olmas› kaç›n›lmaz. Ayn› za-
manda bu antenin iç ortam-
larda ölçümlerinin yap›lmas›
da kaç›n›lmaz” dedi.

Özgün Çözümler 
Peflinde
Doç. Dr. Türetken, sivil alanda
kullan›lan KUfiRAD (kufl ra-
dar›) projesinin de TÜB‹TAK
B‹LGEM UEKAE taraf›ndan
üstlenildi¤ini söyledi ve “Bu
radar›n içinde pek çok bileflen

bulunuyor. Üretim s›ras›nda
bu bileflenlerin kritik olma-
yanlar›n› tercih ettik ve özel-
likle 2-3 farkl› üreticisi bulu-
nan bileflenleri kullanmaya
çal›flt›k. Kritik olan noktalar-
da ise tamamen bize ait öz-
gün çözümler üretmeye ça-
l›flt›k” dedi. Üniversiteden, li-
teratürden kopmam›fl bir ekip
ile çal›flt›klar›n›n alt›n› çizen
Doç. Dr. Türetken, “Alan›m›z-
la ilgili akademik tüm yay›nla-
r› takip ediyoruz ve buna zo-
runluyuz da. Farkl› çözümler
gelifltirebilmemiz için baflka-
lar›n›n çözümleri bizi çok ilgi-

lendiriyor. Grubumuzun bir
hedefi de teknoloji gelifltir-
mek ve dünyaya katk› yap-
mak. Türklerin de çözümü bu
dedirtmek istiyoruz” dedi.
Birkaç üniversitede benzer
ekiplerin kurulmas›n›n çok
faydal› olaca¤›n› söyleyen
Doç. Dr. Türetken, bu flekilde
teknolojinin geliflmesi için iti-
ci güç oluflturulabilece¤ini
düflündü¤ünü ifade etti ve
“Radar ve anten konusuyla il-
gili olarak, maliyet etkin çö-
zümün yan› s›ra en iyi çözümü
üretmek, bizim hedefimiz” di-
yerek sözlerini tamamlad›.

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - May›s 2011
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ONUK Tafl›t Sanayii ve
BG Mühendislik firma-
lar›n›n ortakl›¤› ile ku-

rulan, ONUK-BG Savunma
Sistemleri Araflt›rma ve Ge-
lifltirme Ortakl›¤› (ONUK-
BG), Deniz Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’n›n ihti-
yaçlar› ve yönlendirmeleri
do¤rultusunda, envanterde
bulunan gemilerimize, ileri
teknoloji fiber takviyeli poli-
mer (FTP) kompozit sonar

domu gelifltirerek, milli sa-
vunma sanayimize de katk›-
da bulunmay› hedefliyor.
Bu hedef do¤rultusunda,
MiLGEM korvetinin sonar do-
munun, kompozit malzeme
kullan›larak tasarlanmas› ve
üretilmesi konusunda ald›¤›
sorumlulu¤u baflar› ile yeri-
ne getiren ONUK-BG, hedefi-
ni biraz daha büyüterek,
Dz.K.K.l›¤›n›n di¤er ihtiyaçla-
r›n› da karfl›lamaya soyundu.

MSI Dergisi - May›s 2011 www.milscint.com

ONUK-BG, Kompozit 
Sonar Domunda 
Teknoloji Liderli¤ine Oynuyor
Deniz savafllar›n›n gizli ve sinsi 

silah› olarak kabul edilen deniz

may›nlar›, gelifltirilen sonar sistemleri

sayesinde, eskisine nazaran daha az

tehdit oluflturuyor. Ancak bir sonar 

sisteminin verimli çal›flabilmesi için de,

sonar›n d›fl›nda, baflka unsurlar da iflin

içerisine giriyor. Bu unsurlardan biri de

sonar›n içinde bulundu¤u sonar domu.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com
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MiLGEM’e kompozit sonar domu montaj›

Engin s›n›f› TCG ED‹NC‹K (M-260) may›n avlama gemisi
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ONUK-BG 
Kollar› S›v›yor
Bu çal›flmalar›n yap›ld›¤›
esnada, envanterde bulu-
nan Engin s›n›f› may›n avla-
ma gemilerinde kullan›lan,
DUBM-20B sonar›na ait oriji-
nal kauçuk sonar domlar›n›n,
gerek ana yap› malzemesi
olan kauçu¤un zaman içinde
kullan›m ömrünü tüketmesi
ve gerekse kullan›m s›ras›n-
da meydana gelen y›pranma-
lar› dolay›s›yla hizmet vere-
meyecek durumda olmalar›
nedeniyle, Dz.K.K.l›¤› da yeni
bir sonar domu aray›fl›ndayd›.
Çünkü, orijinal kauçuk sonar
domlar›n›n, zaman içinde,
zaten zay›f olan yap›lar› ha-
sar görmüfltü ve hasar nede-
niyle, sonar sensör gruplar›-
na zarar verebilecek hale
gelmifllerdi. Kauçuk malze-
menin özelli¤i nedeniyle,
kauçuk sonar domlar›n›n
onar›m› da tüm u¤rafllara
ra¤men mümkün de¤ildi.
Bununla birlikte, tüm deza-
vantajlar›na ra¤men, ses ge-
çirgenli¤i (may›n avlama uy-
gulamalar›nda 100 kHz–500
kHz frekans aral›¤›nda) çok
yüksek olan kauçuk sonar
domlar›na bir alternatif üre-
tilmesine de, çözümün içinde
bar›nd›rd›¤› büyük teknik ve
mühendislik güçlükler nede-
niyle, tüm iyi niyetli çal›flma-
lara ra¤men imkân sa¤lana-
mad›.
Konuyla ilgili Dz.K.K.l›¤› ile
2009 y›l› içinde görüflmelere
bafllayan ekip, 2010 y›l›n›n ilk
yar›s›nda, Engin s›n›f› may›n
avlama gemilerinin sonar
domu tedariki için aç›lan iha-
leyi, çok uygun bir fiyat vere-
rek kazand›. M‹LGEM projesi
çerçevesinde, tamamen milli
imkânlarla yürüttü¤ü, kap-
saml› Ar-Ge ve üretim faali-
yetleri s›ras›nda elde etti¤i
bilgi birimi ve tecrübelerin
bir sonucu olarak, 
ONUK-BG, projenin bafllat›l-
mas›n›n üzerinden henüz 1
y›l dahi geçmeden, detay
mühendislik ve üretim çal›fl-
malar›n› tamamlad›. Bafla-
r›yla sonuçlanan prototip

üretim aflamas›n› müteakip,
Engin s›n›f› may›n avlama ge-
mileri için üretilen ilk kom-
pozit sonar domunun geçici
kabulünün ise May›s ay› için-
de yap›lmas› planlan›yor.
Bu süreçte yap›lan çal›flma-
lar›n ne derece büyük öneme
sahip oldu¤unu daha iyi anla-
tabilmek için, öncelikle, so-
nar ve sonar domu hakk›nda
baz› önemli noktalara de¤in-
mekte fayda var. Sonra,
ONUK-BG’nin bu ifli baflara-
bilmek için neler yapt›¤›n›
anlatmaya devam edece¤iz.

Sonar ve Sonar Domu
Sonar kelimesi, ‹ngilizce
“SOund, Navigation And Ran-
ging” kelimelerinin k›salt-
mas›ndan türetilmifltir. Hem
suyun alt›nda hem de üstün-
de, seyrüsefer ve çeflitli un-
surlar›n tespiti için ses dal-
galar›n›n kullan›lmas› mant›-
¤›ndan hareketle gelifltirilen
sonar; transdüser (al›c› ve
verici özellikte) sensör gru-
bu, sürücü elektronik birim-
ler ve çeflitli kullan›c› arayüz-
lerinden oluflan bir elektro-
mekanik ayg›tt›r.
Aktif ya da pasif olmak üzere,
iki fakl› sonar teknolojisi
mevcuttur. Pasif sonarda,
sudaki di¤er unsurlar›n yay-
d›¤› ses dalgalar› saptan›r.
Aktif sonarda ise sürücü
elektronik birimlerinden
transdüser’e iletilen elektrik
enerjisi, yine transdüser ma-
rifetiyle, mekanik bir enerji
olan ses dalgas›na dönüfltü-
rülür ve oluflan ses dalgas›
suya iletilir. Bu ses dalgas›,

su alt›nda bulunan herhangi
bir engele çarpt›¤›nda, kay-
na¤a geri yans›r. Kayna¤a
yans›yan bu mekanik enerji,
transdüser vas›tas›yla tekrar
elektriksel sinyale dönüfltü-
rülür. Bu sinyal, sürücü elek-
tronik birimlerin bir parças›
olan amplifikatör yard›m›yla
yükseltilerek, kullan›c› ara-
yüzüne iletilir. Bu sayede,
kullan›c›, su alt›nda bulunan
engel ve bu engelin sonar› ta-
fl›yan platforma göre konumu
hakk›nda bilgi sahibi olur.
Modern sonarlar, ses dalga-
s›n›, su alt›nda bulunan, ma-
y›n vb. tehditlerle di¤er ci-
simlerin belirlenmesi, s›n›f-
land›r›lmas›, su alt› topo¤ra-
fisinin ç›kar›lmas›, seyir ve
su alt› iletifliminin sa¤lamas›
maksatlar›yla kullan›l›rlar.
Sonar domu ise üzerinde
monteli oldu¤u deniz platfor-
munun tafl›d›¤›, su alt›nda
bulunan ve nispeten narin ve
hassas yap›da olan sonar
sensör gruplar›n›,
� Denizden kaynaklanan her

türlü mekanik yüklemelere
(platformun dövünmesi,
sualt›nda bulunan 
cisimlere çarpma durumu

vb. haller neticesinde 
oluflan a¤›r mekanik 
yüklemeler),

� Deniz suyunun korozif 
etkilerine ve

� Platformun kendisinden
ve su içindeki hareketinden
kaynaklanan istenmeyen
su alt› gürültülerine karfl›
koruyan, mukavim, ço¤u
uygulamada hidrodinamik
geometride ve akustik 
geçirgenli¤e sahip bir 
su alt› yap›s›d›r.

Sonar sensör gruplar› ve so-
nar domu, birlikte sonar sis-
teminin sensör k›sm›n› mey-
dana getirirler.

Sonar Domu
Deyip Geçmemek 
Gerekiyor
Bir sonar domunun tasar›m›,
sonar›n akustik performans›
ve mekanik mukavemet ara-
s›ndaki bir optimizasyon
problemidir. Bu problemin
ana parametreleri;
� Sonar›n çal›flma frekans›,
� Ç›k›fl gücü,
� Uygulamaya özgü 

mukavemet isterleri,
� Dom geometrisi,
� Sonar sensör gruplar›n›n

yap›s› ve dom içindeki 
yerleflimleri,

� D›fl kaynakl› gürültüler
(platform, platformun 
su içindeki hareketi, 
ortam gürültüsü 
kaynakl› vb.),

� Domun içinde istenmeyen
akustik yans›malar,

� Malzeme seçimi,
� Mukavim yap›n›n tasar›m›

ve üretim teknolojisi gibi
çok çeflitli, çok yönlü 
ve ba¤lant›l› unsurlardan
oluflur.

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - May›s 2011

Engin s›n›f› may›n avlama gemisi için üretilen kompozit sonar domu
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Bu parametrelerin çoklu¤u
ve birbirleriyle olan karma-
fl›k iliflkileri, özellikle yük-
sek çal›flma frekanslar›na
sahip sonar uygulamalar›n-
da (may›n avlama sonar sis-
temlerinde oldu¤u gibi) kul-
lan›lan sonar domlar›n›n ta-
sar›m ve üretiminde, büyük
teknik ve mühendislik güç-
lükleri de beraberinde geti-
rir. Bu sebeple, sonar domu
tasar›m› ve üretimi, çok
yönlü bilgi birikimi ve tecrü-
be gerektirmektedir. Bu
yüzden, dünya ölçe¤inde,
ancak geliflmifl ülkelerde
konufllu, ONUK-BG’nin de
art›k aralar›nda yer ald›¤›,
oldukça az say›da firma, bu
alanda faaliyet gösterebil-
mektedir.

Neden Kompozit?
Geçmiflte, çelik ve benzeri
metal malzemeler ile takvi-

ye edilmifl kauçuk lastik
malzemeler kullan›larak
üretilen sonar domlar›, gü-
nümüzde, ONUK-BG’nin de
kabiliyet alan›na giren, yeni
bir teknoloji olan, FTP kom-
pozit malzemeler yard›m›yla
üretiliyor. Kompozit malze-
meler, metal ve kauçuk las-
tik malzemelere k›yasla, ya-
p›ya üstün performans ve
özellikler kazand›rmalar›yla
öne ç›k›yor.

ONUK-BG Kendi Test
Sistemini Kuruyor
Sonar ve sonar domunun
bafll›ca özelliklerinden bah-
settikten sonra, sürece geri
dönelim. Dz.K.K.l›¤› ile teda-
rik sözleflmesinin imzalana-
mas›n›n ard›ndan, ONUK-BG,
ilk olarak, çok yüksek ses ge-
çirgenli¤ine (100kHz–500kHz
frekans band›) sahip malze-
me gelifltirilmesi konusuna

MSI Dergisi - May›s 2011 www.milscint.com

Malzemelerin Karfl›laflt›r›lmas›
METAL SONAR DOMLARI

1. Mekanik mukavemetleri yüksektir, ancak karakteristik
empedanslar›, deniz suyundan oldukça farkl›d›r. 
Bu sebeple akustik performanslar› oldukça kötüdür.

2. Kullan›m ömürleri içerisinde, dövünmeden kaynakl› 
yüklemeler nedeniyle, kal›c› flekil de¤ifltirmelere 
maruz kal›rlar. Bu durum, sonar domu çevresindeki 
hidrodinamik ak›fl› etkiledi¤inden, istenmeyen ilave gürültüye
neden olmakta ve sonar›n toplam verimini azaltmaktad›r.

3. Korozyon dirençleri oldukça düflüktür.
4. Korozyondan korumak maksad›yla s›kl›kla bak›m 

gerektirdiklerinden, bak›m-tutum maliyetleri yüksektir.

KAUÇUK LAST‹K SONAR DOMLARI
1. Karakteristik empedanslar› deniz suyuna yak›n oldu¤undan,

akustik performanlar› oldukça yüksektir.
2. Mekanik mukavetleri düflüktür. Takviye edilmeleri ve

bas›nçland›r›lmalar› zorunludur.
3. Özel ve yüksek maliyetli üretim yat›r›m› gerektirirler. 

Bu durum, gemiye özel çözümlerde tekrar eden ve özellikle
tekrar etmeyen maliyetleri artt›rmaktad›r.

4. Genellikle onar›m imkânlar› yoktur. Bu durum, bak›m ve 
idame zorluklar›na neden olmaktad›r.

5. Kullan›m ömürleri, kauçuk lastik malzeme zaman içinde 
özelliklerini yitirdi¤inden, s›n›rl›d›r.

FTP KOMPOZ‹T SONAR DOMLARI
1. Uygun özelliklerde tasarlanmak ve üretilmek kayd›yla, 

FTP kompozit sonar domlar›n karakteristik empedanslar›,
deniz suyuna yak›n oldu¤undan, akustik performanlar› 
oldukça yüksektir.

2. Özgül mukavemetleri (mukavemet / a¤›rl›k oran›) yüksektir.
Mukavemet s›n›r› yoktur. Her mukavemet isteri için, 
düflük a¤›rl›kta tasarlan›p üretilebilirler. Özgül mukavemetleri
çelikten yüksektir.

3. Uzun süreli ve tekrar eden nitelikte olan yükleme koflullar›nda
bile plastik flekil de¤ifltirme göstermediklerinden, geometrileri
çal›flma ömürleri boyunca kararl›d›r.

4. Yorulma ve darbe dirençleri yüksektir.
5. Yap› kaynakl› ilave gürültü ve titreflim seviyeleri düflüktür.
6. Yüzeyleri oldukça pürüzsüz olacak flekilde üretilebilirler. 

Bu durum, deniz suyu ak›fl›n› kolaylaflt›rd›¤›ndan, 
gürültü seviyelerini düflürür.

7. Korozyon dirençleri yüksektir.
8. S›kl›kla bak›m gerektirmediklerinden, operasyonel maliyetleri

düflüktür.
9. Kullan›m ömürleri uzundur.
10. Onar›m imkân› verirler. Hasar›n büyüklü¤üne ba¤l› olarak,

yerinde onar›mlar› dahi mümkündür.

Engin s›n›f› gemiler için üretilen kompozit sonar domunun flanfl detay›

Üretilen kompozit panellerin testleri de ONUK-BG taraf›ndan yap›ld›.
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odakland›. Bu çerçevede, teo-
rik çal›flmalarla gelifltirilen ve
akustik-mekanik perfor-
manslar›n›n nanoteknoloji
kullan›larak artt›r›ld›¤› ham
maddelerden üretilen, alter-
natif test panellerinin akustik
kalibrasyon için ölçülmeleri
gündeme geldi.
Çal›flmalar›nda, öncelikle
milli imkânlar›n de¤erlendi-
rilmesini hedefleyen ONUK-
BG, bu ölçümleri yapabilecek
imkânlara sahip oldu¤unu
bildi¤imiz, milli araflt›rma
kurulufllar›m›zla irtibata
geçti. Ancak, teknik donan›m
eksikli¤i, bürokratik süreçle-
rin uzunlu¤u ve karfl›lar›na
ç›kart›lan maliyetlerin yük-
sekli¤i gibi nedenlerle, baflta
TÜB‹TAK MAM olmak üzere,
maalesef yurt içi araflt›rma
kurulufllar› ile birlikte çal›fl-
ma imkân› yarat›lamad›.
Bunun üzerine ONUK-BG,
yurt d›fl› imkânlar›n› de¤er-
lendirmeye bafllad› ve ‹ngil-
tere’de konufllu Ulusal 
Fizik Laboratuvar› (National
Physical Laboratory / NPL)’ye
baflvurdu. NPL’nin, su alt›
akusti¤i konusunda dünya-
n›n lider araflt›rma laboratu-
varlar› aras›nda yer alan
Akustik Laboratuvar›, yurt içi
araflt›rma kurulufllar›n›n ak-
sine, sahip oldu¤u uygun do-
nan›m ve verdi¤i fiyat›n da
ötesinde, dünya çap›nda yü-
rüttü¤ü bilinen yo¤un çal›fl-
malar›na ra¤men çok k›sa
süre içinde yan›t verdi.
Ancak kritik bir teknoloji olan
sonar akusti¤i konusunda
yap›lmas› ön görülen çal›fl-
malar, esas teknoloji ONUK-
BG taraf›ndan gelifltirilmifl
olmas›na ra¤men, ‹ngiliz
makamlar›n›n ihraç müsa-
adesi isterlerine tak›ld›. 
Bu durumun zaman kay-
bettirebilece¤i düflüncesiy-
le, ONUK-BG, kendi imkan-
lar›n› seferber edip, epey
bir gayret ve öz kaynak har-
cayarak, kendi su alt› akus-
ti¤i ölçüm ve malzeme ka-
librasyon sistemini, yine
kendi imkanlar›yla tasarla-
y›p kurdu.

‹lk Protip Test Edildi
Kurulan yeni sistem üzerin-
de, baflar›yla sonuçland›r›lan
ölçüm ve kalibrasyon çal›fl-
malar›n›n ard›ndan, ONUK-
BG ekibi, ba¤lant›l› yap›sal ve
geometrik tasar›m gibi detay
mühendislik çal›flmalar›na
bafllad›. Bu çok parametreli
karmafl›k optimizasyon
probleminin çözümünü taki-
ben de üretim teknolojisinin,
test paneli boyutundan, ma-
mul boyutuna aktar›lmas›
çal›flmalar›na geçildi. Bafla-
r›yla sonuçlanan prototip
üretimlerinin ard›ndan ise
Engin s›n›f› may›n avlama
gemileri için ilk mamul üre-
timi gerçeklefltirildi.

Araflt›rma, gelifltirme ve
üretim süreci boyunca,
ONUK-BG’ye, baflta ülkemiz
için gurur verici ve parlak
çal›flmalar yürüten ‹stanbul
Tersanesi Komutanl›¤› Sa-
vafl Sistemleri Bafl Mühen-
disli¤i ve M‹LGEM projesi
ekipleriyle olmak üzere,
Dz.K.K.l›¤› da büyük destek
verdi.
‹stanbul Tersanesi Komu-
tanl›¤› taraf›ndan yap›lan ve
geçti¤imiz günlerde ta-
mamlanan testlerde ise,
ONUK-BG taraf›ndan gelifl-
tirilen FTP kompozit sonar
domu, teknik flartnamedeki
asgari isterlerin çok ötesin-
de performans gösterdi.

Yerli Tasar›m›n
Avantajlar›
ONUK-BG taraf›ndan gelifl-
tirilen ve üretilen sonar do-
mu; yüksek akustik geçir-
genlik, mekanik mukave-
met, korozyon dayan›m›,
servis edilebilirlik, bak›m
idame kolayl›¤›, gerekti¤in-

de yerinde onar›m ve sürdü-
rülebilirlik gibi çok üstün
özelliklerinin yan›nda ciddi
fiyat avantajlar›yla da öne
ç›k›yor. Bunun yan› s›ra tüm
tasar›m ve üretimin her tür-
lü ihtiyaca cevap verecek
flekilde yurt içinde yap›lma-
s›, gemilerimizin göreve ha-
z›r olma oranlar›n› da artt›-
r›c› bir etkiye sahip.

Dünyadaki 
Benzer Çal›flmalar
FTP kompozit sonar domla-
r›n›n, alternatif sonar dom-
lar›na k›yasla sa¤lad›¤› üs-
tün avantajlar, Amerikan
Deniz Kuvvetleri gibi, büyük

ve teknolojik geliflmeleri ya-
k›ndan takip eden ve bünye-
lerinde uygulayan dünya do-
nanmalar›n›n da dikkatlerini
çekiyor. Bu çerçevede, Ame-
rikan Deniz Kuvvetlerinin,
1997 y›l›ndan bafllayarak,
1977 ve 1989 y›llar› aras›nda
üretilen, bir k›sm› müttefik
deniz kuvvetlerine hibe edil-
mifl ya da sat›lm›fl olan Oli-
ver Hazard Perry s›n›f› f›rka-
teynlerinin, kendi envante-
rinde tuttuklar›n›n, kullan›m
ömürlerini dolduran kauçuk
lastik sonar domlar›n›, yeni
teknoloji olan FTP kompozit
sonar domlar›yla de¤ifltirdi¤i
biliniyor.
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ONUK-BG ekibi, 
çok ciddi teorik
çal›flmalar da 
yapt›.
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Hatta aç›k kaynaklarda,
Amerikan Deniz Kuvvetleri-
nin, bu gemilerde kullan›la-
cak 24’üncü FTP kompozit
sonar domunu da geçti¤imiz
Ocak ay› içinde envanterine
katt›¤› bilgisi yer al›yor.
Amerikan Deniz Kuvvetleri-
nin bu ihtiyac› ise ayn› za-
manda lastik kauçuk sonar
domlar›n›n da üreticisi olan
ve sonar domu tasar›m› ve
üretimi konusunda dünya-
n›n önde gelen firmalar›n-
dan biri olan ABD’de konufl-
lu Goodrich firmas› taraf›n-
dan karfl›lan›yor.
Bu durum, do¤al olarak, 
Goodrich firmas›n›, müttefik
deniz kuvvetleri taraf›ndan
kullan›lan ve yaklafl›k 50
adedinin halen operasyonel
oldu¤u bilinen Perry s›n›f›
f›rkateynlerin, zaman içinde
y›pranan kauçuk lastik so-
nar domlar›n›n, FTP kompo-
zit sonar domlarla de¤ifltiril-
mesi konusunda, önemli bir
konuma tafl›yor. Çin’de de
bu s›n›ftan 8 adet f›rkateyn
bulundu¤unu da belirtelim.
Bu noktada, ONUK-BG gibi
milli bir firmam›z›n, ç›k›p da
kendi FTP kompozit sonar
domu çözümünü gelifltirme-
si ve Dz.K.K.l›¤›m›z›n ihtiyaç-
lar›n› karfl›layacak kapasite-
ye eriflmifl ve bu ifllemler
için ayr›lacak kayna¤›n yurt
içinde kalmas›n› sa¤lam›fl
olmas›, ülkemiz ad›na sevin-
dirici bir geliflme.
ABD’nin, müttefik deniz
kuvvetlerine hibe etti¤i

Perry s›n›f› f›rkateynlerden
8 adedinin, Gabya s›n›f›
ad›yla, Dz.K.K.l›¤› envante-
rinde görev yap›yor olmas›,
geliflmeleri yak›ndan takip
eden ONUK-BG’nin, gelifl-
tirdikleri FTP kompozit so-
nar dom çözümünün,
Perry’lerle benzer bir so-
nar sisteminin kullan›ld›¤›
M‹LGEM korvetinde ve da-
ha sonra da Engin s›n›f›
may›n avlama gemilerinde
yap›lan testlerde çok bafla-
r›l› bir performans sergile-
mesinin de verdi¤i kendine
güvenle, hedefi biraz daha
büyütmesiyle sonuçland›.
ONUK-BG’nin yeni hedefi:
Öncelikle Deniz Kuvvetleri-
mizin envanterinde bulu-
nan Gabya s›n›f› f›rkateyn-
lerin ve daha sonra da De-
niz Kuvvetlerimizin önemli
referans›ndan da istifade
ederek, müttefik deniz kuv-
vetlerinin envanterinde bu-
lunan, di¤er Perry s›n›f› f›r-
kateynlerin kauçuk lastik
sonar domlar›n›, perfor-
mans› kan›tlanm›fl, kendi

FTP kompozit sonar dom
çözümleriyle yenilemek.

Ak›l, Beceri ve ‹rade
‹leri teknolojiye sahip ma-
mul gelifltirme ve üretme
kabiliyetleri üst seviyede
olan ONUK-BG gibi, tama-
men milli sermaye ve im-
kânlarla ifl yapan firmalar›-
m›z›n, efektif cal›flmalar› ve
uygun maliyetli çözümleriy-
le, ilgi alanlar›nda çok k›sa
zamanda ülkemizi dünya
ölçe¤inde lider konuma ta-
fl›yabilece¤ini biliyoruz.
ONUK-BG çal›flanlar›n›n da
belirtti¤i gibi, “bu kadar kri-
tik bir teknolojinin, dünya-
daki emsal çal›flmalara k›-
yasla, bu denli k›sa zaman-
da ve bu denli k›s›tl› imkân-
larla tamamlanm›fl olmas›,
ülkemizin içinde bar›nd›rd›-
¤› büyük giriflimcilik ve mü-
hendislik potansiyelinin,
tart›flmas›z bir kan›t›d›r.
Unutulmamal›d›r ki baflar›-
ya götüren as›l güç; ak›l,
beceri ve iradedir.”
Milli kaynaklar›n kontrolünü

ellerinde bulunduran ilgili
makamlar›m›z›n, MiLGEM
ve Engin s›n›f› may›n avlama
gemilerinin sonar domu ör-
neklerinde oldu¤u gibi, ihti-
yaçlar›, daha genifl bir çer-
çeveden bakarak, do¤ru-
dan yurt d›fl›ndan tedarik
etmek yerine, milli firma-
lardan karfl›lamaya devam
etmeleri, Amerikan Deniz
Kuvvetleri örne¤inde oldu-
¤u gibi, önce kendi toprak-
lar›nda güçlenmesi gere-
ken Türk sermayesine,
mühendisine, iflçisine ve
dolay›s›yla katma de¤eri
yüksek mamul üretimi ve
ihracat›nda s›k›nt› çeken
ülkemize, yeni ifl ve kazanç
imkânlar› sa¤layacakt›r.
Bu sayede ayr›ca, sürekli
vurgulad›¤›m›z üzere, özel-
likle önem arz eden ülke
savunmas› konusunda d›fla
ba¤›ml›l›¤›m›z azalmay›
sürdürecek, ülkemiz tek-
noloji ithal eden konum-
dan, teknoloji ihraç eder
konuma yükselecektir. Ka-
n›m›zca, ülkemizin bekas›
ve istikbali için baflka çare
de bulunmuyor. Bu inanç-
lar› benimseyerek, faaliyet
alanlar›nda, dünya çap›nda
mükemmeliyet merkezi
olabilmek için büyük çaba
sarf eden, ONUK-BG gibi
kurulufllar›m›z›, üzerlerine
düflen sorumluluklar›, y›l-
madan ve aksatmadan ye-
rine getirme yolunda yap-
t›klar› baflar›l› çal›flmalar-
dan dolay› kutluyoruz.
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Amerikan Deniz Kuvvetleri de kendi Perry s›n›f› f›rkateynlerinde FTP kompozit sonar domlar› kullan›yor.





Askeri ve sivil amaçl› in-
sans›z sistemlere yöne-
lik, bilgi birikimini artt›-

ran ve teknolojik alt yap›s›n›
gelifltiren GATE Elektronik, bu
alandaki d›fla ba¤›ml›l›¤›m›z›
azaltmak amac›yla çal›flma-
lar›n› sürdürüyor. Bu para-
lelde, ilk olarak insans›z su
alt› araçlar› ile yola ç›kan fir-
ma, sektörde bugüne kadar
çok fazla uygulama imkân›
yarat›lamayan Ar-Ge proje-
lerinin, yurt içinde yap›labil-
mesine öncülük etmeye de
devam ediyor. ‹nsans›z su al-
t› araçlar›n›n yan› s›ra firma,
sivil ve askeri ihtiyaçlara yö-
nelik olarak, insans›z kara
araçlar› ve enerji sistemleri
üzerine de birçok çal›flma
yürütüyor.

Önce Suyun Alt›
Günümüzde çevresel kay-
naklar›n korunmas› ve ince-
lenmesi, s›n›r, k›y› ve ülke
güvenli¤inin sa¤lanmas› gibi
sivil ve askeri ihtiyaçlara ce-
vap verebilmek ad›na, özel-
likle son 20 y›lda, su alt›
araçlara olan ilgi büyük
oranda artt›. Bu kapsamda,
su alt› araçlar›, özellikle, su
alt› araflt›rmalar›, su alt› du-
rum fark›ndal›¤› sa¤lama,
may›n harbi, denizalt› savun-
ma harbi, su alt› inflaatlar›,

bak›m / onar›m vb. çal›flma-
larda kullan›l›yor.
‹nsans›z su alt› araçlar›,
Uzaktan Kumandal› Su Alt›
Arac› (Remotely Operated
Vehicle/ ROV)’lar ve Otonom
Su Alt› Arac› (Autonomous
Underwater Vehicle / AUV)’ler
olmak üzere iki ana gruba
ayr›l›yor. ROV, bir operatör
yard›m›yla uzaktan kontrol
edilerek su alt›nda de¤iflik
amaçlara yönelik kullan›labi-

len bir su alt› robotu olarak
tan›mlan›yor. ROV’lar›n ilk
y›llardaki kullan›mlar›, ge-
nelde may›n / patlay›c› imha
ve temizleme amaçl› olmak
üzere askeri uygulamalar
üzerine oldu. Fakat günü-
müzde, denizdeki petrol
araflt›rmalar›, ROV kullan›-
m›n›n yaklafl›k yüzde 60’›n›
oluflturuyor. AUV’ler ve
ROV’lar aras›ndaki en temel
fark ise AUV’lerin otonom /

yar› otonom görev yapabil-
melerinden ve kendi güç
kaynaklar›na sahip olmala-
r›ndan kaynaklan›yor.
Günümüzde, AUV’ler de
ROV’lar gibi, may›n tespiti ve
imhas› problemlerine çözüm
getirmesi beklenen önemli
unsurlar aras›nda yer al›yor.
Fakat tüm bu beklentilere
ra¤men, korozyon ve bas›nç
etkilerinden dolay›, insans›z
su alt› araçlar›nda yüksek
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‹nsans›z Araçlar 
GATE Elektronik’ten Soruluyor

So¤uk Savafl sonras› ortaya ç›kan yeni risk ve tehdit

alg›lamalar› paralelinde, insan hayat›n› riske atmayacak,

insans›z kara, hava ve su alt› araçlar›n›n gelifltirilmesi

konusunda, hem akademik çevrelerde hem de endüstri

çevrelerinde önemli çal›flmalar yürütülmeye baflland›. 

Özellikle, may›nlar›n, terörist unsurlar ve benzeri asimetrik

tehditler taraf›ndan, kanal ve liman içleri gibi, deniz trafi¤inin

yo¤un oldu¤u yerlerde kullan›labilece¤inin de¤erlendirilmesi

ile insans›z su alt› arac› (Unmanned Underwater Vehicle /

UUV)’lere olan ilgi, günümüzde daha da artm›fl durumda.

Mevcut teknolojileri yak›ndan takip eden, ülkemizin önde

gelen savunma firmalar›ndan GATE Elektronik de Silahl›

Kuvvetlerimizin ihtiyaç duydu¤u ve duyaca¤› insans›z 

sistemlerin gelifltirilmesine yönelik, önemli 

Ar-Ge çal›flmalar›n›n alt›na imza atmaya devam ediyor.
Gözde KARA/ gkara@savunmahaber.com



oranda y›pranma meydana
gelmesi, deniz içindeki dalga
hareketlerinin pertürbasyo-
na (bozunum) sebep olmas›,
deniz suyunun elektroman-
yetik spektrum dahilinde çok
s›n›rl› bantlarda ve belirli öl-
çüde geçirgen davran›yor ol-
mas› gibi koflullar, su alt›nda
çal›flacak araçlar›n tasar›m›-
n› oldukça zorlaflt›r›yor.
‹lk olarak 2006 y›l›nda Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›-
¤› (SSM), TÜB‹TAK ve 
TÜB‹TAK-MAM Enerji Ensti-
tüsü aras›nda imzalanan ve
TÜB‹TAK 1007 program›
destekli Milli PAP (ROV / Efl-
likçi bir su üstü unsuruna
kabloyla ba¤l› su alt› araç)
Cihaz› Gelifltirilmesi Projesi
kapsam›nda çal›flmalara
bafllayan GATE Elektronik,
bu projede ROV modülünün
gelifltirilmesi, robot kolu ge-
lifltirilmesi, silah sistemi ge-
lifltirilmesi, kablo sarma üni-

tesi gelifltirilmesi, bu birim-
lerin sisteme entegrasyonu
ve test faaliyetlerinin gerçek-
lefltirilmesi konular›nda ça-
l›flmalar gerçeklefltirdi.
Hemen ard›ndan GATE 
Elektronik, 14 May›s 2010 ta-
rihinde, SSM ile yeni bir an-
laflma imzalayarak, Milli AUV
Cihaz› Gelifltirme Projesi’ni
hayata geçirdi. Savunma Sa-
nayii Destekleme Fonu
(SSDF) deste¤i ile bafllat›lan
projeye, ‹stanbul Teknik Üni-
versitesi (‹TÜ), Kocaeli Üni-
versitesi ve TR Teknoloji fir-
mas› ortakl›k ediyor.
Proje kapsam›nda, proje yö-
netimi, sistem mühendisli¤i,
test, entegrasyon ve do¤ru-
lama faaliyetlerine liderlik
edip, su alt› arac›n›n seyrü-
sefer ve kontrol algoritmala-
r›n› gelifltirecek olan TR 
Teknoloji, sistemdeki, ku-
mandal› mod seçene¤i ile
kullan›lacak olan kontrol

konsolu, veri aktarma mo-
dülü ve su alt› arac› gibi un-
surlar›n görev yaz›l›mlar›n›
gelifltirme sorumlulu¤unu
da üstlendi. Kocaeli Üniver-
sitesi, Elektronik ve Haber-
leflme Mühendisli¤i Bölü-
mü’nün deste¤i ile görüntü
iflleme konusunda; ‹TÜ ise
Gemi ‹nflaat› ve Deniz Bilim-
leri Fakültesi deste¤i ile veri
aktarma modülü ve AUV’nin
su tank› yönelim testleri ko-
nusunda, projeye dan›flman-
l›k hizmeti verecek. Bu sa-
yede, GATE Elektronik, Ar-
Ge projelerini destekleme-
sinin yan› s›ra ülkemizdeki
üniversite-sanayi ifl birli¤i-
nin gelifltirilmesine de kat-
k›da bulunacak.
Bunlar›n yan› s›ra firma, ge-
rek milli AUV cihaz› gelifltir-
me faaliyetleri için bilgi biri-
kimi ve teknik altyap› olufltu-
rulmas› gerekse düflük mali-
yetli ve tüy s›klet bir ROV ge-

lifltirilmesi amac›yla, TR Tek-
noloji ile sürdürdü¤ü ifl or-
takl›¤›n›n öz kaynaklar› ile fi-
nanse etmekte oldu¤u Gazi
Mustafa Kemal (GMK) Oto-
nom Su Alt› Gözlem Arac›
Gelifltirme Projesi’ni sürdü-
rüyor.
Ülkemizde büyük bir ihtiyaç
oldu¤u de¤erlendirilen ifl s›-
n›f› ROV’un gelifltirme faali-
yetleri de, Gelibolu ‹fl S›n›f›
ROV Gelifltirme Projesi kap-
sam›nda yine GATE Elektro-
nik ile TR Teknoloji ifl ortakl›-
¤›n›n öz kaynaklar› ile finan-
se ediliyor. Ülkemiz ihtiyaç-
lar›n›n yan› s›ra Gelibolu ‹fl
S›n›f› ROV’un, yüksek bir ih-
racat potansiyeline sahip ol-
du¤u da de¤erlendiriliyor.

Ürün Gelifltirme 
Sürecinin 
Kazand›rd›klar›
GATE Elektronik, özellikle
TR Teknoloji ifl ortakl›¤› ile
yürütmekte oldu¤u insans›z
su alt› arac› gelifltirme faali-
yetlerinde, ilgili ürünlerin
kullan›m alanlar› ve kon-
septlerinden kaynaklanan
farkl› gereksinimleri, ortak
yaz›l›m / donan›m altyap›s›
ve bilgi birikimine dayal› bir
süreç dahilinde ele al›yor.
Farkl› projeler içerisinde
gelifltirilmekte olan ürünler
ise fiziksel özellikleri, sey-
rüsefer sensörleri, gözetle-
me sensörleri, motor ve itki
sistemleri ve operasyonel
ihtiyaçlar› dolay›s›yla farkl›-
l›klar arz ediyor.
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GATE Elektronik,
insans›z su alt›

araçlar› ile bafllad›¤›
çal›flmalar›na, 

kara araçlar›n› da
dahil etti.



Örne¤in ifl s›n›f› bir ROV’da,
yunuslama manevras› yap-
madan dal›fl yapabilme, ken-
di ekseni etraf›nda dönebil-
me gibi hareket kabiliyetleri
büyük önem arz ederken;
torpido flekilli bir UUV’de, hiç
GPS güncellemesi almadan,
yüksek h›zlarda, uzun mesa-
fedeki görevleri belirli do¤ru-
lukta icra edebilme gibi hu-
suslar daha önemli olabiliyor.
Dolay›s›yla, yürütülen faali-
yetlerde, her bir araçtaki ya-
tay / düfley motor say›lar› ve
bu motorlar›n yerleflimleri,
faydal› yüklerin konfigüras-
yonlar› ve hassasiyetleri gibi
unsurlar, proje baz›n-
da, özellikle gereksi-
nim analizi ve tasar›m
fazlar›nda GATE Elek-
tronik taraf›ndan ayr›
ayr› ele al›n›yor.

Otonom
S›n›fta GMK

Her türlü platforma
h›zl› ve kolay bir flekil-

de entegre edilebilmesi,
operasyon kolayl›¤› ve düflük
bak›m gereksinimi, modüler
yap›s› gibi özelliklerinin yan›
s›ra GMK Otonom Su Alt›
Gözlem Arac›, ROV sistemle-
rinden farkl› olarak, kendi
üzerinde tafl›d›¤› güç ünitesi
ve kendi seyrüsefer sistemi
ile önceden belirlenmifl rota-
larda görev icra edebiliyor.
Ayr›ca GMK, otonomi özelli¤i
sayesinde görev esnas›nda
önceden öngörülmemifl du-
rumlar karfl›s›nda da tepki
verebilen bir sistem olarak
öne ç›k›yor. Üzerinde tafl›ya-
ca¤› Forward Looking Sonar,
Side Scan Sonar, Akustik Mo-
dem, araç / ak›nt› h›z› ölçme
için DVL, pozisyon ve do¤rul-
tu ölçme için AHRS (Attitude

Heading Refe-
rence System), s›-
cakl›k, derinlik ve ilet-
kenlik ölçme için CTD ve alti-
metre gibi sensörleri saye-
sinde de arac›n, may›n tara-
ma, teflhis etme ve dip harita-
s› ç›karma gibi görevleri ba-
flar› ile yerine getirebilmesi
bekleniyor.
Askeri ihtiyaçlar kapsam›nda
su üstü ve su alt› gemilerinin
bekalar›n›n sa¤lanmas›

amac›yla, tehdit yaratan
deniz may›nlar›n›n
tespiti ve imhas› ile li-
man ve bo¤az girifl ç›-
k›fllar›ndaki may›nla-

r›n uzaktan tespitine yö-
nelik olarak kullan›lmas›
beklenen GMK’n›n, sivil ihti-
yaçlar kapsam›nda da dep-
rem araflt›rmalar›, su alt›na
yönelik bat›k gemi tespiti ve
çeflitli bilimsel araflt›rmala-
r›n su alt›ndaki en büyük yar-
d›mc›s› olaca¤› düflünülüyor.
GMK’n›n, deniz suyu tuzluluk
oran›, s›cakl›k, derinlik, elek-
triksel iletkenlik, ak›nt› duru-
mu, deniz dip yap›s› ve topog-
rafyas›, iklimsel ve oflinogra-
fik özellikler gibi konularda
veri toplamas› da kulla-
n›m alanlar› aras›n-
da yer al›yor.

‹fl S›n›f›nda Gelibolu
Üzerinde yer alan sonar,
AHRS, CTD, pinger, flaflör,
transponder, altimetre ve
yüksek çözünürlüklü ka-
mera gibi sensörlerin yan›
s›ra Gelibolu, yüksek daya-
n›m ve kald›rma kapasiteli
iki adet 7 eksenli robot ko-
la ve 30 mm çelik tel kes-
me kapasiteli kesici bir uca
da sahip. Bu sistemlerinin
yard›m› ile araç, 3000 met-
reyi aflan derinliklerde, de-
nizalt› kurtarma, bat›k ç›-
karma, may›n imhas›, deniz
dibi inceleme, sismik arafl-
t›rmalar› için gözlem yap-
ma ve su alt›ndan numune-
ler alma, deniz dibinde yer
alan boru ya da kablo hat-
lar›n›n bak›m / idame faali-
yetleri gibi, hassasiyet ge-
rektiren ifller için tasarlan-
d› ve üretildi.

May›n ‹mhas› 
Çanakkale’nin ‹fli
Uzaktan kumanda edilebilen,
may›n arama ve may›n avla-
ma görevlerinde kullan›labi-
lecek bir su alt› arac› olan
Çanakkale Tek Kullan›ml›k
Mobil May›n ‹mha fiarj› (Sing-
le Shot ROV / SSR), tespit
edilen bir may›n›n imhas› için
flarj yerlefltirme faaliyetinde
dalg›ç kullan›m› gereklili¤ini
ortadan kald›rmas›n›n yan›
s›ra s›n›rl› olan dalg›ç ve top-
lam dal›fl sürelerinin verimli
kullan›m›na da destek olacak
bir sistem. Su alt› araçlar›n-
da ciddi bir bilgi birikimi ve
tecrübe kazanan GATE Elek-
tronik, edindi¤i bu kazan›m-
lar›, insans›z kara araçlar› ve
enerji sistemleri üzerinde de
kullanmaya bafllad›. Bu kap-
samda firma, uzaktan ku-
manda edilebilen robotik sis-
temler, yak›t pilleri ve batar-
yalar konular›nda da önemli
çal›flmalar yürütüyor.

Patlay›c›lara Karfl›
UKR
fiu an için özel bir ismi olma-
yan ve Uzaktan Kumandal›
Robot (UKR) olarak adland›-
r›lan sistem, flüpheli paket
inceleme, patlay›c› madde
imhas› (Explosive Ordnance
Disposal / EOD) ve güzergâ-
h›n patlay›c›lardan temizlen-
mesi gibi tehlikeli ve zor gö-
revleri, insan hayat›n› tehli-
keye atmadan icra edebile-
cek, uzaktan kumanda ile
kontrol edilebilen bir insan-
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GATE Elektronik, 
Gelibolu ile yurt d›fl›

pazarlara aç›lmay› da 
hedefliyor.

UKR (Uzaktan Kumandal› Bomba ‹mha Robotu)

GMK (Otonom Sualt› 
Gözlem Arac›)



s›z kara arac›. Araç, üzerinde
yer alan gece görüfl kamera-
lar› ve ayd›nlatma lambalar›
ile gece flartlar›nda görev ya-
pabilmesinin yan› s›ra güçlü
motoru sayesinde asfalt ve
toprak arazide hareket ede-
biliyor. Merdiven ya da 40 de-
rece e¤imden inip ç›kabilen
UKR’nin, 6 eksenli robot ko-
lu, entegre edilebilir su topu
(Disruptor) ve X-Trace fiüp-
heli Paket ‹ncele Seti ile EOD
görevlerinde yüksek baflar›
ile görev yapaca¤› de¤erlen-
diriliyor.

GATE’nin Robot Askeri:
ROBAS
Uzaktan kumandal›, üzerin-
deki sensörler ile 3 boyutlu
haritaland›rma yapabilen,
termal ve gece görüfl kame-
ralar› sayesinde gece ve gün-
düz flartlar› ile zorlu iklim ve
arazi koflullar›nda görev icra
edebilen ROBAS (ROBot AS-
ker), temel olarak, personel
aç›s›ndan hayati tehdit olu-
flabilecek operasyonlarda
kullan›lmak ve gözlem
amaçl› verilen görevleri ek-
siksiz ve kesin bir flekilde
yerine getirmek amac› ile
üretildi. ROBAS ayr›ca,
uzun operasyon süresi,
20 km menzili, üzerine
entegre edilebilen stabi-
lize silah platformu ve
elektronik kar›flt›r›c› (jam-
mer) gibi faydal› yükleri
sayesinde, hem cephe hat-

t›nda hem de cephe gerisi
görevlerde askerin yerini al-
maya aday bir sistem.

Güç için OSPEM
Görev süresinin uzun olmas›
istenilen insans›z robot sis-
temlerinde kullan›lmak üze-
re, GATE Elektronik taraf›n-
dan tasarlan›p üretilen 
OSPEM (Otonom Sistemler
için PEM Yak›t Pili), 1 KW ç›-
k›fl gücüne sahip olan bir
proton de¤iflimli zar (Proton
Exchange Membrane / PEM)
hidrojen yak›t pili. OSPEM,
Li-Ion, Li-Polymer, kuru ya
da jel tipi akülerden farkl›
olarak, yüksek güç yo¤unlu-
¤u ile operasyon sürelerini 4
kata kadar uzatmakta, yak›t
(hidrojen) ve oksitleyici (hava
ya da oksijen) sa¤land›¤› sü-
rece, enerji üretimine devam
edebiliyor. Enerjinin elde

edilebilmesi için gerekli
olan hidrojenin, küçük
hacimli kartufllarda ra-
hatl›kla depolanabilmesi
ve kolayl›kla de¤ifltirilebi-
lir olmas› ile önemli miktar-
da düflük emisyon üretmesi,
sessiz ve modüler bir yap›da
oluflu sayesinde, OSPEM’in,
tafl›nabilir elektronik cihaz-
lar için en çok tercih edilen
güç kayna¤› olmas› bekleni-
yor. Seri üretim aflamas›na
haz›r olan OSPEM de IDEF’te
sergileniyor.

Gümüfl Oksit 
Çinko Batarya da Var
GATE Elektronik’in, yine ta-
sar›m ve üretim çal›flmalar›-
n› tamamlad›¤› bir di¤er
ürünü ise gümüfl oksit çinko
batarya. Bir hücreden elde
edilebilecek enerjinin yeterli
olmad›¤› durumlarda kulla-
n›labilen bu üründe, piller,
seri ve / veya paralel bir fle-
kilde ba¤lanarak, bir batar-
ya blo¤u oluflturuluyor. Bu

flekilde oluflturulmufl
gümüfl oksit çinko ba-
tarya gruplar›, 10 dakika
kadar 300 kW enerji ve-
rebiliyor. Bu bataryala-
r›n en önemli avantajlar›
aras›nda, yüksek enerji
yo¤unluklar›, yüksek
spesifik enerjileri, kan›t-
lanm›fl güvenilirlik ve bi-

rim hacim ile kütle bafl›na

en yüksek güç ç›k›fl›na sahip
olmalar› gösterilebilir.
Özellikle uzay uygulamala-
r›nda, bu bataryalar, yüksek
güç gereksinimine ihtiyaç
duyulan periyotlarda, günefl
pillerine destek olma amaçl›
kullan›l›yor. Di¤er zamanlar-
da ise günefl pillerinin yedek-
leri olarak görev yap›yor. Gü-
müfl oksit çinko bataryalar,
ayr›ca, askeri uçak uygula-
malar›nda, acil güç ünitesi ya
da uçufl kontrol yüzeylerinin
aniden devreye girdi¤i baz›
manevralarda, ilave güç üni-
tesi olarak da kullan›l›yor.

Örnek Al›nacak 
Çal›flmalar
GATE Elektronik’in Ar-Ge ya-
t›r›mlar› ile ülkemizde, son
y›llarda, özellikle insans›z su
alt› arac› gelifltirme çal›flma-
lar› oldukça baflar›l› bir flekil-
de devam ediyor. Söz konusu
çal›flmalar›n ç›kt›lar›n›n, ya-
k›n gelecekte d›fla ba¤›ml›l›¤›
en aza indirmesini ve ulusla-
raras› alanda rekabet gücü-
müzü artt›rmas›n› umuyor,
elde edilecek baflar›lar›n, hâ-
lihaz›rda devam eden ya da
bafllat›lacak çal›flmalara da
örnek olmas›n› diliyoruz.
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OSPEM (Otonom Sistemler için 
1 KW PEM Yak›t Pili)

ROBAS (Robot Asker)



BLACKSEAFOR'un ku-
rulufluyla ilgili fikrin
ortaya at›lmas›n›n

ard›ndan, Türkiye’nin bafl-
kanl›¤›nda, diplomatlar,
deniz subaylar› ve yetkili
uzmanlar›n kat›l›m› ile ku-
rulan “Uzmanlar Grubu”,
toplant›lar düzenlemeye
bafllad›. Bu toplant›larda,
BLACKSEAFOR Kurulufl
Anlaflmas› ve Ekleri ile Ka-
radeniz Deniz Kuvvetleri
Komutanlar Komitesi ve
Planlama Grubu görev tali-
matlar› haz›rland›. Uzman-
lar Grubu, icra edilen top-
lam 10 toplant› sonucunda,
BLACKSEAFOR kurulufl sü-
recindeki önemli aflama-
lardan birisi olan ve devlet-
lerin siyasi irade, kararl›l›k
ve deste¤ini gösteren niyet
mektubu, 28 Haziran
2000’de, Karadeniz'e sahil-
dar devletler; Bulgaristan,
Gürcistan, Romanya, Rusya
Federasyonu, Türkiye ve
Ukrayna büyükelçileri tara-
f›ndan Ankara'da imzalad›.
BLACKSEAFOR girifliminin
en önemli aflamas› olan
Kurulufl Anlaflmas› ise 2
Nisan 2001 tarihinde, ‹s-
tanbul Ç›ra¤an Saray›'nda
Karadeniz'e sahildar dev-
letlerin d›fliflleri bakanlar›
ve yetkilendirdikleri üst

düzey temsilcileri taraf›n-
dan, Karadeniz deniz kuv-
vetleri komutanlar›n›n da
kat›l›m›yla imzaland›. Bu
anlaflmayla birlikte, Kara-
deniz'e sahildar devletlerin
temsilcileri, ilk kez bir ara-
ya gelerek, deniz kuvvetle-
rini; insani yard›m, arama
kurtarma ve çevre koruma
gibi maksatlarla, ortak bir
oluflum içine sokma karar-
l›l›¤›n› gösterdi.
‹lk aktivasyon faaliyetleri-
nin icra edilebilmesi ve bu
faaliyetlere ifltirak edecek
bir harp gemisinin tefrik
edilebilmesi için, Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n
mevzuat›na uygun olarak,

BLACKSEAFOR Kurulufl
Anlaflmas›, 21 Haziran
2001’de, Türkiye Büyük
Millet Meclisi taraf›ndan
kabul edildi ve dönemin
Cumhurbaflkan› Ahmet
Necdet Sezer’in de onayla-
mas›n› müteakip, 26 Hazi-
ran 2001’de, Resmi Gaze-
te’de yay›mland›.

BLACKSEAFOR’un
Görevleri
Genel prensipler, görevler,
kuvvet yap›s›, politik ve aske-
ri süreç, komuta kontrol ko-
nular› ile kuvvetin idaresi için
gerekli tüm hususlar› içeren
Kurulufl Anlaflmas›’nda,
BLACKSEAFOR’un görevleri

flu flekilde tan›mlan›yor:
� Arama ve kurtarma 

harekât›,
� ‹nsani yard›m harekât›,
� May›n karfl› tedbirleri 

harekât›,
� Çevre koruma harekât›,
� ‹yi niyet ziyaretleri,
� Taraflarca kararlaflt›r›lan

di¤er görevler.
Bu görevlerin icras›ndaki
yeterlili¤i ve karfl›l›kl› uyu-
mu artt›rmak maksad›yla,
BLACKSEAFOR, deniz e¤i-
timleri ve tatbikatlar da dü-
zenliyor.
Sadece deniz kuvvetleri un-
surlar›ndan oluflan, gerekti-
¤inde ise do¤rudan bir kat›-
l›m olmadan, kara veya hava
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Karadeniz’in Güvencesi: 
BLACKSEAFOR
Karadeniz'de bar›fl ve istikrar›n idamesi maksad›yla;
bölgesel ifl birli¤i faaliyetlerinin art›r›lmas› ve 
iyi komfluluk iliflkilerinin gelifltirilmesine yönelik, 

sahildar devletlerin kat›l›m› ile çok uluslu 
bir deniz kuvvetinin oluflturulmas› fikri, ilk olarak 

1998’de Varna (Bulgaristan)’da yap›lan ‹kinci Karadeniz Deniz Kuvvetleri
Komutanlar› Toplant›s›’nda Türkiye taraf›ndan gündeme getirildi. 
Bu fikir do¤rultusunda, 2001 y›l›nda imzalanan anlaflmayla kurulan, Karadeniz
Deniz ‹flbirli¤i Görev Grubu (BLACKSEAFOR), 10’uncu yafl›n›, 7-8 Nisan 
tarihlerinde, ‹stanbul’da icra edilen faaliyetlerle kutlad›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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kuvvetleri unsurlar› ile des-
teklenebilen BLACKSEAFOR,
biri komuta kontrol gemisi
olmak üzere, taraflarca tah-
sis edilen en az 4-6 gemilik
bir kuvvetten olufluyor.
BLACKSEAFOR'a tahsis edi-
lebilecek gemilerin ana s›n›f-
lar› ise flöyle:
� F›rkateyn / muhripler,
� Korvet / karakol botlar›,
� May›n karfl› tedbir 

gemileri,
� Amfibi gemiler,
� Yard›mc› s›n›f gemiler.
Kendi ülkelerinde, daimi ana
üslerinde bulunan ve Planla-
ma Grubu Toplant›lar›'nda,
haz›rlanm›fl aktivasyon prog-
ramlar›na uygun olarak tat-
bikat ve e¤itim faaliyetlerine
ifltirak eden bu unsurlar,
beklenmedik herhangi bir
durum karfl›s›nda ise, taraf-
larca karar al›nmas› halinde,
gerekli uygun kuvveti teflkil
etmek üzere de bir araya ge-
lebiliyorlar.
Karadeniz'de görev yapmak
amac›yla tesis edilse de,
BLACKSEAFOR, gerekti¤in-
de taraflar›n oybirli¤i ile
baflka bir bölgede de görev-
lendirilebiliyor. Örne¤in,
Birleflmifl Milletler veya Av-
rupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i
Teflkilat› kapsam›ndaki ha-
rekâtlarda da görevlendiri-
lebilen BLACKSEAFOR, gö-
rev ve amaçlar›na uygun
olarak, di¤er uluslararas›
faaliyetlere de, kendi ulusal
mevzuatlar›na uygun flekil-
de, onay alarak ifltirak ede-
biliyor.

Nisan 2011 
Aktivasyonu
Amac›, sahildar devletler ara-
s›nda bölgesel istikrar›n, dost-
lu¤un, iyi iliflkilerin ve karfl›l›k-
l› anlay›fl›n gelifltirilmesi olan
BLACKSEAFOR’un komu-
tas› ise, Karadeniz’e k›y›-
dafl ülkeler taraf›ndan, her
y›l dönüflümlü olarak üst-
leniliyor ve y›lda 2 defa da
aktivasyon gerçeklefltirili-
yor. Hâlihaz›rda, komutas›
Romanya’da bulunan
BLACKSEAFOR’un, planl›
aktivasyonlar›ndan ilki, 5-
26 Nisan tarihleri aras›nda
gerçeklefltirildi. 15 günü li-
man, 7 günü seyir faaliyeti
olmak üzere toplam 5 saf-
hada icra edilen Nisan 2011
aktivasyonu esnas›nda, ‹s-
tanbul, Sivastopol (Ukray-
na) ve Novoroski (Rusya Fe-
derasyonu) limanlar› da zi-
yaret edildi. Aktivasyon
kapsam›nda,
� Bar›fl› destekleme 

harekât›,
� NBC savunma ve 

angajman kurallar›na
iliflkin olarak haz›rlanan
konseptlerin denenmesi,

� Gemicilik, taktik 
manevra ve muhabere
e¤itimlerinin icras›,

� Karadeniz’de farkl› 
liman ziyaretleri ile 
ülkeler aras›ndaki 
dostlu¤un pekifltirilmesi,

� Liman e¤itimlerinde, 
unsurlar aras›nda 
karfl›l›kl› olarak bilgi 
al›flverifli yoluyla e¤itim
seviyesinin gelifltirilmesi,

� Arama-kurtarma 
e¤itimlerinin icras› ve

� Hava kuvvetlerine ait
uçaklar ile hava savunma
e¤itimleri faaliyetleri 

gerçeklefltirildi. BLACKSEAFOR
unsurlar›, aktivasyon kapsa-
m›nda ayr›ca, Donanma Ko-
mutanl›¤›m›z taraf›ndan, 
4-12 Nisan tarihleri aras›nda,
Marmara Denizi ve Karade-
niz’de icra edilen, Deniz Y›ld›-
z›-2011 taktik tatbikat›n›n,
ikinci safhas›na da kat›ld›.
BLACKSEAFOR’un komuta-
s›, A¤ustos 2011 aktivasyonu
ile de Rusya Federasyonu
Deniz Kuvvetlerine devredi-
lecek.

10’uncu Y›l 
Etkinlikleri
BLACKSEAFOR’un 10’uncu
kurulufl y›l dönünü sebebiyle,
Türkiye’nin ev sahipli¤inde,
7-8 Nisan tarihlerinde, ‹stan-
bul’da da çeflitli etkinlikler
icra edildi. 7 Nisan’da Gala-
tasaray Lisesi’nin önünden
bafllayarak ‹stiklal Caddesi
boyunca gösteri yürüyüflü

yapan Karadeniz ülkeleri as-
keri bandolar›, Taksim Mey-
dan›’nda bir de konser verdi.
Yine 10’uncu y›l münasebe-
tiyle, 8 Nisan’da ise Atatürk
Harp Oyunu ve Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen tören,
Genelkurmay Baflkan› Orge-
neral Ifl›k Koflaner, D›fliflleri
Bakan› Prof. Dr. Ahmet Da-
vuto¤lu, Karadeniz’e k›y›dafl
ülkelerin büyükelçileri ve ko-
mutanlar› ile kuruluflundan
beri BLACKSEAFOR’a eme¤i
geçen komutanlar›n kat›l›-
m›yla gerçeklefltirildi.
Her ülkenin milli marfl›n›n,
deniz kuvvetleri bandolar›
taraf›ndan çal›nmas›yla bafl-
layan törenin aç›l›fl konufl-
mas›n›, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutan›m›z Oramiral U¤ur
Yi¤it yapt›. Küresel ekonomi-
nin deniz tafl›mac›l›¤›na ba-
¤›ml›l›¤› ile deniz yetki alan-
lar›n›n ve denizlerdeki enerji
kaynaklar›n›n paylafl›m›na
yönelik rekabetin artt›¤›n› ve
karasal g›da ürünlerinin gi-
derek azalmas› ile beraber
deniz çevresinin korunma
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ihtiyac›n›n artmas› gibi fak-
törlerin, denizleri, dünyan›n
öncelikli siyasal ve ekono-
mik konular› aras›na tafl›d›-
¤›n› belirterek sözlerine bafl-
layan Oramiral Yi¤it, Kara-
deniz’in de geliflen bu kon-
jonktürden etkilenen alan-
lardan biri oldu¤unu, özel-
likle enerji ve güvenlik ba¤-
lam›nda, bölgesel ve küresel
bir odak noktas› haline gel-
di¤ini belirtti. Rusya, Hazar
Denizi ve Orta Asya ülkele-
rindeki do¤al gaz ve petrol
rezervlerinin, dünya pazar-
lar›na ulaflt›r›lmas›nda bü-
yük rolü olan Karadeniz’in
öneminin daha da artt›¤›n›
söyleyen Oramiral Yi¤it, ko-
nuflmas›nda, baz› say›sal bil-
giler de verdi. Karadeniz’de,
günde, yaklafl›k 150 geminin,
do¤u-bat› ekseninde faaliyet
icra ederken, 150 geminin de
Türk bo¤azlar›n› kat etti¤ini
belirten Oramiral Yi¤it, bun-
lar›n 5’te 1’inin petrol ve yan

ürünlerini tafl›d›¤›n› ve bu
miktar›n y›ll›k 145 milyon to-
na ulaflt›¤›n› aç›klad›. Geçti-
¤imiz y›l, toplamda 100’ü afl-
k›n devlete ait 51.000 ticaret
gemisinin Türk bo¤azlar›n-
dan geçifl yapt›¤›n›; dünya
petrol üretiminin yüzde
3,5’inden fazlas›n›n, tanker-
ler ile ulaflt›r›lan petrolün
ise yüzde 7’sinden fazlas›n›n
Karadeniz’den tafl›nd›¤›n› da

ekleyen Oramiral Yi¤it, bu
tabloya bak›ld›¤›nda, Kara-
deniz’in küresel enerji akta-
r›m›n›n ana arterlerinden bi-
ri haline geldi¤ini vurgulad›. 
BLACKSEAFOR’un geldi¤i
nokta itibariyle, k›y›dafl ülke-
lerin, Karadeniz güvenlik or-
tam›nda yaflanabilecek her
türlü sorunu, bölgesel ifl birli-
¤i içinde çözebilecekleri anla-
y›fl› aç›s›ndan bir sembol du-

rumunda oldu¤unu ve bu ha-
liyle tafl›d›¤› anlam›n, güvenlik
ortam›na fiili olarak yapabile-
ce¤i katk›y› önemli k›ld›¤›n›
söyleyen Oramiral Yi¤it, tüm
taraflar›n, BLACKSEAFOR’un
etkinli¤inin artt›r›lmas›na yö-
nelik gayretlerini, bundan
sonra da bu anlay›fl do¤rultu-
sunda sürdüreceklerine olan
inanc›n› dile getirerek ko-
nuflmas›n› bitirdi.

HABER-ANAL‹Z

BLACKSEAFOR’un kuruluflunun
10’uncu y›ldönümü kutlamalar›

çerçevesinde, Karadeniz’e k›y›s› olan
ülkelerin deniz kuvvetleri 

komutanlar› ‹stanbul’da topland›.
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Oramiral Yi¤it’in konuflmas›-
n›n ard›ndan söz alan, 17’nci
Deniz Kuvvetleri Komutan›
Oramiral (E) Salim Derviflo¤-
lu da k›sa bir konuflma yapt›
ve kürsüyü Karadeniz ülkele-
rinin deniz kuvvetleri ve sahil
güvenlik teflkilat› komutan-
lar›na b›rakt›. Akabinde, ilk
BLACKSEAFOR Komutan›
(COMBLACKSEAFOR) Kora-
miral Nusret Güner, Görev
Grubu’nun ilk aktivasyonunu
kat›l›mc›larla paylaflt›. “Genç
Subaylar Sempozyumu So-
nuç Bildirisi”nin ve “Karade-
niz Ülkeleri Deniz Kuvvetleri
Komutanlar›n›n Ortak Bildir-
gesi”nin okunmas›n›n ard›n-
dan kürsüye ç›kan D›fliflleri
Bakan› Prof. Dr. Davuto¤lu
ve ard›ndan Genelkurmay
Baflkan› Orgeneral Kofla-
ner’in konuflmalar›yla sona
eren törende, deniz kuvvetle-
ri bandolar› bir de konser
verdi.
Törenden sonra ise Dolmabah-
çe aç›klar›nda, BLACKSEAFOR
gemileri olan:
� TCG YAVUZ / Türkiye,
� ROS MARASESTI ve 

ROS MIRCEA / Romanya,
� BGS VERNI / Bulgaristan,
� RFS YAMAL, Rusya 

Federasyonu,
� UPS SLAVUTICH / Ukrayna,
� GEO SOKHUMI / Gürcistan
tören geçifli, Karadeniz ülke-
leri deniz harp okulu ö¤renci-
leri de yat ve yelken gösterisi
icra etti. Etkinlikler Befliktafl,
Barbaros Bulvar›’nda Kara-
deniz ülkeleri askeri bando-
lar›n›n konserleri ve folklor
gruplar›n›n gösterileri ile so-
na erdi.
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fianl› YAVUZ
BLACKSEAFOR'un Nisan 2011 
aktivasyonuna ifltirak eden TCG
YAVUZ (F-240) f›rkateyninin
hikâyesi, asl›nda 1900’lü y›llara dayan›yor. Bir muharebe kruvazörü olarak tasarlanan YAVUZ’un 
omurgas›, 1909 y›l›n›n A¤ustos ay›nda Alman BLOHM-VOSS tersanesinde k›za¤a konmufl ve 
28 Mart 1911’de SMS GOEBEN ad› ile denize indirilmiflti. A¤ustos 1914’e kadar Alman Donanmas›nda
görev yapan gemi, Fransa ile harbin beklendi¤i bir dönemde, 3 A¤ustos 1914 günü, Frans›zlar›n
Cezayir’den yapacaklar› askeri nakliyat› sekteye u¤ratmak üzere, F‹POV‹L Liman›’n› bombard›man etmeyi
müteakip, 10 A¤ustos’ta Çanakkale Bo¤az›’n› geçerek, Türk sular›na girmifl ve Birinci Dünya Harbi
öncesinin uluslararas› politik ortam› içerisinde, Osmanl› Devleti taraf›ndan sat›n al›narak, YAVUZ ad›
verilmiflti. Ad›n› Yavuz Sultan Selim’den alan YAVUZ z›rhl›s›, 28.000 tonluk deplasman›, 28 cm’lik 
ana bataryas›, 15 cm’lik borda toplar› ve 28 mil’lik sürati ile gerek Osmanl› Devleti gerekse Türkiye
Cumhuriyeti Bahriyesinde hizmet verdi¤i uzun y›llar boyunca, bir dönemin simgesi haline gelmifl,
yaln›zca Deniz Kuvvetleri ve Silahl› Kuvvetlerin göz bebe¤i olmakla kalmam›fl, tüm yurt sath›nda yay›lan
ünü ile milletin gönlünde taht kurmufltu. Dayan›kl›l›k ve kararl›l›k sembolü olan YAVUZ, Birinci Dünya
Savafl› boyunca, birçok görevi baflar›yla yerine getirmiflti. Donanman›n ana vurucu gücü olan YAVUZ, 
ayn› zamanda sancak gemisi olarak da görev yapm›flt›. Bu dönemde, donanman›n di¤er birliklerine
destek sa¤lam›fl, düflman sahillerine yönelik taarruzlar icra etmifl ve hayati önemi haiz olan deniz
ulaflt›rmas›n›n güvenli¤ini sa¤lam›flt›. Kat›ld›¤› çok say›da harekâtta birçok düflman gemisi bat›ran
YAVUZ, düflman›n korkulu rüyas› haline gelmiflti.
Birinci Dünya Savafl› sonras›, Mondros Mütarekesi gere¤ince hizmet d›fl› b›rak›lan YAVUZ, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmas›n› müteakip, tekrar Türk Donanmas›n›n hizmetine girdi. Bu dönemde, birçok
tatbikata kat›lan ve yurt d›fl› liman ziyaretleri icra eden YAVUZ, Türk bayra¤›n› gururla dalgaland›rd›.
YAVUZ, ayn› zamanda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Kemal Atatürk’ün nafl›n›, ‹stanbul’dan ‹zmit’e
intikal ettirme görevini de üstlendi. Ad›n› Türk Deniz Harp Tarihi’nin alt›n sayfalar› aras›na yazd›ran
YAVUZ, uzun süren baflar›l› ve onurlu görevi sonras›nda, 1954 y›l›nda hizmet d›fl› b›rak›ld›.

YAVUZ’un Ruhu Hala Yafl›yor
TCG YAVUZ (F-240) ise Türk Deniz Kuvvetlerinin modernizasyon program› çerçevesinde inflas› planlanm›fl
olan 4 adet MEKO 200-T s›n›f› f›rkateynin ilk gemisi olup, yine BLOHM-VOSS Tersanesi’nde infla edildi.
TCG YAVUZ, gerek birlik halinde gerekse müstakil olarak her türlü harekât görevini etkinlikle yerine
getirebilecek imkân ve kabiliyete sahip, çok maksatl› bir su üstü gemisi niteli¤inde tasarland›.
Günümüzün modern bahriyelerinde halen kullan›lmakta olan, en geliflmifl sensör ve at›fl kontrol 
sistemleri ile donat›lm›fl olan TCG YAVUZ, esas olarak su üstü harbi maksatlar› için dizayn edildi. 
Ayr›ca güdümlü mermilere ve hava hedeflerine karfl› etkili bir hava savunma harbi icra edebilme
kabiliyetine sahip olan TCG YAVUZ, tafl›d›¤› helikopter sayesinde ise denizalt› savunma harbi ve 
elektronik harp de icra edebiliyor. Ana tahrik sistemini oluflturan 4 adet MTU 20V dizel makinalar›
sayesinde 27+ knot azami sürate ulaflabilen TCG YAVUZ’a, yunuslama kontrollü iki adet pervane
ile yüksek bir manevra kabiliyeti de kazand›r›ld›. TCG YAVUZ, tafl›d›¤›:
• 127 mm’lik Mk 45 topu ile su üstü harbi ve kara bombard›man›,
• Sea Sparrow hava savunma füzeleri ve 4’lü 25 mm’lik Sea Zenith toplar› ile süratli hava hedefleri ve 

güdümlü mermilere karfl› etkili hava savunmas›,
• Mk 46 torpidolar› ile denizalt› savunma harbi,
• AB-212 helikopteri ile keflif ve denizalt› savunma harbi ve
• HARPOON güdümlü mermileri ile de su üstü hedeflerine taarruz icra edebilme kabiliyetlerine de sahip.
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Güvenlik merkezinde
onlarca kameran›n
görüntüsünü izleme-

ye çal›flan bir güvenlik gö-
revlisinin, tesisi çevreleyen
tel örgüler üzerinden yap›-
lacak yetkisiz geçiflleri tes-
pit etmesinin zor olmas› ve
bir süre sonra, bu sistemle-
re kazand›r›lan görüntü ifl-
leme yeteneklerinin verdi¤i
yanl›fl alarmlar nedeniyle
kullan›c›n›n güvenini kay-
betmesi, çit üstü alg›lama
sistemlerine olan ihtiyac›
daha da artt›r›yor. Genetlab
taraf›ndan, tamamen yerli
sermaye ve Türk mühendis-
lerinin çal›flmalar› sonu-
cunda gelifltirilen Tesis Gü-
venli¤i Duyarga A¤› Sistemi
(TEDAS) ise bu konuda kul-
lan›c›lara etkin ve ekonomik
bir çözüm sa¤l›yor.
Savunma sanayisinde faali-
yet göstermek amac›yla
kurulan Genetlab’›n, çevre
güvenli¤i ihtiyac›na yönelik
olarak gelifltirdi¤i TEDAS
sistemini tasarlarken sahip
oldu¤u en büyük avantaj
ise sektörün içinden bir fir-
ma olmas›. Bu sayede, en
yüksek güvenlik seviyeleri
için gelifltirilen sistem, es-
nek ve güvenilir bir yap›da
tasarlanm›fl. Genetlab’›n
bu alandaki bir di¤er avan-
taj› ise kablosuz duyarga
a¤lar› teknolojisi konusun-
da sahip oldu¤u derin tec-
rübe.

Kablosuz Duyarga
A¤lar› ve TEDAS
Kablosuz duyarga a¤lar›
teknolojisinin mant›¤›, alg›-
lama yap›lacak bölgeye, 
-TEDAS uygulamas›nda bu
bölge, tesis çevre tel örgü-
leri olarak kabul edilebilir-
belirli bir mant›kla da¤›t›lan
duyarga dü¤ümlerinin, iste-
nen verileri toplamas›yla
bafll›yor. Bu veriler, duyar-
ga dü¤ümlerinin birbirleri
aras›nda oluflturdu¤u, ta-
sars›z haberleflme a¤› sa-
yesinde merkeze iletiliyor.
Merkezde, duyarga dü¤üm-
lerinin toplad›klar› veriler

analiz ediliyor ve ç›kar›mlar
ortaya konuyor. Bu ç›kar›m-
lardan hareketle de TEDAS
sistemi, farkl› alarm ve teh-
ditlerin yerinin +/- 5 m has-
sasiyetle tespit edilmesini
sa¤l›yor.
TEDAS sistemi, 3 ana bile-
flenden ve yan bileflenler-
den olufluyor. Bu ana bile-
flenlerden ilki, ilk yerli kab-
losuz duyarga dü¤ümü olan
“SenseNode”. SenseNode,
üzerinde bulundurdu¤u iv-
meölçer sayesinde, tel ör-
gülere yap›lan müdahaleler
sonucunda oluflan titreflim-
leri ölçüyor. Bu titreflimler,
SenseNode üzerinde bulu-
nan mikro ifllemci sayesin-
de, bir sinyal iflleme süre-
cinden geçirilerek, ilk de-
¤erlendirme yap›lm›fl olu-
yor. Bu ifllemin amaçlar›n-
dan biri, yanl›fl alarm riski-
nin, etkinin ilk bafllad›¤› an-
da düflürülmesi... ‹fllem so-
nucunda SenseNode, alg›-
lanan sinyalin merkeze
gönderilmesi gereklili¤ini
de¤erlendiriyor. Donan›m,
de¤erlendirme verisini,
üzerinde bulundurdu¤u
radyo al›c›-vericisi sayesin-
de, oluflturulan kablosuz
a¤a iletiyor. A¤ içinde, veri-
lerin tafl›nmas› için en uy-
gun yol seçiliyor ve sonra-
s›nda bu veriler, toplay›c›
dü¤üm ad› verilen “Sink”
dü¤ümüne iletiliyor. Olufltu-
rulan bu veri paketi, tesiste
bulunan di¤er duyarga dü-
¤ümlerinin üzerinden, ge-
rekti¤inde de de¤ifltirilebi-
len yollar kullan›larak Sink
dü¤ümüne ulaflt›r›ld›¤› için,
sistemin merkezle olan ha-
berleflmesinin kesilme ola-
s›l›¤› s›f›ra yaklafl›yor.
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Tesisinizi 
Kablosuz A¤larla
Örün! Çevre güvenli¤i, en basit sanayi 

kuruluflundan, en kritik tesislere ve

altyap›lara kadar, art›k her yerde ihtiyaç

haline gelmifl durumda. Yap›lan

araflt›rmalara göre, dünya genelindeki

tesis güvenli¤i ihtiyac›n›n, yaklafl›k 

yüzde 40’›, çevre güvenlik sistemleriyle

karfl›lan›yor. Bu ihtiyac›n karfl›lanmas›

için akla ilk gelen seçenek ise kapal›

devre kamera (CCTV) sistemleri. 

Ancak, artan güvenlik ihtiyac› ve CCTV

sistemlerinin bu ihtiyaca tek bafllar›na

cevap verememeleri, ek sistemlerle

desteklenen, kademeli bir güvenlik

anlay›fl›n›n daha fazla yerleflmesine

neden oluyor. Bu sistemlerin bafl›nda da

ilgili tesisin s›n›rlar›ndan yap›lacak

geçiflleri alg›layan ve kamera sistemleriyle

entegre olarak kullan›c›y› uyaran çit

üstü alg›lama sistemleri geliyor.
Can KABLAN*
can.kablan@genetlab.com / editor@savunmahaber.com
*Genetlab Sat›fl ve Pazarlama Yöneticisi
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Güçlü Bir Yaz›l›m 
Altyap›s›
Tüm elektronik sistemler-
de oldu¤u gibi, TEDAS’ta da
donan›mlar›n ifllevlerini
yerine getirilebilmesi için,
güçlü bir yaz›l›m altyap›s›-
n›n bulunmas› gerekiyor.
GenOS ad› verilen gömülü
iflletim sistemi, SenseNo-
de’lar üzerinde birçok gö-
revin yerine getirilmesi
için, Genetlab’›n kurulu-
flundan itibaren üzerinde
çal›fl›lan, ikinci TEDAS ana
bilefleni. GenOS, üzerinde
bulundurdu¤u özgün ha-
berleflme protokolleri, et-
kin sinyal iflleme algorit-
malar› ve verimli enerji yö-
netim modülleri sayesinde,
sistemin güvenilirli¤inin
artmas›n› ve yanl›fl alarm
olas›l›¤›n›n düflük olmas›n›
sa¤l›yor.
Co¤rafi tabanl› bir komuta
kontrol yaz›l›m› olan ve 
TEDAS sisteminin üçüncü
ana bilefleni olan Senmot,
sistemde, kullan›c› dostu
bir yönetim sa¤l›yor. Sen-
mot, sistemin kurulu oldu-
¤u bölgenin uydu foto¤raf›,
yerleflim plan› ya da hava
foto¤raflar› üzerinde ifla-
retli duyarga dü¤ümleri ve
durum tablolar›yla, kulla-
n›c›n›n, sistemi etkin flekil-
de kullanabilmesine imkân
sa¤l›yor. ‹flaretli dü¤ümler
üzerinden, sesli ve görsel
alarmlar oluflturan Sen-
mot, “etki bafllad›”, “yetki-
siz geçifl” ve “sabotaj alar-
m›” gibi alarm kategorileri
sunuyor.

Komuta Kontrol 
Senmot’ta
Benzer sistemlerde gerçek-
lefltirilen sinyal iflleme man-
t›¤›ndan farkl› olarak, TEDAS
sisteminde, komuta kontrol
yaz›l›m› Senmot’ta da analiz-
ler gerçeklefltiriliyor. Merke-
ze gönderilmesinin gerekli
oldu¤una karar verilen veri-
ler, Senmot’ta ikinci bir sin-
yal iflleme sürecinden geçi-
yor. Bu süreçte, duyarga dü-
¤ümlerinin tek bafllar›na
toplad›klar› veriler, komflu
duyarga dü¤ümlerinin topla-
d›¤› verilerle birlikte de¤er-
lendiriliyor. Birden çok du-
yarga dü¤ümünün toplad›¤›
verilerin analizi sayesinde de
sistemin yanl›fl alarm üret-
me olas›l›¤› s›f›ra yaklafl›yor.
Senmot, TEDAS sisteminin
hassasiyet ayarlar›n›n, kulla-

n›c› taraf›ndan yap›lmas›na
da imkân sa¤l›yor. Örne¤in,
normalin d›fl›ndaki hava
flartlar›nda kullan›c›, basit
bir ifllem yaparak, sistemi o
anki hava flartlar›na uygun
hale getirebiliyor. Bunun yan›
s›ra sistemde bulunan her
bir SenseNode, bulundu¤u
bölgenin hassasiyetine ve or-
tam koflullar›na göre kalibre
edilebiliyor. Böylece, sistem,
tehdit ihtimalinin yüksek ol-
du¤u noktalarda, daha du-
yarl› hale getirilebiliyor. Ör-
ne¤in, tehdide aç›k oldu¤u
düflünülen bir cephede, en
ufak temaslarda bile alarm
oluflturabilen sistem; di¤er
bir cephede, sadece tel örgü-
ye t›rman›lmas› ya da tel ör-
güye zarar verilmesi duru-
munda alarm oluflturacak
flekilde ayarlanabiliyor.

Di¤er Sistemlerle 
Entegrasyon
TEDAS’›n bir di¤er önemli
özelli¤i ise di¤er sistemlerle
h›zl› ve etkin flekilde entegre
edilebilecek altyap›ya sahip
olmas›. TEDAS, komuta kon-
trol yaz›l›m› Senmot sayesin-
de, dü¤ümlerden gelen
alarmlar› CCTV sistemine ile-
terek, bu bölgeyi gören hare-
ketli kameralar›n o noktaya
yönelmesini ya da sabit ka-
mera görüntülerinin alarm
ekran›na tafl›nmas›n› da sa¤-
layabiliyor. Böylece, tel örgü-
ler üzerinden yap›lacak yetki-
siz geçifller, tespit ve teflhis
edilmifl olman›n yan› s›ra kul-
lan›c› taraf›ndan gözle de gö-
rülmüfl oluyor. Bu özellik, gü-
venlik personelinin ilgili ka-
mera görüntüsüne odaklan-
mas›n› ve olaya tepki süresi-
nin k›salmas›n› da sa¤l›yor.
Çit üstü alg›lama sistemleri-
nin dünyadaki örneklerinde,
alg›lama ifllemi, genel olarak
alg›lay›c› kablolar kullan›la-
rak yap›l›yor. Bu durumda,
yaklafl›k 150 ila 300 m uzun-
lu¤undaki tek bir parça ha-
linde olmas› gereken kablo-
lar›n bir noktas›ndan kabloya
zarar vererek oluflturulan
sabotajlar, 150 ila 300 m’lik
bu bölgede kurulu sistemin
tamamen devre d›fl› kalmas›-
na yol aç›yor. 
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Bu problemin ortadan kald›-
r›ld›¤› TEDAS’ta ise 10 ila 
15 m aral›kla yerlefltirilen
duyarga dü¤ümlerinden, bir
ya da bir kaç›na zarar verilse
bile sistem çal›flmaya devam
ediyor. Hatta di¤er dü¤üm-
ler, bu dü¤ümlerin bulun-
duklar› noktalardan yap›la-
cak geçiflleri de ço¤unlukla
alg›layabiliyor. Kald› ki, ener-
ji kesintisine u¤rayan dü-
¤ümler, üzerlerinde bulun-

durduklar› özel donan›m sa-
yesinde, bozulduklar› bilgisi-
ni merkeze anl›k olarak ile-
tebiliyorlar.

Yak›n Takip
Sistemin kurulum süreci ise,
1 km’lik bir kurulum için or-
talama bir hafta gibi k›sa bir
sürede tamamlanabiliyor.
Altyap› ihtiyac› oldukça az
olan sistem, kurulum süre-
cinde, tesiste gerçekleflen

iflleri hiçbir flekilde etkilemi-
yor ve tesisin çevre güvenlik
ihtiyac›n› h›zl› ve etkin bir fle-
kilde karfl›l›yor. Tamam›
Türk mühendisleri taraf›n-
dan tasarlanan TEDAS, Türk
Savunma Sanayisi’nin ve kri-
tik tesislerimizin çevre gü-
venlik ihtiyaçlar›n›n karfl›lan-
mas› için, Genetlab tasar›m
ekibi taraf›ndan, her geçen
gün daha da gelifltiriliyor.
Genetlab, 2008 y›l›ndan beri

toplam 50 km’lik TEDAS ku-
rulumu gerçeklefltirdi ve bu
kurulumlar için, servis ve ba-
k›m hizmeti de veriyor. 
Genetlab’›n gelifltirdi¤i dona-
n›m ve yaz›l›mlar›n teknik üs-
tünlükleri, kullan›m kolayl›¤›
ve müflteri odakl›l›¤› bir araya
geldi¤inde, TEDAS, di¤er çev-
re güvenlik sistemlerinin tüm
dezavantajlar›n› ortadan kal-
d›rarak, çevre güvenli¤ini bir
üst seviyeye tafl›yor.
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Ödül alan 2 proje hak-
k›ndaki bilgilere geç-
meden önce, yar›flma-

n›n genel tasar›m ve de¤er-
lendirme kriterlerini, ana
hatlar›yla bir kez daha hat›r-
latal›m.
Yar›flman›n genel tasar›m
gereksinimleri çerçevesinde
tasarlanacak arac›n, yüzebil-
mesi ile her türlü arazide ha-
reket edebilmesi ve meskûn
mahalde manevra kabiliyeti-
nin yüksek olmas› isteniyor.

Azami 8 m boy, 3 m genifllik
ve 2,5 m yüksekli¤e sahip ol-
mas› istenen araca, çeflitli
silah sistemleri de yerlefltiri-
lebilmeli.
De¤erlendirme kriterleri
aras›nda ise yenilikçilik, ön-
görülen ihtiyaca cevap vere-
bilme, gerçeklefltirilebilir-
lik, estetik görünüm, gelifl-
tirme ve detayland›rma dü-
zeyi ve genel tasar›m gerek-
sinimlerine uyumluluk yer
al›yor.
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S›ra 2’ncilerde: 
FNSS MIL.
DESIGN 2011
Bu say›m›zda, FNSS taraf›ndan 

düzenlenen, “FNSS MIL. DESIGN 2011

Askeri Kara Araçlar› Tasar›m

Yar›flmas›”n›n, “Profesyonel” ve

“Ö¤renci” kategorilerinde 2’nci olan

tasar›mlar›n› sizlerle paylafl›yoruz.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

Profesyonel Kategori 2’ncisi
DESIGNNOBIS

Hakan Gürsu, Ozan Karsl›o¤lu, Melike fiölen Ak›n, 

Hakan Bo¤azp›nar, To¤rul Ta¤›zade, Cem Y›lmaz

Rumuz: MPAT 363

Kategori: PROFESYONEL

Kat›l›m Durumu: EK‹P OLARAK KATILIM

MP-ATV Z›rhl› Personel Tafl›ma Arac›
Yüksek kapasiteli bir z›rhl› personel tafl›ma arac› 

olan MP-ATV (Multi Purpose Armored Tactical Vehicle), 

konvansiyonel personel tafl›ma araçlar›n›n aksine, 

motor ve aktarma organlar›n›n, arac›n ortas›nda 

konumland›r›lmas› sayesinde, tafl›ma kapasitesi ve

sürücü görüfl aç›s› noktalar›nda art›fl sa¤lamaktad›r.

Personel tafl›ma konseptinin d›fl›nda, s›n›r 

ve meskûn mahal devriyelerinde kullan›lmak için 

tasarlanm›fl arac›n, ön cam›nda bulunan, aç›l›r kapan›r

sürücü korumalar› sayesinde, çat›flma an›nda 

sürücü güvenli¤i artt›r›lmaktad›r. Devriye esnas›nda, 

ön cephe haricinde görüfl imkân› vermek için, 

di¤er cephelerde periskop sistemleri bulunmaktad›r.

Arac›n gece görüfl kabiliyetini artt›rmak için ise 

ön ve yanlara yöneltilmifl aç›l›r kapan›r projektörler, 

araç üzerine yerlefltirilmifltir. 

Bu projektörler sayesinde, devriye süresince çevre

ayd›nlat›labilecek, çat›flma olmas› durumunda ise 

projektörler kapal› konuma getirilerek zarar görmeleri

engellenebilecektir. Ayr›ca, araca düzenlenebilecek 

olas› sald›r›lar için, öne ve arkaya bakan 2 adet 

otomatik silah bulunmaktad›r. Devriye d›fl›nda

kullan›lmas› durumunda ise arkadaki silah bölmesine

daha a¤›r atefl gücüne sahip silahlar 

yerlefltirilebilir.
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Ö¤renci Kategorisi 2’ncisi
SERDAR SOYAL, Mimar Sinan Üniversitesi

Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü Ö¤rencisi

Rumuz: KNGL169

Kategori: Ö⁄RENC‹

Kat›l›m Durumu: B‹REYSEL KATILIM

Kangal 4x4 Konsept 
Z›rhl› Muharebe Arac›
Kangal arac›, 30 y›ll›k zaman diliminde,

iyilefltirmeler s›ras›nda, zaman ve maliyetler

aç›s›ndan azami verim al›nmas› üzerine 

kurgulanm›flt›r. Araç, güncel “ZMA” s›n›f›

araçlardan, form ve kullan›m prosesi olarak

ayr›l›rken, ayn› zamanda savunma 

sanayisine, genifl ihracat kapasitesi sunar. 

Bunu sa¤layan, arac›n arka bölümünde 

bulunan, demonte edilebilen ve güncel

olarak benzeri bir kullan›m› bulunmayan

römorktur. Düflük maliyetle ve h›zl› biçimde transform

olana¤› sa¤layan römork, ürün dili ile ba¤lant›l› olarak 

tasarlanm›fl, farkl› kullan›m amaçlar› olan kabinleri;

yüklenme, tafl›ma ve gerekti¤i zaman b›rakma kabiliyeti

ile arac› farkl› segmentlere adapte edebilmektedir.

Muhtemel gelifltirmeler, bu kabinler üzerinde 

daha aktif olarak yap›labilece¤inden, üretici, kullan›c›

ve araçlar›n nakliyesiyle ilgili kurum giderleri en aza

indirilebilir. Üretimde, balistik alüminyum

kullan›lmas› düflünülmüfltür ve amfibik özelli¤i gere¤i

çeflitli yal›t›m malzemeleri.

GENEL ÖZELL‹KLER

� Amfibik

� Yüksek Güvenilirlik

� Askeri Nakliye Uçaklar› ile Tafl›ma Olana¤›

� Her Türlü Çevre Koflulunda Tam Yeterlilik

� Kullan›m, Bak›m ve Onar›m Kolayl›¤›

� 21. Yüzy›l Gereksinimlerine Uyarlama Olana¤›





Sabit Termal 
Kameralar
S›n›r güvenli¤inde en genifl
kullan›m alanlar›ndan biri,
sabit so¤utulmufl termal
kameralard›r. Bu kamera-
lara örnek olarak, FLIR
Systems’in HRC-Serisi ka-
meralar›n› gösterebiliriz.
HRC-Serisi termal kamera-
lar, flu ana kriterler göz
önüne al›narak tasarland›:
� Uzun bak›m aral›klar›: 

Bu kameralar, ücra 
yerlerde kurulacaklar›
için, bak›m faaliyeti büyük
bir sorun yarat›r. Bu 
yüzden HRC-Serisi 
kameralar›n, özellikle 
so¤utucu bak›m aral›klar›
çok genifltir.

� Modüler tasar›m: 

Termal kameran›n bir
ünitesi bak›ma gitti¤i 
zaman, hemen o modülün 
yede¤i h›zl› bir flekilde 
de¤ifltirilebilmelidir.

� TCP/IP ve analog 

ba¤lant›lar: 

Modern sistemlerde, 
komut ve görüntü iletiflimi
ile konfigürasyon 
ayarlar›n›n TCP/IP 
üzerinden yap›labilmesi
gerekir.

� Yüksek çözünürlüklü 

3. nesil alg›lay›c›:

Günümüzde, 640x480 
piksellik, 3. nesil alg›lay›c›
(sensör) art›k standart 
hale gelmifltir.

� Sürekli optik 

yak›nlaflt›rma: 

Yak›nlaflt›rma (Zoom) veya
uzaklaflt›rma yaparken, 
hedefi kaybetme 
olas›l›¤›n› ortadan kald›r›r.

HRC-Serisi’nin HRC-X mo-
deli, bir insan›n, 17,8 km’den
tespit, 9,2 km’den de teflhis
edilmesini sa¤layacak kabi-
liyete sahiptir. Fakat da¤l›k
arazide, bu menzile ihtiyaç
duyulmayabilir. Bu nedenle

HRC-Serisi’nin daha küçük
optiklerle donat›lm›fl HRC-U,
HRC-S ve HRC-E versiyonla-
r› da kullan›labilir.
Sabit termal kameralarda,
donan›m d›fl›nda, yaz›l›m da
büyük önem tafl›r. Onlarca
kameran›n ayn› anda çeflitli

merkezlerden kontrol edile-
bilmesi ve konfigürasyon
ayarlar›n›n uzaktan yap›la-
bilmesi için, FLIR System’in
sabit kameralar›nda Nexus
iflletim sistemi ve Nexus
SDK’s› devreye girmektedir.
Bu sayede, kameralar›n yer-

leri bir harita üzerinde gö-
rüntülenebilir ve kamerala-
ra, çeflitli komutlar uzaktan
verilebilir. Video analiz yaz›-
l›mlar› sayesinde, video ha-
reket alg›lamas› ve kural ta-
banl› nesne alg›lama alarm-
lar› tan›mlanabilir.

Hava ve Deniz 
Platformlar› ‹çin 
Kameralar
S›n›r güvenli¤i uygulamalar›
söz konusu oldu¤unda, gö-
rece düflük iflletim maliyet-
leri olan ve uzun süre hava-
da kalabilen hava araçlar›,
genifl alanlar›n rahatl›kla
kontrol alt›na al›nmas›nda
oldukça etkili olabiliyor. Bir
hava platformu, kurallar
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FLIR Systems 
ve S›n›r Güvenli¤i Çözümleri

Termal kameralar›n, s›n›r güvenli¤i uygulamalar›nda 

tercih edilmelerinin tek sebebi, kullan›c›ya, geceleri

mükemmel görüfl kabiliyeti kazand›rmalar› de¤il. 

Bir termal kamera kullan›c›s›, gündüz de uzak 

mesafelerde, gündüz kameralar› veya dürbünlere göre çok

daha iyi neticeler elde edebiliyor. Ayr›ca, ço¤u puslu 

havada da termal kameralar daha etkin ve kamuflajl› 

hedefleri görmek, termal kamerada daha kolay.
Ahmet Kutsi N‹RCAN / knircan@fematek.com / editor@savunmahaber.com

A¤açl›k bir bölgede kamuflajla saklanan bir insan, termal kamerada kolayl›kla görülebilir.

FLIR Systems’in
HRC-Serisi 

so¤utulmufl 
termal kameras›

T
ü
m

 F
o
to

¤r
af

la
r:

 ©
F
L
IR

 S
ys

te
m

s



nedeniyle s›n›r hat-
t›na çok fazla yakla-
flamasa da, burada-
ki ve s›n›r›n ülke
içindeki k›sm›ndaki
faaliyetleri, tafl›ya-
ca¤›, uzun menzilli
FLIR Star SAFIRE tipi
kameralar sayesinde de-
netleyebilir.
Türkiye’nin etraf›n›n önemli
bir k›sm›n›n denizlerle çev-
rili olmas›, denizlerde ra-
darla yap›lan tespitlerin,
görsel olarak teyit edilme-
sini de önemli hale getiri-
yor. FLIR Systems, bu alan-
da da hava platformlar› için
gelifltirdi¤i ürünlerinin, de-
niz flartlar›na uyumlu versi-
yonlar›n› hizmete sunuyor.
Denizlerin zorlu flartlar›na
dayan›kl› bu gimbal kame-
ralar, radar ve di¤er sis-
temlerle tespit edilen tek-
nelerin teflhis edilmesi ve
denize düflen insan-
lar›n kurtar›l-
mas› gibi uy-
gulamalarda
büyük rol oy-
nuyor.
Hava ve deniz
platformlar›nda
kullan›lan termal
kamera modelle-
rinde, boyutlar, a¤›r-
l›k ve jiroskopik hassa-
siyet ön plana ç›kar. Özel-
likle, uzun menzilli kame-
ralarda, kameran›n stabil
kalmas›n› sa¤lamak, gö-
rüntü netli¤i ve hedefleme
için çok önemlidir.
Fiber optik jiroskoplar ko-
nusunda, dünyan›n en önde
gelen firmalar›ndan biri
olan FLIR Systems’in, gim-
bal ürünlerindeki amiral
gemisi olan Star SAFIRE,
1997’lerde, 3 görüfl aç›l›
320x240 piksellik termal
görüntüleyicilerle ç›kt›¤›
yolda, bugün; 5 görüfl aç›l›,
HD kalitesinde görüntü
veren termal kamera;
HD gündüz kameras›;

SWIR kamera ve opsiyonel
olarak lazer iflaretleyici kabi-
liyetlerine ulaflm›fl durumda.
FLIR Systems’in yeni model-
leri olan Star SAFIRE 380 HD
ve lazer iflaretleyici versiyo-
nu olan Star SAFIRE 380
HLD kameralar, el kontrol
ünitesi ve taret d›fl›nda bir
parçaya sahip olmad›¤›n-
dan, kameran›n, kolayl›kla
bir platformdan di¤erine
aktar›labilmesi de mümkün
hale geliyor. Bu özellik, ha-

va platformlar›nda, kulla-
n›c›lara önemli bir esneklik
sa¤l›yor.
Hava platformlar›n›n, özel-
likle de insans›z araçlar›n
kullan›m alan› giderek ge-
niflledi¤i için, bu sistemler-
de, gerek mini gerekse ha-
vada uzun süre kalma kabi-
liyetine sahip insans›z hava
araçlar›nda, kameralar›n
a¤›rl›¤› daha da bir önem
kazan›yor. FLIR Systems,
uzun süre görev yapabile-
cek insans›z hava araçla-
r›nda kullan›labilecek, 15
inçlik yeni gimballerine, da-
ha önce bu boyutlarda bu-
lunmayan önemli kabiliyet-
leri kazand›rmay› da baflar-

d›. FLIR Systems, 15
inçlik gimballerin-

de, di¤er üstün
özel l ik ler in

yan› s›ra la-
zer iflaretle-

yici opsiyo-
nunu da bu

senenin üçüncü
çeyre¤inden iti-
baren piyasaya

sunmay› planl›yor.

Tafl›nabilir
Sistemler

Sabit kameralar›n yan›nda
s›n›r güvenli¤inde tafl›na-
bilir termal kameralara da
ihtiyaç duyuluyor. Araç üs-
tünde veya elde tafl›nabi-
len bu kameralar, özellik-
le, yerleri belirli olan sabit
gözetleme istasyonlar›n-
dan kaç›nmak isteyen he-
defler için, sürpriz etkisi
yarat›yor.
HRC-Serisi’nin yan› s›ra

FLIR Systems’in bir araçla
tafl›narak kullan›labilen
ThermoVision modeli de
hafifli¤i ve boyutlar› ile ön
plana ç›k›yor. Sahada bin-
lerce kurulum ile denen-
mifl, uzun k›z›l ötesi dalga
boyunda çal›flan Thermo-
Vision, opsiyonel olarak, la-
zer mesafe ölçer, GPS ve
say›sal manyetik pusula gi-
bi sistemlerle de donat›la-
biliyor.
FLIR Systems’in, elde tafl›-
nabilen so¤utulmufl veya
so¤utulmam›fl kameralar›
ise devriyelerin rahatl›kla
kullanabilece¤i hafiflikle-
riyle dikkat çekiyor. Bunlar
aras›nda yer alan Recon III
so¤utulmufl el tipi termal
kameralar›, so¤utulmufl ve
so¤utulmam›fl çift kamera
nüvesine sahip. Bu sistem-
de, so¤utulmufl kameran›n
devreye girmesi bir kaç da-
kika sürdü¤ü için, hemen
görüntü almak gerekti¤in-
de, so¤utulmam›fl kamera
kullan›labiliyor. Recon ayn›
zamanda, lazer mesafe öl-
çerle de donat›labiliyor.
FLIR Systems’in, yeni ürü-
nü olan Recon IV so¤utul-
mufl termal kameras›, k›sa
k›z›l ötesi dalga boyunda
çal›flan (SWIR) kameras› ve
aç› ölçmekte kullan›lan
gonyometre ba¤lant›s› ile
topçu birlikleri taraf›ndan,
hedef yeri tespiti ve at›fl için
de kullan›labilir.
FLIR Systems’in, çeflitli
boyut ve özelliklerde üret-
ti¤i so¤utulmam›fl el tipi
kameralar›ndan biri olan
BHS-Serisi so¤utulmam›fl
termal kameralarla, bir in-
san› 2,1 km mesafeden tes-
pit etmek mümkün.
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ThermoVision 3000 uzun k›z›l 
ötesi dalga boyunda çal›flan termal

kamera sistemi.

FLIR Systems’in gimbal 
ürünlerindeki amiral gemisi

olan Star SAFIRE 380 HD.

FLIR Systems’in BHS-Serisi so¤utulmam›fl el termal
kameras›, farkl› mercek seçeneklerine de sahip.



Naile ASLAN: DS’nin Türkiye’de bir 

ofis açarak, neden farkl› bir yap›lanmaya

yöneldi¤ini ve organizasyon yap›n›z› 

anlatabilir misiniz?

Burak SÜSOY: Öncelikle, Türkiye’de ne-
den bir ofis aç›ld› diye de¤erlendirmek
gerekiyor. Ayn› zaman diliminde, asl›n-
da bir tek Türkiye’de ofis aç›lmad›; bir-
çok ülkede, DS, kendi ofislerini açmaya
bafllad›. Bunun sebebini ise flu flekilde
aç›klayabiliriz: 1980’lerin bafl›ndan son-
ra, DS’nin yaz›l›m çözümlerinin sat›fl›n›,
bir distribütörlük anlaflmas› çerçevesin-
de, IBM, global olarak üstlenmiflti. Ge-
rek Türkiye’de gerekse bütün dünyada
ayn› durum geçerliydi. Türkiye’de de DS
ürünlerinin sat›fl›, IBM Türkiye üzerin-
den gerçeklefltiriliyordu. Bu distribütör-
lük anlaflmas›n›n üzerinden bir 20 y›l
geçtikten sonra, DS ve IBM, yeni bir ifl
modeli üzerinden görüflüp anlaflt› ve
buna göre; DS’nin, özellikle orta ve kü-
çük ölçekli müflterilerine biraz daha ya-
k›n olabilmesi ad›na, IBM için çal›flan ifl
ortaklar›n›n birer DS bayisine dönüfltü-
rüldü¤ü bir ifl modeli yarat›ld›. Fakat ay-
n› zamanda, ülkesel ve kimi zaman da
uluslararas› alanda çok büyük yaz›l›m
portföyleri bulunan flirketler, IBM’nin
kontrolünde b›rak›larak, onlarla ilgili
sat›fllar ve hizmetler, IBM üzerinden ya-
p›lmaya devam edildi. Bu durum parale-
linde de bayilerini kendi kontrol etmek
isteyen DS, her ülkede böyle bir ofis
kurma çal›flmalar›n› bafllatt›. Bu çerçe-
vede, 2008 y›l›nda, Türkiye’de de bir ofis
kurulmas› gündeme geldi ve ayn› y›l›n
sonlar›na do¤ru, biz DS Türkiye diyoruz;

ama DS ‹stanbul ‹novasyon Teknoloji
Ltd. fiti. kuruldu.
‹lk kuruldu¤umuz zaman, 3 kiflilik bir or-
ganizasyonla, Yunanistan-‹srail-Türkiye
bölgesine ba¤l› olarak çal›flan ve faaliyet-
lerimizi ‹srail’e raporlayan bir ülke ofisi
konumundayd›k. Zaman içerisinde, bu
bahsetti¤im ifl modeli, bundan 1 sene
sonra yine bir de¤iflikli¤e u¤rad›. Bu se-
fer, IBM’in global anlamda faaliyet göste-
ren PLM departman›n› -Türkiye’de de Sü-

leyman Bey’in o zaman içinde bulundu-
¤u- DS sat›n alarak kendi bünyesine kat-
t›. Böylece, hem IBM’de çal›flan arkadafl-
lar›m›z DS flemsiyesi alt›na girmifl oldu
hem de oradaki müflteriler ve onlarla ilgi-
li tüm ticari faaliyetler DS’nin envanterine
geçmifl oldu. Bu kilometre tafl›, tabi gerek
bizim ofisimizde gerekse dünyadaki di¤er
ofislerde, irili ufakl› büyümelere yol açt›.
Biz de, Türkiye ofisi olarak yüzde yüz
büyümüfl olduk; 3 kifliyken, bir sene
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Ürün yaflam döngüsü (Product Lifecycle 
Management / PLM) ve 3 boyutlu ifllem çözümleriyle,
sektöründe dünya lideri olan Dassault Systemes
(DS), endüstriyel süreçleri destekleyen uygulama 
ve yaz›l›mlar›yla, müflterilerine, ürünlerin 
tasarlanmas›ndan bak›m›na, hatta geri
dönüfltürülmesine kadar, tüm yaflam döngüsüne
iliflkin çözümler sunuyor. Bu paralelde, bayi ve
müflterileriyle daha yak›n olabilmek için, yeni bir
yap›lanmaya giden ve 2008 y›l›nda, Türkiye’de de 
bir ofis açan DS’nin Türkiye Ofisi’nin dününü,
bugününü ve gelecek planlar›n›, Türkiye Ülke 
Sat›fl Müdürleri Burak Süsoy ve Süleyman 
Müftüo¤lu ile konufltuk.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

Dassault Systemes
Türkiye’deki Köklerini

Güçlendiriyor
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sonra 3 kifli daha geldi. Böylece,
IBM’den de aram›za kat›lan arkadaflla-
r›m›zla beraber, iki kanall› bir organi-
zasyon oluflturduk. Birincisi, bahsetti-
¤im bayilerimiz üzerinden kontrol etti¤i-
miz, orta ve küçük ölçekli firmalar…
Bunlar› PLM Kanal Sat›fl olarak adland›-
r›yoruz ve buradaki çal›flmalar› 3 kiflilik
bir ekip ile sürdürüyoruz. Di¤er tarafta,
IBM’den gelen arkadafllar›m›z da, müfl-
terileriyle do¤rudan ticari faaliyette bu-
lunduklar›, BT (Bussiness Transforma-
tion / Kurumsal Dönüflüm) kanal›n›
oluflturdu.
Bu 2 kanal›n yan›nda, farkl› bir alanda
daha büyümeye bafllad›k. Bu üçüncü
kanal›m›z da, SolidWorks Kanal Sat›fl
Organizasyonlar› dedi¤imiz, sat›n al›n-
d›ktan sonra, hep kendi bafl›na bir mar-
ka ve flirket olarak çal›flmaya devam et-
tirdi¤imiz SolidWorks markam›z. Bu ka-
naldaki arkadafl›m›z da ofisteki yerini

ald›. Böylece, bir sene sonra 7 kifliye
ulaflm›fl olduk. O günden sonra da, bu
sefer her kanal, kendi içinde bir büyüme
sürecine girdi.
Bugün bakt›¤›m›z zaman, 1 Nisan itiba-
riyle, Süleyman Bey’in kanal› 3 kifliden 5
kifliye; bizim kanal›m›z, 3 kifliden 4 kifli-
ye ve SolidWorks kanal› da 1 kifliden 2
kifliye ç›km›fl bulunuyor.
Bu say›lar küçük görünebilir; ama yüz-
desel bakt›¤›n›z zaman, 2 sene içerisin-
deki, yaklafl›k yüzde 300-400’e tekabül
eden bu büyümede, Türkiye’ye verilen
önemi ve yap›lan yat›r›m› görmek müm-
kün. Yani 3 kifliyle bafllayan bir yolculuk,
bugün 11 kifliyle devam ediyor. DS Tür-
kiye 3 farkl› kanal›n› tek bir çat› alt›nda
birlefltirip, her birinde iflini büyüterek ve
kaynaklar›n› ço¤altarak, Türkiye’ye da-
ha fazla kök sal›yor ve salmaya da de-
vam edecek.

Süleyman MÜFTÜO⁄LU: Ben ve ekibim
de, IBM’deyken DS’nin yaz›l›mlar›n›n
sa¤lay›c›s› olarak, endüstriyel sektörde
çal›fl›yorduk. Ürün gelifltiren, gelifltirdi¤i
ürünü imal eden flirketleri yak›ndan ta-
kip ediyorduk. DS, IBM’nin PLM organi-
zasyonunu sat›n alarak, ayn› zamanda
bizlerdeki endüstri bilgisini, müflteriler-
le olan iliflkileri de sat›n ald› ki; bunun
DS aç›s›ndan son derece önemli oldu-
¤unu düflünüyorum. DS’de, IBM’den ay-
r›ld›ktan sonra, son derece kabul edici,
destekleyici, iyi bir ortam bulduk. fiimdi
ben ve ekibim, DS’nin kurumsal müflte-
rileriyle ilgileniyoruz. Ana misyonumuz
ise; DS’nin teknolojilerini kullanarak,
öncelikle sektörlerinde lider olan ku-
rum ve kurulufllar›n rekabetçiliklerini
nas›l artt›r›r›z, dönüflüm projelerini bafl-
latarak nas›l sürdürebiliriz, bunlar› 

organize etmek. Örne¤in,
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CATI (bugün CATIA) Dassault Aviation’›n 
kendi çal›flmalar› için gelifltirdi¤i bir 
mühendislik yaz›l›m›yken, daha sonra 
d›flar›ya aç›l›yor.
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savunma sanayisi, çok yo¤un ve keyifle
çal›flt›¤›m›z sektörlerden... Çünkü burada,
hakikaten Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›-
n›n yönlendiricili¤inde, Türkiye’ye özgü
de¤erler yarat›l›yor ve biz de, yarat›lan bu
de¤erin bir parças› olmak istiyoruz.

Naile ASLAN: DS Türkiye ofisinin 

faaliyet gösterdi¤i bölgedeki pozisyonu

ve k›sa vadeli hedefleri hakk›nda 

bilgi verir misiniz?

Süleyman MÜFTÜO⁄LU: DS, küresel
ekonomiyi yak›ndan izliyor ve nerelerde
daha fazla de¤er yarat›l›yor, nerelerde
ekonomi daha h›zl› büyüyor veya büyü-
yecek; bunlar› da takip ediyor. Türkiye,
2011 y›l› için, Avrupa, Orta Do¤u ve Afri-
ka bölgesinde yat›r›m yap›lacak ülkeler
aras›nda ilk 3 içerisinde. Bugün itibariy-
le bakt›¤›m›z zaman, sadece 1 Ocak’tan
bugüne kadar aram›za kat›lan arkadafl
say›s› 4 ve 2011’de de büyümemiz de-
vam edecek… O yüzden rahatl›kla söyle-
yebiliriz: DS Türkiye, gelecek için çok
fleyin beklendi¤i bir ofis konumunda.

DS’nin büyümek istedi¤i farkl› birçok
alan var. Savunma bunlardan sadece bir
tanesi.
Burak SÜSOY: DS, 11 farkl› endüstriyi
kendisine çal›flma alan› olarak belirle-
mifl durumda. Bunlar›n içerisinde, bizim
geleneksel sektörlerimiz tabi ki var.
Bunlarda, farkl› bir büyüme stratejisi iz-
leniyor; ama henüz çok nüfuz etmedi¤i-
miz ve PLM’in gelece¤inin parlak oldu-
¤u farkl› sektörler var. Özellikle, bu
alanlara geçebilmek ad›na bir büyüme
gerçeklefltirmemiz gerekiyor. Bugün
içinde fazla olmad›¤›m›z; ama yeni yeni
baflar› hikâyeleriyle dünyada ad›m›z› du-
yurmaya bafllad›¤›m›z alanlarda, Türki-
ye’de de çal›flmalar yapmak, planlar›-
m›z aras›nda. Bu konularda, BT taraf›n-
da kendi öz kaynaklar›m›zla yat›r›m ya-
parken, PLM taraf›nda da bayilerimizi,
bu yeni alanlara yönlendirmeye çal›fl›yo-
ruz. Yani, al›flt›klar›, CATIA etraf›nda dö-
nen ifl modelinden, yavafl yavafl PLM ta-
raf›na ve farkl› sektörlere geçmelerini
sa¤lamaya çal›fl›yoruz.

Naile ASLAN: Peki, savunma 

sanayisindeki çal›flmalar›n›za de¤inecek

olursak neler söyleyebilirsiniz?

Burak SÜSOY: DS, savunma sanayisin-
den do¤mufl bir flirket asl›nda. CATI (bu-
gün CATIA) Dassault Aviation’›n içerisin-
de kullan›lan bir mühendislik yaz›l›m›y-
ken, daha sonra d›flar›ya dönüyor. Biz,
her ne kadar Dassault Aviation’dan bah-
setmesek de, sonuçta bakt›¤›n›z zaman
DS ile beraber, Groupe Industriel 
Marcel Dassault S.A.’n›n bir flirketi…
Dassault Aviation, Frans›z askeri hava-
c›l›¤›n›n sembollerinden birisi olan 
Rafale savafl uçaklar›n›n üreticisi olma-
n›n yan› s›ra Fransa’n›n ASELSAN’› olan
Thales’in de yüzde 30 hissedar›. Fran-
sa’da do¤an DS, ilerleyen süreçte, özel-
likle otomotiv sektöründe çok fazla ge-
liflme ve büyüme sa¤lam›fl olsa da, ilk
baflta da belirtti¤im gibi havac›l›k ve sa-
vunman›n içerisinden ç›kan bir flirket
oldu¤u için, bu sektörlerdeki konsan-
trasyonumuz her zaman daha fazla.
Süleyman MÜFTÜO⁄LU: DS, 3 boyutlu
tasar›m ve PLM çözümlerinde, sektö-
rün, içerik yaratma ve yarat›lan içeri¤i
yönetme anlam›nda, dünya lideri… DS,
yurt d›fl›nda, çok fazla zor projenin alt›n-
dan müflterileriyle beraber kalkm›fl.
Burada, biraz müflteri perspektifinden
bakt›¤›m›z zaman, tüm sektörlerin ciddi
yükler alt›na girdi¤ini görüyoruz. Bunla-
r›n hepsinin, belirli zaman, maliyet ve
kalite k›s›tlar› da var. Bazen mühendis-
lerin yap›lamaz dedi¤i noktada, yönetici-
ler ifli alabilmek için yap›l›r diyorlar. Bi-
zim art› de¤erimizin de, hakikaten o “ya-
p›lamaz” denilen yerde, müflterilere
azami ölçüde destek vererek, projenin
gerçeklefltirilmesini sa¤lamak oldu¤u-
na inan›yorum.
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2’nci Türkiye 
PLM Forumu 
Yine Renkli Geçti
DS Türkiye Ofisi taraf›ndan düzenlenen 2’nci
PLM Forumu, DS’nin Fransa ve Türkiye’den üst
düzey yöneticilerinin kat›l›m› ile Marriott Hotel
Asia’da, 7 Nisan’da gerçeklefltirildi. DS Türkiye
ofisinin, müflterilerinin ve ifl ortaklar›n›n
karfl›s›na, ilk defa bir tak›m olarak ç›kt›¤›
etkinlik esnas›nda, DS yetkilileri, 
organizasyon yap›lar› ve gelece¤e yönelik 
planlar› hakk›nda kat›l›mc›lar› bilgilendirdi.
DS’nin, hemen hemen her etkinli¤inde öne
ç›kartt›¤›, “Yaflam Gibi Deneyimler” kavram›
çerçevesinde flekillenen PLM Forumu, ilkinde
oldu¤u gibi renkli sahnelere de sahipti. Aç›l›fl
oturumu bafllamadan önce, sergilenen
perküsyon performans› ile konuklar›n›n ilgisini çekmeye çal›flan DS ekibi, etkinlik boyunca,
fuayede kurulan sergi alan›nda da konuklar›n›n sorular›n› yan›tlad›.
Türkiye Sat›fl Müdürleri Burak Süsoy ve Süleyman Müftüo¤lu’nun yapt›¤› aç›l›fl
konuflmas›yla bafllayan PLM Forumu’nun bu seneki ana konuflmac›s› ise Hexagon
Studio’nun CEO’su Jan Nahum’du. Nahum’un konuflmas›n›n ard›ndan ise “V6 Platformunda 
PLM 2.0, Otomotiv için Çevrimiçi Global ‹fl Birli¤i” bafll›¤› alt›nda, DS Türkiye Bölge Teknik
Müdürü Alper Soysal’›n sunumu eflli¤inde, uygulamal› olarak bir proje ele al›nd›. 
Genel oturumun akabinde ise “Markalar”, “Endüstriler” ve “Uygulamalar” bafll›klar›
alt›nda 3 paralel oturum gerçeklefltirildi. Bu oturumlarda ise ARGE, CADEM, Grup
Otomasyon, infoTRON gibi DS’nin ifl ortaklar›n›n yan› s›ra Hexagon Studio ve TUSAfi gibi
farkl› sektörlerde faaliyet gösteren DS müflterileri de deneyimlerini paylaflt›.
Uygulamalar Oturumu’nda, DS’nin yeni ürünü, arama tabanl› bir yaz›l›m olan EXALEAD ile
ilgili “Kurumsal Arama Uygulamalar› ile ‹lk Tan›flma” bafll›kl› detayl› bir sunum yap›ld›.
Tüm sektörlerde sanal ürün tasar›m›nda kullan›lan CATIA ile ön plana ç›kan DS, 
PLM portföyünde bulunan SIMULIA, DELMIA ve ENOVIA gibi çözümleriyle de pazarlar›nda
iddial› olduklar›n› bir kez daha gözler önüne serdi.
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fiu anda, Türkiye’de de savunma sana-
yisinde yürüyen birçok önemli projede,
DS’nin teknolojileri kullan›l›yor. Mese-
la TUSAfi’›n temel e¤itim uça¤› HÜR-
KUfi, tasar›m ve sanal ürün anlam›n-
da, CATIA ile yap›l›yor. TUSAfi’›n
A400M nakliye uça¤› program›nda üst-
lendi¤i tasar›m ve üretim sorumlulu-
¤una da de¤inmeden geçemem. Çün-
kü hem sa¤lay›c› olarak DS’nin gelifl-
mesinde katk›s› olmufltur hem de her

fleyden önemlisi, Türkiye’nin kendisine
olan güveni tazelenmifltir. Türk mü-
hendisi, A400M projesinde hakikaten
bir uça¤›n belli bölümlerini tasarlaya-
bilece¤ini görmüfltür. Zaten daha son-
ra, TUSAfi’›n üstlendi¤i di¤er projeler,
o güvenin getirdi¤i hava içerisinde ger-
çekleflmifltir. A400M projesi, Türk mü-
hendisinin, yöneticilerinin ve bir firma-
n›n, kendi üzerine düflen taahhüdü
gerçeklefltirmesi aç›s›ndan, bence ha-
vac›l›k ve savunma sektörünün kilo-
metre tafllar›ndan bir tanesidir. Yine
TUSAfi’›n, AgustaWestland ile beraber,
ayn› sanal ürün üzerinde ifl birli¤i ya-
parak yürüttü¤ü ATAK projesi, örnek
projelerdendir. ‹ddial› ve dünyada tek

olan projelerden bir di¤eri de
FNSS’nin Seyyar Yüzücü Hücum Köp-
rüsü (SYHK), hem içeri¤in yarat›lmas›
hem içerin yönetilmesi anlam›nda,
bafltan sona DS’nin PLM teknolojisi ile
yürütülüyor.
fiunu da memnuniyetle belirtmeliyim ki
geçti¤imiz günlerde bir müflterimizi zi-
yaret ettik; orada mühendislik yönetici-
si, yap›lan ifller hakk›nda bize bir su-
num yapt› ve aynen flunu söyledi: “E¤er

CATIA olmasayd›, biz bu
projenin alt›ndan kalka-
mazd›k.”
Bu son derece önemli…
Çünkü ifl, sat›fl yap-
makla bitmiyor. Tüm
bu projeler neticesinde, savunma sa-
nayisinde, özellikle DS’nin içerik yara-
tan arac› CATIA, ortak bir dil haline
gelmeye bafllad›. Bunu, DS’nin menfa-
atleri aç›s›ndan de¤il, ülkenin kabili-
yetleri aç›s›ndan son derce önemli bu-
luyorum. Savunma Sanayii Müsteflar-
l›¤›n›n da sektörde yerli katk›n›n art-
mas›na ve bu katk›n›n ihraç edilmesi-
ne yönelik stratejileri var. Ben, Türki-
ye aç›s›ndan, üretilecek de¤erin ol-

dukça önemli bir k›sm›n›n tasar›m fa-
aliyetlerinden gelece¤ine inan›yorum.
Burak SÜSOY: Süleyman Bey’in söyle-
diklerine ek olarak, bizim kanal›m›z›n
sürekli büyüyen bir müflterisi konu-
munda olan, Otokar taraf›ndan yürütü-
len ALTAY projesi kapsam›nda, ilk milli
ana muharebe tank›m›z da CATIA ile
yap›l›yor. Bir di¤er müflterimiz BMC de
yürüttü¤ü projelerde CATIA’y› kullan›-
yor. Yani savunma sektörünün bütün
büyük firmalar›nda zaten var›z; ama ya-
vafl yavafl daha iyi projeler ald›kça ve
mühendislik gereksinimleri artt›kça,
biz de hem yaz›l›m çözümlerimizle hem
de sat›fl sonras› servisleri anlam›nda
profesyonel olarak hizmet vermeye de-
vam ediyoruz. Karfl›l›kl›, herkesin
memnun oldu¤u bir iliflki içerisindeyiz;
en az›ndan müflterilerimizden bize ge-
len geri bildirimler bu yönde...
fiunu da eklemek istiyorum; Süleyman

Bey, veriyi yaratmak-
tan bahsetti;
ama bizim
bugünlerde
talip oldu¤u-
muz bir fley
daha var: veri-
yi yönetmek.
Bir taraftan 
CATIA ile veya
farkl› sürümle-
rimizle yaratt›¤›-

m›z bir tak›m verileri, çevrimiçi (online)
ifl birli¤ine aç›k; en do¤ru ve en yeni bil-
giye, ‹nternet’e ba¤l› oldu¤u için, istedi-
¤iniz her yerden, her an ulaflabilmenize
olanak tan›yan ENOVIA-V6 platformu-
muz üzerinde de bugünlerde çok duru-
yoruz. A¤›rl›k hep CATIA üzerinden git-
ti¤i için, daha fazla ön plana ç›k›yor;
ama di¤er çözümlerimize de haks›zl›k
olmas›n…
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Bugün CATIA, savunma sanayisinde, 
neredeyse ortak bir dil haline geldi.





Farkl› savunma flirketlerinde, mesela
SIMULIA gibi analiz yapt›¤›m›z yaz›l›mla-
r›m›z da kullan›lmaya devam ediyor.
Özetle, bir ürünü veya yaratt›¤›n›z bir bil-
giyi, en iyi flekilde paylaflmak, bunun en
iyi flekilde tekrar kullan›lmas›n› sa¤la-
mak ve saklamak alan›nda getirdi¤imiz
büyük yenilikleri, ENOVIA-V6 platformu
alt›nda sunuyoruz. Türkiye’de de tren-
din, bu tarafa do¤ru gitti¤ini görüyoruz. 
Özellikle savunma sanayisinden ald›¤›-
m›z talepler ve flu anda flirketlerin bilgi
teknolojileri bölümlerinin sürdürmekte
oldu¤u bir tak›m projeler, bu konunun
savunma sanayisi taraf›ndan art›k daha
yak›ndan takip edildi¤ini ve konunun
önem kazanmakta oldu¤unu bize gös-
teriyor.

Naile ASLAN: KOB‹’lere yönelik 

PLM Express gibi çözümleriniz 

oldu¤unu biliyoruz. Bu konuda bilgi 

verebilir misiniz?

Burak SÜSOY: KOB‹ taraf›, beni ilgilen-
diren bir taraf. PLM Express konusun-
da, geçmiflte, yani V5 zaman›nda, çok
agresiftik. fiimdi yavafl yavafl V6’y› su-
nuyoruz. Öncelikle flunu söylemeliyim:
bir yaz›l›m›n versiyon X’i vard›r. Daha
sonra da versiyon Y ç›kar ve yaz›l›m›,
X’ten Y’ye güncellersiniz. Bizim V5’ten
V6’ya geçiflimiz kesinlikle böyle bir fley
de¤il. V6 art›k bir çat› ve çok daha faz-
la olanaklar sunuyor. Yani, yeni ve
farkl› bir platformdan bahsediyoruz.
Bu konuda, bayilerimizin de iyice güç-
lenmesini, e¤itimlerini tamamlamas›n›
bekledik. fiu an ilk meyvelerimizi top-
luyoruz diyebilirim.
PLM Express’e geri dönecek olursak…
PLM Express, asl›nda küçük ve orta
ölçekli firmalar›n veri yönetimini sa¤-
layabilecek çapta bir bilgisayar des-
tekli tasar›m yani CAD yaz›l›m›… 
KOB‹’lere yönelik, çok karmafl›k ol-
mayan, ifllerini düzenleyip yönetebile-
cekleri bir paket. Bu V5 zaman›nda
çok baflar›l› olmufl bir paketleme yön-

temiydi ve flimdi ayn› durum V6 için de
geçerli. Hatta V6 PLM Express’te, ba-
yilerimizin V5’teki baflar›y› artt›raca-
¤›na inan›yoruz.
V6’n›n en kapsaml› versiyonu, Full V6
dedi¤imiz, daha karmafl›k, daha proje
bazl› bir çözüm. Önce gereksinimlerin
belirlendi¤i, buna göre konfigürasyo-
nun düzenlendi¤i ve bunun etraf›nda
bir sürü servisin yer ald›¤›, daha büyük
ve kurumsal projelerin yönetilmesin-
den bahsediyoruz. PLM Express tama-
men küçük ve orta ölçekli firmalardan
edinilen tecrübeler çerçevesinde yap›-
land›r›lm›fl bir yaz›l›m. E¤er ihtiyaçlar›-
n›za cevap veriyorsa onu al›p, kurup
kullan›yorsunuz. Aksi takdirde bir üst
seviyeye geçip, V6’n›n Premium lisans-
lamas›yla, az önce belirtti¤im gereksi-
nimlerin belirlenmesi, özellefltirmele-
rin yap›lmas› gibi süreçleri bafllatarak,
kendinize göre flekillendirilmifl bir çö-
züm elde ediyorsunuz.
Süleyman MÜFTÜO⁄LU: Ben bir fley ila-
ve etmek istiyorum; PLM Express’te de
çok ciddi bir know-how transferi söz ko-
nusu. Çünkü belli bir alan (domain)’de
doküman yönetimi veya mühendislik do-
küman yönetimi konusunda en iyi uygu-
lamalar› bilen bir flirket olarak, o en iyi
uygulamalar› paketleyip müflteriye akta-
r›yoruz. Burak Bey’in dedi¤i gibi, oradaki
içeri¤in, müflterimizin ihtiyac›n› çok bü-
yük ölçüde karfl›layaca¤›n› biliyoruz.

Naile ASLAN: Üniversitelere, e¤itim 

kurumlar›na ve ö¤rencilere yönelik 

çal›flmalar›n›z hakk›nda neler 

söyleyebilirsiniz?

Burak SÜSOY: DS, DS4 ad›n› verdi¤i,
ileriye yönelik yay›lma stratejisi ile flu
an çal›flt›¤› ticari flirketler d›fl›nda,
farkl› alanlarda da tabi ki ekosistemini
geniflletmek ve özellikle t›p alan›nda
ve bilimsel araflt›rmalar konusunda
ad›ndan bahsettirmek istiyor. Burada
DS, mevcut teknolojisinin sa¤lad›¤› bir
tak›m imkânlar›, sosyal sorumlulukla-

r›n› da göz önünde bulundurarak, bah-
si geçen alanlarda faaliyet gösteren
kurum ve kurulufllara bir tak›m ser-
visler arac›l›¤›yla sunuyor. Bunlardan
bir tanesi de e¤itim lisanslar›. Bugüne
kadar, elbette Türkiye’de de, dünyada
da onlarca e¤itim kurumuyla, gerek
üniversitelerle gerek teknik liselerle,
gerek baz› özel e¤itim kurumlar›yla
akademik lisanslama dedi¤imiz bir li-
sanslama yöntemiyle çal›flt›k, çal›fl›yo-
ruz… Ö¤rencilere baz› özel lisanslar
veriyoruz, bunlar› kendi özel bilgisa-
yarlar›na yükleyerek kullanabiliyorlar.
Ama bunlar›n daha ilerletilmifl ve ge-
niflletilmifl bir zemin çerçevesinde yü-
rütülmesi için DS, yeni bir yap›lanma
içerisinde. Bu yap›lanma çerçevesin-
de, Türkiye’de baz› ifl ortaklar›m›z›n bu
alana özel yetkilendirilmesi gibi bir
düflüncemiz var. Örne¤in, bizim 3’ün-
cü kanal›m›z SolidWorks’te böyle bir ifl
orta¤› atand›. Onlar›n görevi sadece
akademik alanda SolidWorks’ün ge-
liflmesini sa¤lamak; baflka ticari bir
faaliyetleri yok. Henüz tek bir bayimizi
atayal›m aflamas›na gelmifl de¤iliz;
ama bunu geçmiflten farkl› olarak, çok
daha planl› ve programl› bir flekilde
yürütmeyi hedefliyoruz.
Akademik lisanslamada farkl› farkl›
durumlar da var. Özel üniversitelerin
durumu ayr›, devlet üniversitelerinin
döner sermayeden bütçe alabilmeleri
ayr›… Liselerle ilgili daha farkl› dina-
mikler var. Örne¤in Milli E¤itim Ba-
kanl›¤›n›n bir ihale çerçevesinde, tek-
nik liselere CAD yaz›l›mlar›n›n tek bir
merkezden sunulmas›na yönelik bir
tak›m çal›flmalar› var; onu takip edi-
yoruz. Gerek okullar için lisanslama
gerek ö¤renciler için lisanslama gibi
hâlihaz›rda yürüyen bir sistem mev-
cut... Ama daha geniflletilmifl bir a¤,
daha özellefltirilmifl bir sat›fl organi-
zasyonu ve biraz daha de¤ifltirilmifl
bir lisanslama modeliyle iyilefltirme-
ler yapaca¤›z.
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Savunma sanayimizde yürüyen birçok önemli projede, DS’nin teknolojileri kullan›l›yor. 
Mesela TUSAfi’›n temel e¤itim uça¤› HÜRKUfi, tasar›m ve sanal ürün anlam›nda, CATIA ile yap›l›yor.





Naile ASLAN: Son olarak, sizin için 

önem arz etti¤ini düflündü¤üm bir 

konuya de¤inmek istiyorum: Korsan 

yaz›l›m kullan›m›. Ürünlerinizin

lisanss›z kullan›m› ile nas›l mücadele

ediyorsunuz?

Burak SÜSOY: Özellikle benim son 1-1,5
sene içerisinde çok mesai harcad›¤›m
bir konu bu. Türkiye ofisi kurulmadan
önce, aç›kças› çok fazla üzerine gidil-
memifl. Çünkü eski zamanlara bakt›¤›-
n›zda, IBM bir Business Software Allian-
ce (BSA) üyesi de¤il ve BSA kapsam›nda
de¤ilseniz, özel bir tak›m çal›flmalar
yapman›z gerekiyor. Tabi IBM de çok
fazla üzerinde durmam›fl. Ama flimdi,
yurt d›fl›nda belli bir tak›m örnekler gör-
dük. Tamam, DS olarak, biz de hala
BSA’n›n -SolidWorks’ü ayr› tutuyorum,
onlar BSA ile beraber çal›fl›yor- bir üye-
si de¤iliz. Bunun yerine münferit bir ça-
l›flma bafllatt›k. Bayilerimizle bu duru-
mun hassasiyetini konufltuk, karfl›lafl-
t›klar› lisanss›z uygulamalar› bizimle
paylaflmalar›n› ve bu durumda olan fla-
h›s veya iflyerlerine kolayl›klar sa¤laya-
ca¤›m›z› söyledik. Akabinde de yerli bir
hukuk bürosu ile özel bir anlaflma yapa-
rak, ciddi bir savafl bafllatt›k.
Önce bir uyar› sürecimiz var. fiüphelen-
di¤imiz yerlere, böyle bir flüphemiz var,
konuyla ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz
diyoruz. Ald›¤›m›z cevaba göre; e¤er
flüphelerimiz devam ediyorsa, bir uyar›
daha yap›yoruz. ‹kinci uyar›ya ra¤men,
flüphelerimiz hala giderilmediyse veya
bununla ilgili herhangi bir cevap alama-
d›ysak, bu sefer hukuki süreci bafllat›yo-
ruz ve firmalara veya e¤itim kurumlar›-
na bask›nlar yap›yoruz. Tabi burada, ilk
uyar› zarf›nda, bu lisanslar›, kendilerine
özel bir tak›m flartlarla alma imkân›n›
da sa¤l›yoruz. Yani emin oldu¤umuz, ya-
sal›n yan›nda yasal olmayan lisans kul-
land›¤›n› bildi¤imiz yerlere, bunlar› ya-
sallaflt›rma flans›n› tan›yoruz. Ama e¤er
olumlu ve yap›c› bir yan›t alamazsak,
daha sonra tabi çok daha a¤›r flartlarla
bunlar› sat›n almak zorunda kal›yorlar.
Sonuçta çal›flt›klar› sektörler, önemli

sektörler ve bu sektörlerde duyulmas›n›
hiç istemeyecekleri bir etiket üzerlerine
yap›fl›yor. Bunun ad›na korsan deniyor
olmas›, asl›nda iflin vahametini azaltan
bir durum. Korsan dedi¤iniz zaman,
herkesin akl›na, tek gözü kapal› sevimli
bir karakter geliyor; oysa bunun ad› as-
l›nda h›rs›zl›k… Sonuçta bizim flirketi-
miz, y›lda milyonlarca ciro yapabilir;
ama satt›¤›m›z, para kazand›¤›m›z elle
tutabilece¤imiz hiçbir fley yok; her fleyi-
miz fikri mülkiyetimiz. Onu da çald›rt-
mayaca¤›z.

Bahsetti¤imiz firmalar, genelde güçlü
firmalar, bunlara ihtiyac› olmayan fir-
malar… Kimi zaman üst yönetimlerin bu
durumdan haberi dahi yok. O yüzden,
genelde üst yönetimleri bu konularda
bilgilendirerek, alttaki kimi tez canl› ar-
kadafllar›m›z›n yapt›¤› çal›flmalar› ya-
sallaflt›rmaya çal›fl›yoruz.
Süleyman MÜFTÜO⁄LU: Çalma alg›la-
mas›yla ilgili size bir örnek vereyim: Dan
Ariely’nin “Predictably Irretional” kita-
b›nda, bir yurtta deney yap›yorlar. Buz-
dolab›n›n içerisine 8 tane koladan olu-
flan bir paket b›rak›yorlar. Bir süre son-
ra da o kolalardan kaç tanesinin kald›¤›-
na bak›yorlar. 8 tanesinden 7 tanesinin
içilmifl oldu¤unu görüyorlar. Di¤er de-
neyde de, bir taba¤›n içerisine, 8 tane
1’er dolar koyuyorlar. Ancak neredeyse
kimsenin dokunmad›¤›n›; 8 tane 1 do-
lardan 7 tanesinin yerinde durdu¤unu
görüyorlar. Yani insanlar, para söz ko-
nusu olmad›¤› zaman, do¤rudan do¤ru-

ya paraya dokunamad›klar› zaman, onu
bir çalma olarak alg›lam›yorlar. Bu,
korsan yaz›l›mda da böyle…
Burak SÜSOY: Kesinlikle… Mesela e¤i-
tim kurumlar›nda da bu durumla çok s›k
karfl›lafl›yoruz. Yoldan geçerken görü-
yorsunuz: “CATIA e¤itimi verilir.” fiu an
net bir flekilde söyleyebilirim ki, bizim
bayilerimiz d›fl›nda, Türkiye’de CATIA
e¤itimi vermeye yetkili hiçbir kurum ya
da kurulufl yok. Bayilerimiz, e¤itim ku-
rumu olabilmek için, bize, belirli bir üc-
ret ödüyorlar ve bu y›ll›k ücret karfl›l›-

¤›nda, resmi e¤itim verebiliyorlar. Di¤er
tarafta da, yolun karfl›s›ndaki baflka biri,
böyle bir ücret vermeden, ayn› e¤itimi
çok düflük fiyatlara veriyor. Yetkili e¤i-
tim kurumlar›m›za karfl›, bir haks›z re-
kabet yaratt›klar› için, yasal olmayan li-
sanslarla e¤itim veren e¤itim kurum-
lar›n› da temizlemek istiyoruz. Burada,
onlar da bizden yasal lisans als›n gibi
bir beklentimiz kesinlikle yok. fiu anki
mevcut yap›m›zla, hem öyle bir sistem
mümkün de¤il hem de o kadar çok e¤i-
tim kurumuna ihtiyac›m›z yok. Birkaç
tane, bu iflte yetkin e¤itim kurumu, flu
anda ihtiyac› görebilecek durumda ki
bunlar da bizim ifl yapt›¤›m›z bayileri-
miz. Tabi SolidWorks için geçerli de¤il
bu söylediklerim.

Burak Süsoy’a ve Süleyman 
Müftüo¤lu’na verdikleri bilgiler için 
çok teflekkür ediyor ve çal›flmalar›nda
baflar›lar diliyoruz.
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Bu çal›flmada, öncelikle, küresel krizin gemi infla sanayi-
sine yans›malar›n› de¤erlendirece¤iz. Türk gemi infla
sanayisinin geliflim süreci ve dönüm noktalar› hakk›nda

baz› bilgiler sunduktan sonra, denizcilik alan›ndaki küresel
geliflmeler ve Türkiye’nin 9. Kalk›nma Plan›’nda belirtilen kal-
k›nma stratejileri temel al›narak haz›rlanan ve “3 eksenli kal-
k›nma modeli” olarak adland›rd›¤›m›z kalk›nma modelini
aç›klayaca¤›z. Sonuç olarak da bir taraftan Türk gemi infla ve
yan sanayisinin alt yap›s›n› güçlendirirken, di¤er taraftan da
mevcutlar›n rehabilitasyon ve modernizasyonuna imkan sa¤-
layacak flekilde, Türk gemi infla sanayisi ve denizcili¤imiz aç›-
s›ndan, mevcut küresel krizi, orta ve uzun vadede f›rsata dö-
nüfltürece¤ini düflündü¤ümüz dönemsel ve yap›sal nitelikli
ak›lc› tedbirler önerece¤iz.

Küresel Krizin Deniz Tafl›mac›l›¤› ve 
Gemi ‹nfla Sanayisine Yans›malar›
Küresel çapta yaflanan bu kriz, deniz tafl›mac›l›¤› ve gemi infla
sektörlerini de h›zla ve derinden etkiledi. Krizin etkisiyle, nav-
lun fiyatlar›nda muazzam düflüfller yafland›. Dökme yük gemi-
lerinin zaman esasl› kiralama fiyatlar›nda, 2007 y›l›na göre 3-
4 kat, tankerlerinkinde ise yar› yar›ya düflüfller yafland›. 2007
y›l›nda 10-12 bin puan civar›nda seyreden Balt›k Kuru Yük En-
deksi (BDI) küresel krizin etkisiyle 5-6 kat düflüfl göstererek,
2-3 bin puanlara geriledi. ‹kinci el gemi fiyatlar›, yeni infla fiyat-
lar›n›n alt›na düfltü. Bu durumda, iflletme masraflar›n› dahi
karfl›layamayan birçok armatör, gemisini iflletemez oldu. Ter-
saneler için talep daralmas› süreci de böylece bafllam›fl oldu.
Yabanc› armatörler, tersanelerdeki siparifllerini süratle iptal
etmeye bafllad›lar. Tersaneler ise k›zaktaki gemilerini tamam-

layabilmenin (finansman bulman›n) telafl›na düfltüler. Böylece,
dünya ekonomisi ve deniz ticaretindeki dönemsel yükselifl
trendi ve IMO'nun tankerler için öngördü¤ü çift cidar gerekli-
likleri nedeniyle, 2000-2007 y›llar› aras›nda çok parlak bir dö-
nem geçiren gemi infla sanayi, gelinen nokta itibariyle, siparifl
yoksunlu¤u nedeniyle kendini ciddi bir açmaz›n içinde buldu.
Peki, bu açmazdan nas›l ç›k›lacakt›?
Aç›kças› bu sorunun cevab›yla ilgili olarak, en iyi stratejistler,
en iyi ekonomistler aras›nda bile çok ciddi görüfl ayr›l›klar› ol-
du¤unu gözlemlemekteyiz. Üstelik baz› ekonomistlere göre;
flu anda yaflad›¤›m›z küresel krizin tipolojisi, bundan önceki-
lerden çok farkl›. Kriz, kimine göre kapitalist sistemin sonu-
nun geldi¤inin, kimine göre ise kapitalizmin kabuk de¤ifltirdi-
¤inin habercisi... Dolay›s›yla, bu soruya net cevaplar üretmek
hiç kolay bir ifl de¤il. Ancak fluras› kesin ki; her gecenin bir sa-
bah› oldu¤u gibi, gemi infla sanayisi (t›pk› 2003-2007 y›llar›
aras›nda oldu¤u gibi) önümüzdeki y›llarda yeni yükselifl dö-
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Türk Gemi
‹nfla Sanayisi

için Krizi
F›rsata

Dönüfltürme
Stratejileri

Hem 2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren dünya deniz ticaretinde meydana gelen art›fl

hem de Avrupa Birli¤i (AB) ve Uluslararas› Denizcilik Örgütü (IMO)’nun tek cidarl›

tankerlerin hizmet d›fl› b›rak›lmas›na yönelik ald›¤› kararlar›n etkisiyle, dünya 

tersaneleri gibi, Türk tersaneleri de 2000-2007 y›llar› aras›nda alt›n ça¤›n› yaflad›.

2007 y›l›n›n sonlar›na do¤ru ise ABD’de patlak veren ve etkileri 4 y›ld›r süregelen

finansal kriz, Türkiye’de de etkili oldu. Türk denizcili¤inin ve imalat sanayisinin bir

parças› olan gemi infla sanayimiz de bu olumsuz etkiyi halen derinden hissetmektedir.
Fatih YILMAZ* / fatih.yilmaz08@mynet.com / editor@savunmahaber.com
*Gazi Üniversitesi FBE Kazalar›n Çevresel ve Teknik Araflt›rmas› Anabilim Dal› Doktora Ö¤rencisi
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nemleri görecek. Öyleyse, küresel rekabet gücümüzü artt›r-
mak için, geçmiflteki eksikliklerimizi gidermek suretiyle, krizi
f›rsata dönüfltürmenin yollar›n› aramak, en makul alternatif-
lerden biri olarak görünüyor.

Türk Gemi ‹nfla Sanayisinin Geliflim Süreci 
ve Dönüm Noktalar› 
� 1969 y›l›nda, al›nan bir Bakanlar Kurulu Karar› ile Tuzla

Tersaneler Bölgesi oluflturuldu ve 70'li y›llardan itibaren,
Haliç'teki küçük tekne imalathaneleri Tuzla'ya tafl›nd›. 
Bu kararla birlikte, Türkiye'de özel tersane yat›r›mlar›n›n
geliflmesine imkân sa¤land›.

� 1975 y›l›nda, Gemi ‹nfla, Gemi Sat›n Alma, Tersane Kurma
ve Gelifltirme (G‹SAT) Fonu kuruldu.

� 1982 y›l›nda, 2581 say›l› Deniz Ticaret Filosunun 
Gelifltirilmesi ve Gemi ‹nfla Tesislerinin Teflviki Hakk›nda
Kanun kabul edildi. (halen yürürlükte)

� 1984 y›l›nda, Pendik Tersanesi bünyesindeki Pendik Motor
Fabrikas› faaliyete bafllad›.

� 1999 y›l›nda, Türk Uluslararas› Gemi Sicili (TUGS) Kanunu
kabul edildi. (2004 y›l›nda yap›lan de¤ifliklikle gemi ve 
yatlar›n iflletilmesi s›ras›nda elde edilen kazançlar gelir ve
kurumlar vergisiyle fonlardan muaf tutuldu.)

Bu yat›r›m ve teflvikler sayesinde, 1980-2000 y›llar› aras›nda, de-
nizcilik alan›nda özel sektör yat›r›mlar› artt›. Ancak 90’l› y›llar›n
sonu ve 2000’li y›llar›n bafl›nda baz› olumsuzluklar da yafland›.
Mesela;
� 1999 y›l›nda, Pendik Tersanesi Deniz Kuvvetleri 

Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’na devredildi ve tersane 
bünyesindeki Pendik Motor Fabrikas› kapat›ld›.

� 2000 y›l›nda G‹SAT fonu tasfiye edildi.
� 2001 krizi, Türk ekonomisini oldu¤u gibi, gemi infla 

ve tersane yat›r›mlar›n› da olumsuz etkiledi.
� Hem 2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren dünya deniz 

ticaretinde meydana gelen art›fl hem de AB ve IMO’nun 
tek cidarl› tankerlerin hizmet d›fl› b›rak›lmas›na yönelik 
ald›¤› kararlar›n etkisiyle, dünya tersaneleri gibi,
Türk tersanelerinin siparifl defterleri de 2003 y›l›ndan 
itibaren dolmaya bafllad›.

� 2000-2007 y›llar› aras›nda, gemi infla sanayisi alt›n ça¤›n›
yaflad›. (Bu dönemde özel tersane yat›r›mlar› ola¤anüstü
artt›.)

� 2007 y›l›n›n sonlar›na do¤ru, ABD'de küresel finansal 
kriz patlak verdi.

� Küresel krizin etkisiyle, özellikle 2008 y›l›n›n ikinci 
yar›s›ndan itibaren, denizyolu tafl›mac›l›¤›nda navlun 
fiyatlar› ve gemi sipariflleri dibe vurdu.

� 2010 y›l›nda da küresel krizin etkilerinin halen devam 
etti¤i gözlemlenmekte.

Krizi F›rsata Dönüfltürmek için Modernizasyon
ve 3 Eksenli Kalk›nma Modeli Önerisi
9. Kalk›nma Plan› ile belirlenen stratejik amaçlar ve ülkemizin
geliflme eksenleri flu flekilde tespit edilmifltir:
� Rekabet Gücünün Artt›r›lmas›,
� ‹stihdam›n Artt›r›lmas›,
� Befleri Geliflme ve Sosyal Dayan›flman›n Güçlendirilmesi,
� Bölgesel Geliflmenin Sa¤lanmas›,
� Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinli¤in Artt›r›lmas›.
Türk denizcilik sektörünün bir alt sektörü ve ayn› zamanda Türk
imalat sanayi sektörünün bir parças› olan Türk gemi infla sana-
yisi aç›s›ndan krizi f›rsata dönüfltürmek, 9. Kalk›nma Plan› ile
uyumlu afla¤›daki stratejilerin takip edilmesiyle mümkündür.

1. Yüksek Katma De¤erli ve Esnek Ürün /
Üretim Yap›s›na Geçifl:

1.1. Yüksek Katma De¤erli Üretim Yap›s›
Gerek Çin’in ifl gücü maliyetlerindeki afl›r› bask›s› gerekse Ko-
re Cumhuriyeti ve Japonya’n›n, sahip olduklar› yüksek oto-
masyon kapasitesi ve teknolojik seviyeye ba¤l› olan çok yük-
sek verimlilikleri karfl›s›nda, Türk gemi infla sanayisi, kimya-
sal tanker ve konteyner gemisi inflas›nda edindi¤i uzmanl›k ile
birlikte, LPG, LNG, Ro-Ro, Ro-Pax, Yolcu Gemisi vb. gibi yük-
sek katma de¤erli gemilerin inflas›na yönelerek, küresel bir
rekabet avantaj› sa¤layabilir. 
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Bu gemilerden baz›lar›n›n inflas› için, teknik-teknolojik reha-
bilitasyon ve modernizasyon gerekebilece¤i gibi, flimdikinden
çok daha yüksek ifl gücü verimlili¤i gerekece¤i aflikard›r.

1.2. Esnek / Alternatif Üretim Yap›s›
a) Gemi Bak›m-Onar›m: Dünya deniz ticaret filosunun büyük
tonajl› gemiler segmentinin 5’er y›ll›k periyotlarla ihtiyaç du-
yaca¤› özel (special / renewal) sörveyler göz önüne al›narak
yap›lan tahmine göre; 2009-2015 y›llar› aras›nda kalan dö-
nemde; yüzde 47’si tanker, yüzde 26’s› dökmeci, yüzde 19’u
konteyner ve  yüzde 8’i LNG tafl›y›c›s› olmak üzere, toplam
5278 adet büyük tonajl› yük gemisinin planl› bak›m-onar›m ih-
tiyac› / talebi olabilece¤i tahmin edilmektedir. Ayr›ca, plans›z
bak›m-onar›m ihtiyaçlar› ile birlikte, di¤er tip ve tonajlardaki
gemilerin ihtiyaçlar› da bu tahmine eklenince, gemi bak›m-
onar›m pazar›n›n, yak›n gelece¤inin genel olarak pozitif oldu-
¤u söylenebilir. Söz konusu talep hacminin y›ll›k de¤iflimine
bak›l›rsa, özellikle 2011-2014 y›llar› aras›nda, gemi bak›m-
onar›m talebinin artaca¤›n› tahmin ediyoruz.
Bu ba¤lamda, Japonya, Singapur, Çin ve Bat› Avrupa tersane-
leri karfl›s›nda, Türk tersaneleri, özellikle Akdeniz çana¤›nda,
Ege ve Karadeniz’de faaliyet gösteren gemilerin bak›m-onar›-
m›na odaklanarak, küresel krizin olumsuz etkileri bir nebze
olsun azalt›labilir.

b) Alternatif Ürünlerin Üretimi: Özellikle, yeni gemi infla tale-
binin azalaca¤› durgunluk dönemlerinde, üretim ve dolay›s›y-
la istihdam›n sürdürülebirli¤inin sa¤lanmas› amac›yla; köprü
sistemleri, kazanlar, petrol ve gaz hatt› borular› ve bat›rma
tüpleri gibi a¤›r çelik konstrüksiyon yap›lar›n imalat / montaj
iflleri de tersanelerde yap›labilir. Bu yolla sa¤lanacak ürün /
üretim esnekli¤inin, beraberinde montaj hatt›nda yeni düzen-
lemeleri gerekli k›lmas› tabiidir.
Örne¤in; bir ‹srail tersanesi olan ISL Shipyards Ltd.’nin
www.israel-shipyards.com ‹nternet sitesine bakt›¤›m›zda,
tersanede yürütülen 2 tip proje tan›m› ile karfl›lafl›yoruz. Bun-
lar; deniz projeleri (Marine Project) ve endüstiyel projeler 
(Industrial Project). Deniz projeleri; askeri / ticari gemilerin
infla ve bak›m-onar›m› gibi klasik tersanecilik faaliyetlerini
kapsarken, endüstriyel projeler; gantry kreynler, liman kons-
trüksiyonlar›, yük elleçleme tesisatlar› ve endüstriyel bas›nçl›
kaplar gibi a¤›r çelik konstrüksiyon yap›lar›n imalat / montaj›-
n› kaps›yor.
Bir baflka deyiflle, deniz projelerinin yürütüldü¤ü üretim /
montaj hatt›nda, uygulamada çok benzer teknolojilerin yeterli
oldu¤u, endüstriyel projeler de yürütülebiliyor. Dolay›s›yla,

deniz projelerine olan talebin azald›¤› durgunluk dönemlerin-
de, endüstriyel projelere a¤›rl›k vermek ya da geçifl yapmak
suretiyle, belli bir ürün / üretim esnekli¤i kazan›lm›fl oluyor.
Bu ise, kesintisiz istihdam demek!
Benzer bir durumun Vietnam kökenli Saigon Shipyard Ltd. için
de geçerli oldu¤unu görüyoruz. Saigon Shipyard Ltd.’nin
www.saigonshipyard.com ‹nternet sitesine bakt›¤›m›zda, ter-
sanenin endüstriyel (Industrial), Offshore ve Deniz (Marine) ol-
mak üzere 3 temel faaliyet alan› ile karfl›lafl›yoruz. Endüstiyel
faaliyetler; çelik yap›lar›n inflas› (Steel Structures), boru sis-
temlerinin üretimi (Piping Systems), depolama tanklar›n›n in-
flas› (Storage Tanks), elektrik mühendisli¤i (Electrical Engi-
neering), mekanik hizmetler (Mechanical Services) ve fabri-
kasyon hizmetleri (Fabrication Services) olmak üzere, 6 alt fa-
aliyeti kaps›yor.
Her ne kadar esnek ürün / üretim yap›s›na sahip iki tersa-
neden örnek olarak söz ediyorsak da, dünyada benzer es-
nekli¤e sahip pek çok tersaneye rastlamak, örnekleri ço-
¤altmak mümkün. Tersanelerin sadece gemi infla eden /
onaran yerler olmayabilece¤ine dair di¤er önemli göster-
gelerden biri de “Tünel (Tüp) Geçit Projeleri”. Mesela, Mar-
maray Projesi bu tip bir proje. Baflta Japonya olmak üzere,
dünyan›n birçok yerinde bat›rma tünellerinin genellikle ter-
sanelerde ya da bir tersane teknolojisi olan kuru havuzlar-
da yap›labildi¤ini biliyoruz. Her ne kadar böylesine büyük
projeler çok s›k yap›lmasa da, tamamlanmas› 3-5 y›l gibi ol-
dukça uzun bir dönemi kapsad›¤› için, bu tip projeler; bu
dönem içinde projeye katk› sa¤layan her sektörde, üretim
ve dolay›s›yla istihdam›n devaml›l›¤›n› destekleyen, son de-
rece önemli projeler.
Dolay›s›yla Türk tersaneleri, sahip olduklar› imkân ve kabili-
yetleri dikkate alarak ve en az›ndan belli bir süre için deniz
projelerinin yan› s›ra endüstriyel projelere de yönelebilmeli ve
buna engel teflkil eden mevzuat hükümleri ortadan kald›r›l-
mal›.
c) Koster Filosunun Yenilenmesi: Türk deniz ticaret filosunun
Türk tersanelerinde yüksek yerli katk› oran› ile yenilenmesi ve
askeri gemi ihtiyac›n›n özel tersanelerce karfl›lanmas›; Türk
gemi infla sanayinin sürdürülebilir kalk›nmas›na destek ola-
cakt›r. Ancak, baflta gemi ana tahrik ve navigasyon sistemle-
rinin yurt içinde üretilmesi ortam›n›n yarat›lmas› olmak üze-
re, gemi yan sanayi arzu edilen seviyeye gelmedikçe döviz
kayb› kaç›n›lmaz olacakt›r.
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2. ‹fl Gücü Verimlili¤inin Artt›r›lmas›: 
“Kurumsal Yap›ya Geçifl”
9. Kalk›nma Plan› Gemi ‹nfla Sanayi Özel ‹htisas Komisyonu
Raporu’nda da belirtildi¤i gibi, sektörde, üretim ço¤unlukla
tafleronlar eliyle yap›lmaktad›r. Tafleron uygulamalar›n›n yük-
sek oranda oluflu da ifl kolunda çal›flanlar› kötü etkilemesi d›-
fl›nda, iflletmeler aç›s›ndan kurumsallaflmaya da engel olufl-
turmakta ve nitelikli ifl üretilmesini de olumsuz etkilemekte-
dir. Son y›llarda, dünya gemi infla sanayisinde ifl gücü verimli-
li¤inin 30 kg/adam saat civar›nda olmas›na karfl›n, Türk gemi
infla sanayisinde ifl gücü verimlili¤i, ortalama 7,5-10 kg/adam
saat (en fazla 15 kg/adam saat). Baflka bir deyiflle, Türk gemi
infla sanayisinde, do¤rudan istihdam edilen kifli bafl›na düflen
y›ll›k üretim geliri, 2008 y›l› itibariyle 50 bin avro civar›nda iken,
bu say›, AB genelinde 100-150 bin avro, Kore Cumhuriyeti’nde
ve Japonya’da ise 250 bin avro civar›ndad›r.
Gemilerin infla, tadilat, bak›m-onar›m ve konversiyon ifllerinin
yap›ld›¤› tersaneler, en temel iflleri olan “çelik iflleme” faali-
yetleri için yeterli teknik-teknolojik alt ve üst yap›ya sahip ola-
cak flekilde kurulurlar, zaten bu flekilde kurulmalar› da ge-
reklidir. Öyleyse, baflta kaynak ve montaj iflleri olmak üzere,
çelik iflçili¤ine yönelik “daimi kadrolar” oluflturularak; “ku-
rumsal bir çat› alt›nda sosyal yaflam ve yaflam boyu e¤itim”
modelinin getirece¤i psiko-sosyal rahatlama ve teknik uz-
manlaflma sayesinde, ifl gücü verimlili¤i ve dolay›s›yla üretim
geliri birkaç kat artt›r›labilir. Daimi kadrolar›n e¤itim ve sos-
yal güvenlik ihtiyaçlar›n›n, verimlilik art›fl› ile sa¤lanacak gelir
art›fl› ile finanse edilebildi¤i durumlarda, bu modelin uygulan-
mas› mümkündür. Ayr›ca, uygulaman›n önündeki ticari kayg›
ve belirsizlikler, yüksek katma de¤erli ve esnek ürün / üretim
yap›s›na geçifl ve malzemede çok yüksek oranda d›fla ba¤›m-
l›l›¤›n azalt›lmas› ortak anlay›fl›n›n geliflerek yayg›nlaflmas›
sayesinde afl›labilir.

3. Malzemede D›fla Ba¤›ml›l›¤›n Azalt›lmas› 
ve Gemi Tahrik Sistemi Üretimi
17 A¤ustos 1999 tarihinde meydana gelen depremde Gölcük
Tersanesi’nin hasar görmesiyle, gerek yüz ölçümü ve gerekse
teknik-teknolojik kapasitesiyle Balkanlar’›n en büyük, Avru-
pa'n›n say›l› tersanelerinden biri olan ve o dönemde Türkiye
Gemi Sanayi A.fi. bünyesinde faaliyet gösteren “Pendik Tersa-
nesi” ve içerisindeki “Pendik Motor Fabrikas›” Dz.K.K.l›¤›na
devredildi. Bu tarihten sonra, Pendik Motor Fabrikas›'nda di-

zel tahrik sistemi üretimi yap›lmad›. Pendik Motor Fabrika-
s›'n›n kapat›lmas›ndan sonraki, 2000-2010 y›llar› aras›ndaki
süreçte, Türk özel sektör tersanelerinde (askeri gemiler de
dahil) toplam de¤eri 10-15 milyar dolar civar›nda olan,
600'den fazla gemi infla edildi. Fakat bu arada, bu gemiler için
ihtiyaç duyulan tahrik sistemleri için, yaklafl›k 2400 adet dizel
tahrik sistemi ithal edildi.
Söz konusu dizel tahrik sistemi için yap›lan harcamalar›n, ge-
mi maliyeti içindeki pay›n›n, yaklafl›k yüzde 15-20 civar›nda ol-
du¤u düflünülürse, bahse konu ithalat ile yaflanan döviz kayb›-
n›n parasal karfl›l›¤›n›n milyar dolarlarla ifade edilebilece¤i
rahatl›kla görülebilir. Bu ithalat s›ras›nda, yurt d›fl›na ödenen
dövizin yar›s› bile yurt içinde kal›p yat›r›ma dönüflseydi, on bin-
lerce kifliye istihdam olana¤› sa¤lanabilirdi.
Öte yandan, son 10 y›ll›k süreçte, Türk özel sektör tersanele-
rinin yabanc› makine üreticilerine duydu¤u ba¤›ml›l›k, ihraç
amaçl› infla edilen gemilerin teslimlerinde gecikmelere ve do-
lay›s›yla rekabet gücünün olumsuz etkilenmesine de neden
oldu.
Sonuç olarak, Pendik Motor Fabrikas›'n›n kapat›lmas›; Türk
ekonomisi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, çok büyük döviz ve dolayl›
istihdam kay›plar›na; sektörel aç›dan bak›ld›¤›nda, gemi infla-
s›nda küresel rekabet gücümüzün olumsuz etkilenmesine;
sosyal aç›dan bak›ld›¤›nda ise gemi infla sanayisindeki ifl gücü
piyasas›nda refah düzeyinin azalmas›na neden olmufltur.
Bunlar, Pendik Motor Fabrikas›'n›n kapat›lmas›n›n akabinde
son 10 y›lda yaflananlar.
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Peki, gemi tahrik sisteminde tamamen d›fla ba¤›ml› halde
olan Türk gemi infla sanayisini gelecek 10 y›lda hangi geliflme-
ler bekliyor?
Kyoto Protokolü ile iliflkili olarak IMO Deniz Çevresi Koruma
Komitesi (MEPC) taraf›ndan, Uluslararas› Gemilerden Kay-
naklanan Kirlili¤in Önlenmesine Dair (MARPOL) Sözleflme'ye,
1997 y›l›nda, “EK-VI: Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirlili¤i-
nin Önlenmesine ‹liflkin Kurallar” eklendi ve 2008 y›l›nda, bu
kurallarda baz› de¤ifliklikler yap›ld›.
2008 y›l›nda yap›lan bu de¤ifliklerle; kademeli olarak 2011 ve
2016 y›llar›ndan sonra üretilen dizel tahrik sistemleri, devir
say›lar›na ba¤l› olarak, TIER-II ve TIER-III olarak adland›r›lan
NOx emisyon de¤erlerini sa¤lamak zorundad›rlar. Örne¤in;
düflük devirli diyebilece¤imiz, 200 rpm bir dizel tahrik sistemi-
nin, NOx limitinin 2011 y›l›ndan sonra üretilmifl ise yaklafl›k
14,5 g/kWh'nin alt›nda, 2016 y›l›ndan sonra üretilmifl ise 3,5
g/kWh'nin alt›nda olmas› gerekecek. Yani 2016 y›l›ndan sonra
infla edilen gemilere tak›lacak olan dizel tahrik sistemlerinin
NOx limiti, 3,5 g/kWh'nin alt›nda olmak zorunda.
Dünya dizel gemi tahrik sistemi piyasas›n›n yaklafl›k yüzde
85’ini kontrolü alt›nda tutan MAN DIESEL ve WARTSILA fir-
malar›, son 5 y›lda MARPOL EK-VI kurallar› çerçevesinde,
gemi ana ve yard›mc› makineleri ile bunlar›n konvansiyonel
bileflenlerini kapsayan gemi sevk sisteminde, NOx ve SOx
emisyonlar›n›n azalt›lmas› ile ilgili önemli Ar-Ge yat›r›mlar›-
na imza at›yorlar. Bu firmalar, Avrupa Komisyonu’nun büyük
deste¤i ile 6. ve 7. Çerçeve Programlar› kapsam›nda, toplam
bütçesi 100 milyon dolara yaklaflan, HERCULES ve 
HERCULES-BETA isimli araflt›rma projeleri hayata geçirdiler.
AB ve IMO platformlar›nda yaflanan bu geliflmeler ›fl›¤›nda,
Türk gemi infla sanayisini, dizel tahrik sistemi tedariki aç›s›n-
dan, gelecek 10 y›lda nelerin bekledi¤i hakk›ndaki düflüncele-
rimizi flu flekilde özetleyebiliriz:
“IMO kurallar›n› kabul etmifl bir ülkenin liman›na u¤rayan bir
gemi, kendi bayrak devleti onaylamam›fl olsa bile, uluslararas›
denizcilik kurallar›na uymakla yükümlü oldu¤undan, özellikle
2016 y›l› sonras›nda, yukar›da aç›klanan MARPOL EK-VI gerek-
leri ile uyumlu yeni nesil dizel tahrik sistemlerinin temini s›ra-
s›nda, Türk gemi infla sanayisinin d›fla ba¤›ml›l›¤› ve yüklü mik-
tardaki döviz kayb› flimdikine nazaran daha da artabilecektir.”
Dolay›s›yla, gerek gemi infla sanayisinde son 10 y›lda meyda-
na gelen geliflmeler ve gerekse gelecek 10 y›l içinde yaflan-
mas› beklenen geliflmeler, Türkiye'nin bir an önce gemi tahrik
sistemi üretim potansiyellerinin harekete geçirmesini zorun-
lu k›lmaktad›r.

Bu konuda, flu anda birkaç alternatif oldu¤unu düflünüyoruz: 
Alternatif-1: Pendik Tersanesi içindeki Pendik Motor Fabrika-
s›’n›, bulundu¤u yerde yeniden aktif hale getirerek, dizel gemi
tahrik sistemi üretimine bafllamak,
Alternatif-2: Uygun bir yerde, örne¤in Yalova Gemi ‹nfla ‹hti-
sas Organize Sanayi Bölgesi’nde, yeni bir fabrika kurularak,
Pendik Motor Fabrikas›’ndaki tezgâh ve teçhizat› bu fabrikaya
nakletmek ve dizel gemi tahrik sistemi üretimine burada bafl-
lamak,
Alternatif-3: Pendik Motor Fabrikas›'n›n tezgâh ve ekipman›-
n›, Eskiflehir'deki TÜLOMSAfi Motor Fabrikas›'na nakletmek
veya bu fabrikan›n imkân ve kabiliyetlerini -Pendik Motor Fab-
rikas› gibi- deniz tipi dizel tahrik sistemi üretimine uygun ha-
le getirerek, dizel gemi tahrik sistemi üretimine bafllamak.

Öneriler
Hâlihaz›rda yaflanmakta olan küresel krizi, Türk gemi infla sa-
nayisi ve denizcilik sektörü aç›s›ndan f›rsata dönüfltürece¤ini
düflündü¤ümüz önerileri, flu flekilde özetleyebiliriz:
� Baflta da belirtti¤imiz üzere, Türk gemi infla sanayisi, 

kimyasal tanker ve konteyner gemisi inflas›nda edindi¤i
uzmanl›k ile birlikte, yüksek katma de¤erli gemilerin 
inflas›na yönelerek küresel bir rekabet avantaj› 
sa¤layabilir. Yüksek katma de¤erli gemi infla stratejisi, 
flu anda H›rvatistan taraf›ndan bile uygulanmaktad›r.

� Dünya deniz ticaret filosunun, büyük tonajl› gemiler 
(Panamax+) segmentinin 5’er y›ll›k periyotlarla ihtiyaç
duydu¤u özel (special / renewal) sörveyler göz önüne 
al›narak haz›rlanan projeksiyonlara göre; özellikle 
2011-2014 y›llar› aras›nda, küresel gemi bak›m-onar›m 
talebinin artaca¤› öngörülmekte olup, Japonya, Singapur,
Çin ve Bat› Avrupa tersaneleri karfl›s›nda, Türk tersaneleri,
özellikle Akdeniz çana¤›nda, Ege ve Karadeniz’de faaliyet
gösteren gemilerin bak›m-onar›m›na odaklanmal›d›r.

� Türk tersaneleri, sahip olduklar› imkân ve kabiliyetleri
dikkate alarak ve en az›ndan belli bir süre için, deniz 
projelerinin yan› s›ra (köprü sistemleri, kazanlar, petrol 
ve gaz hatt› borular›, bat›rma tüpleri gibi) endüstriyel 
projelere de yönelebilmelidir. Buna engel teflkil eden
mevzuat hükümleri ortadan kald›r›lmal›d›r. Örne¤in;
üçüncü köprü ve asma köprü projelerine, Türk tersaneleri de
imkânlar› ölçüsünde katk› sa¤layabilmelidir.

� Türk koster filosu yenilenirken, baflta gemi ana tahrik ve
seyrüsefer sistemleri olmak üzere, belli bafll› gemi 
teçhizat›n›n yurt içinde üretilmesi de sa¤lanmal›; 
Türk koster filosunun yenilenmesi projesi, özellikle gemi
ana ve yard›mc› makineleri ile seyrüsefer sistemlerinin
yurt içinde üretilmesine yönelik, stratejik bir f›rsat olarak
görülmelidir.
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� Türk gemi infla sanayisinde ifl gücü verimlili¤ini artt›rmak
için; çelik iflçili¤ine yönelik daimi kadrolar oluflturulmal›;
kurumsal bir çat› alt›nda sosyal yaflam ve yaflam boyu 
e¤itim modeli (Kaizen) uygulanmal›d›r. T›pk› 2005 y›l›nda,
“Gemi Acenteleri Hakk›nda Yönetmelik” ile gemi 
acentecili¤i yapan firmalar için yap›ld›¤› gibi, tersanelerde
faaliyet gösteren tafleron firmalar›n gemi infla ve 
bak›m-onar›m faaliyetleri aç›s›ndan yeterlik flartlar›n› ve
hizmet esaslar›n› belirleyen yaz›l› bir mevzuat olmal›d›r.

� Gerek milli ekonomi gerekse AB ve IMO platformlar›nda
yaflanan baz› geliflmeler, Türkiye’de, çok ivedi bir flekilde,
gemi tahrik sistemi üretiminin yeniden bafllat›lmas›n› 
zorunlu k›lmaktad›r. Bunun için Pendik Motor Fabrikas›
veya TÜLOMSAfi Motor Fabrikas›, ülkemizin iki önemli 
potansiyeli olarak karfl›m›zda durmaktad›r. En az›ndan,
Pendik Motor Fabrikas›’n›n içerisinde at›l durumda 
bekleyen tezgâh ve ekipmanlar Türk gemi infla sanayisinin
hizmetine kazand›r›lmal›d›r. Yalova’da kurulmaya çal›fl›lan
Gemi ‹nfla ‹htisas Organize Sanayi Bölgesi böyle bir 
yat›r›ma ev sahipli¤i yapabilece¤i gibi, TÜLOMSAfi Motor
Fabrikas›’n›n imkânlar› gelifltirilmek suretiyle de 
ayn› amaca k›sa yoldan ulafl›labilir.

Teflekkür
Bu çal›flman›n haz›rlanmas› s›ras›nda gösterdikleri eflsiz
anlay›fl ve manevi desteklerinden dolay› eflim Y›ld›z Han›m’a
ve biricik o¤lum Muhsin Tuna’ya en içten sevgilerimi ve
teflekkürlerimi sunar›m.
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ABD’nin savafl› kazanmas›nda en önemli rolü oynayan havac›l›¤a maddi destek aç›s›ndan, halk› bono ve pul al›m›na yöneltmek için haz›rlanm›fl bir poster.



Savafl propagandas›,
farkl› sektörlere ve
de¤iflik toplumsal ta-

bakalara hitap edebilir. Ül-
kenin üretim kapasitesini
ve asker say›s›n› artt›rmak
için, halk›n gönüllü kat›l›m›
esas tutulur. Kad›nlar›n as-
keri geri hizmette çal›flma-
s›, fabrikalar›n h›zl› ve yo-
¤un üretimi için iflçi say›s›-
n›n artt›r›lmas›, mali ek
kaynaklar›n sa¤lanabilmesi
için halk› bono al›mlar›na
özendirme gibi, birçok faali-

yette propaganda afifllerine
rastlanmaktad›r. Özellikle
ABD’nin, 19. yüzy›ldan bafl-
layarak kulland›¤› propa-
ganda posterlerindeki çe-
flitlilik, bu do¤rultuda dikkat
çekmektedir.

Dönüm Noktas›
‹kinci Dünya Savafl›
Do¤udaki insanlar›, bat›daki
alt›n madenlerine yönlendi-
ren posterlerinden, Birinci
Dünya Savafl›’ndaki askere
alma konulu posterlere 

kadar, birçok
farkl› poster,
etkili bir flekilde pro-
paganda arac› olarak kulla-
n›lm›flt›r. Ancak bu konuda-
ki en büyük geliflme, flüphe-
siz ‹kinci Dünya Savafl› s›ra-
s›nda göze çarpmaktad›r.
Birinci Dünya Savafl›’nda da
propaganda posterlerinin
kullan›ld›¤› ABD’de, halk
üzerindeki as›l etkiyi, 1941
sonundaki Pearl Harbour
Bask›n› ile tehdidin k›taya
yaklaflmaya bafllamas› yap-

m›flt›r. Bu yüzden, ‹kinci
Dünya Savafl› s›ras›ndaki
propaganda afiflleri, olduk-
ça etkili olmufltur.
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‹kinci Dünya Savafl›’nda 
Amerikan Propaganda Posterleri
Savafl propagandas›, bir ülkenin topyekûn harbe girmesi
durumunda, halk›n savafla kat›l›m›n› artt›rmak ve
h›zland›rmak için sosyal psikolojisine hitap ederek
haz›rlanan programlard›r. Bu programlar›n en önemli
sunum araçlar›ndan biri ise propaganda afiflleridir.
Propaganda afiflleri, halk›n birleflerek savafla 
odaklanmas› ihtiyac› üzerinden, milliyetçi bir temele
dayan›r. Bafll›ca hedefleri; halk›n moral gücünü
artt›rarak, devlete ve orduya deste¤ini sa¤lamak ve 
sürdürmenin yan› s›ra düflman›n, halk›n maneviyat›
üzerinde olumsuz etki yaratacak propagandalar›na
da karfl› koymakt›r.
Burak ÇINAR / editor@savunmahaber.com

Ba¤›ms›zl›k Savafl›’na 
at›fta bulunarak, ‹kinci Dünya
Savafl›’n›n, ABD için hayati öneme sahip
oldu¤unu halka anlatan bir poster. 
“Her zaman ba¤›ms›zl›k için
savafl›ld›¤›n›n” vurgulanmas› için
Amerikal›lar›n ortak de¤eri olan
“ba¤›ms›zl›k” kelimesi ön plana
ç›kart›lm›flt›r.

Amerikan ekonomisinin desteklenmesini
halka yaymak için gelifltirilmifl 
baflka bir poster.

Cephedeki askerler için yiyeceklerin
önemini anlatarak, bu alanda
çal›flanlar›n daha fazla dikkat 
göstererek verimlili¤in artt›r›lmas›
amac›yla haz›rlanm›fl bir poster.

Ba¤›ms›zl›k için ölen askerleri 
ön plana ç›kararak, halk›n,
sorumlulu¤unun bilincine varmas› 
ve çal›flma azminin artt›r›lmas›na 
yönelik bir poster.

Bono al›m›yla hava muharebeleri
aras›nda iliflki kurarak, halk› paylafl›ma
davet eden bir poster.



Kullan›lan Yöntemler
Propaganda posterlerinin ta-
sar›m›nda, çeflitli yöntemler
kullan›lm›flt›r. Örne¤in halk›n
be¤endi¤i ünlülerin mesajla-
r›n›n yer ald›¤› afifllere bolca
rastlanmaktad›r. Popülerli¤in
giderek yay›ld›¤› ve gece ha-
yat› ile Hollywood’un geliflimi-
ne paralel flekilde sürekli ç›-
k›flta oldu¤u 1930’lu y›llar›n
ard›ndan ‹kinci Dünya Sava-
fl›’n›n gelmesi, Amerikan Hü-
kümeti için bir f›rsat olmufl,
hükümet, bu alanlar› propa-
ganda arac› olarak kullanma-
ya yönelmifltir. Bunun yan› s›-
ra çizgi film kahramanlar› ya
da çizgi roman kahramanlar›-
n›n da propagandaya çevrile-
rek posterlere aktar›ld›klar›
görülmektedir.
Düflman› olumsuzluk, korku
ve kötülük kayna¤› olarak
gösteren çeflitli propaganda
posterleri, belki de en s›k
rastlananlard›r. Düflman ola-
rak fleytan, y›lan, ölüm mele-
¤i gibi benzetmelerin yan› s›ra
düflman askerlerinin veya li-
derlerinin korkunç çizimlerle
karikatürize edilmesi, poster-
lerde en çok rastlanan yön-
temlerdendir. Hatta ‹kinci
Dünya Savafl› esnas›nda, Mih-

ver birli¤inin üç lideri; Hitler,
Mussolini ve Hirohito figürle-
rinin, ülkelerinin bayraklar›y-
la hep birlikte kullan›ld›¤› da
görülmektedir. Bu tarz gö-
rüntüler, halka, düflman›n
“kim oldu¤u”, “nas›l oldu¤u”
ve “ne yapmaya çal›flt›¤›” me-
sajlar›n› vermektedir.
Do¤rudan emrivaki niteli¤in-
deki mesajlar ise devlet oto-
ritesini benimsemifl olan halk
üzerinde etkili olmaktad›r.
Amerikan propagandas›n›n
en klasik örneklerinden biri
olarak kabul edebilece¤imiz
afifllerdeki, “I Want You for
the US Army!” ibaresi, insan-

lar›n öncelikle yurttafl olarak
devlete ba¤l›l›klar›n› hisset-
tirmekte, sonra da erkeklere
asker olma yükümlülüklerini
hat›rlatarak, orduya yaz›lma-
lar›n› h›zland›rmaktad›r.

Etkileyicilik Önemli
Propaganda posterlerinde et-
kileyicilik oldukça önemli
olup, bunun için kad›nlar›n da
çeflitli flekillerde kullan›ld›k-
lar› görülmektedir. Bunda,
askeri üniformalar giymifl ka-
d›nlar›n orduya yönlendiren
mesajlarla birlikte kullan›l-
malar›, amaca iki yönlü hiz-
met etmektedir. Öncelikle

ataerkil ortamda, erkeklere
orduya kat›lma konusunda
bir bask› unsuru tafl›yan bu
yöntem, ayn› zamanda kad›n-
lar›n da ordunun geri 
hizmetinde bulunabilece¤ini 
göstermektedir. Erkeklerin
önemli bir k›sm›n›n orduya
kat›lmas›yla ortaya ç›kan ifl
gücü kayb›n› gidermek için
de benzer bir yöntemle, ka-
d›nlar›n iflçi olarak fabrika-
larda çal›flmas›n› teflvik eden
posterler de kullan›lm›flt›r.
Bunlar›n yan›nda anne ile ço-
cuk gibi masumiyeti simge-
leyen ya da aile gibi yaflam›n
devam›n› ça¤r›flt›ran de¤er-
lere de propaganda poster-
lerinde yer verilmektedir.
Ülkenin gücünü, düflmanla
bafla ç›kabildi¤ini gösteren
posterlerde, orduyu ya da hü-
kümeti / devleti simgeleyen
figürlerin, has›mlar›n› fliddet
kullanarak bertaraf ettiklerini
anlatan posterler de mevcut-
tur. Buna dayanarak, ülke li-
derinin düflman liderini döv-
mesi, Amerikan askerinin Al-
man ya da Japon askerlerini
öldürmesi gibi posterler de
haz›rlanm›flt›r.
Vatanseverli¤in ön plana ç›-
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Özgürlük mücadelesinin sebebini,
tehdide dayanarak anlatan, halk›n 
korku duygusunu harekete geçiren 
ve bu suretle hükümetin savafl›
sürdürmesine destek sa¤layan bir
poster. Aile unsurunun ve özellikle de
çocuklar›n emniyeti temas›n›n 
ifllenmesi, halka tehdit alt›nda oldu¤u 
ve bu konuda devlete kat›l›m›n›n 
hedeflendi¤ini göstermektedir.

Bombard›man gücünün aç›k bir 
reklam›.

‹flçilerin üretimde dikkatli olmas› 
gerekti¤i üzerine odaklanm›fl bir poster.

Ordu Kad›n Yedek Birlikleri’ne kat›l›m›
art›rmak için haz›rlanm›fl bir poster.

Hem kad›nlar›n kat›l›m›n› hem de ataerkil sistem içinde kad›nlar› kullanarak 
erkeklerin kat›l›m›n› daha aktif hale getirmeyi hedefleyen bir poster.

Bu posterde, baz› çevrelerde vatanseverlik 
duygusunu harekete geçirmek için bayrak 
kullanmak suretiyle, vatandafllar›n daha fazla
çal›flmas› istenmifltir.

MSI Dergisi - May›s 2011 www.milscint.com



kar›lmas› için ise özellikle
dalgalanan bayrak sembolle-
rine baflvurulmaktad›r. Bu-
nunla birlikte, posterlere fla-
flaal› sözler de yaz›larak etki
art›r›lmaktad›r. Liderlerin
söyledikleri tarihi sözler sa-
yesinde ise hedef belirtilmek-
te ve buna yönelik toplumsal
odaklanma sa¤lanmaktad›r.
Sloganlar›n da posterlerde
s›kl›kla kullan›ld›klar› görül-
mektedir. Bar›fl, zafer ve öz-
gürlük gibi, halk›n önemsedi-
¤i, hatta flart olarak görerek
de¤er kabul ettikleri kelime-
ler, hükümetin amac›na uy-
gun olarak posterlere aktar›-
l›rken, bunun tersi olarak da
kölelik gibi halk›n tepki duy-
du¤u kelimeler, düflmana ya-
k›flt›r›larak kullan›lmaktad›r.
Ayr›ca fedakârl›k kavram›
üzerinde de durulmaktad›r.
Bazen baflar›l› harekâtlar›n
vurgulanmas› için, bunlara
özel haz›rlanan posterlere de
baflvurulmufltur. Bununla
birlikte, gücü simgeleyen;
tank, top, tüfek, savafl uça¤›
ve savafl gemisi gibi savafl
araç ve gereçleri de propa-
ganda posterlerinin vazgeçil-
mezleridir. Genellikle kaba
kuvvet ile etkili söz ya da slo-
ganlar birlikte verilmektedir.

Baflar›n›n 
Göstergeleri
ABD’nin bu propaganda sis-
teminin son derece baflar›l›
oldu¤unu ve bu baflar›n›n,
ABD’nin süper güç olmas›na

giden yolun bir parças› ola-
rak, özellikle üretimi ola¤a-
nüstü artt›rd›¤›n› aç›kça gör-
mekteyiz. Bunun getirdi¤i
kitlesel üretime yönelik baz›
istatistiklere göz atacak
olursak, 1939 ile 1945 y›llar›
aras›nda flu verilerle karfl›la-
fl›yoruz:
� 88.410 adet tank ve 

kunda¤› motorlu obüs,
� 257.550 adet top (Bu say›ya

tanksavar ve uçaksavar
toplar› dâhildir),

� 105.054 havan, 2.679.840
makineli tüfek (Bu say›da
piyade tüfekleri hariçtir.
ABD’den sonra en çok
makineli tüfek üreten 
ülke, 1.477.400 adet ile
Sovyetler Birli¤i’dir),

� 2.382.311 askeri araç
(ABD’den sonra en çok 
askeri araç üreten ülke,
280.943 adet ile ‹ngiltere
olmufltur),

� 324.750 uçak (Bu say›n›n
99.950’si avc› ve 97.810’u
bombard›man uça¤›d›r.
ABD’nin ard›ndan en çok
uçak üreten Sovyetler
Birli¤i’nin kapasitesi
ABD’nin yaklafl›k yar›s›
kadar olup, toplam
157.361’dir),

� 141 uçak gemisi, 56 
kruvazör, 349 muhrip, 
498 refakat muhribi, 
203 denizalt› ve toplam
33.993.230 gros tonluk 
ticari gemi (Ticari gemi
üretiminde ABD’ye en 

yak›n olan ‹ngiltere 
toplam, 6.378.899 gros
tonluk bir üretim 
kapasitesine sahip 
olmufltur),

� ABD, ham çelik üretiminde,
334,5 milyon metrik ton
ile kendinden sonra gelen
ve 159,9 milyon metrik ton
üretim kapasitesine 
ulaflm›fl olan Almanya’y›
ikiye katlam›flt›r. Ayn› 
durum alüminyum 
üretiminde de mevcut
olup, ABD 4.123.200, 
Almanya ise 2.142.300
metrik tonluk üretime
ulaflm›flt›r. Ham
petrol üretimi 833,2 
milyon metrik ton olmufltur
ve bu kapasite kendinden
sonra gelen ve 110,6 
milyon metrik tonluk 
üretime sahip olan 
Sovyetler Birli¤i’nin 
7,5 kat›d›r.

Görüldü¤ü gibi, ABD, birçok
silah ve stratejik hammadde
üretiminde kendinden sonra
gelen ülkeleri katlam›flt›r.
Dolay›s›yla harp araç ve ge-
reçlerinde, savafl alan›ndaki
say›sal üstünlü¤ü aç›k ara
ele geçirerek, savafl› kazan-
maya giden yolda öne geç-
meyi baflarm›flt›r. Bunun için
gerekli ifl gücünü ve asker
say›s›n› sa¤lamakta uygula-
d›¤› ve posterleri de s›kl›kla
kulland›¤› propaganda faali-
yetlerinde, ola¤anüstü bir
baflar› göstermifltir.
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Iwo Jima Ç›karmas›’nda ölümsüzleflen
bayrak dikme an› ile halk›n birli¤inin
devam›n› sa¤lamak için tasarlanm›fl 
bir poster.

Yine ABD’ye yönelik Alman tehdidini
vurgulayan ve içinde din ö¤esine yer
vererek, halk›n dinî duygular›n› da
harekete geçiren bir poster.

Poster vas›tas›yla bir tür düflman›n
halka tarif flekli. Bir Alman mareflalinin
monoklünden yans›yan as›lm›fl adam
figürü, Almanlar›n öldürmeye
yatk›nl›¤›n› simgeliyor.

Uçak üretim kapasitesindeki y›ll›k 
muazzam art›fl›n, ülkeyi zafere götürmekte
oldu¤unu gösteren ve destek için, 
bu durumu bizzat Baflkan Franklin 
D. Roosevelt ile ba¤daflt›ran bir poster.

KAYNAKÇA
� http://library.thinkquest.org/C0111500/

ww2/american/amerprop.htm 
� John Ellis, The World War II Databook,

Aurum Press, Ocak 1993.

Alman ve Japon liderler, Hitler ve
Tojo’yu korkunç göstererek hedef yapan

ve tetikte olmay› vurgulayarak halk›n
dayanma gücünün k›r›lmas›n› 

engellemeye odakl› bir poster.
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Abbotabad, Pakistan’›n,
da¤l›k kesiminde, bafl-
kent ‹slamabad’a 96

km mesafede, son derece il-
ginç bir yerleflim birimi. Dün-
yada pek tan›nm›yor ama Pa-
kistanl›lar bu kenti çok iyi bili-
yorlar. 1250 m irtifada, özel-
likle yaz aylar›nda hayli serin,
temiz havas› ve oksijeni bol
co¤rafyas› ile ülkenin zengin-
lerinin tercih etti¤i bir yer 
Abbotabad.
Pakistan Ordusunun 3 seçkin
tugay› burada bulunuyor.
Harp Akademisi, çal›flmalar›n›
bu kentte sürdürüyor.
Zenginlerin villalar› ile ordu-
nun okullar›n›n yan yana ol-
du¤u, sakin, hiçbir sorun ya-
flanmayan bir kentten söz
ediyoruz.
Bu kentte, çok genifl bir arazi
üzerinde, 2005 y›l›nda inflas›-
na bafllan›lan bir malikâne,
bafllang›çta kimsenin dikkati-
ni çekmiyor. Evin yeri, asker
k›fllas›na çok yak›n ve yüksek
duvarlar› iki ayr› güvenlik ka-
p›s›yla bir kaleyi and›r›yor.
Abbottabad’da böyle bir eve
sahip olabilmek çok para;
ama kimse, evin gerçek sahi-
bini bilmiyor.
Y›llar ak›p geçiyor; 2010 y›l›n›n
A¤ustos ay›nda, bölgedeki
Amerikan Merkezi Haberal-
ma Teflkilat› (CIA) elemanlar›,
söz konusu evin ‹nternet ve
telefon ba¤lant›s› olmad›¤›n›
fark ediyorlar. Ev takibe al›n›-
yor ve esrarengiz sahibinin,
baz› kuryeler vas›tas›yla ha-
berleflti¤i fark ediliyor.
CIA’y› harekete geçiren ana
geliflme ise, bu kuryelerden
birinin tan›nmas› oluyor. Söz
konusu kuryenin, 11 Eylül
sald›r›lar›n›n perde arkas›n-

daki planlay›c›lardan Halid
fieyh Muhammed’in yak›n
adamlar›ndan biri oldu¤u an-
lafl›l›yor. Çekilen foto¤raflar,
tutuklu El Kaide elemanlar›-
na gösteriliyor ve al›nan ya-
n›tlar do¤ru yolda olundu¤u-
na iflaret ediyor.
1 May›s 2011 günü, tam 8 ay
süresince gözetim alt›nda tu-
tulmufl eve do¤ru, Pakis-
tan’daki bir Amerikan üssün-
den havalanan 4 helikopter,
harekât› gerçeklefltiriyor. Ha-
rekâttan yaklafl›k 8 saat son-
ra, ABD Baflkan› Obama, dün-
yaya, Usame bin Ladin’in öl-
dürüldü¤ünü aç›kl›yor.

MSI Dergisi - May›s 2011 www.milscint.com

Usame’yi Öldürmek
11 Eylül terör sald›r›lar›n›n arkas›ndaki isim, El Kaide lideri
Usame bin Ladin, y›llarca, Afganistan-Pakistan s›n›r›ndaki
afliretlerin hakim oldu¤u da¤l›k bölgelerde, ma¤aralar›n
içinde arand›. Ama o, dünyaya, Pakistan’›n en sosyetik
kentindeki bir malikânede veda etti.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Pakistan Biliyor muydu?
El Kaide lideri Usame bin Ladin’in, Pakistan’›n zenginli¤iyle
tan›nan bir kentte, Pakistan Ordusunun k›flla ve okullar›na 
bu kadar yak›n bir malikânede öldürülmesi, terör liderinin, 
Pakistan gizli servisi taraf›ndan korundu¤u yolundaki 
iddialar›n, yeniden gündeme gelmesine neden oldu. 
ABD Baflkan› Obama’n›n, harekât sonras› yapt›¤› resmi 
aç›klamada, Pakistanl› yetkililere teflekkür etmemesi dikkat 
çekiciydi. ABD yönetimi, son dönemde, Pakistan ile iliflkilerini 
en alt seviyeye düflürecek ölçüde sert bir polemik yafl›yordu.
Washington’un, “El Kaide terör örgütünü koruyorsunuz” 
yolundaki iddialar›n›, ‹slamabad, sürekli yalanl›yordu. 
Usame bin Ladin’in, bu kadar göz önünde ve kolay bulunabilecek
bir adreste öldürülmesi, Pakistan gizli servisi ile ordusu 
bünyesindeki radikal e¤ilimli unsurlar›n tart›flmaya aç›lmas›na
neden oldu. Bu arada, olay›n geliflti¤i Abbotabad bölgesi, 
her ne kadar Pakistan Ordusu aç›s›ndan önemli bir merkez olsa da,
çevresi, Keflmir’deki Hindistan yönetimine karfl› savaflan, 
‹slamc› militanlar›n e¤itim kamplar›yla dolu. Bu kamplar, 
Pakistan yönetiminin izni ve ordusu ile gizli servisinin 
deste¤inde çal›flmalar›n› sürdürüyor ve Hindistan, Keflmir’deki
‹slami hareketin El Kaide’nin do¤al uzant›s› oldu¤unu 
savunuyor. Bat›l› istihbarat kaynaklar› da Keflmirli direnifl 
gruplar›yla, El Kaide aras›nda organik ba¤ oldu¤u yolundaki
bu iddialar› do¤ruluyor. Usame bin Ladin’in bu gruplar›n korumas›
alt›nda olabilece¤i de belirtiliyor. Böyle bir olas›l›k, 
özellikle Pakistan gizli servisi hakk›ndaki iddialar›n da yo¤unluk
kazanmas›na yol açacak.
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El Kaide lideri Usame bin Ladin’in, Amerikan askerleri tara-
f›ndan öldürülmesi, Asya’n›n stratejik ülkesi Afganistan’›,

bir kez daha soru iflaretleriyle bafl bafla b›rakt›.

1Afganistan’daki Amerikan askeri varl›¤›, bu zafer gösteri-
sinden sonra geri çekilecek mi?

2Amerikan ve ‹ngiliz askerleri ile birlikte, zaten geri çekilme
planlar› yapan Birleflmifl Milletler güçlerinin de gitmesi

h›zlanacak m›?

3Yabanc› güçler, Afganistan’dan çekilirken, herhangi bir dü-
zenleme yapacaklar m›, yoksa ülkeyi kendi iç çat›flmalar›

ve savafl lordlar› ile bafl bafla m› b›rakacaklar?

4Afganistan, t›pk› 1989 y›l›nda Sovyet iflgalinin sona erme-
sinden hemen sonra oldu¤u gibi, bir anda ilgiden mahrum

ve verilen sözlerin unutuldu¤u yaln›z bir ülke mi olacak?
Bu sorular›n yan›tlar›, yaflad›¤› aral›ks›z savafllar ve iç istikrar-
s›zl›klar nedeniyle, giderek bir Orta Ça¤ ülkesine dönen Afga-
nistan’›n gelece¤ini ilgilendiriyor.
Usame bin Ladin’in öldürülmesi, Afganistan Devlet Baflkan›
Hamid Karzai’nin rahatlamas›na yol açt›. Karzai, geliflmeden
hemen sonra yapt›¤› ça¤r›da, Taliban’›, Afgan hükümetiyle gö-
rüflmeye bir kez daha davet etti. Karzai, terörizmle ve silahl›
mücadele ile kimsenin bir yere varamayaca¤›n›n, son olarak
Usame bin Ladin’in kaderinde görüldü¤ünü de vurgulad›.
Karzai’nin flu sözleri ilginç:
“Biz her zaman uluslararas› terörizme karfl› mücadelenin, fa-
kir Afgan halk›n›n topraklar›, kerpiçten evleri ve masum sivil-

lerin kendi halinde yaflamlar›n›n darmada¤›n edilmesinden
geçmedi¤ini savunduk. Terörizme karfl› mücadele, onlar› kol-
layanlar›n topraklar›nda olmal›d›r ve sakland›klar› yerlerde
yap›lmal›d›r.” Karzai, bu sözler ile El Kaide terör örgütünün
sakland›¤› topraklar›n Afganistan olmad›¤›n›, bu örgüt ile ya-
p›lan mücadelenin daha genifl kapsaml› ve pek çok ülke ile ifl
birli¤i içinde gerçeklefltirilmesi gerekti¤ini vurgulam›fl oldu.
Siyasi gözlemciler de Usame bin Ladin’in Afganistan yerine
Pakistan’da öldürülmüfl olmas›n›n, Afgan yönetimini hayli ra-
hatlatt›¤›n› bildirdiler.
Afganistan’›n önde gelen siyasi analistlerinden Burhan Yunus
ise, Usame bin Ladin’in öldürülmesinin Taliban’da ciddi bir
sars›nt› yaratabilece¤ini, fakat geliflmenin Taliban’›n gücünü
k›rmayaca¤›n› savundu. “El Kaide hücrelerden oluflmufl bir
örgüttür; ama Taliban art›k günümüzde bir ulusal siyasi hare-
keti temsil etmektedir. Bu nedenle bin Ladin’in ölümü, hedef-
lerinde herhangi bir de¤iflim yaratmaz” diyen Yunus, “Usame
bin Ladin harekât›, tam da ABD’nin Afganistan’dan çekilmek
için bahane arad›¤› bir döneme rastlad›. San›r›m, bu geliflme-
yi kullanacaklard›r” iddias›n› ileri sürdü.
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Afganistan Yine 
Terk mi Edilecek?

Demokrat ABD Baflkan›

Obama’n›n, ülkenin 

en ünlü generalini Merkezi

Haberalma Teflkilat› 

CIA’n›n bafl›na getirme ka-

rar›, asl›nda, dünyadaki

savaflç› zihniyetin, Libya ve

Suriye’nin ötesinde bir bo-

yut kazanaca¤›n›n önemli

iflaretidir.

Orgeneral David Petraeus,

Irak’›n iflgalinde görev al-

d›, Türk askerinin bafl›na

Süleymaniye’de çuval

geçirilmesi s›ras›nda,

bu ülkedeki en yetkili

koltukta o oturuyor-

du. Devam›nda, Mer-

kez Komutanl›¤›n›n

bafl›na getirildi. Bu

makamda yapt›¤› ra-

porlamada, ABD’nin

‹srail politikas›n›n hatal›

oldu¤unu savunmas›, tek-

rar Afganistan’a, iflgal bir-

likleri komutan› olarak k›-

ta görevine döndürülmesi-

ne neden oldu. fiimdi, 

CIA’n›n bafl›na geçecek.

CIA’n›n, 1947-1953 y›llar›

aras›ndaki ilk 4 baflkan›

generaldi. Sonra, teflkila-

t›n sivillerin kontrolünde

olmas› kararlaflt›r›ld› ve

bir daha askerler CIA’ya

giremedi.

2006 y›l›na gelindi¤inde

ise Baflkan George W.

Bush, Orgeneral Michael

Hayden’i CIA’n›n bafl›na

önermifl, bu öneri, Ameri-

kan Kongresi’nde büyük

direnifl ile karfl›laflm›flt›. O

dönemde, Cumhuriyetçi

ve Demokrat milletvekil-

leri, bir generalin CIA ba-

fl›na getirilmesinin, sade-

ce bu casusluk teflkilat›n›

de¤il, bütün sistemi as-

kerlefltirece¤ini savun-

mufllard›.

2006-2009 y›llar› aras›nda

CIA’y› yöneten Orgeneral

Hayden, asl›nda, bütün

meslek yaflam› askeri is-

tihbaratta geçmifl, istihba-

rat bürokrasisinin içinden

gelen bir askerdi. Kongre

bu meslek geçmifline ra¤-

men Orgeneral Hayden’i

tart›fl›rken, hiçbir istihba-

rat birikimi olmayan, tam

tersine, savafl meydanla-

r›ndan gelen Orgeneral

Petraeus ortaya ç›kt›.

Obama, buna ra¤men Or-

general Petraeus’u CIA

Baflkan› yapmakta kararl›

görünüyor.

Demek, Amerikan sistemi

askerlerin kontrolüne ge-

çiyor…

Günümüzde CIA, Afganis-

tan, Yemen, Irak ve son

olarak Libya’da aktif as-

keri görev yap›yor! Ameri-

kan askeri harekatlar›n›n

sürdü¤ü bölgelerde, dire-

nifl liderlerinin bulunup

yok edilmesine dönük ye-

ni bir yap›lanma bu. Özel-

likle Pakistan’da, insans›z

uçaklardan atefllenen fü-

zelerle sürdürülen savafl,

tam bir CIA-Pentagon ifl

birli¤i… CIA hedefin yerini

belirliyor, füzeyi askerler

ateflliyor!

Orgeneral Petraeus’u, bir

savaflç› olarak CIA’n›n ba-

fl›na tafl›yan da bu ifl birli¤i

zaten…

ABD Ordunun Kontrolüne Geçiyor
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Amerikan Senatosu’nun

“gedikli” üyelerinden,

2000 ve 2008 ABD Baflkanl›k

Seçimi Cumhuriyetçi aday›

John McCain’in, birden, Lib-

ya’n›n “direnifl kenti” Binga-

zi’nin ünlü Özgürlük Meyda-

n›’ndan ortaya ç›kmas›, böl-

gedeki “büyük komplo”nun,

kimlerin masalar›nda yaz›l-

d›¤›n› göstermesi aç›s›ndan

önemlidir.

1Vietnam Savafl› gazisi ve

hatta “savafl esiri” olan

McCain, Amerikan Kongre-

sinin, savafl yanl›s› kanad›n›n

güçlü isimlerinden biridir.

Amerikan savunma sanayi-

sinin Kongre’deki 1 numara-

l› sözcüsü olarak tan›n›r. Bu

nedenle, Obama yönetimi-

nin, Libya’ya da Afganis-

tan’da oldu¤u gibi muharip

insans›z hava araçlar›n› sevk

etti¤ini aç›klad›¤› gün, Bin-

gazi’de ortaya ç›kmas› an-

laml›d›r.

2John McCain, bir Cumhu-

riyetçi olarak tam bir 

neo-con’dur. Bu nedenle,

Irak’› mahveden eski baflkan

George W. Bush’tan farkl›

bir karakter de¤ildir.

3Bu yap›s› nedeniyle,

Amerikan Kongresindeki

Yahudi lobisinin de en yak›n

çal›flma arkadafl›d›r.

Bingazi’de, ellerinde ABD

bayraklar› tafl›yan ve “Yafla-

s›n ABD” diye ba¤›ran “dire-

niflçiler” taraf›ndan karfl›la-

nan McCain, ABD’nin, Kad-

dafi’nin y›k›lmas› için daha

fazla ifller yapmas› gerekti-

¤ini savundu. Obama’n›n,

“Libya’da kara harekat›

yapmama” karar›n› destek-

leyen; ama “Direniflçilere

daha fazla silah ve e¤itim

verilmesi gerekiyor” diyen

bir senatör ile karfl›laflt›

dünya.

Libya’n›n, silahland›r›lm›fl

direniflçiler kullan›larak bü-

yük bir kaosa sürüklendi¤i,

Suriye’nin de benzer bir

planlama ile kar›flt›r›ld›¤›

bir dönemde, Amerikan

Kongresindeki en güçlü ‹s-

rail yanl›s›, savaflç› ismin

Bingazi’de ortaya ç›kmas›,

asl›nda oynanan oyunu or-

taya koyuyor.

Belli ki Libya ve Suriye, ‹sra-

il’in, Pentagon’daki ve Ame-

rikan Kongresindeki yan-

dafllar›yla birlikte olufltur-

du¤u planlama çerçevesin-

de, ad›m ad›m kan gölüne

dönüfltürülüyor.

Böylece, Bingazi’deki “eli si-

lahl› demokrasi yanl›lar›n›n”

kimler taraf›ndan örgütlen-

di¤ini ve hangi amaca hizmet

ettiklerini de daha net ö¤-

renmifl oluyoruz.

John McCain’in siyasi yafla-

m›n›n perde arkas›n› anla-

mam›za neden olan geliflme,

2008 Baflkanl›k Seçimi kam-

panyas› s›ras›nda yaflanm›fl-

t›. Demokrat Obama’n›n fa-

vori girdi¤i yar›flta, bafltan

itibaren geride kalan 

McCain, kampanyas›n›n ilk 8

ay›nda gerekli paray› topla-

yamam›fl, devreye, bir ‹ngiliz

vatandafl› olan Lord Roths-

child girmek zorunda kal-

m›flt›. ‹srail devletinin “kuru-

cu ailesi” olarak tan›mlanan

ve dedeleri Edmond 

Rothschild’in 1982-86 y›llar›

aras›nda ‹srail paras›n›n

üzerinde resmi bulunan bu

zengin aile, McCain’in soru-

nunu k›sa sürede çözmüfltü.

ABD, vatandafl› olmayan bir

ailenin Londra’da verdi¤i

gala yeme¤i ile baflkan

aday›na para topla-

mas›n› da haftalarca tart›fl-

m›flt›. McCain’in Rothschild

ba¤lant›s›n›n, Arizonal› zen-

gin kay›npederi Jim Hens-

ley’in, bir baflka güçlü Yahu-

di ailesi Bronfman’lar ile

olan yak›n iliflkisine dayan-

d›¤› anlafl›lm›flt›. Rothschild

ailesi gibi, Siyonist hareke-

tin önde gelen finansörle-

rinden olan Bronfmanlar’›n

aile reisi Edgar Bronfman,

y›llarca yürüttü¤ü Dünya

Yahudi Kongresi Baflkanl›¤›

ile tan›n›yor.

Bingazi’deki Araplar’›n, el-

lerinde ABD bayraklar›yla,

“Yaflas›n ABD” slogan› ata-

rak karfl›lad›klar› John

McCain’in arkas›nda bunlar

var!..

…Ve John McCain, ABD’nin

Kaddafi’yi y›kmas›n›, yerine

kendisini karfl›layanlar› ge-

tirmesini talep etti…

MSI Dergisi - May›s 2011 www.milscint.com

Libya’da 
‹srail Devrede
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Orta Do¤u, ‹srail aç›s›n-

dan “kabul edilemez”

bir geliflmeyle çalkaland›:

2006 y›l›ndan bu yana büyük

bir ayr›l›k yaflayan, bu ne-

denle de Filistin ulusal ha-

reketinin büyük yara alma-

s›na neden olan, Hamas-El

Fetih çat›flmas›, yerini, or-

tak hükümet kurma karar›-

na b›rakt›.

Hamas ile El Fetih aras›n-

daki iliflki, ‹slami kesimin

sözcülü¤ünü üstlenen Ha-

mas’›n, Gazze fieridi’ndeki

seçimi kazanmas›yla kop-

mufl, 2 grup aras›ndaki ça-

t›flmalar, Filistin hareketi-

nin ortadan ikiye bölünme-

sine yol açm›flt›.

Hamas, El Fetih’in aksine,

‹srail’in meflru varl›¤›n› ka-

bul etmeyen bir siyasi hare-

ket. Bu nedenle, ‹srail ile

yürütülecek bar›fl görüfl-

melerini yasal olarak gör-

müyor ve ‹srail devletinin,

iflgal etti¤i Filistin toprakla-

r›ndan çekilmesinden son-

ra Orta Do¤u’nun kal›c› ba-

r›fl› yakalayabilece¤ini sa-

vunuyor.

Hamas’›n bu tutumu, sade-

ce ‹srail de¤il, ABD yönetimi

baflta, Bat›l› bütün devletle-

rin söz konusu partiyi bir te-

rör örgütü olarak tan›mla-

mas›na yol açt›. NATO üyesi

Türkiye ise, Hamas’›n ka-

zanm›fl oldu¤u ve ba¤›ms›z

gözlemciler taraf›ndan, hi-

lesiz oldu¤u bildirilen se-

çimlerin yasad›fl› ilan edil-

mesinin büyük hata oldu¤u-

nu, Hamas’› normal siyase-

tin kulvarlar›na çekmek ça-

balar›na a¤›rl›k verilmesi

gerekti¤ini savunuyor.

M›s›r’daki Hüsnü Mübarek

yönetimi, Hamas konusun-

da ‹srail ile eflgüdümlü bir

politika izlemifl, M›s›r, ‹ran

taraf›ndan desteklendi¤ini

ileri sürdü¤ü Hamas’›n can

damar›n› kesebilmek için,

Gazze s›n›r›n› kapatm›flt›.

Mübarek ile ‹srail yönetimi-

nin sergiledi¤i politika, za-

man içinde ‹ran’›n Gazze’de

güçlenmesine neden ol-

mufl, Türkiye, kendini, bu

alanda devreye girmek zo-

runda hissetmiflti.

Mübarek’in y›k›lmas› ve M›-

s›r’›n demokratik bir anaya-

sa çerçevesinde yeni bir ro-

taya girmesinden sonra,

flartlar h›zla de¤iflmeye

bafllad›. Yeni M›s›r yönetim

anlay›fl›, Hamas’›, Mübarek

gibi düflman görmüyor ve

bu örgüt ile sa¤l›kl› iliflkile-

rin kurulmas› için yo¤un ça-

ba harc›yor.

‹flte bu çabalar, sonunda

Hamas ile El Fetih’in, ortak

Filistin hükümeti kurma ve

devletleflme ad›mlar›n› bir-

likte atma karar› almas›na

yol açt›. Geliflme ‹srail’de

büyük tepki yaratt›. Ülkenin

›rkç› e¤ilimleri ile tan›nan

D›fliflleri Bakan› Lieberman,

bu karar›n, ‹srail’in bugüne

kadar destekledi¤i, Bat› fie-

ria’daki Filistin yönetiminin

bafl› Mahmud Abbas’›n iha-

neti oldu¤unu savundu.

Amerikan Kongresindeki

Yahudi lobisi ise hemen

harekete geçerek, Ameri-

kan yönetiminin, El Fetih

yönetimine yapmakta ol-

du¤u yard›mlar› durdur-

mas› için bir kampanya

bafllatt›. Amerikan Kon-

gresinin ‹srail yanl›s› tem-

silcilerinin Mahmud Ab-

bas’a yazd›klar› mektupta,

ABD’nin, El Fetih yöneti-

mine, ‹srail ile adil ve kal›-

c› bir bar›fl anlaflmas› im-

zalamas› kofluluyla maddi

yard›mda bulundu¤unu,

Hamas ile kurulacak bir

hükümete, ABD’nin yar-

d›m etmesinin mümkün

olmad›¤› vurguland›. Terö-

rist unsurlar›n bulundu¤u

bir hükümet ile Amerikan

yönetiminin iliflkisini der-

hal ask›ya almas› gerekti¤i

de ayn› mektupta yer alan

bir di¤er ifadeydi.

Filistin’de Hamas ve
El Fetih Buluflmas›

Tunus ve M›s›r diktatörlerine karfl› halk›n ayaklanmas›yla
bafllayan Arap Bahar›, yani Orta Do¤u’daki demokrasi rüz-

gar›, Libya ve Suriye’deki kanl› çat›flmalar ile t›kanm›fl görü-
nüyor. Suriye’de, iktidar›, babas› Haf›z Esad’›n ölümünden
sonra devralan ve dünyaya, genç, iyi e¤itimli, küresel dengele-
re aç›k ve reformcu bir görüntü veren Suriye lideri Beflar
Esad, demokrasi yanl›s› sivil ve silahs›z göstericilere karfl›
tank kullanarak, kolay teslim olmayaca¤›n› gösterdi.
Suriye’nin Deraa, Hama ve Kam›fll› kentlerinde, muhalefetin
yükselifli, buna karfl›l›k ifl bafl›ndaki Baas rejiminin çok sert
müdahalesi izlendi. Ba¤›ms›z kaynaklar, bugüne kadar, Suri-
ye polis ve askerinin, göstericilerden, yaklafl›k 500 kifliyi öldür-
düklerini savunuyorlar.
Beflar Esad, ülkedeki muhalefetin sokaklarda kendini göster-
di¤i ilk günlerde, reform sözü veren bir lider oldu. Esad, bu
çerçevede, hükümette köklü de¤ifliklikler yapt›, insanlar›n ar-
t›k asla kalkmayaca¤›na inand›klar›, ola¤anüstü hal uygula-
malar›n› sonland›rd› ve demokratikleflme için gerekli ad›mla-
r›n at›laca¤› sözünü verdi.
Buna karfl›l›k, ülkenin belirli kentlerinde gösteriler ve çat›fl-
malar sürdü. Beflar Esad’a göre, ülkenin demokrasi talebini
dile getirmesi normaldi; ama kendisinin yapt›¤› aç›klamalara
ra¤men, sokaklar›n hareketli oluflu, ancak d›fl güçlerin komp-
losu ile izah edilebilirdi.
Esad ve yönetim kadrolar›n›n bu yaklafl›m›, Suriye’deki çat›fl-
malar›n yükselmesine neden oldu. Bu süreçte, Türkiye, fiam
ile kurmufl oldu¤u yak›n iliflkilere dayanarak, geliflmelerin
kontrolden ç›kmamas› için tavsiye nitelikli giriflimlerde bulun-
du. fiam’a giderek Beflar Esad baflta, Suriyeli yetkililer ile
Baflbakan Tayyip Erdo¤an ad›na konuflan M‹T Müsteflar› Ha-
kan Fidan’›n, özellikle, “Sivil göstericilere karfl› tank kullan-
may›n” demesi dikkat çekiciydi.
Dünyadan gelen bütün uyar›lara ra¤men, Suriye, kanl› bir he-
saplaflman›n içinde bocalamaya devam etti. Güvenlik güçleri-
nin, özellikle Deraa, Hama gibi kentlerde çok say›da muhalifi
tutuklad›klar› biliniyor. Fakat fiam’daki kaynaklar, rejim aç›-
s›ndan as›l tehdidin, baflkent fiam’›n fakir semtlerinde büyü-
dü¤ünü vurguluyorlar. Bu kaynaklara göre, Suriye halk›, ülke-
nin yaflamakta oldu¤u ekonomik çöküntüden büyük ölçüde
rahats›z. ‹flsizlik inan›lmaz boyutlarda ve ülkenin c›l›z serma-
yesi, artan nüfusun ihtiyac›n› karfl›layacak yeni ifl alanlar›n›n
aç›lmas›na olanak tan›m›yor.
Suriye, uluslararas› ambargonun a¤›r bedelini de ödüyor. Bu
nedenle, fiam’›n gecekondu bölgeleri patlamaya haz›r barut
f›ç›s› gibi ve bu bölgelerden bafllayacak bir ayaklanman›n, Be-
flar Esad ve yönetimini çok zor durumda b›rakaca¤›na kesin
gözüyle bak›l›yor.

Suriye’de Gecekondu
Bölgelerinin Tehdidi
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Irak eski diktatörü Saddam
Hüseyin döneminde a¤›r

bask›lar gördüklerini söyle-
yerek, dünyan›n deste¤ini
kendi hareketlerine çekmeyi
baflaran, Kuzey Irakl› Kürt li-
derler Mesut Barzani ile Ce-
lal Talabani’nin, kendi oto-
nom bölgelerinde artan de-
mokrasi taleplerini askeri
müdahale ile engellemeye
çal›flmalar› dikkat çekti.
Irak’›n kuzeyini sarsan gelifl-
meler, Arap ülkelerinde ya-
flan›lan demokrasi rüzgar›-
n›n devam›nda geldi. Özellik-
le Süleymaniye ve Erbil’deki,
ayd›nlar›n liderli¤indeki üni-
versite ö¤rencileri, iki Kürt
liderin kurmufl olduklar› rüfl-
vet ve yolsuzlu¤a dayal› bask›
rejiminin sonlanmas› ve kali-
teli bir demokrasi için sokak-
lar› doldurdular.
Bu harekete ilk tepki, Er-
bil’deki seri tutuklamalar ol-
du. Mesut Barzani yönetimi,
Irak’›n kuzeyindeki, afliret
iliflkilerine dayal›, efl dost ka-
y›rmac›l›¤›n› öne ç›kartan,
özellikle de bas›n mensupla-

r› üzerinde a¤›r bask› uygula-
yan yönetim anlay›fl›n›n son-
lanmas›n› isteyenlere karfl›,
anti-demokratik sald›r›y› ter-
cih etti.
Celal Talabani’nin bir dönem
güçlü oldu¤u; ama günü-
müzde özgürlükçü Goran ha-
reketinin kontrolüne girdi¤i
bilinen Süleymaniye’de ise
daha vahim bir geliflme ya-
fland›. Talabani, Irak’›n fiii
as›ll› Baflbakan› Maliki’den
3000 asker istedi ve bu as-
kerleri, Süleymaniye’deki
bütün köfle bafllar›na yerlefl-
tirerek, muhalefetin gösteri-
lerine karfl› askeri gövde
gösterisinde bulundu.
Bu arada, Süleymaniye Üni-
versitesi’nin tamamen bo-
flalt›ld›¤›, pek çok muhalif is-
min de tutukland›¤› dikkat
çekti. Kaynaklar, Mesut Bar-
zani ile Celal Talabani’nin,
Erbil ve Süleymaniye’de,
kendilerine ba¤l› milisler ile
Irak askerlerini demokrasi
yanl›lar›na karfl› kullanmala-
r›ndan sonra, muhalefetin
ciddi flekilde silahl› direnifli

düflünmeye bafllad›¤›n› vur-
guluyorlar.
Bölgedeki demokrasi yanl›-
lar›n›n önemli bir bölümü
ise, bu tür bir davran›fl›n
ciddi tuzak anlam›na geldi-
¤ini, Talabani-Barzani ikili-
sinin, muhalefeti silahl› ça-
t›flmaya çekerek, ortadan
kald›rmay› amaçlad›klar›n›
savunuyorlar.
Bu arada, Irakl› özgürlükçü
gruplar taraf›ndan ortak im-
za ile yay›nlanan bildiride,
bölge halk›n›n iki diktatörün
birden gitmesi ve daha de-
mokratik bir yönetim kurul-
mas› için, 60 gün süreyle
yapt›klar› gösterilerin, a¤›r
bask›, iflkence ve tutukla-

malar ile bast›r›ld›¤› bildiril-
di. Irak’›n kuzeyindeki dikta-
törlere karfl›, dünyada hiç
kimsenin sesinin ç›kmamas›
da ayn› bildiride k›nanarak,
“fiu anda Mesut Barzani ve
Celal Talabani yönetiminin
bölge halk›na karfl› gelifltir-
di¤i bask›, Yemen, Libya ve-
ya Suriye’deki uygulamalar-
dan farkl› de¤ildir. Art›k on-
larca bilim adam› ve gazete-
ci hapistedir ve tutuklama-
larda iflkence normal uygu-
lama halini alm›flt›r. Dünya-
n›n liberal, demokrasi yanl›-
lar›n›n bölgedeki bask› ve
fliddete karfl› sessiz kalma-
s›n› anlamak mümkün de-
¤ildir” denildi.

Tacikistan, muhafazakar dini kitlelere yönelik siyaset ya-
pan ve “‹slamc›” olarak tan›mlanan tek “yasal” partiye sa-

hip Orta Asya ülkesi. Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan
ve K›rg›zistan’da, dini zeminli politika yapman›n imkan› yok.
Bu ülkeler, hemen güneylerindeki Afganistan ve Pakistan ile
Kafkasya’daki Çeçenistan’dan topraklar›na s›zabilecek ‹slami
hareketlerin derin endiflesini tafl›yorlar ve bu konuda Çin ile
Rusya yönetimleriyle yak›n çal›flma yürütüyorlar.
Tacikistan’da ise, ‹slami Ayd›nlanma Partisi (IRP), yaklafl-
makta olan seçimlere dönük çal›flmalar›n› normal bir flekilde
sürdürüyor. Partinin, 98 milletvekilli Tacikistan Parlamento-
su’nda henüz 2 temsilcisi var. Fakat yürüttü¤ü sis-
temli çal›flmalar ile Tacik halk›n›n önemli bir bö-
lümünün deste¤ini almaya bafllad›¤› biliniyor.
Partinin, 45 yafl›ndaki, iyi e¤itimli ve ça¤dafl
görünümlü lideri Muhiddin Kabiri, kamu-
oyunda hentbol sporuna olan düflkünlü¤üy-
le tan›n›yor. Ülkede, bu partinin silahl› ‹slami
hareketlerin uzant›s› oldu¤u ve toplumsal
huzursuzluklar› kendi ç›kar›na kullanmak için
özel politikalar üretti¤i yolunda yo¤un bir pro-

paganda var. Fakat IRS’nin, özellikle son dönemlerde, zorluk-
la karfl›laflan Tacik ailelere dönük sosyal yard›m program›, bu
partiye dönük endiflelerin giderek da¤›lmas›na neden oluyor.
Parti, fakir ve zor durumda kalanlara g›da yard›m› yap›yor,
ö¤renciler için burs programlar› düzenliyor. IRS’nin gönüllü-
lerinin, geçti¤imiz günlerde, Tacikistan’›n büyük bir sel fela-
keti yaflanan bölgesine devlet kurumlar›ndan önce yetiflme-
leri, çamur içinde insanlar›n kurtar›lmas› için çal›flmalar› ve
partinin felaket bölgesine hükümetten daha çok yard›m yap-
t›¤›n›n anlafl›lmas›, Tacikistan siyasetindeki IRS gerçe¤inin de
yükselmesine neden oldu.

Kabiri, son dönemde yapt›¤› aç›klamalarda, partisinin
asla ‹slami bir devlet kurma gibi gayreti olmad›¤›n›,

fakat toplumun ‹slam hassasiyetine sayg› göster-
mesi gerekti¤ine inand›¤›n› vurguluyor. Partiye
muhalif gruplar ise IRS’nin ‹slamc› devletler-
den ald›¤› paralar ile yo¤un propaganda sür-
dürdü¤ünü ve takiye yapt›¤›n› savunuyorlar.
Geliflmeler, bir Orta Asya cumhuriyetinin, ‹s-

lamc› bir partiyle, yo¤un siyasi geliflmeler ya-
flayaca¤›n› gösteriyor.

MSI Dergisi - May›s 2011 www.milscint.com

Irak’›n Kuzeyinde
fiiddet ve Bask›

Orta Asya’da ‹slamc› Partinin Yükselifli

©
A

m
er

ik
an

 S
av

u
n

m
a 

B
ak

an
l›

¤›







<<
  /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




