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

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yay›n Yönetmeni

Bir önceki say›m›zda, savunma sanayimizin kat etti-
¤i merhaleleri de¤erlendirmek aç›s›ndan, IDEF’leri
birer referans noktas› olarak de¤erlendirdi¤imizi
söylemifl ve flu cümleyi yazm›flt›k: “IDEF’in, yerli fir-
malar›m›z taraf›ndan sergilenen ürün ve çözümle-
rin, -özellikle de özgün olanlar›n›n- say›s›n›n gide-
rek daha da artt›¤›n›, kazan›lan kabiliyetlerin daha
da derinleflti¤ini göstermesi aç›s›ndan, önemli bir
dönüm noktas› olaca¤›n› düflünüyoruz.”

Öyle de oldu…

Bir di¤er tespitimizi de 2009 y›l›ndaki IDEF’in ard›n-
dan yapm›flt›k. IDEF’in, TSK’ya pazarlanmaya çal›fl›-
lan ürünlerin sergilendi¤i bir fuar görünümünden
ç›kt›¤›na, özellikle ürünlerini do¤rudan satma flans-
lar›n›n az oldu¤unu gören yabanc› firmalar›n Türk
Savunma Sanayisi ile ifl birli¤ine yöneldi¤ine iliflkin 2
y›l önce tespit etti¤imiz bu durumla ilgili kaleme al-
d›¤›m›z flu sat›rlar›n da giderek daha fazla geçerlilik
kazanm›fl oldu¤unu görmek bizi ayr›ca mutlu etti:

“Yabanc› firmalar aç›s›ndan IDEF 2009'da en dikkat
çeken geliflme ise, son zamanlarda kendini hisset-
tiren zihniyet de¤ifliminin aç›kça görülmesi oldu.
Öyle ki; Türkiye'nin son dönemde ulusal savunma
sanayisini gelifltirme yönündeki kararl› tutumunu iyi
analiz eden yabanc› firmalar›n, do¤rudan sat›fl yeri-
ne, ortak üretim ve teknoloji transferi konular›na
vurgu yapt›klar› gözlemlendi.”

IDEF esnas›nda, bu do¤rultuda imzalanan ifl birli¤i
anlaflmalar›n›n say›s›na ve niteli¤ine bak›ld›¤›nda,
savunma sanayimizi çok daha parlak bir gelece¤in
bekledi¤ini düflünüyoruz.

IDEF özel sayfalar›m›zda, kat›l›mc›lar aç›s›ndan en
genifl flekilde ele almaya çal›flt›¤›m›z bu geliflmele-
re burada de¤inmeyece¤iz. Ancak, sizlerle paylafl-
mak istedi¤imiz baflka tespitlerimiz var.

Her fleyin ötesinde, öngörülerimizi hakl› ç›karan bir
IDEF’i geride b›rakt›k.

Öncelikle, sürekli ç›tay› daha yukar›ya tafl›yan
IDEF’in bu noktaya gelmesinde eme¤i olan, baflta
Genel Müdür Hayrettin Uzun olmak üzere, TSKGV
yetkililerinin eline sa¤l›k. Fuar organizasyonunu
üstlenen ve bir önceki IDEF’e k›yasla çok daha ba-
flar›l› bir performans sergiledi¤ini gözlemledi¤imiz
TÜYAP’›n yetkililerini de unutmayal›m. Yurt d›fl›nda-
kiler de dahil her fuar›n kaderidir; özellikle otopark
ve girifl-ç›k›fllarda yaflanan s›k›nt›lardan kaynakla-
nan flikâyetler, bazen fuarda yaflanan geliflmeleri
bile gölgede b›rak›r. Bu aç›dan, IDEF 2011’in, flimdi-
ye kadar kat›ld›¤›m›z tüm fuarlar aras›nda, en bafla-
r›l› organizasyon oldu¤unu belirtmeliyiz.

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün aç›l›fl›n› yapmas›
ve bu durumun beraberinde getirdi¤i büyük bas›n il-
gisinin, IDEF’in marka de¤erinin artmas›na son de-
rece olumlu bir katk›da bulundu¤unu da ekleyelim.

IDEF mi ‹stanbul mu?
Madalyonun di¤er taraf›na bakacak olursak…

Yine biraz geçmifle gidelim ve 2003 y›l›ndaki IDEF’in
ard›ndan kaleme ald›¤›m›z, “Acaba fuar için seçilen
alan m› yanl›fl? Denize k›y›s› olan bir fuar alan› daha
çok ve daha aktif kat›l›mc› çekmez mi? Örne¤in ‹s-
tanbul ya da ‹zmir. Özellikle ‹stanbul k›talararas› bir
köprü ve deniz yoluyla gelebilecek sistemler aç›s›n-
dan ulafl›m maliyetleri de çok düflük.” sat›rlar›n› ha-
t›rlayal›m. Baflta bu cümlelerimiz büyük tepki çek-
mifl olsa da sonuçta IDEF ‹stanbul’a geldi. ‹kinci fua-
r›n ard›ndan da bu durumdan genel bir memnuniyet
oldu¤unu gördük.

Fakat bizlerle paylafl›lan baz› yorumlar, “Acaba ‹s-
tanbul, biraz maksad›n› m› aflt›?” sorusunu akl›m›za
getiriyor.

Neden mi?

Baz› kat›l›mc› firmalar›n, heyetlerin, fuarla de¤il de
‹stanbul ile ilgilenmesi ve ‹stanbul’un IDEF’in önüne
geçti¤ine dair yorumlar yapmas›, nedenlerden biri.

Özellikle havac›l›k taraf›n›n, fuar›n yeri itibariyle bi-
raz zay›f kalmas›, uçak ve helikopterler gibi hava
platformlar›n›n sergilenemeyifli bir di¤er neden.

Bir baflka neden de tedarik makamlar› aç›s›ndan
ifller yolunda gitse de nihai kullan›c› olan Türk Si-
lahl› Kuvvetleri cephesinden kat›l›m›n, her zaman
oldu¤u gibi elefltiri oklar›n›n hedefinde yer almas›y-
d›. Ama bu sefer flikâyetin kayna¤›, kat›l›m düzeyi-
nin en üst seviyede gerçekleflmifl olmas›yd›. Genel-
kurmay Baflkanl›¤›, Milli Savunma Bakanl›¤›, kuv-
vet komutanl›klar›, Jandarma Genel Komutanl›¤› ve
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›n›n tedarikten sorumlu
makamlar›, kendileri için haz›rlanan görüflme ofis-
lerinde, kat›l›mc›lar ve davetli delegasyonlarla gö-
rüflme imkân› bulsalar da bu durum, küçük ölçekli
firma temsilcilerinin beklentilerini pek karfl›lama-
m›fl görünüyordu. Özetle, bizim ürünlerimizi ve çö-
zümlerimizi generallerimize de¤il, onlar›n alt›nda
görev yapan subay ve astsubaylara anlatmam›z ge-
rekiyor diyen küçük ölçekli firma temsilcileri, bu
duruma neden olarak da IDEF’in Ankara’dan uzak-
ta olmas› nedeniyle, bu personelin fuara gelmeme-
sini gösteriyordu. IDEF’in, sadece ana yüklenicileri
de¤il küçük ölçekli firmalar› da kucaklayan bir fuar
olmas› aç›s›ndan, bu konuya bir çözüm getirilmesi
beklentisi hâkim.

IDEF’in ard›ndan söyleyeceklerimiz, ana hatlar›yla
bunlar. Ama küçük bir ekleme daha: Firma temsil-
cilikleri, kat›l›mc› say›s›na dâhil edilmeseydi daha iyi
olaca¤›n› düflünüyoruz.

Bir sonraki fuara dair bizleri hangi sürprizlerin bek-
ledi¤ini zaman gösterecek…

Gelecek say›da görüflmek dile¤iyle…

IDEF Madalyonunun ‹ki Yüzü
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fiam’›n yaklafl›k 20 
kilometre güneybat›s›na
do¤ru ilerledi¤inizde,

dünya arkeoloji envanterinde
Tell Ramad olarak
adland›r›lan bir tarihi kentin
kal›nt›lar›na ulafl›yorsunuz.
Hermon Da¤›’n›n hemen
eteklerindeki bu alan,
1930’lu y›llarda Frans›zlar
taraf›ndan ortaya ç›kar›lm›fl.
Burada bulunan tarihi 
eserlerde gerçeklefltirilen
karbon-14 testleri, bölgenin
MÖ 9000’li y›llardan kald›¤›n›
ortaya koymufl! Dünyan›n en
eski kentlerinden biri olarak
adland›r›lan ‹stanbul’un,
“ispatlanm›fl” tarihinin 
8000 y›l oldu¤unu
düflünürsek, çok önemli 
bir zaman diliminden söz
ediyoruz fiam için…
fiam’›n merkezinde, 
bir yolcunun
karfl›laflabilece¤i en 
anlaml› tarihi eser ise, 
Emevi Camisi kuflkusuz.
Caminin bulundu¤u bölge,
insanl›k aç›s›ndan çok özel
bir anlama sahip: Emevi
Camisi’nin bulundu¤u alan,
hiç aral›ks›z dua edilen ve
11.000 y›ld›r çeflitli tanr›lara
yakar›lan tek toprak olarak
biliniyor. fiam’› kuran ilk
kavim, Aramiler idi ve bu
kavimin büyük tanr›s›
Hadad-Raman ad›n›
tafl›yordu. ‹nsanlar, Emevi
Camisi’nin bulundu¤u yerde
yapt›klar› büyük tap›nakta
Hadad-Raman’a dua ettiler.
Sonra… Romal›lar geldi ve
Hadad-Raman’›n yerini 
Zeus ald›. Romal›lar
ilerleyen y›llarda, burada, 
bu kez de en büyük tanr›lar›
Jüpiter ad›na dev bir tap›nak
infla ettiler.
Takvimlerin MS 391 y›l›n›
gösterdi¤i günlerde ise
dönemin Bizans ‹mparatoru
Birinci Teodosius’un emriyle
pagan kültürünün en büyük
mabedi olarak tarihteki 
yerini alan Jüpiter tap›na¤›
Aziz Yahya’n›n ad›yla 
kiliseye çevrildi…
fiam 634 y›l›nda
Müslümanlar›n eline geçti.

Aziz Yahya Kilisesi’nin 
bulundu¤u yerde infla edilen
Emevi Camisi’nin temeli de
706 y›l›nda at›ld›. Emevi

Camisi, her zaman ‹slam
âleminin en önemli 
mabetlerinden biri 
olarak adland›r›ld›…

Orta Ça¤›n Haçl› Ordular›’na
karfl› ‹slamiyet’in k›l›c›
görevini üstlenen ünlü
Müslüman komutan
Selahaddin-i Eyyübi de 
bu caminin hemen yan›ndaki
türbesinde sürdürüyor 
sonsuz uykusunu…

Hava fiehitleri’ne
Sayg›
Bütün bu detaylar› 
anlatmam›n bir nedeni var:
Emevi Camisi’nin yan›
bafl›nda, Selahaddin-i
Eyyübi’nin hemen ayak
ucunda üç mezar var. Emevi
Camisi’ne yolunu, özellikle
bir cuma namaz›nda

Türk Hava
Kuvvetlerinin 
Anlam›

Suriye’nin baflkenti fiam, insanl›¤›n en eski yerleflim
birimlerinden biri… Tarihçiler, Orta Do¤u ve Akdeniz’in
bütün uygarl›klar›n›n izlerini tafl›yan bu kentin, 
hiç ara vermeden yaklafl›k 11.000 y›ld›r ayakta
durdu¤unu söylüyorlar.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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düflüren her milletten
Müslüman›n durup, özellikle
ruhlar›na Fatiha okuduklar›
üç isim: Türk havac›l›k 
flehitleri Yüzbafl› Fethi,
Üste¤men Sad›k ve
Üste¤men Nuri.
‹nsanl›¤›n yak›n tarihi, 
Wilbur ve Orwille Wright
kardefllerin motorlu bir
uça¤› havaland›rmay›
baflard›klar› günü, 
17 Aral›k 1903 olarak 
gösteriyor.
Wright Kardefller’in 
uçurmay› baflard›klar› uçak,
asl›nda insanl›¤›, bugün
uzay›n derinliklerine kadar
tafl›yan bir geliflim çizgisinin
ilk ad›m›yd›…
Dünya, 20’nci yüzy›la 
büyük paylafl›m savafllar›n›n
uzaktan esmeye bafllam›fl
sert siyasi rüzgârlar›n›n 
etkisi alt›nda girmiflti ve
havac›l›k, sivil yaflamdan
çok, askeri amaçl› olarak
geliflmesini sürdürdü.
O günün ekonomisi, 
insanlar›n en h›zl› flekilde 
bir yerlere ulaflmas›n› ve
ticaretin h›z kazanmas›n›
sa¤lam›yordu belki; 
ama ordular, hava 
kuvvetlerinin, gelece¤in
savafllar›nda en önemli
görevleri üstlenece¤ini
hemen anlam›fllard›…
‹flte… ‹nsanl›k tarihinin en
eski ibadet topraklar›nda
yatan üç havac›l›k flehidimiz
de çalkant›l› günler yaflayan
bir imparatorlu¤un son 
günlerinde imkâns›z görülen
bir ifli baflarmak için yola
ç›kan ve sadece bayraklar›
için de¤il, bütün insanl›k 
için canlar›n› feda eden
insanlard›…

Bir Büyük Serüvenin
Bafllang›c›
Takvimlerin 1914 y›l›n› 
gösterdi¤i günler, Osmanl›
‹mparatorlu¤u için hayli 
zorluklar ile doluydu… 
1912 y›l›ndaki Balkan
Harbi’ni a¤›r bir yenilgiyle
sonland›ran ve Avrupa
topraklar›ndan geri çekilmek
zorunda kalan ‹mparatorluk
için yüksek morale ihtiyaç
vard›. Dönemin Genelkurmay
Baflkan› Enver Pafla’n›n, 
iki uçakl›k özel bir filo
oluflturulmas›n› ve Türk
havac›lar›n ‹stanbul’dan
Kahire’ye kadar uçarak
insanl›k aç›s›ndan çok
önemli bir baflar›ya 
imza atmalar›n› istemesinin
temelinde bu düflüncenin
yatt›¤› biliniyor.
Bleriot marka “Muavenet-i
Milliye” uça¤›nda, Yüzbafl›
Fethi ve yard›mc›s› Sad›k
Bey, Deperdussine marka
“Prens Celaleddin” uça¤›nda
ise Üste¤men Nuri ve
Yüzbafl› ‹smail Hakk› Bey,
Wright Kardefller’in 
ilk uça¤› uçurmalar›ndan
sadece 11 y›l sonra, bu
müthifl deneme için 
havaland›lar.

Türk Havac›l›¤›: 

Öncü Kuvvet 
Kaynaklar, bu dört kahraman
insan›n üniformas›n› tafl›d›klar› 
hava kuvvetleri için flöyle
yaz›yor: “Dünyan›n ilk askeri
havac›l›k teflkilatlar›ndan 

biri olan Türk Hava
Kuvvetlerinin tarihçesi, 1909
y›l›na kadar uzanmaktad›r.
Türk Ordusunda havac›l›kla 
ilgili ilk çal›flmalara 1909
y›l›nda bafllanm›fl, 1910
y›l›nda bu çal›flmalar
gelifltirilmifl ve Avrupa'ya 
bir inceleme kurulu, Paris'te
toplanan Uluslararas›
Havac›l›k Konferans›'na da
bir heyet gönderilmifltir.
1910 y›l› sonlar›na do¤ru 
ise, art›k Türk Ordusunda
havac›l›k konusunda kesin
karar verilmifl ve havac› 
personel yetifltirilmek üzere
birkaç subay›n Avrupa'ya
e¤itime gönderilmesi
öngörülmüfltür. Ancak, 
Türk Ordusu'nun yüksek
komuta kat›nda, havac›l›k
alan›nda al›nan bu önemli
karara ra¤men, ülkenin 
o tarihlerde içinde 
bulundu¤u mali zorluklar
nedeniyle gerekli ödenek
bulunamam›fl ve 1910 y›l›nda
bu emrin gere¤i yerine 
getirilememifltir. Milli 
savunma bak›m›ndan,
havac›l›¤›n gelecekteki 
önemini gören Harbiye
Bakan› Mahmut fievket
Pafla, konuyla yak›ndan
ilgilenmeye devam etmifl 
ve 28 Haziran 1911'de
yap›lan s›navda en yüksek
notu alan Süvari Yüzbafl›
Fesa ile ‹stihkâm Te¤men
Yusuf Kenan Beyler, uçufl
e¤itimi için Temmuz 
1911'de Fransa'daki 

Bleriot Fabrikas›'n›n uçufl
okuluna gönderilmifltir. 
Bu geliflmelerin oldu¤u
s›ralarda, yani 1911 y›l›nda,
Kurmay Yarbay Süreyya
(‹lmen) Bey, havac›l›k
teflkilat›n› kurmakla
görevlendirilmifl ve Türk
Ordusunun ilk resmi
havac›l›k kuruluflu da,
Harbiye Bakanl›¤› Fen
K›talar› Müstahkem Genel
Müfettiflli¤inin 2'nci flubesi
bünyesinde "Havac›l›k
Komisyonu" ad›yla 1911
y›l›nda faaliyete geçirilmifltir.
Böylece, günümüzdeki 
modern ve ileri teknolojiye
sahip olan havac›l›¤›n ilk
temeli olarak kabul edilen,
17 Aral›k 1903 tarihinde
Wilbur ve Orwille Wright
kardefllerin ilk motorlu 
uça¤› sembolik anlamda da
olsa havaland›rmay›
baflarmalar›ndan 8 y›l sonra
ve 1909-1912 y›llar› aras›
askeri havac›l›k teflkilatlar›n›
kuran ABD, Fransa, ‹ngiltere,
Almanya, ‹talya, Avusturya 
ve Rusya ile hemen hemen
ayn› y›llarda, Türk askeri
havac›l›k teflkilat› da dünya
havac›l›k teflkilatlar›n›n 
ilk s›ralar›nda yerini alm›flt›r.”

Milletin Kalbine
Gömülmek
Kaynaklar, bu dünyan›n 
öncü hava kuvvetlerinin 
dört kahraman evlad›n›n
Kahire seferini de flöyle
aktar›yorlar:

fiam’da bulunan Türk Hava fiehitli¤i
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“Seyahat, 8 fiubat 1914’de
‹stanbul Yeflilköy’den
ya¤murlu bir havada
merasimle bafllam›flt›r.
Törene Enver, Talat ve
Cemal Paflalar kat›lm›flt›r.
fiam’a ulaflan Fethi Bey ve
Ras›t Sad›k Bey, Kudüs’e 
gitmek için 27 fiubat’ta
fiam’dan havalanm›fllar,
bir süre sonra uçaklar›
Taberiye Gölü yak›nlar›nda
deniz seviyesinden 212 m
alçakta bulunan kayal›k 
bir yerde düflmüfl ve her 
ikisi de flehit olmufltur.
Kazan›n nas›l meydana
geldi¤i kesin olarak
anlafl›lmam›fl, ancak 
kazaya kötü hava flartlar›
veya teknik bir ar›zan›n
sebep oldu¤u üzerinde
durulmufltur. Ülke büyük bir
üzüntüye kap›lm›fl, flehitler
fiam’a getirilerek bir törenle
Selahaddin Eyyübi Türbesi
arazisine defnedilmifllerdir.
Harbiye Bakanl›¤› bu ekibin
yerine, yeni bir üçüncü 
ekibin seyahate ç›kmas›n›
kararlaflt›rm›flt›r. 6 Mart
günü “Ertu¤rul” adl› Bleriot
marka bir uçak ile 
‹stanbul’dan yola ç›kan 
Pilot Salim ve Ras›d› Kemal
Beyler ancak Edremit’e
kadar gidebilmifllerdir.

2’nci ekip olan Nuri ve ‹smail
Hakk› Bey ise Yafa’ya
ulaflm›fllar, 11 Mart’ta
Yafa’dan hareket esnas›nda
irtifa almak için u¤rafl›rken
uçaklar› h›z kayb›na
u¤rayarak denize
düflmüfltür. Yard›m 
gelinceye kadar Nuri Bey
bo¤ulmufl, ‹smail Hakk›
Bey ise kurtar›lm›flt›r. 
Nuri Bey’de fiam’da di¤er
flehitlerimizin yan›nda
defnedilmifltir.

100. Y›lda Bir 
Dünya Devi
Bütün bunlar›, her zaman
tarihe damgas›n› vurma
becerisini göstermifl bir 
millet olman›n zorluk ve
fedakârl›klar ile dolu
yollar›n› hat›rlatmak için
yaz›yorum. Türk Hava
Kuvvetlerinin 2011’i
100’üncü kurulufl y›ldönümü
etkinlikleri içinde idrak
etmesi anlaml›d›r.
Bu, sadece Türkiye için 
de¤il, bütün dünya 
aç›s›ndan anlaml›d›r.
Kutlamalar ayn› zamanda
insanl›¤›n havac›l›k tarihinin
tamam›n›n izlerini 
tafl›maktad›r.
Türk Hava Kuvvetleri, 
teknik alt yap›s›, savafl

kabiliyeti, e¤itim kalitesi
ile dünyan›n önde gelen
stratejik güçlerinden biri
olarak de¤erlendiriliyor…
Yüksek savafl kabiliyetini 
her zaman ispatlam›fl, 
özellikle, So¤uk Savafl’›n
sonlanmas›ndan sonra 
patlak veren bölgesel
çat›flmalara Birleflmifl
Milletler kararlar› 
do¤rultusunda müdahale
eden uluslararas› güçte
üstün kabiliyetini 
göstermifl bir hava
kuvvetinden 
söz ediyoruz…
Havac›l›¤›n henüz 
emekleme döneminde, 
o dönem için imkâns›z 
kabul edilen uçufl 
denemelerini
gerçeklefltirmeyi göze 
alm›fl kahramanlar›n 
torunlar›, bugün gözlerini
uzaya dikmifl durumdalar…
Kendi mühendisi ve teknik
adam›n›n üretti¤i Göktürk
uydusunu uzaydaki yerine
yerlefltirmeye haz›rlanan
Türkiye’nin, 2020’li y›llarda
ilk uzay adam›n› göndermesi
de normal karfl›lanmal›… 
F-16 üretim projesi ile
havac›l›k teknolojisinde 
dev bir ad›m atan, ça¤›n en
geliflmifl savafl uça¤› 

projesinin ana ortaklar›ndan
biri olan bir ülkeden 
söz ediyoruz…
Türkiye; Amerikal› 
astronot Neil Armstrong, 
16 Temmuz 1969 günü 
aya ilk ayak basan 
insan oldu¤unda, 
bu tarihi geliflmeyi 
-ne yaz›k ki- televizyon
ekranlar›ndan 
seyredemeyen, ancak, 
radyodan yap›lan yay›ndan
“duyabilen” bir ülkeydi!
Sadece 42 y›l önce,
insanl›¤›n aya yolculu¤unu
televizyon yay›n› olmad›¤›
için takip edemeyen bir
ulusun, bugün hava
kuvvetleriyle geldi¤i 
nokta çok önemlidir…
“Küresel satrançta”, 
güçlü hava kuvvetleriyle 
en önemli oyunculardan 
biri olan, insanl›¤›n girmekte
oldu¤u siber tehditler
ça¤›nda ise en kararl›
yap›lanmalar› gerçeklefltiren
Türkiye, y›llar›n› bofla
geçirmedi¤ini gösteren 
bir devlettir.
Türk Hava Kuvvetlerinin
100’üncü y›l›, batan bir
imparatorlu¤un küllerinden
do¤an bir cumhuriyetin
baflar› öyküsünün 
sembolüdür…





Ülkemizde havac›l›k
konusunda mühendislik

e¤itimi verilen iki fakülteden
birisi olan ‹stanbul Teknik
Üniversitesi (‹TÜ) Uçak ve
Uzay Bilimleri Fakültesi,
hâlihaz›rda Türk Havac›l›k 
ve Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi)
ve TUSAfi Motor Sanayii A.fi.
(TEI) ile yürüttü¤ü uzun
dönemli staj (Co-Op)
çal›flmalar›na bir yenisini
daha ekledi. EA Havac›l›k
A.fi. ve ‹TÜ Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi, e¤itimini
sürdüren dördüncü s›n›f
ö¤rencilerinin 12 ila 24 
haftal›k bir staj imkân›na
sahip olmalar›n› kapsayan
bir protokole, 6 May›s’ta
imza att›. ‹TÜ Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Ayd›n M›s›rl›o¤lu,
Uçak Mühendisli¤i Bölüm
Baflkan› Prof. Dr. M. Adil
Yükselen ve EA Havac›l›k
Yönetim Kurulu Baflkan› 
K. Ekim Alptekin’in yan› s›ra
Eclipse Aerospace’in
merkezi olan
Albuquerque’deki uçak 
fabrikas›nda tasar›m ve 
üretim sahas›nda staj
yapacak ilk ö¤renci olan
Özgür Helvac›o¤lu’nun da
kat›l›m›yla gerçeklefltirilen
törende imzalanan protokole
göre; staj süreleri boyunca

ö¤rencilerin tüm ulafl›m ve
konaklama masraflar› da 
EA Havac›l›k taraf›ndan
karfl›lanacak.
Bu anlaml› törende ilk
olarak söz alan EA Havac›l›k
Yönetim Kurulu Baflkan›
Alptekin, Türkiye’nin, 
kullan›c› olarak havac›l›kta
oldukça ilerleyerek çok
önemli bir noktaya geldi¤ini
söyledi. Hava arac› üretimi
taraf›nda da geliflmeler
olmas›na karfl›n henüz
hedeflenen noktada 
olunmad›¤› belirten
Alptekin, bu hedeflere
ulaflabilme yolunda, 
insan gücü ve e¤itimin 
önemine dikkat çekti. 
‹TÜ yetkililerinin kendileriyle
ayn› vizyonu paylaflmas›n›n,
bu önemli projeyi hayata
geçirebilmeleri aç›s›ndan
önem tafl›d›¤›n›n da alt›n›
çizen Alptekin, amaçlar›n›n
ö¤rencileri yaln›zca yurt
d›fl›na göndermek
olmad›¤›n›, ö¤rencileri, 
staj sürecince edinecekleri

bilgi ve tecrübeleri, 
ülkemize aktarmaya teflvik
ettiklerini özellikle 
vurgulad›. Alptekin, 
ülkemizde bulunan havc›l›k
altyap›s›n›n, deneyim ve
insan gücü ile birleflti¤i 
taktirde, Türkiye’nin
havac›l›k pastas›ndaki
pay›n›n daha da artaca¤›na
da dikkat çekti.
Hâlihaz›rda TUSAfi ve 
TEI ile yürüttükleri 
Co-Op programlar›na, 
EA Havac›l›k gibi büyük
önem verdikleri bir firmay›
daha eklediklerini belirten
‹TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri
Fakültesi Dekan› Prof. 
Dr. M›s›rl›o¤lu ise 
uluslararas› ABET 
akreditasyonuna sahip
e¤itim program› sayesinde,
ö¤rencilere verilen 
diplomalar›n dünyan›n her
yerinde geçerli oldu¤unu ve
bu staj sayesinde de 
ö¤rencilerin profesyonel
geliflimlerinin daha üst 
noktalara tafl›naca¤›n› 

vurgulad›. EA Havac›l›k’›n
k›sa zamanda dünya
havac›l›k sektörüne yapt›¤›
katk›lar›n Türkiye’deki 
sivil havac›l›¤›n ve uçak 
üretiminin gelifliminde
büyük rol oynayaca¤›na
inand›¤›n› söyleyen Prof. 
Dr. M›s›rl›o¤lu, ‹TÜ’nün
üniversite-sanayi ifl birli¤i
at›l›mlar›na paralel olarak,
ö¤renci seviyesinde
bafllayan bu iliflkinin, farkl›
platformlarda da ortak
çal›flmalara yol açaca¤›n›
sözlerine ekledi.
Türkiye’de havac›l›¤›n daha
da geliflmesi için gerekli
insan kayna¤›n›n
art›r›lmas›na yönelik olarak
‹TÜ ile birlikte önemli 
bir projeye imza atan 
EA Havac›l›k, Eclipse
Aerospace’›n kurucu orta¤›
olarak, 2009 y›l›nda
havac›l›¤a ad›m att›. Dünyan›n
ilk çift motorlu hafif jeti olan
Eclipse 500’ün Avrupa, Rusya
ve Orta Do¤u sat›fl 
temsilcili¤ini de üstlenen 
EA Havac›l›k, ‹stanbul
Atatürk Havaliman›’nda yer
alan Avrupa’n›n ilk Eclipse
Aerospace Platin Servis
Merkezi ile de dünyadaki
yaklafl›k 260 farkl› Eclipse
500 kullan›c›s›na bak›m,
onar›m ve gelifltirme
hizmetleri sunuyor. Uygun
fiyat› ve operasyonel
kabiliyetleri ile tercih 
edilen hafif jetlerden biri
olan Eclipse 500, en yak›n
rakibinden yüzde 40 daha az
yak›t harcamas›yla öne
ç›k›yor.

SAVUNMA
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EA Havac›l›k
ile ‹TÜ
Gelece¤e
Yat›r›m
Yap›yor
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Z›rhl› muharebe araçlar› 
konusundaki tasar›m ve üretim

kabiliyetleriyle dünyaya parmak
›s›rtan FNSS Savunma Sistemleri A.fi.
(FNSS)'nin Malezya Silahl›
Kuvvetlerinin 8x8 Tekerlekli Z›rhl›
Muharebe Arac› (AV8) ihtiyac›n›
karfl›lamak üzere bafllatt›¤› projede,
önemli bir aflama geride b›rak›ld›.
FNSS'nin bu projedeki ifl orta¤›
Malezya’n›n DRB Hicom Defense
Technologies Sdn Bhd. (DEFTECH)
firmas› ile tasar›m, gelifltirme, üretim
ve lojistik deste¤ine iliflkin olarak 22
fiubat'ta imzalanan ön sözleflmeyle
olgunlaflan proje, 4 May›s’ta kabul
mektubunun imzalanmas›yla da
resmi olarak yürürlü¤e girdi.
Türkiye'de, tek kalemde 
gerçeklefltirilen en büyük savunma
sistemi ihracat sözleflmesinin hayata
geçirildi¤i proje kapsam›nda, Malezya
Silahl› Kuvvetleri için 12 de¤iflik 
konfigürasyondaki 257 adet AV8'in
gelifltirme çal›flmalar› ve üretimi
gerçeklefltirilecek. Mevcut bedeli
yaklafl›k 559 milyon dolar olan 
projenin bedeli, zaman içerisinde
yap›lan görüflmelere ba¤l› olarak
faaliyetlerin genifllemesiyle 
600 milyon dolar›n üzerine ç›kma
potansiyeli de tafl›yor.
7 y›lda tamamlanmas› öngörülen 
projenin ilk 2 y›l›nda, 2 farkl› 
konfigürasyonda prototip araç 

üretilerek test ve kalifikasyonlar›
tamamlanacak. Bu çal›flmalar›n
ard›ndan ise araçlar›n seri üretime
bafllanacak. FNSS'nin PARS 8x8 
tekerlekli z›rhl› arac› temel al›narak
gelifltirilecek araçlar, Malezya'n›n
ihtiyaçlar› göz önünde bulundurularak
her iki firman›n mühendisleri
taraf›ndan yeniden tasarlanacak ve
araçlar›n üretimleri ise Malezya'da
gerçeklefltirilecek.
DEFTECH firmas›na yap›lacak
teknoloji transferini ve araçlar
gelifltirilip üretildikten sonra üçüncü
ülkelere sat›fl hakk›n› da içeren proje
kapsam›nda, Malezya'n›n tekerlekli
z›rhl› araçlar konusundaki tasar›m,
gelifltirme, üretim ve lojistik destek
kabiliyetlerinin de daha ileri noktalara
tafl›nmas› hedefleniyor. Proje
süresince, araçlar›n gelifltirilmesi,
araç platformlar›n›n ortak üretimi, 
alt sistem entegrasyonu ve sistem
performans›ndan ise FNSS 
sorumlu olacak.

FNSS’nin ‹hracat Rekoru 
Resmiyet Kazand›

©
F
N

S
S

FNSS’nin, girdi¤i çok say›da testten aln›n›n ak›yla ç›kan PARS 8x8 arac›



Savunma sanayimizin en
büyük özel sermayeli

flirketi Otokar, ürün ailesine
ekledi¤i ARMA taktik 
tekerlekli z›rhl› arac› ile yeni
baflar›lar›n alt›na imza
atmaya devam ediyor. ARMA
6x6 Z›rhl› Muharebe Arac›,
pazara sunulmas›n›n
üzerinden daha 1 y›l bile
geçmeden, ikinci sipariflini
de yurt d›fl›ndan ald›. Taktik
tekerlekli z›rhl› araçlar
alan›nda dünyaca tan›nan bir
marka haline gelen Otokar,
siparifle konu olan ARMA
6x6 z›rhl› muharebe
araçlar›n›, 2012 y›l› içinde,
partiler halinde teslim 
edecek. Firma taraf›ndan 
6 Haziran’da yap›lan 
aç›klamada, sipariflin toplam
de¤erinin ise yedek
parçalar, e¤itim ve özel
ekipmanlar da dahil olmak
üzere yaklafl›k 63,2 milyon
dolar oldu¤u belirtildi.
Modüler bir platform olan
ARMA, tasar›m özellikleri
sayesinde, farkl› görevlere
uygun flekilde gelifltirilebiliyor
ve ihtiyaçlar do¤rultusunda,
farkl› silah ve kule 
sistemleri ile donat›labiliyor.
19 ton muharebe a¤›rl›¤›na

sahip olan ARMA 6x6,
sürücü ve komutan dahil
toplam 10 personel
tafl›yabiliyor. Arac›n sa¤ ön
taraf›na yerlefltirilen motoru
sayesinde genifl iç hacme
kavuflan z›rhl›da, araç içinde
ergonomik çal›flma ortam›
da sa¤lan›yor. Ba¤›ms›z
hidropnömatik süspansiyonu,
kilitli transfer kutusu 
özellikleriyle her arazi
koflulunda görev yapabilen
ARMA, amfibi operasyon
kabiliyetine de sahip. ARMA,
düflük dönüfl çap›, patlak gider
lastikleri, hesapl› yak›t 
tüketimi ve düflük 
operasyonel giderleri ile
dünyadaki benzerleri
aras›nda dikkat çekiyor.
Arac›n, balistik tehditlere ve
may›n tehdidine karfl› 
korumada etkin monokok
gövde yap›s›, may›na ve 
patlamaya karfl› korumal›
koltuk sistemleri ve Kimyasal
Biyolojik Radyolojik Nükleer
tehditlere karfl› koruma 
sistemleri sayesinde de
mürettebat güvenli¤i üst
seviyede tutuluyor.
Otokar’›n askeri araçlar›n›n

20’den fazla ülkede hizmet
vermesinden gurur 
duyduklar›n› belirten Otokar
Genel Müdürü Serdar
Görgüç, “Taktik z›rhl›
araçlar›m›z›n her geçen gün
daha fazla dünya ordusu
taraf›ndan tercih edilmesi,
Türk mühendisli¤inin
baflar›s›n› ve geldi¤i noktay›
göstermesi aç›s›ndan çok
önemli” dedi. Askeri araç
tasar›m, gelifltirme ve sat›fl
süreçlerinin çok uzun y›llar
sürdü¤ünü söyleyen 
Görgüç, yeni siparifle iliflkin
ise flunlar› söyledi:
“Savunma sanayisinde 
bir arac›n kendini 
ispatlamas› ve bir ordu
envanterine girmesi zorlu 
ve uzun süren bir süreçtir.
ARMA, tasar›m ve 
gelifltirme çal›flmalar›na 
3 y›l önce bafllad›¤›m›z ve
tamamen kendi
kaynaklar›m›zla finanse
etti¤imiz bir z›rhl› muharebe
arac› ailesi. ‹lk versiyonunu
6x6 z›rhl› muharebe arac›
olarak geçti¤imiz y›l 
tan›tm›fl ve daha Türk Silahl›
Kuvvetleri envaterine 

girmeden ilk sipariflimizi
alm›flt›k. Bugün ikinci
siparifli al›yor olmam›z, 
art›k dünyada Otokar taktik
z›rhl› araçlar›n›n kendisini
ispat etti¤inin bir göstergesi.
ARMA’ya olan bu talep, 
ayn› zamanda dünyada yeni
geliflen güvenlik tehditleri 
ve savunma ihtiyaçlar›
karfl›s›nda ne kadar do¤ru
bir z›rhl› muharebe arac›
tan›m› yapt›¤›m›z› da 
gösteriyor. ARMA 6x6,
sadece güvenlik seviyesi
ile de¤il, hareket kabiliyeti
ve modülerli¤i ile de 
ordular›n ihtiyaçlar›n› 
en iyi flekilde karfl›l›yor.
ARMA arac›n›n tant›m›n›
takiben k›sa süre içinde 
2 ayr› ihraç sözleflme ile
tedari¤e ba¤lanmas› bizce
çok önemli bir konudur. 
Bu siparifl, ilerleyen y›llarda
ARMA arac›m›z›n 
uluslararas› pazarlarda 
çok daha baflar›l› olaca¤›n›n;
bu ismin de COBRA 
arac›m›z gibi markalaflarak
Türkiye’nin önemli bir 
ihraç ürünü olaca¤›n›n bir
göstergesidir.”

SAVUNMA
HABER
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Otokar’a ‹kinci ARMA Siparifli
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Boeing’in radara 
yakalanmayan muharip

insans›z hava arac› (‹HA)
gelifltirme çal›flmalar›n›n 
bir parças› olan Phantom
Ray, ilk uçuflunu baflar›yla
gerçeklefltirdi. Firma
taraf›ndan 3 May›s’ta yap›lan
aç›klamaya göre, Mart
ay›nda yap›lan yüksek h›zl›
taksi testlerinde elde edilen
baflar›n›n ard›ndan,

27 Nisan’da, NASA’n›n
Dryden Uçufl Araflt›rma
Merkezi’nde gerçeklefltirilen
uçufl, yaklafl›k 17 dakika
sürdü. Uçufl s›ras›nda,
yaklafl›k 2300 metre irtifaya
ç›kan Phantom Ray, saatte
330 km’lik h›za ulaflt›.
Boeing’in, h›zl› prototipleme 

teknolojilerini de kullanarak
ileri teknolojili askeri ürünler
gelifltiren Phantom Works’ün
tasarlad›¤› sistemlerden
birisi olan Phantom Ray,
yak›nda gerçeklefltirecek
yeni testler öncesinde de
güven tazelemifl oldu.
Otonom olarak hareket eden

ve havada otonom olarak
yak›t ikmali yapabilecek
flekilde tasarlanan Phantom
Ray’in, istihbarat toplama,
keflif ve gözetleme, düflman
hava savunma sistemlerini
bast›rma ve elektronik 
taarruz gibi görevlerde 
kullan›lmas› planlan›yor.

Phantom
Ray
Gökyüzüyle
Tan›flt›
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Frans›z ve ‹talyan donanmalar›n›n ihtiyaçlar›
kapsam›nda, DCNS ve Fincantieri tersaneleri taraf›ndan

gelifltirilen çok rollü FREMM s›n›f› f›rkateynlerden ilki olan
Aquitaine, yaklafl›k 3 hafta süren seyir testlerinin ilk
bölümünü tamamlad›. Hava hedefleri ile su alt› ve su üstü
platformlar›n›n yan› s›ra kara hedeflerine karfl› da etkili
olacak flekilde tasarlanan s›n›f›n ilk gemisi Aquitaine,
testler s›ras›nda, seyrüsefer sistemlerinin ve manevra
kabiliyetinin yan› s›ra hibrit yap›daki CODLOG (Combined
Diesel eLectric or Gas) tahrik sisteminin performans›n›n da
kullan›c›lar›n beklentileriyle örtüfltü¤ünü göstermifl oldu.
DCNS taraf›ndan, 11’i Frans›z Donanmas› 1’i de 
Fas Donanmas› olmak üzere, toplam 12 adet infla 
edilecek FREMM s›n›f› f›rkateynler, Herakles çok 
fonksiyonlu radar›, MdCN seyir füzeleri, Aster hava 
savunma füzeleri ve Exocet MM40 güdümlü 
mermilerinin yan› s›ra MU90 torpidolar› da tafl›yacak.
DCNS cephesindeki May›s ay›n›n di¤er önemli geliflmesi de
aç›k denizlerde karakol görevinde kullan›lacak olan 
Gowind s›n›f› L’Adroit gemisinin 18 May›s’ta denize
indirilmesi oldu. Geçti¤imiz y›l›n May›s ay›nda k›za¤a konan
87 m’lik L’Adroit’in, 12 ay gibi çok k›sa bir süre içerisinde
denize indirilebilecek noktaya gelmifl olmas› da DCNS
aç›s›ndan dikkat çekici bir performansa iflaret ediyor.

DCNS taraf›ndan, yeni ve geliflmifl tasar›m ve üretim
metotlar› uygulanmas› sayesinde bu kadar k›sa sürede
tamamlan›p denize indirilebildi¤i belirtilen L’Adroit,
Haziran ay› içerisinde radar domu ve elektronik 
sistemlerinin entegrasyon ve testlerinin tamamlanmas›n›n
ard›ndan da yaz aylar›nda seyir testlerine bafllayacak.

DCNS Yaza 
Hareketli Giriyor
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Dünyan›n en büyük sivil helikopter üreticilerinden biri 

olan Eurocopter, farkl› helikopter konseptlerine yönelik

olarak yürüttü¤ü çal›flmalar›n bir ürünü olan X3 hibrit

helikopteri ile önemli bir baflar›ya daha imza att›. Yüksek

h›zlara ulaflabilmesi için hibrit itki sistemiyle donat›lan X3, 

12 May›s’ta yap›lan uçufl denemesinde, saatte 407 km’lik h›z

hedefini aflarak saatte 430 km h›za ulaflt›. Birkaç dakika

boyunca bu h›zda seyreden helikopterin, helikopterler için

çok yüksek olan bu h›za ulaflabilmesi için, itki sisteminin 

yan› s›ra diflli kutusu üzerinde de çeflitli gelifltirme

çal›flmalar› yap›ld›. Eurocopter yetkilileri, X3’ün, yap›lan 

deneme uçuflunda, otopilot kullan›lmadan da son derece

kararl› bir uçufl gerçeklefltirdi¤ine dikkat çekiyor. Firma

yetkilileri taraf›ndan verilen bilgilere göre; aktif ve pasif

titreflim sönümleyicilerin devre d›fl› oldu¤u durumlarda dahi

titreflim seviyesi son derece düflük olan helikopter, normal

bir helikopter için ulafl›lmas› imkâns›z olan h›zlara ulafl›rken

bir helikopterin sahip olabilece¤i di¤er tüm kabiliyetleri de

bünyesinde bar›nd›r›yor.

K üçük kalibreli silahlar,
entegre silah sistemleri

ve mühimmatlar konusunda
dünyan›n en eski ve en önemli
firmalar›ndan biri olan
Belçikal› FN Herstal, ‹ngiliz
Savunma Bakanl›¤›ndan 
yeni bir siparifl daha ald›.
2003'ten bu yana 5,56 mm
MINIMI hafif makineli 
tüfeklerini kullanan ‹ngiliz
Savunma Bakanl›¤›, bu 
sefer de 7,62 mm’lik MINIMI
hafif makineli tüfeklerinden
siparifl etti. Yap›lan

anlaflmaya göre; say›s›
176'ya kadar ç›kabilecek
olan 7,62 mm’lik MINIMI’leri
2011'in sonuna kadar 
kullan›c›s›na teslim edecek

olan FN Herstal, anlaflmada
opsiyon olarak yer alan 250
adet hafif makineli tüfe¤i ise
opsiyonun gerçekleflmesi
halinde 2012'den 2014'e

kadar olan 3 y›ll›k periyotta
teslim edecek. ‹ngilizlerin, 
8,4 kg a¤›rl›¤a sahip olan 
ve 5,56 mm’lik MINIMI ile de
benzer ergonomik yap›s›yla
dikkat çeken 7,62 mm’lik
MINIMI’yi seçmeden önce,
aylarca süren ve farkl› çevre
koflullar›nda gerçeklefltirilen
testler yapt›¤› da FN Herstal
taraf›ndan 6 Haziran’da
yap›lan aç›klamada verilen
bilgiler aras›nda yer al›yor.

Eurocopter X3 ile 
H›z S›n›rlar›n› Zorluyor

‹ngilizler FN Herstal'dan Vazgeçemiyor
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Tarih kitaplar›nda, donanmas›n›n büyüklü¤ü ve gücüyle
ad›ndan söz ettiren ‹ngiltere, gelecekteki nükleer

cayd›r›c›l›¤›n›n temellerini flimdiden atmak üzere Kraliyet
Donanmas›na yat›r›mlar›n› sürdürüyor. Bu kapsamda, 18
May›s’ta ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›ndan yap›lan aç›klamaya
göre, 2060’l› y›llara kadar ‹ngiltere’nin nükleer cayd›r›c›l›¤›n›
sa¤lamas› beklenen yeni nükleer denizalt›lar›n tasar›m
çal›flmalar›n›n bafllat›lmas› için dü¤meye bas›ld›. Vanguard
s›n›f› denizalt›lar›n yerini alacak olan ve ilk üretim karar›n›n
en erken 2016 y›l›nda al›nmas› beklenen nükleer
denizalt›lardan ilki, ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan
yap›lan hesaplamalara göre; 2028 y›l›nda göreve 
bafllayabilecek. Hâlihaz›rda kullan›lan bas›nçland›r›lm›fl su
reaktörü (Pressurised Water Reactor / PWR)’nin daha
geliflmifl versiyonu olan PWR 3 nükleer tahrik sisteminin
kullan›laca¤› denizalt›lar›n, daha uzun süre görev 
yapabilmesi ve düflük operasyon maliyetlerine sahip olmas›
bekleniyor. ‹lk etapta yaklafl›k 3 milyar poundluk bir 
bütçenin ayr›laca¤› projenin toplam maliyetinin ise 11 ila 
14 milyar pound civar›nda olmas› öngörülüyor.

‹ngiltere’den Nükleer
Denizalt›lara Yeflil Ifl›k

Havac›l›k ve savunma sektöründe

genifl bir yelpazede hizmet veren

Fokker Technologies grubu

firmalar›ndan biri olan Fokker Elmo,

Türkiye’ye yönelik yat›r›mlar›n›

artt›r›yor. Resmi aç›l›fl› 2008 

y›l›nda yap›lan ‹zmir’deki tesislerinde,

uçak ve uçak motorlar› için kablo sis-

temleri üreten Fokker Elmo, son olarak ‹zmir Ege

Serbest Bölgesi’nde yer alan tesislerini üçe katlayacak

yeni ve modern bir tesis kurabilmek için gerekli izinleri

ald›. Bürokratik onay sürecinin ard›ndan Faaliyet Lisans›

10 May›s’ta onaylanan Fokker Elmo, tesisin kurulma

çal›flmalar›n›n bafllat›lmas› için Ege Serbest Bölge

Kurucu ve ‹flleticisi A.fi. (ESBAfi) ile görüflmelerini

sürdürüyor. Boeing, Lockheed Martin, Airbus,

Pratt&Whitney, AgustaWestland, Raytheon ve k›sa bir

süre önce de S-70i ile Sikorsky’nin de dahil oldu¤u

müflterilerinin ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yönelik olarak

at›lan bu ad›m ile birlikte, firma, 2007 y›l›nda bafllatt›¤› 

büyüme sürecini, daha ileri bir aflamaya tafl›yarak 

kablo sistemleri konusunda dünyadaki sayg›n 

yerini daha da sa¤lamlaflt›racak gibi 

görünüyor.

Fokker Elmo 
‹zmir’e Kök Sal›yor
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Rusya'daki tüm helikopter
tasar›mc›lar›n› ve 

üreticilerini ayn› çat› alt›nda
toplayan Russian
Helicopters'e ba¤l› 
Ulan-Ude Aviation Plant,
Peru Savunma Bakanl›¤›n›n
siparifl etti¤i 6 adet 
Mi-171Sh askeri nakliye
helikopterinden ilk üçünü

teslim etmeye 
haz›rlan›yor. Firma
taraf›ndan 11 May›s’ta
yap›lan aç›klamada; 
Antonov An-124 nakliye
uça¤›yla Peru’ya 
gönderilecek helikopterleri,
2011’in ikinci yar›s›nda 
teslim edilecek di¤er 
3 helikopter izleyece¤i 

belirtiliyor. 2010 y›l›nda 
Peru Savunma Bakanl›¤› ile
Russian Helicopters
aras›ndan imzalanan
anlaflmaya göre; Rus firma,
helikopterler ve ilgili 
ekipmanlar›n teslimat›n›n
yan› s›ra uçufl ve mühendislik
ekibinin e¤itiminden de
sorumlu. Yaklafl›k 120 

adedi halihaz›rda 
görev yapan ve kullan›c›lar›
aras›nda Çek Cumhuriyeti 
ve H›rvatistan gibi baz› 
NATO ülkelerinin de 
bulundu¤u Mi-171Sh’lerin,
Peru’da, a¤›rl›kl› olarak
uyuflturucu kaçakç›l›¤›yla
mücadelede kullan›lmas›
bekleniyor.

Peru ‹lk 
Mi-171Sh’lerine
Kavufluyor

A lman Ordusu için seri üretimi devam eden ve Tiger taarruz ve destek

helikopterlerinin gelecekteki ana mühimmat› olarak görülen PARS 3 LR

güdümlü tanksavar füze sistemi, Tiger helikopterleri üzerinde farkl› koflullar

alt›nda denendi. MBDA Deutschland (LFK) ve Diehl BGT Defence ortakl›¤› olan

PARSYS firmas› taraf›ndan üretilen PARS 3 LR, denemeler s›ras›nda yap›lan her

üç at›flta da hedefi yüksek hassasiyetle vurmay› baflard›. MBDA taraf›ndan 20

May›s’ta yap›lan aç›klamaya göre; ilk denemede, helikopter a¤açlar›n 10 metre

üzerinden uçarken 7000 metre menzildeki hareketsiz bir hedefe; bu at›fl›n

hemen ard›ndan da helikopter 180 derece döndükten sonra, yaklafl›k 700 metre

menzildeki ve saatte 40 km h›zla ilerleyen bir di¤er hedefe do¤ru atefllenen

füzeler, her iki hedefi de baflar›yla imha etti. Helikopter 100 metre irtifadayken gerçeklefltirilen bu ikinci deneme

at›fl›ndan bir gün sonra ise Tiger helikopteri, saatte 180 km h›zla giderken 7000 metre menzildeki hareketsiz bir hedefi,

yine baflar›yla etkisiz hale getirdi. Denemeler s›ras›nda göz dolduran ve Almanya’dan 680 adet siparifl alan PARS 3 LR,

Hindistan taraf›ndan aç›lan ve halen devam eden ihalede de k›sa listeye kalm›fl durumda.

PARS 3 LR, Üçte Üç Yapt›
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Hat›rlayaca¤›n›z gibi
SSM ile Boeing firmas›
aras›nda imzalanan ve

23 Haziran 2003 tarihinde yü-
rürlü¤e giren proje kapsa-
m›nda, 4 uçak ve 1 yer destek
sisteminin tedariki karara
ba¤land›. Ana yüklenici olan
Boeing taraf›ndan B737-700
tipi H‹K uça¤›n›n gelifltirilece-
¤i projeye, ASELSAN, 
HAVELSAN, HAVELSAN Tek-
noloji Radar, Kale Kal›p, 
M‹KES, SELEX Komünikas-
yon, Türk Hava Yollar› ve 
TUSAfi alt yüklenici firmalar
olarak seçilirken bu firmala-
r›m›zdan TUSAfi, Ocak
2004’te Boeing ile “Yap›sal
Modifikasyon, Sistem Ensta-
lasyonu, Kontrol, Test ve Tes-
lim” ifllemlerini kapsayan bir
sözleflme imzalad›.
Bu paralelde, yolcu uça¤›n-
dan H‹K konfigürasyonuna
dönüfltürülecek ilk uça¤›n
modifikasyon ifllemlerine
Boeing’in Seattle, ABD’deki
tesislerinde baflland›. 2, 3 ve
4’üncü uçaklar›n modifikas-
yon ifllemleri ise ilk uça¤›n
tadilat çal›flmalar›na kat›lan
ve e¤itim alan TUSAfi çal›-
flanlar› taraf›ndan, TUSAfi’›n
Ankara’daki tesislerinde ta-
mamland›. Bu 3 uçak üzerin-
de test ifllemlerini de yürüten
TUSAfi, ayr›ca, proje kapsa-
m›nda de¤ifltirilen veya ilave
edilen tüm sistemler ile bun-
lar›n birlikte çal›flt›¤› sistem-
lerin, yer ve uçufl fonksiyonel
testlerini, performans uçufl
testlerini ve uçak gayri faal

durumda iken gerekli olan
periyodik, planl› ve plans›z
bak›mlar›n›n tamam›ndan da
sorumlu. Ocak ay›nda, kalifi-
kasyon ve kabul testlerine
bafllanan Bar›fl Kartallar›n›n,

tasar›m do¤rulama ve de¤er-
lendirme testleri ise Boeing
taraf›ndan yürütülüyor. 2011
y›l› sonuna kadar tamamlan-
mas› planlanan ve kullan›c›
e¤itimlerinin de 

tamamlanmas›yla birlikte,
2012’nin ikinci yar›s›nda ilk
uça¤›n teslimat›n›n öngö-
rüldü¤ü projenin detayla-
r›n›, TUSAfi ve Boeing yet-
kililerinden dinleyelim.

ÖZEL HABER
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Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› (Hv.K.K.l›¤›)’n›n keflif,
gözetleme ve komuta kontrol ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›
amac›yla bafllat›lan Havadan Erken ‹hbar ve Kontrol 
(H‹K) Uça¤› Projesi’nde, di¤er ad›yla Bar›fl Kartal›’nda 
h›zla mutlu sona yaklafl›l›yor. Savunma Sanayii 
Müsteflarl›¤› (SSM) ile Boeing firmas› aras›nda imzalar›n
at›lmas›n›n ard›ndan, 2003 y›l› Haziran ay›nda yürürlü¤e
giren sözleflme çerçevesinde yürütülen projeye iliflkin 
son geliflmeler, TUSAfi ve Boeing firmalar› taraf›ndan 
5 May›s’ta düzenlenen ortak bas›n toplant›s›nda ele al›nd›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

Bar›fl Kartallar›
Gökyüzünde

Soldan sa¤a: Boeing Türkiye Müdürü Greg Pepin, Boeing Bar›fl Kartal› Program Müdürü Mark Ellis, Tusafl Stratejik Planlama ve
Endüstriyel ‹fl Birli¤i Baflkan› Y›lmaz Güldo¤an, TUSAfi Özel Görev Uçaklar› Program Müdürü Serdar Taflbilek
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Stratejik ‹fl Birli¤ine
Uzanan Yol
5 May›s tarihinde TUSAfi te-
sislerinde gerçeklefltirilen
“Bar›fl Kartal› Brifingi ve H‹K
Uça¤›na ‹liflkin Son Geliflme-
ler Hakk›nda Bas›n Toplant›-
s›” program›n›n aç›l›fl konufl-
mas›n›, ev sahibi TUSAfi’›n,
Stratejik Planlama ve Endüs-
triyel ‹fl Birli¤i Baflkan› Y›l-
maz Güldo¤an yapt›. Boeing
firmas› ile Bar›fl Kartal›
program› bafllamadan uzun
y›llar önce çal›flmaya baflla-
d›klar›n› belirten Güldo¤an,
ifl birliklerinin 1998 y›l›na ka-
dar uzand›¤›n› ve bugün ne-
redeyse Boeing taraf›ndan
tasarlanarak üretilen her
uçakta, TUSAfi’›n üretti¤i çok
say›da yap›sal komponent ve
parça bulundu¤una dikkat
çekti. Bafllang›çta, THY’nin
uçak tedarik program› kap-
sam›nda bir endüstriyel ifl
birli¤i çal›flmas› olarak bafl-
layan TUSAfi-Boeing iliflkisi-
nin, daha sonra, ülkemiz ve
hava kuvvetlerimiz için son
derece önemli olan Bar›fl
Kartal› projesi kapsam›nda
artarak devam etti¤ini söyle-

yen Güldo¤an, bugün gelinen
noktada ise Boeing ile ifl bir-
liklerinin, tek bafl›na bir en-
düstriyel ifl birli¤i ya da offset
iliflkisinin çok ötesine geçti-
¤ini; TUSAfi’›n kaliteli ve
uluslararas› piyasa koflulla-
r›nda rekabet edebilir düzey-
de etkin hizmet ve ürün sa¤-
lamas› sayesinde, art›k bu ifl
birli¤inin, tasar›m katk›s›n›
da içeren uzun vadeli bir ya-
p›ya dönüfltü¤ünü anlatt›.
Türkiye’de hava platformla-
r›n›n tasar›m›, gelifltirilmesi,
üretimi, entegrasyonu ve sa-
t›fl sonras› hizmetleri alanla-
r›nda bir teknoloji merkezi
olan TUSAfi’›n, uluslararas›
projelerden kazand›¤› bilgi
birikimini ve deneyimini, ulu-
sal projelerde de etkin ve öz-
veriyle kulland›¤›n› sözlerine
ekleyen Güldo¤an, TUSAfi’›n,
bugün s›n›rlar›m›z› aflan ba-
flar›s›nda, hiç kuflkusuz ifl
orta¤› Boeing’in güven ve
deste¤inin de önemli rol
oynad›¤›n› belirtti.

A’dan Z’ye 
Bar›fl Kartal›
Güldo¤an’dan sonra söz alan
TUSAfi Özel Görev Uçaklar›
Program Müdürü Serdar
Taflbilek ise Bar›fl Kartal›
program›nda TUSAfi’›n yapt›-
¤› iflleri ve sa¤lad›¤› katk›lar›
anlatan bir sunum yapt›. SSM
ile Boeing aras›nda imzala-
nan sözleflmeyi takiben 
28 Ocak 2004 tarihinde 
TUSAfi’›n da Boeing ile bir
sözleflme imzalayarak yola

ç›kt›¤›n› söylen Taflbilek,
uçaklar›n 2006 ve 2007 y›lla-
r›nda, “green aircraft” (yeflil
uçak) olarak tabir edilen, gö-
rev donan›m› entegre edil-
memifl halde TUSAfi tesisle-
rine geldi¤ini belirtti. Progra-
m›n parça imalat› k›sm›nda,
uçak bafl›na 1000’den fazla
detay parça ve 260 adet elek-
trik kablo kiti ürettiklerini
aç›klayan Taflbilek, ço¤unlu-
¤u say›sal kontrollü, talafll›
imalat tekni¤i ile üretilen bu
parçalar›n gerekli kalite kon-
trollerinden geçtikten sonra
uçaklara monte edildi¤ini ve
kontrollerin tamamen 
Boeing’in belirledi¤i prose-
dürlere göre yap›ld›¤›n› be-
lirtti.
Yeflil uçaklar›n karfl›lanma-
s›n›n ard›ndan, kabul ve mu-
ayene ifllemlerinin, yak›t›n
boflalt›lmas›n›n, uçaklar›n
modifikasyona haz›rlanmas›
için jaklanmas›n›n, modifi-
kasyon için söküm ifllemleri-
nin ve uçaklar TUSAfi tesis-
lerinde kald›¤› sürece, bak›m
onar›m ifllemlerinin TUSAfi
taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i-
ni belirten Taflbilek, gerçek-
lefltirdikleri büyük boyutlu
modifikasyonlar hakk›nda da
bilgiler verdi.
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Bar›fl Kartal›, Hv.K.K.l›¤›n›n
100. y›l kutlamalar› 
kapsam›nda, ‹zmir, Çi¤li’de
icra edilen Türkiye Hava
Gösterileri esnas›nda da
statik uçaklar aras›nda
sergilendi.

©
M

S
I

D
ergisi



Gövde üzerinde MESA rada-
r›n›n anteninin yerlefltirildi¤i
ve 13 gövde kaburgas›ndan
oluflan, Section 46 denilen
bölgenin, uçaktan yar›m dai-
re fleklinde kesilerek ç›kar›l-
d›¤›n› ve önceden haz›rlan-
m›fl daha güçlü bir yap›n›n
ayn› bölgeye yerlefltirildi¤ini
söyleyen Taflbilek, akabinde
MESA radar›n›n anteninin bu
güçlendirilmifl bölgeye yeni-
den monte edildi¤ini belirtti.
Yap›lan bu operasyonun, ha-
vac›l›k endüstrisinde büyük
kapsaml› bir modifikasyon
ifllemi oldu¤unu sözlerine
ekleyen Taflbilek, TUSAfi’›n
bu yap›sal tadilat› 3 defa s›f›r
hata ile gerçeklefltirdi¤ini de
gururla ifade etti.
Havada yak›t ikmal yetene¤i-
ne sahip olan uçaklar›n, 
TUSAfi taraf›ndan üretilen
yak›t ikmal ünitesinin, kokpit
arkas› üst bölgeye, uçak göv-
desinin 3 kaburgas› kesile-
rek yerlefltirildi¤ini belirten
Taflbilek, bir di¤er modifi-
kasyon iflleminin de dikey
kuyruk yüzeyinin, MESA ra-
dar›n›n anteninin monte edi-

lece¤i bölüme denk gelen
k›sm›n›n yap›sal tadilat› ol-
du¤unu anlatt›.
MESA radar›n›n anteninin
montaj alan›nda kalan dikey
kuyru¤un ön bölümünün de
sökülerek buraya yine TUSAfi
taraf›ndan imal edilen yeni
parçan›n monte edildi¤ini
söyleyen Taflbilek, uça¤a ila-
ve edilecek antenlerden dola-
y›, kuyruk konisinin de yeter-
siz kald›¤›n›, bu sebeple daha
büyük bir kuyruk konisinin de

TUSAfi tesislerinde üretilerek
uçaklara monte edildi¤ini be-
lirtti. ‹lave anten ve cihaz yer-
leflimi için uçaklar›n mevcut
kanat uçlar›n›n da yetersiz ol-
du¤unu ekleyen Taflbilek, ye-
ni kanat ucu üretimi ve mon-
taj›n›n da TUSAfi taraf›ndan
yap›ld›¤›n› aç›klad›.
Bir di¤er yap›sal modifikasyo-
nun da MESA radar›n›n ante-
ninin gövde geçifl kaportas›
tadilat› oldu¤unu söyleyen
Taflbilek, bu bölge için, kom-
pozit parçalar›n üretilerek
uça¤a monte edildi¤ini ekledi.
So¤utma sistemi modifikas-
yonlar› kapsam›nda ise avi-
yonik sistemlerin üretti¤i
yüksek ›s› sebebiyle kabin içi

görev konsollar›n›n ve ekip-
manlar›n so¤utulmas› için,
uçak kabu¤unun kenarlar›n-
daki so¤uk havay› al›p bu ci-
hazlar›n etraf›nda dolaflt›ra-
rak so¤utan kompozit boru-
lar›n uça¤a monte edildi¤ini
belirten Taflbilek, uça¤a
monte edilen elektrik kabi-
netlerinin ve kablolar›n›n da
TUSAfi taraf›ndan üretildi¤i-
ne dikkat çekti. Uçaktan yak-
lafl›k 200 km’lik kablonun sö-
küldü¤ünü ve yerine yeni gö-
rev sistemlerinin gereksini-
mi olan yaklafl›k 350 km’lik
kablo döflendi¤ini belirten
Taflbilek, bir di¤er yandan
uçaklar›n bak›m ifllemlerinin
de Boeing taraf›ndan sertifi-
ye edilen TUSAfi personeli
taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i-
ni söyledi.
Taflbilek, modifikasyonlar›n
tamamlanmas›n›n ard›ndan,
uçaklar›n kabin bas›nç kon-
trol testleri ile sistem testle-
rinin icra edildi¤ini, akabinde
ise uçaklar›n ilk uçufl testle-
rini, s›ras›yla, 2 numaral›
uça¤›n 16 Temmuz 2008, 
3 numaral› uça¤›n 17 Tem-
muz 2008 ve 4 numaral› uça-
¤›n 20 Eylül 2010 tarihlerinde
baflar›yla gerçeklefltirdi¤ini
belirtti.
Tadilat ve test ifllemleri ta-
mamlanan uçaklar›n nihai
boyama ifllemlerinin, Kayse-
ri’de bulunan Hv.K.K.l›¤› 2’nci
Hava ‹kmal Merkezi Komu-
tanl›¤›n›n uçak boya hangar-
lar›nda gerçeklefltirildi¤ini
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Bar›fl Kartal› program›n›n, görev 
sistemi do¤rulama testleri Seattle’da
devam ediyor.

KAB‹N ‹Ç‹ GÖRÜNÜMÜ
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sözlerine ekleyen Taflbilek,
Bar›fl Kartallar›ndan 2 numa-
ral› uça¤›n, ilk defa 16-26
Temmuz 2010 tarihleri ara-
s›nda ‹ngiltere’de düzenlenen
Farnborough havac›l›k fuar›n-
da sergilendi¤ini bildirdi.
Taflbilek, uça¤a yeni tak›lan
veya modifiye edilen parçalar
için TUSAfi sorumlulu¤unda
gerçeklefltirilecek lojistik
destek faaliyetlerini de;
� Teknik dokümantasyonun

haz›rlanmas›,
� Ortak teknik 

dokümantasyon veri 
taban›n›n oluflturulmas›,

� Lojistik destek analizlerinin
haz›rlanmas› ve TUSAfi’ta
ortak bir lojistik destek
analizleri veri taban›n›n
oluflturulmas›,

� Yedek parça ve yer destek
teçhizat› için depolama ve
takip hizmeti verilmesi,

� Hv.K.K.l›¤› bak›m 
personeline, görev
sistemleri bak›m 
e¤itimleri verilmesi ve

� Görev sistemleri için 
Konya’da teknik temsilci
bulundurulmas› fleklinde
s›ralad›.

Bar›fl Kartal› Program› süre-
since, TUSAfi’›n kazan›mlar›-
na da de¤inen Taflbilek, 30’u

mühendis toplam 100 perso-
nelin sertifikal› hale geldi¤i-
ni; mühendislik, entegre lo-
jistik destek, tamir, bak›m ve
onar›m konular›nda Boeing
standartlar›nda bir deneyime
sahip olduklar›n›; program›n
offset anlaflmas› çerçevesin-
de, Boeing firmas›na yakla-
fl›k 500 milyon dolar de¤erin-
de detay parça ve komponent
satt›klar›n› belirterek sunu-
munu noktalad›.

“‹yi Bir Performans
Sergilendi”
Program›n mevcut durumu
ve platform ile ilgili bilgi ver-
mek üzere kürsüye ç›kan
Boeing Bar›fl Kartal› Prog-
ram Müdürü Mark Ellis, art›k
gelifltirme aflamas›n›n ta-
mamland›¤›n›, do¤rulama
testleri aflamas›na geçildi¤i-
ni ve hem laboratuvar orta-
m›nda hem de uçaklar üze-
rinde yer ve hava testlerinin
yap›ld›¤›n› söyledi. Gerekli
kriterlerin karfl›land›¤›n›n
do¤rulanmas› için 2011 so-
nuna kadar testlere odakla-
nacaklar›n› belirten Ellis,
2012’de ise uçaklar›n tesli-
mat› öncesi fiziksel ve ifllev-
sel konfigürasyon denetim-
lerine yo¤unlaflacaklar›n›

söyledi. 2012 sona ermeden
ilk teslimat› yapmay› hedef-
lediklerini ekleyen Ellis, ka-
lan teslimatlar›n ise 2013’te
yap›lmas›n› öngördüklerini
aç›klad›.
Platformun üstünlükleri ile
ilgili olarak, uçaklar›n yük-
sek h›zl› olmas›n›n beka ka-
biliyetini artt›rd›¤›n› söyleyen
Ellis, kabin içerisinde sa¤la-
nan düflük titreflimli ve dü-
flük gürültülü ortam›n, mü-
rettebat›n etkinli¤ini artt›r-
maya yönelik bir avantaj ol-
du¤unu ekledi. Bar›fl Kartal-
lar›n›n gerek tafl›ma kapasi-
tesi, gerek bofl alan, enerji,
so¤utma ve bilgisayar kapa-
sitesi aç›s›ndan genifllemeye
müsait platformlar oldu¤unu
dile getiren Ellis, ayr›ca, ge-
nel 737 bak›m› konusunda
dünya çap›nda bir destek
a¤›n›n oldu¤una da dikkat
çekti.
Görev yönetiminde esnekli¤e
imkân sa¤layan 10 bilgisayar
konsolu ile birden çok göre-
vin eflzamanl› kontrolünü de
mümkün k›lan Bar›fl Kartal›
Program› kapsam›nda, 
NATO, ABD ve koalisyon güç-
leri ile müflterek çal›flabilirli-
¤e de dikkat çeken Ellis, 9
saat görev yapabilen uçakla-
r›n, havada yak›t ikmali ile bu
süreyi 20 saate kadar ç›kar-
tabildi¤i söyleyerek üstün
harekât yönetimine vurgu
yapt›. Ellis, Bar›fl Kartallar›-
n›n, ayr›ca güçlü ve geliflmifl
bir havadan gözetleme yete-
ne¤ine sahip oldu¤unu, bu
paralelde en ideal perfor-
mans› sunan MESA radar›n›n
kullan›ld›¤›n› belirtti. H‹K
uçaklar›n›n, MESA radar› sa-

yesinde 360 derecelik kapsa-
ma alan›na sahip oldu¤unu
ekleyen Ellis, havada ve de-
nizde eflzamanl› hedef izi
sürmek dahil, ilgili hedefle-
rin sürekli izlenebilece¤ini ve
bu faaliyetlerin de yüksek
do¤ruluk derecesiyle ger-
çeklefltirildi¤ini belirtti. Ayr›-
ca jet motorlu uçaklar›n sa-
hip oldu¤u yüksek irtifada
seyir kabiliyeti sayesinde,
uçaklar›n kontrol edebildik-
leri alan›n da artt›¤›n› söyle-
yen Ellis, uçufl mürettebat›
e¤itiminden görev planlama
ve analizine, bak›m ve destek
e¤itiminden yaz›l›m deste¤i-
ne kadar birçok önemli ko-
nuda da eksiksiz sistem ve
e¤itim deste¤i sa¤land›¤›n›n
alt›n› çizdi.
Gerek TUSAfi’›n tesislerinde
gerek Seattle’da gerçekleflti-
rilen temel modifikasyonla-
r›n tamamland›¤›n› söyleyen
Ellis, flu an ekipman kurulu-
mu ve nihai kontrol ifllemle-
rinin devam etti¤ini, efl za-
manl› olarak da yer ve hava
testlerinin icra edildi¤ini be-
lirtti. Türkiye’deki ortaklar›n-
dan ve program kapsam›nda
sergiledikleri performanstan
duyduklar› memnuniyeti de
dile getiren Ellis, programda
kaç y›ll›k bir gecikme oldu¤u
ve sebepleri ile ilgili soru
karfl›s›nda ise isterlerin kar-
fl›lanabilmesi için gelifltirme
süreçlerinin oldukça meflak-
katli geçti¤ini, bu sebeple de
birkaç y›ll›k bir gecikme ol-
du¤unu söyledi.
Sunumlar›n hemen ard›n-
dan, TUSAfi tesislerindeki
Bar›fl Kartal› hangar›n›n ge-
zilmesi ile etkinlik sona erdi.
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YER DESTEK MERKEZ‹
“Harekât Merkezi, Konya”
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Kale Grubu, 1987 y›l›nda
Stinger projesi ile sa-
vunma ve havac›l›k sek-

törlerine girifl yapt›. Çok ulus-
lu flirketlerle çeflitli projelerde
çal›flan Kale Grubu, dünyan›n
en önemli havac›l›k projelerin-
den biri olan, F-35’in gelifltiril-
di¤i JSF projesinde, bugün
200’ün üzerinde uçufl kritik
gövde ve kanat parças› üreti-
mini üstlenmifl durumda.
Sivil ticari havac›l›k alan›nda
ise Boeing 737-747-777 ile
yeni nesil 787’nin yap›sal par-
çalar›n› ve Airbus 319-320-
321 uçaklar›n›n yak›t tank›
parçalar›n› üretmeye baflla-
yan Kale Grubu, 16 Eylül 2010
tarihinde, P&W ortakl›¤›yla
kurulan, Kale Pratt & Whitney
Uçak Motor Sanayi A.fi ile de
havac›l›k sektöründe yeni bir
faaliyet sahas›na girmifl oldu.
Yüzde 51 hissesi Kale Grubu,
yüzde 49 hissesi de P&W’ye
ait flirket, ‹zmir Ege Serbest
Bölge’de, 60 milyon dolarl›k
ilk yat›r›mla kurulacak tesis-
lerinde faaliyetlerini gerçek-
lefltirecek.
Temel atma törenine, Cum-
hurbaflkan› Gül’ün yan› s›ra
Devlet Bakan› Mehmet Ayd›n,
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, Sanayi ve Ticaret Ba-
kan› Nihat Ergün, Kültür ve
Turizm Bakan› Ertu¤rul Gü-
nay, Ulaflt›rma Eski Bakan›
Binali Y›ld›r›m, Savunma Sa-
nayii Müsteflar› Murad Bayar,
ABD Ankara Büyükelçisi
Francis J. Ricciardone, Kale
Grubu Kurucu Murahhas
Azas› ve Onursal Baflkan› ‹b-
rahim Bodur, Kale Grubu Yö-
netim Kurulu Baflkan› Zeynep
Bodur Okyay, Kale Grubu Yö-
netim Kurulu Baflkan Yar-
d›mc›s› ve Teknik Bölüm Bafl-
kan› Osman Okyay ve P&W
Baflkan Yard›mc›s› David Ga-
luska ile yurt içi ve yurt d›fl›n-
dan çok say›da konuk kat›ld›.

Havac›l›k Kale ‹çin
Stratejik Sektör
Törende ilk olarak söz alan
Kale Grubu Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› ve Teknik
Bölüm Baflkan› Osman Ok-
yay, Kale Grubu’nun, kurul-
du¤u günden itibaren ülke-
mizin sanayileflme sürecinde
çok önemli bir rol oynad›¤›na
dikkat çekerek; “Ticaretin bi-
reyleri, sanayinin ise toplum-
lar› zenginlefltirece¤i” sözü-
nü fliar edinmifl bir grup ol-
duklar›n› belirterek konufl-
mas›na bafllad›. Bu felsefe
do¤rultusunda, ülkemize ye-
ni bir sanayi tesisi daha ka-
zand›rmak üzere yola ç›kt›k-
lar›n› söyleyen Okyay, y›llar
önce savunma ve havac›l›k
sektörlerini ana ifl alanlar›n-
dan biri olarak belirledikleri
ve havac›l›k sektöründeki bu
yat›r›m ile birlikte, uçak mo-
tor sanayisine de girifl yapt›k-
lar›n› belirtti. Okyay, tüm bu
faaliyetlerin, Kale Gru-
bu’nun, sektöre ne kadar
stratejik bakt›¤›n› da göster-
di¤inin alt›n› çizdi.
“Bugün, dünya havac›l›k en-
düstrisinin en önemli oyun-
cular›ndan olan, P&W fir-
mas›n›n, Türkiye’deki yat›r›-
m› için, Kale Grubu’nu part-
ner seçmifl olmas› da bu
alanda ulaflm›fl oldu¤umuz
bilgi birikimimizi, kalite se-
viyemizi ve en önemlisi,
müflterilerimiz ve ortaklar›-
m›z nezdinde oluflturdu¤u-
muz güven duygusunu gös-
termesi aç›s›ndan önemli-
dir.” fleklinde sözlerini sür-
düren Okyay, bu yat›r›m ta-
mamland›¤›nda, ülkemiz
havac›l›k sanayisine, titan-
yum s›cak flekillendirme,
elektron ›fl›n kayna¤› gibi
birçok yeni teknoloji ve kabi-
liyetin de kazand›r›laca¤›n›
aktard›. Okyay sözlerini flöy-
le sürdürdü:
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Kale Grubu ve Pratt & Whitney 
(P&W) ortakl›¤›yla kurulan, Kale Pratt
& Whitney Uçak Motor Sanayi A.fi 
fabrikas›n›n temeli, 7 May›s’ta, ‹zmir
Ege Serbest Bölge’de, Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül’ün de kat›ld›¤› bir törenle
at›ld›. Esas faaliyet sahas› uçak motor
parçalar› ve alt montaj gruplar› üretimi
olan tesiste, ilk y›llarda a¤›rl›kl› 
olarak, F-35’in motoru olan F135’in
çeflitli parçalar›n›n üretiminin 
gerçeklefltirilmesi planlan›yor. 
‹leriki y›llarda ise Pratt & Whitney’in
di¤er uçak motorlar›n›n parçalar›n›n da
üretime girmesi ile birlikte, flirketin
çok h›zl› bir büyüme yakalamas› 
bekleniyor.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

Kale Pratt & Whitney’in
Temeli Sa¤lam At›ld›

Kale Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› 
ve Teknik Bölüm Baflkan› Osman Okyay 
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“Bu yat›r›m›n gerçeklefltiril-
mesinde, Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤›m›z›n maddi ma-
nevi çok önemli deste¤i bu-
lunmaktad›r. Bu sektörün ge-
liflmesinin önündeki engelleri
çok do¤ru teflhis etmifl olan
Savunma Sanayii Müsteflarl›-
¤›m›z, sadece bu engelleri
y›kmakla kalmam›fl, ayr›ca
sektörün ihtiyaç duydu¤u
destek mekanizmalar›n› da
devreye alarak, bu sektörde
Türkiye’nin sadece mal ve
hizmet alan bir ülke konu-
mundan, dünyan›n dev ülke
ve firmalar› ile rekabet halin-
de, mal ve hizmet ihraç eden
bir ülke konumuna gelmesin-
de önemli rol oynam›flt›r.”

Türkiye, P&W ‹çin
K›ymetli Bir Ortak
Okyay’dan sonra kürsüye ge-
len P&W Baflkan Yard›mc›s›
David Galuska ise temeli at›-
lan tesiste parçalar›n›n üreti-
lece¤i F135 motoru ve Kale
Grubu ile ortakl›klar› hakk›n-
da da bilgi verdi¤i konuflma-
s›nda, Türkiye’yi, uzun süre
birlikte çal›flacaklar› k›ymetli
bir ortak olarak gördüklerini
dile getirdi.
Törende konuflan ‹brahim
Bodur’un gündeminde ise
Kale P&W ortakl›¤› ile hayata
geçirilen yat›r›m ile Türk sa-
nayisine ve özellikle savun-
ma sanayisine, kazand›r›la-
cak önemli teknolojiler ve
üretim kabiliyetleri vard›. Ka-

le Grubu olarak bu ortakl›¤a
ve projeye büyük önem ver-
diklerini söyleyen Bodur, bu-
güne kadar kazand›¤› tecrü-
be ile savunma sanayisinde
ustal›k ve olgunluk seviyesi-
ne eriflen Kale Grubu ile
P&W taraf›ndan yap›lan yat›-
r›m›n, en k›sa sürede ta-
mamlanmas› için her türlü
gayretin sarf edilece¤ini söy-
ledi.
ABD Ankara Büyükelçisi
Francis J. Ricciardone, ko-
nuflmas›nda, ABD ve Türkiye
aras›ndaki ticari iliflkilere
de¤indi. ABD Baflkan› Oba-
ma’n›n ilk denizafl›r› gezisini
Türkiye’ye yapm›fl olmas›n›n,
ABD’nin Türkiye’ye verdi¤i
önemin bir göstergesi oldu-
¤unu belirten Ricciardone, ti-
cari iliflkilerin gün geçtikçe
geliflmesi için ise “Her iki ül-
ke de bunun için çok hevesli
ve heyecanl›” fleklinde bir yo-
rum yapt›. Ricciardone, bu
ortakl›¤›n, taraflar aras›nda-
ki iliflkilerin, siyasi ve askeri
boyuttan ç›kararak ticarette
de ne kadar ilerledi¤inin bir
göstergesi oldu¤unu belirte-
rek di¤er Amerikal› firmala-
ra da örnek olmas›n› umdu-
¤unu söyledi.

JSF’de Tek Kaynak
Olacak
Söz alan bir sonraki konufl-
mac› Savunma Sanayii Müs-
teflar› Murad Bayar, konsor-
siyum projelerine etkin kat›-

l›m›n, ülkemiz sanayisinin
ulaflt›¤› seviye ile do¤rudan
iliflkili oldu¤unu söyleyerek
sözlerine bafllad›. Özellikle
JSF projesi ile uygulanan
yaklafl›m›n, ortak ülke sana-
yilerinin, projeden, rekabetçi
bir ortamda ifl pay› alabilme-
lerini ön gördü¤üne at›fta bu-
lunan Bayar, bu ortakl›kla
al›nan ifl pay›n›n da uluslara-
ras› rekabet ortam›nda kaza-
n›ld›¤›na dikkat çekti.
Yap›lan bu yat›r›mlar›n, do¤-
rudan JSF projesine katk› ya-
pan yat›r›mlar oldu¤unu be-
lirten Bayar, JSF projesiyle
ilgili yak›n geçmiflte kat›ld›¤›
bir toplant›da, bizzat P&W
yetkilileri taraf›ndan, Türk
sanayisinde kurulan ortak-
l›klar ve Türkiye’de gerçek-
lefltirilen üretim çal›flmalar›-
n›n, F135 motorunun mali-
yetlerinin düflürülmesine yö-
nelik al›nan tedbirlerin en
önemlileri aras›nda gösteril-
di¤ini de anlatt›. Bayar sözle-
rine flöyle devam etti:
“Bu tesiste yap›lacak olan
üretim, JSF program›nda tek
kaynak olacak. ‹lk 5 sene içe-
risinde, y›ll›k 80 milyon dolar
mertebesine ulaflacak ve ta-
mam› ihracata dönük bir ya-
t›r›m burada gerçeklefliyor.
Takip eden y›llarda da ortak-
lar, 300 milyon dolarl›k bir
üretim hedefliyorlar. Savun-
ma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) olarak, Savunma Sa-
nayii ‹cra Komitesinin ald›¤›

kararlar çerçevesinde, fir-
malar›m›z›n, dünya savun-
ma, havac›l›k ve uzay sanayi-
si tedarik zincirinin güçlü bir
parças› olabilmeleri için her
türlü deste¤i vermeye devam
ediyoruz. JSF projesinde de
ilk günden ilan etti¤imiz yerli
katk› stratejimiz çerçevesin-
de oluflturdu¤umuz yat›r›m
deste¤i ile sanayimiz, bugün
bir örne¤ini gördü¤ünüz
uzun soluklu yat›r›mlar ya-
pabiliyor.
JSF projesinde bir di¤er
önemli hedefimiz de burada
yapt›¤›m›z yat›r›m›n, sadece
üretim aflamas›nda de¤il, ay-
n› zamanda uça¤›n iflletme
ve idame döneminde de kul-
lan›lmas›d›r. Bu konuyu,
özellikle bu toplant›ya kat›lan
P&W temsilcilerine ifade et-
mek istiyorum.
Kale Grubu, JSF projesinde,
en bafl›ndan itibaren çok
güçlü bir oyuncu olarak yer
almay› baflarm›fl ve bu sa-
yede bugün flahit oldu¤u-
muz gibi yeni ortakl›klara
imza atma f›rsatlar›n› gelifl-
tirebilmifltir. P&W firmas›
da geçmiflte uzak kald›¤› ül-
kemize, JSF projesi kapsa-
m›nda çok kararl› bir stra-
teji ve bizleri memnun eden
bir sanayi ifl birli¤iyle
önemli ad›mlarla yaklaflt›.
Bu ortakl›kla, inan›yorum ki
gerek taraflar gerekse ül-
kemiz sanayisi önemli ka-
zan›mlar sa¤layacak.”
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P&W Baflkan
Yard›mc›s› 

David Galuska

ABD Ankara
Büyükelçisi Francis 

J. Ricciardone

Kale Grubu Kurucu
Murahhas Azas› 

ve Onursal Baflkan›
‹brahim Bodur



‹leri Teknoloji 
‹hraç Eden Bir Ülke
Olma Yolunday›z
Sanayi ve Ticaret Bakan› Ni-
hat Ergün de konuflmas›nda,
Türkiye’nin, art›k ileri tekno-
lojili ürünlerin üretildi¤i ve ih-
raç edildi¤i bir merkez haline
dönüfltü¤üne de¤indi. Türki-
ye’nin ucuz ifl gücü, ucuz
hammadde, ucuz enerji kay-
naklar› ülkesi olmad›¤›n›, re-
kabeti de buralarda aray›p
bulman›n mümkün olmad›¤›-
n› söyleyen Ergün, ileri tekno-
lojili ve yüksek katma de¤erli
ürünler gelifltirilmesi gerekli-
li¤inin alt›n› çizdi. Bu noktada
havac›l›k ve uzay teknolojile-
rinin çok önemli bir yer tuttu-
¤una dikkat çeken Ergün, bü-
tün sanayi kollar›nda, savun-
ma, havac›l›k ve uzay sanayi-
lerinde oldu¤u gibi, offset sis-
temini yayg›nlaflt›rmak ve bu
unsurlar›na yenilerini ekle-
mek mecburiyetinde oldu¤u-
muzu söyledi. Bu çal›flmalara
her türlü katk›y› ve deste¤i
vermeye devam edece¤iz di-
yen Ergün, belki t›bbi sistem-
lerde de offseti yayg›nlaflt›r-
mam›z, bizim ileri teknoloji
ürünlerdeki pay›m›z› daha da
art›racakt›r diyerek konufl-
mas›n› tamamlad›. 

Gönül, TEI’yi 
Örnek Gösterdi
Ülkemizde havac›l›k sanayisi-
nin geliflimi için ‹zmir’in bü-
yük önem tafl›d›¤›n› söyleye-

rek sözlerine bafllayan Milli
Savunma Bakan› Vecdi Gönül,
JSF projesinde temel hedef-
lerden birisi olarak ortaya ko-
yulan, ülkemiz sanayisinin
projeye aktif kat›l›m›n› sa¤-
lanmas› hususunun bir afla-
mas›n›n daha bu yat›r›m ile
gerçekleflmifl bulundu¤unu
belirtti. Gönül, sanayimizin
JSF projesinden almas› ön
görülen ifl pay›n›n, proje süre-
sinde, toplam 8 milyar dolar
seviyesine ulaflt›¤› bilgisini de
kat›l›mc›larla paylaflt›.
“Sivil havac›l›k alan›nda ya-
flanan h›zl› geliflmeler de
dikkate al›nd›¤›nda, ülkemi-
zin hava araçlar› üretiminde
önemli bir merkez olma po-

tansiyelini tafl›d›¤› muhak-
kakt›r. Özel sektör firmalar›-
m›z, bu potansiyeli görerek
bu yat›r›mlara öncülük et-
meye bafllam›flt›r.” fleklinde
konuflan Gönül, sözlerini
flöyle sürdürdü:
“Bugün at›lacak temel ile sa-
vunma sanayimiz jet uça¤›
motor aksamlar› üretecek
yeni bir tesis kazanacakt›r.
Bilindi¤i gibi, savafl uça¤›
motoruna iliflkin ilk yat›r›m›-
m›z, F-16 projesi çerçevesin-
de Eskiflehir’de kurulan TEI
firmam›zd›r. Kurulufl y›lla-
r›ndaki mütevaz› bafllang›-
c›ndan sonra, h›z› bir geliflme
ile bugün gurur kayna¤›m›z
olan TEI’deki baflar›y›, bu-

günkü yat›r›mlar› ile bu fir-
man›n da yakalamas›n› gö-
nülden temenni ediyorum.
‹zmir’in son y›llarda havac›l›k
alan›nda gösterdi¤i ilerleme,
fevkalade memnuniyet verici-
dir. Havac›l›k alan›nda faali-
yet gösteren firmalar›m›z aç›-
s›ndan, Ankara, Eskiflehir ve
‹stanbul’a ‹zmir’in de eklen-
mesi, bu alanda baflar›l› bir
alternatif oluflturmaktad›r.
Kale Grubu ile gerçeklefltiri-
len bu yat›r›m, P&W’nin ül-
kemiz sanayisine olan güve-
nini de ortaya koymaktad›r.
Türkiye’deki yat›r›mlar›n›n,
P&W’nin uluslararas› alanda
rekabetçili¤ine de katk› sa¤-
layaca¤›na inan›yorum.”

Cumhurbaflkan›: 
“Savunma Sanayisi
Önem Verdi¤im
Bir Alan”
Son olarak kat›l›mc›lara hitap
eden Cumhurbaflkan› Abdul-
lah Gül, konuflmas›nda, sa-
nayiye ve özellikle de savun-
ma sanayimize verdi¤i önem-
den bahsetti. Sektördeki ge-
liflmeleri ve SSM’nin çal›fl-
malar›n› yak›ndan takip etti-
¤ini belirten Gül, flunlar› söy-
ledi:
“Bugün Kale ve P&W firma-
lar›n›n gerçeklefltirdi¤i bu te-
mel atma törenine kat›lmak-
tan büyük memnuniyet duyu-
yorum. Aylar önce, ‹brahim
Bey ‹stanbul’da beni böyle bir
temel atma törenine davet

ÖZEL HABER
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Savunma Sanayii
Müsteflar› 

Murad Bayar
Sanayi ve Ticaret

Bakan› Nihat Ergün
Milli Savunma

Bakan› Vecdi Gönül



etti¤inde ve ona göre tarihi
tespit etmek istediklerinde,
büyük bir memnuniyetle ge-
lece¤imi belirtmifltim. ‹bra-
him Bey ve Kale Grubu, Tür-
kiye’de sanayinin kökleflme-
sine çok hizmet etmifltir. Ti-
caret ve sanayi yan yana ko-
nuldu¤unda hep sanayiyi, zor
olan› tercih etmifl ve sanayi-
nin kökleflmesine katk›s› ol-
mufltur. Son y›llarda da daha
yüksek teknolojiyi gerektiren,
daha fazla ihtisas gerektiren
sanayi alanlar›na girmeleri
Türkiye’ye çok fley kazand›r-
m›flt›r. Bundan dolay›, bütün
Kale Grubu’nu tebrik ediyor
ve onlara teflekkür ediyorum.
Savunma sanayisi ise çok
önem verdi¤im bir alan. Bü-

yük bir tarihi derinli¤i, büyük
bir co¤rafyas› ve büyük bir or-
dusu olan Türkiye’nin, güçlü
bir savunma sanayisinin ol-
mas› kaç›n›lmazd›r. Bunun
için önemli ad›mlar at›lm›flt›r.
SSM’yi yak›ndan takip ediyo-
rum ve baflar›lar› ile gurur
duyuyorum. Bu çerçevede
ASELSAN, MKEK ve TUSAfi
gibi önemli flirketlerimizi zi-
yaret ediyorum ve yapt›klar›
iflleri yak›ndan izliyorum.
Özel sektörde de çok önemli
geliflmeler görüyoruz. ‹nan›-
yorum k›sa bir zamanda bu
tesislerin hepsi bitecektir ve
bu geliflmeleri örnek alan,
içeride ve d›flar›da yeni fir-
malar ç›kacakt›r.
Bunlar, savunma sanayisi ile

ilgili yat›r›mlar; ama bunu
sadece savunma konular›
olarak görmemek gerekir.
Bunlar ayn› zamanda ticari
konulard›r, yat›r›m konular›-
d›r. ABD Baflkan› Say›n Oba-
ma Ankara’y› ziyaret etti¤in-
de, kendisi ile ofisimde bir-
çok fleyi konuflurken bir de
ticaret alan› konufluldu. ‹ki
köklü müttefik olarak karfl›-
l›kl› ticaretimizin ve yat›r›m-
lar›n ne kadar eksik oldu¤u-
nu ve bunun giderilmesi ge-
rekti¤ini söyledi¤imde benim
yan›mda ekibine bu konu ile
ilgilenmemiz gerekir demifl-
ti. Daha sonra da konuyu ta-
kip ettiler. ‹nan›yorum ki bü-
tün bu çal›flmalar›n netice-
sinde, iki ülke aras›ndaki ti-

caret ve yat›r›m geliflecektir.
Tekrar bu tesisin hay›rl› ve
baflar›l› olmas›n› temenni
ediyorum. Temelini att›¤›m›z
gibi belki aç›l›fl›n› da yine hep
beraber yapar›z.”
Törende yap›lan konuflmala-
r›n ard›ndan da Cumhurbafl-
kan› Abdullah Gül ve bakan-
lar›n kat›l›m›yla fabrikan›n
temeline ilk harç at›ld›. 2012
y›l›n›n ikinci çeyre¤inde ta-
mamlanmas› ve devreye
al›nmas› planlanan fabrika,
ofis alanlar› da dahil olmak
üzere 20.000 m2 kapal› alana
sahip olacak ve toplamda
100.000 m2’lik bir alanda yer
alacak. Fabrikada 5 y›l so-
nunda 700 kiflilik bir istihdam
sa¤lanmas› hedefleniyor.
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Galuska taraf›ndan, Cumhurbaflkan› Gül’e, kristalden yap›lm›fl bir F-35 maketi hediye edildi.
Cumhurbaflkan› 

Abdullah Gül



Ö zellikle son dönemde, s›kça 
tart›flmalara konu olsa da 
Önsipahio¤lu’nun MKEK’ye 

iliflkin verdi¤i bilgiler ve söyledikleri,
merak edilen ve ö¤renilmek 
istenenlere de cevap niteli¤i tafl›yor.
Büyük bir s›çrama ve dönüflüm 
içerisinde oldu¤u aç›k bir flekilde 
görülen MKEK’nin, bugün hangi 
noktaya geldi¤ini ö¤renmek için, 
sözü Önsipahio¤lu’na b›rak›yoruz…

Ümit BAYRAKTAR: Görev sürenizde,

MKEK’de yaflanan ilkler ve bafll›ca 

geliflmeler nelerdir?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: MKEK, 1 Nisan
2003 tarihine kadar 12 ba¤l› ortakl›¤›
ile “anonim flirket” statüsünde faali-
yet gösterirken bu tarihten itibaren
ba¤l› ortakl›k modeli terk edilerek
fabrika modeline dönüldü. Bu statü
de¤iflikli¤ine iliflkin yap›lanma süreci
sonras›, ilgili bakanl›¤›m›z olan Milli
Savunma Bakanl›¤› (MSB) koordina-
törlü¤ünde; MKEK’nin, daha etkin, ve-
rimli ve ça¤dafl bir yap›da, uluslarara-
s› pazarda da rekabet üstünlü¤ü ya-
kalayabilmesi için, göreve geldi¤im 1
Nisan 2005 tarihinde bafllat›lan ve sü-
rekli geliflim ve de¤iflim hedefi ile top-

lam kalite yönetimi anlay›fl› çerçeve-
sinde sürdürdü¤ümüz çal›flmalar›m›-
z›, ana bafll›klar alt›nda flu flekilde s›-
ralayabiliriz:
� Kurumun daha dinamik bir yap›ya 

kavuflmas› için, yeniden organizasyon
çal›flmas› bafllat›ld›. Bu kapsamda,
bir k›s›m fabrikalar birlefltirildi ve 
genel müdürlükte yeniden yap›lanma
çal›flmalar› tamamland›.

� Ar-Ge teflkilat› ve çal›flma sistemi 
yeniden yap›land›r›ld›.

� At›l tesis ve hatlar›n ekonomiye
kazand›r›lmas› için bafllat›lan 
çal›flmalar tamamland›.

� Gerçekçi bir yat›r›m ve modernizasyon
eylem plan› haz›rland› ve uygulamaya
konuldu.

� Pazarlama, tan›t›m ve ihracata önem
verildi.

� Savunma sanayisi gibi, çok özellikli
bir sektörde faaliyet gösteren
MKEK’yi gelece¤e tafl›yacak, ticari 
s›n›rlamalar›n d›fl›na ç›kartacak 
bir yasa tasla¤› haz›rlanarak MSB’ye
gönderildi. Tasla¤a, MSB taraf›ndan
son fleklinin verilmesini bekliyoruz.

� Personel temini ve yetifltirilmesine
yönelik çal›flmalar›m›z ise halen 
devam ediyor.

Bu süreçte, yeniden yap›lanma için bafl-
latt›¤›m›z faaliyetlerimiz büyük ölçüde
tamamlanm›fl durumda. Ortalama 4
milyon dolar seviyesinde olan ihracat›-
m›z da bugüne kadar imzalanan sözlefl-
meler de dikkate al›nd›¤›nda, 2010 sonu
itibariyle, y›llara sari olarak, toplam
284,2 milyon dolara ulaflt›. Gerçekleflen
ihracat›m›z ise 38 milyon dolar civar›nda.

Ümit BAYRAKTAR: Ana hatlar›yla 

bahsetti¤iniz bu geliflmelerin alt›nda 

çok daha fazlas› oldu¤unu biliyoruz. 

En büyük baflar›n›z› sorsak ve bu 

geliflmeleri biraz daha detayland›rman›z›

istesek…

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Sinerji yaratan
bir topluluk haline geldik. Bizim en bü-

RÖPORTAJ
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Kat›ld›¤›m›z fuarlar ve düzenlenen çeflitli törenler
arac›l›¤›yla faaliyetlerine iliflkin edindi¤imiz bilgileri,

sizlerle s›kça paylafl›yor olsak da Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu (MKEK), bizler için adeta kapal› 
bir kutuydu. IDEF esnas›nda, kutunun kapa¤›n› bir
nebze de olsa aralama f›rsat›n› kaç›rmad›k ve bir 

araya geldi¤imiz MKEK Genel Müdürü ve Yönetim
Kurulu Baflkan› (E) Tümg. Ünal Önsipahio¤lu’ndan,

MKEK’de görev yapt›¤› sürede yaflanan önemli
geliflmeler ve MKEK taraf›ndan yürütülen bafll›ca 

projeler hakk›nda bilgi ald›k.1 Nisan 2005 tarihi
itibariyle görevde bulunan Önsipahio¤lu, en büyük

baflar›lar›n›n, sinerji yaratan bir topluluk haline
gelmeleri oldu¤unu söyledi.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Baflka 
MKEK Yok!
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yük baflar›m›z bu oldu. Öyle ki yurt d›fl›n-
dan ve yurt içinden birçok firma, art›k
MKEK ile birlikte olmak istiyor; birlikte
Ar-Ge yapmak, birlikte üretmek ve pa-
zarlamak…
MKEK’de ne yapabiliriz dedik? MSB ve
Genelkurmay Baflkanl›¤› ile birlikte
stratejik bir karar ald›k. ‹lk olarak sivil
ürünlerden çekilece¤iz dedik. Bu çok
radikal bir karard›.
Bak›n, Çin’den bizim üçte bir fiyat›m›za
getirilen elektrik sayac› üretiyorduk.
Bu ve buna benzer özellikteki hatlar›
kapatt›k. Ancak hem askeri hem sivil
kullan›m alan› bulunan hatlar›m›z› elde
tuttuk. Mesela Elmada¤’daki, askeri
patlay›c› üreten hatlar›m›z gibi. O hat-
larda siparifl varsa askeri ürünler üre-

tiyoruz. Yoksa sivil maksatl›, dinamit
gibi patlay›c›lar da üretiyoruz. Böylece,
piyasada fahifl fiyatlarla ürün sat›lmas›
ya da kalitesiz ürün sat›lmas› gibi ak-
sakl›klar yaflanmas›n›n da önüne geçip,
devlet olarak düzenleyici rol de oynu-
yoruz.

MKEK, Yerli Sanayici ile 
Birlikte Büyüyor
Baflka önemli ne yapt›k? Konsept de¤i-
flikli¤i yapt›k. Yeni konseptimiz flu:
Kendi içimizde küçülece¤iz, ülke sana-
yisi ile büyüyece¤iz. Eskiden ülkede sa-
nayici yokmufl. Bu nedenle MKEK bir
entegre fabrikalar zinciri idi. fiimdi öy-
le de¤il ki. Türkiye’nin her yerinde sa-
vunma sanayisinde alt yüklenici veya

partner olarak görev alabilecek sanayi-
ciler var.
Bunu ilk y›llar yapmaya çal›flt›¤›m›zda
da çok tepki ald›k. Bak›n, bir zamanlar
MKEK çal›flan› 18.000 idi. Daha da kü-
çülece¤iz dedik. Ben göreve bafllad›-
¤›mda 8700 idi. Bugün 5740’a düfltü.
Bu say›y› 3000’e indirmeyi hedef ald›k.
Ama bunu yaparken biz iflimizi azalt-
m›yor, aksine art›r›yoruz. Türkiye’deki
sanayicileri yan›m›za alarak büyüyo-
ruz. Bizim 6 y›l önce alt yüklenicileri-
miz 154’tü. Bugün 1024. Bak›m, ona-
r›m ve iflletme ile ilgili hizmet ald›kla-
r›m›z› da sayarsak bu say› 5000’i geçi-
yor. Bugün yerli sanayiyi, yüzde 45
oran›nda kullan›yoruz. Benim hedefim
yüzde 70’e ç›kmak.
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Kurum Kültürü de Çok Önemli
Kurum kültürü deyince, bak›n flöyle bir
olay yaflad›k. 10 y›l sonra K.K.K.l›¤›n-
dan 105 mm Tank Mühimmat› siparifli
verildi. Nerede, nas›l üreteceksiniz diye
sordum. Mühimmat Fabrikas›’na gittik.
Hat haz›r ancak personel ve üretim bil-
gisi eksik. Ne yap›ld› biliyor musunuz?
K›r›kkale MKEK ile özdeflleflmifl bir fle-
hirdir. Emekli olmufl iflçiler göreve
ça¤r›ld›. Özel yetenek ve bilgi birikimi
gerektiren konularda, emekli olmufl
çal›flanlar›m›z davet edildi¤inde, bilâ
bedel eski çal›flt›klar› atölyelerde geçi-
ci olarak MKEK’ye katk› sa¤lad›lar. Bu
nedir? Kurum kültürüdür. Aidiyet duy-
gusudur. fiunu inanarak söylüyorum ki
Türk insan›na, MKEK olarak sen yapar-
s›n dedi¤imizde, yapamayacaklar› hiç-
bir fley yok.
Bir baflka örnek vereyim. fiimdi bir pro-
je için bir test malzemesi laz›m oldu.
Ekip yurt d›fl›na gidip gördü. Döndükle-
rinde biz bunu yapar›z dediler. Yurt d›-
fl›ndan 1 milyon avro isteniyordu.
MKEK’liler bu sistemi 140.000 avroya
yapt›lar. Bu yetenek genlerinde var.
Baflka bir örnek; Kurumda da zaman za-
man maafllar›n düflüklü¤ünden bahse-
dilir. Bir fabrika müdürü, ortalama 2500
lira al›yor. Ancak müdürler, özel sektör-
de benzer görevde olanlar ortalama

15.000 lira ücret al›rken özveri ile çal›fl›r-
lar. Kendilerine soruldu¤unda, birço¤u-
nun babalar›n›n, dedelerinin, efllerinin
babalar›n›n da Kurumda çal›flt›¤›n›,
MKEK’nin yuvalar› oldu¤unu söylerler.
Kurum bu flekilde bir aile gibi olmufl. Bu
bir güçtür. Baflka MKEK yok. Onun için
herkes her seviyeden desteklemeli.
Cumhurbaflkan›, Baflbakan, Genelkur-
may Baflkan›, Milli Savunma Bakan›m›z
6 y›ld›r bu Kurumun yan›nda durdu. Ba-
s›n da dahil. Burada Kurum kaybederse
hep beraber kaybedece¤iz. Bir ülkenin
savunma sanayisindeki eksikli¤inin kay-
b› hiçbir flekilde telafi edilemez.

‹hracat da Artt›
Baflka neyi baflard›k? Biz d›flar› aç›la-
ca¤›z dedik. Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n MKEK’den ihtiyac› d›fl›nda
silah ve mühimmat alacak hali yok ya.
O halde biz ihracat yapmak zorunda-
y›z. Avrupa’ya gitmek yerine, yeni
konseptte Uzak Do¤u, Orta Do¤u, Af-
rika ve Güney Amerika ülkelerini seç-
tik. Örne¤in Güney Amerika’ya ilk de-
fa giden de MKEK oldu. Biz ihracatta
takip etmiyoruz, yol gösteriyoruz. Gü-
ney Amerika’ya gittik. Kolombiya’ya
sat›fllar›m›z bugün 30 milyon dolar›
geçti. Bugün Güney Amerika’n›n bü-
tününe sat›fl yap›yoruz. ‹ngiltere’ye
Kanada’ya sat›fl yap›yoruz. Bugün bi-
zim ihracat ba¤lant›m›z 300 milyon
dolar civar›nda olup ABD’den Afri-
ka’ya, Orta Do¤u’ya, Uzak Do¤u’ya
uzanan haritada 74 ülkeye ihracat ya-
p›yoruz. MKEK'nin ortalama ihracat›-
na son 10 y›lda bak›n, en fazla 4 mil-
yon dolard›r. Ben mi yapt›m? Hay›r,
hep beraber yapt›k. Tak›m çal›flmas›
ile inand›k birlikte baflard›k.

Bas›na da Mesaj Var
Ben bas›ndan özellikle flunu istiyorum:
Bizim gibi milli olan, TSKGV flirketleri
baflta, savunma sanayisinde faaliyet
gösteren özel flirketler de dahil, baflar›-
lar›m›z› daha çok öne ç›kart›n. Bizim tek
bir fleye ihtiyac›m›z var: Bize güvenilme-
si, siz yapars›n›z deyip arkam›zda 
durulmas›.
Baflka bir fley daha baflard›k. Çok
önemli bir di¤er konu olan,
MKEK’nin, art›k bir yerden teknoloji
transferi yap›p da ürün üreten yap›-
dan ç›kar›lmas›. Biliyoruz ki Ar-Ge’si
ve Ür-Ge’si olmayan ülkenin ve bir
sanayi kuruluflunun bir yere gitmesi
mümkün de¤il.
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Son 6 senede baflta Milli Tank Altay, Mil-
li Piyade Tüfe¤i, Milli Makinal› Tüfek,
Milli Havadan Tafl›nabilir 105 mm Obüs,
Nüfuz Edici Bomba, Duyars›z Patlay›c›
olmak üzere 122 adet Ar-Ge projesi
bafllatt›k. Özgün projeler bunlar.
Ne yapt›n›z derseniz… Keskin niflanc›
tüfe¤i yapt›k, 40 mm tamburlu bombaa-
tar yapt›k, hatta en iyisini yapt›k. 120
mm’lik havan› Kolombiya’ya sat›yoruz.
Bunu baflarabilmek için, di¤er üreticiler
olan Frans›z, Alman, ‹ngiliz firmalar›n›
elememiz gerekti¤i ve onlar› geçti¤imiz
de bilinmelidir.
Neyi baflard›k burada? Üniversite-sana-
yi ifl birli¤ini baflard›k. Çok önem veriyo-
rum bu konuya. Türkiye’de 25 üniversi-
teyi kucaklad›k. Onlar da bize sar›ld›lar.
Onlarla Ar-Ge için anlaflmalar imzala-
d›k. fiu anda 37 tane Ar-Ge projemiz
SAN-TEZ olarak beklemede, görüflülü-
yor. fiu günlerde 15 Ar-Ge projesi de-
vam ediyor. Üniversiteler de bizim bu
yaklafl›m›m›z› heyecanla karfl›lad›lar.
Türkiye’de yaln›z de¤iliz. Kendinizi anla-
t›r ve istekte bulunursan›z, herkes sizin-
le beraber gücünü ortaya koyuyor. 
TÜB‹TAK SAGE ve TÜB‹TAK MAM ile çok
yak›n çal›fl›yoruz. Bizim yapmak istedi-
¤imiz, var olan gücümüzü ortaya ç›kart-
mak. Biz bugün sadece Türkiye’de de¤il
dünyada da savunma sanayisinde devler
liginde oynuyoruz.
Biz baflka neyi baflard›k? Eskiden 
NATO’nun Sanayi Dan›flma Grubu 
(NIAG) toplant›lar›n›n sadece genel ku-
ruluna gidilip geliniyordu. Sanayicileri
bir araya getiren bu organizasyonun al-
t›nda Ar-Ge çal›flma gruplar› var. Bura-
larda Ar-Ge projeleri yürütülüyor. Bu-
gün NIAG’›n bünyesinde çal›fl›lan proje-

lerin 11’inde 34 mühendisle var›z.
MKEK, biliyorsunuz devlet bütçesinden
tek kurufl alm›yor. MKEK’nin SSM’ye
olan yat›r›m ve kredi ödemeleri d›fl›nda,
hiçbir kurum ve kurulufla borcu yoktur.
Yüklü bir iflletme bütçeli varl›¤›m›z mev-
cut. Kendi ya¤›m›zda kavruluyoruz. Mad-
di destek olarak di¤er özel flirketlerden
bir fark›m›z yok. Her ay maafllar› kazan-
d›¤›m›z para ile ödemek zorunday›z. O
halde varl›¤›m›z› sürdürmek için de ba-
siretli tacir gibi davranmal›y›z. Kurum
gerçekten inan›lmaz bir üretici. ‹ddia ile
söylüyoruz ki MKEK dünyan›n en büyük
namlulu silah üreticisi. Neden mi? Ta-
bancadan 155 mm obüse kadar, tüm ka-
librelerde silah üretme yetene¤ine sa-
hip. Bütün bu üretim aral›¤›n› bünyesin-
de bar›nd›ran baflka bir kurulufl yok. Pi-

rinç üretecek, çelik üretecek, kapsülü
üretecek... Böyle bir kurum yok.
Bu y›l, kuruluflumuzun 558. y›l›n› kutlu-
yoruz. Fatih Sultan Mehmet’in 1453’de
kurdu¤u ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u sü-
resince Tophane-i Amire olarak faaliye-
tini sürdüren kurum daha sonra ‹malat-›
Harbiye ve Cumhuriyetin bafllang›c›nda
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü¤ü
dönemleri sonras›nda, üst üste koydu¤u
birikimlerle bugünlere gelmifltir. Böyle
bir kurum, sadece para verilerek kurul-
maz. Kurum gücünü yetiflmifl insan›n-
dan almaktad›r.
Yat›r›mlar yap›yoruz. Ciddi bir moderni-
zasyon program› uyguluyoruz. Moderni-
zasyondan kast›m flu: Bir ürün 5 ayr›
tezgâhtan sonra bitiyor. Bu 5 tezgâh or-
tadan kalkar ve 5 eksenli bir CNC tez-
gâh kullan›l›rsa, hata oran› azald›¤› gibi,
verimlilik artar, kalite artar, maliyetler
azal›r. Bugün geldi¤imiz noktada, bunu
yap›yoruz ve üretimimiz her y›l art›yor.
Türkiye’de son 6 y›ld›r ilk 100 flirket içe-
risindeyiz. Üretimden sat›fl›m›z 650 mil-
yon liray› buldu. Al›p satt›¤›m›z ürünleri
de sayarsak bu rakam 1 milyar liray›
afl›yor. Bu ciddi bir rakam. Çok özellikli
bir firmay›z. Bu ürünleri götürüp her ye-
re satamazs›n›z. Karfl›n›zda ciddi rakip-
ler var. Bunu baflarmak gerçekten gay-
ret, inanç ve kaliteli ürün yönetmeyi ge-
rektiriyor. Sat›fllar›m›z bugün 1 milyar
liray› aflm›fl durumda. MKEK’nin hedefi,
önümüzdeki 10 y›l sonunda, 10 milyar
dolard›r. Potansiyel budur. Biz art›k ge-
lece¤e bak›yoruz. Ak›ll› mühimmatlara
ve silah sistemlerine bak›yoruz, bu ko-
nularda çal›fl›yoruz.
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MKEK taraf›ndan
üretilen 120 mm’lik 
55 kalibre 
top namlusu



Son olarak flunu da eklemek istiyorum:
Gücümüzü yüce Türk milletinden al›yo-
ruz. Bizi devletimiz destekliyor. MKEK’yi
bütün bunlar devler ligine tafl›d›. Biz
Türk milleti için var›z, TSK ve güvenlik
güçleri için var›z. Bu ifli yapmaktan da
gurur duyuyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: MKEK’nin;

a) Askeri tesis ve hatlar›n elde tutulmas›

ve modernize edilmesi,

b) Askeri hat ve tesislerde bofl iflçilik 

ve kapasite oldu¤unda sivil ürünler de

üreterek ülke ekonomisine katk› 

sa¤lanmas› ve verimlili¤in art›r›lmas›,

c) Türkiye’nin neresinde olursa olsun

var olan bir tesis, tezgâh ve yetenek

için tekrar yat›r›m yap›lmamas›,

d) Ar-Ge ve Ür-Ge çal›flmalar›na, yeni bir

organizasyon içinde pazar / proje

odakl› ürün gelifltirecek flekilde a¤›rl›k

verilmesi,

e) Emek yo¤un yerine teknoloji yo¤un

çal›fl›lmas›,

f) Biliflim sistemlerine önem verilmesi,

g) Devletin deste¤i, denetimi ve gözetimi

alt›nda özel sektör dinamizminde 

çal›flmas›n› sa¤layacak bir yasal 

düzenleme yap›lmas›,

fleklinde belirlenen ana stratejiler ›fl›¤›nda 

yürütülen yeniden yap›lanma sürecinde

gelinen nokta ve bu süreçte yap›lan

çal›flmalar›n son durumu hakk›nda

bilgi verir misiniz? Sadece yüzde 10’luk

bir mühendis oran›yla bu hedeflerin,

özellikle “d” ve “e” maddelerine nas›l

ulafl›labilecek?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Askeri tesis ve
hatlar›n elde tutulmas› ve modernize
edilmesi kapsam›nda; baflta da söyledi-
¤im gibi, elektrik sayac› üretim hatt› gi-
bi sivil ürün üreten verimsiz hatlar› ka-
patt›k. 10 Y›ll›k Modernizasyon Plan›’n›
haz›rlad›k. Bu kapsamda, son 5 y›lda
56.500.000 lira tutar›nda 115 adet yeni
tezgâh al›nd›.
Temel amac› TSK ve güvenlik güçlerinin
ihtiyaçlar› çerçevesinde verilen siparifl-
leri karfl›lamak olan MKEK fabrikalar›n-
da, flartlar›n uygun olmas› durumunda,
sivil piyasaya da dönük fiflek, patlatma
kapsülü, dinamit gibi üretimlere a¤›rl›k
vererek MKEK’nin gelir elde etmesini
hedefliyoruz.
Temel stratejilerimizden biri de Tür-
kiye’nin neresinde olursa olsun, var
olan bir tesis, tezgâh ve yetenek için
tekrar yat›r›m yap›lmamas›. MKEK,
bu yeni üretim stratejisi çerçevesin-
de, kendi içerisinde küçülürken ülke
sanayisi ile entegre olarak büyümeyi

hedefliyor. Bu do¤rultudaki çal›flma-
lar›m›z›n sonucunda, alt yüklenici sa-
y›m›z, 2010’da 1024’e yükseldi. Böyle-
ce, ürünün stratejik parçalar›n›n üre-
timi, teknolojik bilgi ve nihai montaj
yeteneklerini elimizde tutuyoruz; ge-
riye kalan mekanik üretimi ise im-
kanlar dahilinde yan sanayiye yapt›r›-
yoruz.

Ar-Ge Faaliyetlerine 
Etkinlik Kazand›r›l›yor
Ar-Ge ve Ür-Ge konusuna gelince… Bir
kamu kuruluflu olarak, stratejik bir öne-
me sahip olmas› nedeniyle, MKEK’nin
ulusal savunma sanayisi içerisinde özel
bir yeri var. MKEK, üstlendi¤i görevleri
yerine getirebilmek ve dünyadaki gelifl-
melerin gerisinde kalmamak için, gü-
nün teknolojisine uygun olarak mühim-
mat ve silah sistemlerindeki de¤iflmele-
ri ve geliflmeleri yak›ndan izlenmek ve
üretime kazand›rmak amac›yla, Ar-Ge
faaliyetlerine etkinlik kazand›r›lmas›
kapsam›nda azami gayreti gösteriyor.
Türk Savunma Sanayisi’nin en büyük ve
köklü kuruluflu olan MKEK, Ar-Ge pro-
jeleri yoluyla, bilgi ve teknolojisini artt›r-
may› ve her türlü silah ve mühimmat
sistemini tasarlay›p üretebilecek altya-
p›y› kazanmay› hedefliyor. MKEK Ar-Ge
ve Teknoloji Dairesi, bu hedef do¤rultu-
sunda, modern proje yönetim felsefesi-
ne uygun yap›lanmas› sayesinde, tasa-
r›m, modelleme, benzetim, mühendislik
analiz vb. araçlar›n› kullan›yor ve olufl-
turdu¤u proje yönetim altyap›s›n›, üst-
lendi¤i her projede azami ölçüde kulla-

narak daha verimli hale gelmek için
gayret gösteriyor ve her geçen gün de-
neyim kazan›yor.
Bu gayrete paralel, yaflanm›fl olan güç-
lükleri de dikkate alarak, mevcut Ar-Ge
yönergesinin revize edilmesi, ça¤dafl ve
uygulanabilir bir yap›ya kavuflturulmas›
amac›yla Aral›k 2009’da yeni Ar-Ge yö-
nergesini yürürlü¤e soktuk. Bu yönerge

sayesinde, Ar-Ge faaliyetlerimizin daha
sistematik hale gelece¤ini, faaliyetlerin
kifli temelli de¤il sistem temelli sürdü-
rülebilece¤ini ve bilgi ve dokümanlar›n
gelecek nesillere aktar›labilece¤ini de-
¤erlendiriyoruz.
Kurumumuz Ar-Ge birimlerinde çal›flan
personel say›s› 189’a ulaflt›. Son y›llarda
Ar-Ge’ye verilen önem çerçevesinde,
Ar-Ge birimlerinde çal›flan personel sa-
y›s› sürekli bir art›fl gösteriyor ve bu ar-
t›fl, her y›l yeni Ar-Ge personeli al›m›yla
da devam edecek. Bu kapsamdaki stra-
tejik hedeflerimizden birisi de Ar-Ge
personel say›m›z› 240’a yükseltmek.
TÜB‹TAK ve baflta ODTÜ, ‹TÜ, Bo¤aziçi,
K›r›kkale, Gazi, Atatürk, Y›ld›z Teknik,
Ankara, Hacettepe, ‹stanbul, Karadeniz
Teknik, Van Yüzüncüy›l, Anadolu, Bah-
çeflehir, Bilkent, Sabanc›, Koç, Okan,
At›l›m, Sakarya, Kocaeli, Çank›r› Üniver-
siteleri ve Gebze Yüksek Teknoloji Ens-
titüsü, ‹zmir Ege Üniversitesi, ‹zmir Yük-
sek Teknoloji Enstitüsü olmak üzere 25
üniversite ile Ar-Ge projeleri yapmak
için de protokoller imzalam›fl durumda-
y›z. ODTÜ Teknokent’de ofis aç›lm›flt›r.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 
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SAN-TEZ destek mekanizmas›nda des-
teklenen flu an için 14 projemiz var. Üni-
versiteler ile birlikte, yeni projelerin
teklifi kapsam›nda çal›flmalar›m›z da
devam ediyor.
Ayr›ca, Ar-Ge projelerinde uygulad›¤›-
m›z proje yönetim organizasyonlar› sa-
yesinde, projelere sadece Ar-Ge birim-
lerinde görevli personel de¤il, tüm di¤er
birimlerden deneyimli personel, ifl pay-
lafl›mlar› çerçevesinde dahil oluyor. Bu
sayede, projelere, kurumumuzda görev
yapan tüm aktif mühendis kadrosunun
dahil olmas›n› sa¤lad›k. Benzer flekilde,
üniversiteler, araflt›rma kurulufllar› ve
di¤er sanayi kurulufllar›ndaki yurt içi
bilgi ve deneyimin de hizmet al›m› yo-
luyla projelerimize katk› sa¤l›yor.

Yat›r›mlar Sürüyor
Savunma sanayisine yönelik yat›r›mlar›-
m›z›, TSK’n›n ihtiyaçlar› paralelinde ve ül-
kemizin savunma sanayisini millilefltir-

me duygusundan hareketle sürdürüyo-
ruz. Bu çerçevede ve yeniden yap›lanma
stratejisi do¤rultusunda, gerek yeni
ürünlere gerekse modernizasyon proje-
lerine yönelik, büyük bir yat›r›m hamlesi
bafllatt›k. Bu yat›r›mlar›n büyük bir bölü-
münü 2007 y›l›nda bitirdik ve iflletmeye
ald›k. Bu arada, TSK ihtiyaçlar›n›n karfl›-
lanmas›na yönelik yeni proje çal›flmalar›-
m›z da devam ediyor. Bu kapsamda ta-
mamlad›¤›m›z yat›r›mlar›m›zdan baz›lar›;
� 5,56 mm Piyade Tüfe¤i Projesi,
� 5,56 / 7,62 mm Fiflek Projesi,
� 25 mm Mühimmat Projesi,
� Küresel Barut Projesi,
� 155 mm 52 Kalibre Silah Sistemi 

(F›rt›na)
� 155 mm 52 Kalibre Çekili Obüs 

(Panter)
� 122 mm Topçu Roketi Projesi,
� Eryx Tanksavar Projesi.
2009 y›l›nda yat›r›m›na bafllad›¤›m›z
projeler de flöyle:

� Oleum Tesisi Projesi,
� S›v› Patlay›c› Tesisi Projesi,
� 155 mm 52 Kalibre Silahlar ‹çin Uzun

Menzilli Mühimmat Ailesi Projesi,
2011 y›l›nda tamamlanacak yat›r›mlar›-
m›z ise;
� Chaff-flare Projesi,
� 120 mm Tank Topu Silah Sistemi

Projesi,
� 120 mm Tank Topu Mühimmat› 

Projesi,
� Tak›m ve Tezgâh Modernizasyonu

Projeleri,
Çelikhane Modernizasyonu ve Monob-
lok Tekerlek ve Tekerlek Üretimi Tesisi
ve Projesi ile ilgili yat›r›m çal›flmalar›na
2011 y›l›nda bafll›yoruz. 
Bugün itibariyle, az önce bir bölümünü
s›ralad›¤›m›z yat›r›mlar›m›z ile Ar-Ge
projelerimizin toplam tutar› da 2 milyar
70 milyon liraya ulaflm›fl durumda.
Ar-Ge ve Ür-Ge çal›flmalar›m›zda gerek-
li altyap›n›n sa¤lanmas›nda, biliflim sis-
temlerine de büyük önem verdik. Bu
kapsamda, baflta genel müdürlük Ar-Ge
birimimiz olmak üzere, fabrikalar›m›za
tasar›m için gerekli yaz›l›m alt yap›s›n›
kurduk. Böylece, mevcut projelerimizde,
tasar›mdan itibaren tamamen yerli ola-
rak üretim yapabilmeyi hedefliyoruz.
Sorunuzun ikinci k›sm›na gelince… Sa-
vunma sanayisi gibi yo¤un Ar-Ge harca-
mas› yap›lmas› zorunlu bir sektörde,
TSK’n›n silah, silah sistemleri ve mü-
himmat gereksinimini yurt içinde üretim
yaparak karfl›lamay› hedefleyen
MKEK’nin, sürekli olarak gereken mo-
dern yat›r›mlar› yapmak ve yetenekli in-
san gücü kayna¤› aç›s›ndan ulusal dü-
zeyde yar›flmac› olmak zorunda oldu¤u-
nun da bilincindeyiz. Bu zorunluluklar,
halen Kamu ‹ktisadi Kurulufllar› için ge-
çerli olan sistemde yerine getirilemez.
Bu nedenle, MKEK’ye, özel bir esneklik
kazand›rmak, ulusal güvenlik aç›s›ndan
da yaflamsal bir gereklilik haline gelmifl
durumda. Biliyorsunuz savunma sanayi-
si, sürekli geliflen ve de¤iflen bir sektör
ve bu h›zl› de¤iflime ayak uydurabilmek
için de yetenekli personele ihtiyaç var.
MKEK için haz›rlanan kanun tasar›s› tas-
la¤› ile savunma sanayisinin gerektirdi¤i
nitelikli ifl gücünü istihdam olana¤›na
kavuflaca¤›m›z› da düflünüyoruz.

MKEK Daha da Güçlendirilmeli
Ümit BAYRAKTAR: Yeniden yap›lanma

sürecinin bir parças› olan yasal 

düzenleme kapsam›nda haz›rlanan 

kanun tasla¤› konusunu 

detayland›r›r m›s›n›z?
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Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Türkiye’nin içinde
bulundu¤u co¤rafyada, jeopolitik ve je-
ostratejik özellikleri itibariyle, ulusal
bütünlük ve güvenlikte devaml›l›¤›n›n
sa¤lanmas› en öncelikli meseledir. Bal-
kanlar, Kafkasya ve Orta Do¤u, muhte-
mel çat›flma bölgelerini oluflturmakta-
d›r. Risk de¤erlendirmesinde, Türki-
ye’nin bu bölgelerde ç›kabilecek çat›fl-
malara siyasi, askeri, ekonomik ve ulu-
sal ç›karlar› nedeniyle kat›lmak zorunda
kalabilece¤i ihtimali güçlü bir olas›l›k
olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bütün bu ne-
denlerle, NATO içerisinde de Türkiye
kanat ülkesi olmaktan ç›km›fl, merkez
ülkesi olmufltur. Türkiye’nin güvenlik
sorunlar›, bat› ülkelerinin hiç birisi ile
karfl›laflt›r›lamayacak ölçüde farkl›d›r.
Bütün bu tehditler nedeniyle Türkiye,
cayd›r›c› bir askeri güce ve onu destek-
leyecek modern savunma sanayine sa-
hip olmak zorundad›r.
Cayd›r›c›l›k, hiç kuflkusuz siyasi ittifak-
lar›n ve ulusal güç unsurlar›n›n destek-
ledi¤i, bir askeri gücün varl›¤› ile müm-
kün olacakt›r. Bunun da olmazsa olmaz
koflulu, askeri ihtiyaçlar› karfl›layan mo-
dern ve yeterli bir ulusal savunma sana-
yisinin varl›¤›d›r. Modern silah ve mü-
himmat›n, pazar koflullar› içinde, di¤er
ülkelerden tedarikinde, bedeli ödenmifl
olsa bile zorluklar, s›n›rlamalar ve hatta
baz› koflullarda, imkâns›zl›klar ile karfl›
karfl›ya kal›nmaktad›r. Gereksinme du-
yulan silah, silah sistemleri, bunlarla il-
gili teknolojiler ve özellikle mühimmat›n
yurt içinde üretilmesi, bu amaca yönelik
ulusal kapasite ve yetene¤in gelifltiril-
mesi ülke güvenli¤i aç›s›ndan bir zorun-
luluk haline gelmifltir.
Bu yaklafl›m çerçevesinde, savunma sa-
nayisinin yeniden yap›lanma süreci için-
de, TSK’n›n, silah, mühimmat, roket ve
di¤er gereksinimlerini yurt içinde ürete-
bilen ana kurulufl olarak MKEK, çok
önemli bir konuma, bilgi ve teknoloji bi-
rikimine sahiptir. Bir baflka deyiflle
MKEK’nin yap›s›n›n, savunma sanayisi
içinde varl›¤›n›n güçlendirilmesi gerek-
mektedir. Bu husus, ülke güvenli¤i aç›-
s›ndan yaflamsal bir so-
run olma özelli¤i tafl›-
maktad›r.

Ülke güvenli¤ini do¤rudan ilgilendiren bu
sorunun afl›labilmesi için, uzun bir süre-
den beri önemli ölçekte bilgi, beceri ve
deneyim biriktirmifl MKEK’nin, söz konu-
su alanda h›zla geliflen teknolojileri izle-
yip hayata geçirebilecek, ülkenin yetifl-
mifl en iyi, en nitelikli personelini istih-
dam etmek zorunlulu¤u bulunmaktad›r.
Bu yeni yasa ile MKEK’nin de¤inilen
amaçlar› gerçeklefltirmesi hedeflen-
mektedir. 
Biliyorsunuz MKEK, 08 Mart 1950 tarihli
ve 5591 say›l› Kanunla, TSK bünyesinde
bulunan askeri fabrikalar›n bir Kamu ‹k-
tisadi Teflekkülü olarak yeniden yap›lan-
d›r›lmas› ile kuruldu. MKEK; Ar-Ge ve
Ür-Ge’ye öncelik vererek TSK’n›n ihtiyaç
duydu¤u silah, silah sistemleri, mühim-
mat, roket ve di¤er gereksinimlerini MSB
gözetiminde, TÜB‹TAK, üniversite ve di-
¤er araflt›rma kurulufllar› ile birlikte, ni-
telikli bir insan gücü ile milli olarak üret-
mek zorunda. Bugün gelinen noktada ise
MKEK’nin daha etkin, verimli, rekabetçi
ve ülke güvenli¤ini geçmiflte oldu¤u gibi
gelecekte de en iyi flekilde destekleyebil-
mesi için de¤iflimi ve modernizasyonu
gerekmektedir. Bütün bu yetenek ve im-
kânlar›n kazan›larak etkin ve verimli bir
MKEK oluflturabilmesi için, al›nacak ted-
birleri destekleyecek ve kaynak sa¤laya-
cak özel bir yasaya mutlaka ihtiyaç duyu-
luyor. Geliflmifl ülkelere bakt›¤›m›zda,
benzer kurulufllar›n, devlet taraf›ndan
yönlendirilen, gözetilen, özel yasa ve sta-
tülere sahip oldu¤u görülü-
yor. Unutulmamas› gere-

ken en önemli unsur, ülke güvenli¤inin
sa¤lanmas› ve bunu destekleyecek sa-
vunma sanayisinin etkin hale getirilmesi-
nin ulusal ba¤›ms›zl›¤›n en önemli unsu-
ru oldu¤u gerçe¤ine inan›lmas›d›r. Bu
yasa tasar›s› ile de MKEK’nin, genel ola-
rak Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri kapsa-
m›nda tutulmas›na karfl›n, istihdam ve ti-
cari faaliyetleri aç›s›ndan ek düzenleme-
ler getirilerek devletin korumas› ve des-
te¤i alt›nda, ancak özel bir flirket gibi ça-
l›flabilecek esnek, etkin, verimli, modern
ve dinamik bir yap›ya kavuflturulmas› he-
deflenmektedir.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› (SSM)’nin stratejik 

plan›nda yer alan performans 

hedeflerinden, 2011 y›l›nda sektörde 

kifli bafl› 250.000 dolar ciro 

ortalamas›na ulafl›lmas› hedefine 

MKEK ne kadar yak›n? 2010 

sonu itibariyle durum ne?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: 2010 sonu itiba-
riyle MKEK’deki kifli bafl›na ciro ortala-
mas› 75.000 dolar mertebesinde. 2011
y›l› itibariyle de 90.000 dolar olmas›n›
bekliyoruz. 5 y›l sonra da 120.000 dolara
ulaflmay› hedefliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: MKEK’nin 

alt yüklenici kullan›m›na iliflkin 

yaklafl›m› ve alt yüklenici kullan›m›na

iliflkin gelecek planlar› hakk›nda 

bilgi verir misiniz?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Mevcut yat›r›m,
ifl gücü, sermaye, bilgi ve teknoloji bi-
rikiminin verimli kullan›m› ilkesine
dayal›; daha dinamik bir yap› ve ülke
sanayisi ile entegrasyonu gelifltirerek
iç ve uluslararas› piyasada daha etkin
olmak, MKEK’nin vizyonunun bir par-
ças›. Bu do¤rultuda, TSK’n›n her türlü
silah, mühimmat, roket, patlay›c›
madde, araç ve gereç ihtiyac›n› karfl›-
lamakla görevli olan MKEK, yurt içi
imkân ve kabiliyetlerinden azami öl-
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Standart Bora-12 
keskin niflanc› tüfe¤i

Kompozit destekli namlu entegre edilmifl Bora-12



çüde faydalanmay›, yerli üretim yete-
ne¤ini artt›rmay› prensip edinmifl
olup, alt yüklenici kullan›m›na iliflkin
yaklafl›m› bu yöndedir.
MKEK olarak ana üretim yetene¤imizi
kaybetmeyecek flekilde, stratejik öneme
haiz ana kritik parçalar›n d›fl›ndaki di¤er
alt parçalar›n üretilmesinde, gerekli
hallerde, yurt içi imkân ve kabiliyetler-
den azami ölçüde faydalanmay› planl›-
yoruz.
Yurt içi sanayi kullan›m oran›n›n yüksel-
tilmesi ve çal›fl›lan alt yüklenici firma
say›s›n›n artt›r›lmas›, bu sayede de ülke
sanayicisi ile entegrasyonu hedefliyo-
ruz. Bu maksatla, ülke genelindeki sa-
vunma sanayisi üretici envanterini ç›-
kard›k. Hatta bu firmalar›n imkânlar›n›
yerinde görerek ifl birli¤i imkânlar› ya-
ratmaya çal›fl›yoruz.
Böylece MKEK’nin, misyon, vizyon ve il-
kelerine sad›k kalarak ve milli özelli¤ini
koruyarak; kapasitesinin ve verimlili¤i-
nin artt›r›lmas›, maliyetlerin düflürül-
mesi, d›fla ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas›, re-
kabet edebilirlik ve ihracat potansiyeli-
nin artt›r›lmas› hedeflerinden hareket-
le, uygulamalar›m›z› bu do¤rultuda sür-
dürece¤iz.

Ümit BAYRAKTAR: Üniversite-sanayi 

ifl birli¤i çal›flmalar› kapsam›nda 

yürütülen projelerinizden “kompozit

namlu tasar›m›” hakk›nda bilgi 

verir misiniz? Bu çal›flma sonuçlar› 

gelecekte nas›l ve nerelerde 

de¤erlendirilecek?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Bir SAN-TEZ pro-
jesi olan “Yüksek ‹ç Bas›nca Maruz
Kompozit Namlu Tasar›m›” projesinin
amac›; dinamik yüksek iç bas›nç alt›n-
daki 7,62 mm silah namlusunun, kom-
pozit malzeme kullan›larak tasarlan-
mas›, üretim tekniklerinin belirlenmesi,
prototip üretimin gerçeklefltirilmesi,
test edilmesi ve mevcut sistemlerle
karfl›laflt›r›larak yeni bir üretim yöntemi
yetene¤inin kazan›lmas›d›r.
Kullan›c›, bir silah›n hafif ve at›fl menzi-
linin uzun olmas›n› ister. Silah›n hafif
olabilmesi için namlu çap›n›n ve boyu-
nun k›sa olmas›; silah›n at›fl menzilinin
uzun olmas› için ise tam aksine, namlu
çap›n›n ve boyunun uzun olmas› gerekir.
Bu problemin çözüm yollar›ndan biri de
silah namlular›nda kompozit malzeme
kullan›lmas›d›r. Bu sayede, kullan›lan
malzemenin hafif olmas›n›n yan› s›ra si-
lah sisteminin di¤er elemanlar›n›n ha-
fifli¤i, namlunun daha kararl› olmas› ve
at›fl hassasiyetinin artmas› gibi hedefle-

re ulafl›labilir. Kompozit namlu üreti-
minden elde edilecek kazan›mlar ile
farkl› çaptaki silah namlular›n›n kompo-
zit malzemeden yap›labilirli¤ine de alt
yap› sa¤lanabilecek.
MKEK olarak yer ald›¤›m›z bu projeyi K›-
r›kkale Üniversitesi yürütüyor. 1 Aral›k
2009’da bafllanan projenin toplam süre-
si 24 ay ve 1 Aral›k 2011’de tamamlama-
y› hedefliyoruz. 15’inci ay› tamamlanan
projede, Bora-12 keskin niflanc› tüfe¤i
namlusu üzerinde çal›flmalar yap›ld›.
Çal›flmalar neticesinde, s›cak-so¤uk
at›fl ve da¤›l›m testleri yap›lan namlu-
nun a¤›rl›¤›nda, yüzde 36,3 oran›nda bir
hafifletme sa¤land›.
Projenin imalat yöntemi ve malzeme
aç›s›ndan, herhangi bir yurt d›fl› ba¤›m-
l›l›¤› da bulunmuyor. Mevcut altyap› ile
her türlü havan silah› ve aksamlar›, 105
mm ve 155 mm obüs namlular›nda bu
kompozit teknolojisinin kullan›labilece-
¤ine dair ön çal›flmalar da gerçekleflti-
rildi. Ayr›ca, daha yüksek ›s› iletim kat-
say›l› elyaf kullan›larak, seri at›fl yapan
piyade tüfeklerinin namlular› gibi di¤er
uygulamalar için de bu teknolojinin kul-
lan›labilirli¤i araflt›r›lacak.

Ümit BAYRAKTAR: MKEK, yürüttü¤ü

bafll›ca projelerden biri olan, detay 

tasar›m aflamas› süren ALTAY

projesinde, tank›n ana silah› olan 

120 mm 55 kalibre topun üretimi 

görevini üstlenmifl durumda. MKEK 

cephesinde yürütülen bu projeye iliflkin

çal›flmalar›n son durumu hakk›nda 

bilgi verir misiniz? M60 A1 Tank 

Modernizasyon projesinden bu 

projeye aktar›lan kazan›mlar oldu mu?

Bir de 120 mm mühimmat üretim 

çal›flmalar›n›z›n geldi¤i nokta hakk›nda

bilgi alabilir miyiz?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Biliyorsunuz, 120
mm 55 kalibre silah sistemi üretimi
kapsam›ndaki sözleflme 15 Ocak 2009
tarihinde yürürlü¤e girdi. Sözleflme
kapsam›nda, 6 adet silah sistemi üreti-
lecek ve bunlardan 3 adedi Otokar’a ve-
rilecek. Ana silah sistemi üretimi ile il-
gili olarak projenin I. Evresi’ni tamamla-
d›k. ‹lk prototipin parçalar› üretildi ve
montaj aflamas›na gelindi. ‹lk prototipin
testlerine May›s ay›nda bafllad›k. Ka-
s›m’da da Otokar’a teslim etmeyi planl›-
yoruz. Ard›ndan da di¤er 2 prototipin
üretimine bafllanacak. Bu üretim süre-
cinde, M60A1 Tank Modernizasyon pro-
jesinde kazand›¤›m›z üretim ve test ye-
teneklerinin önemli katk›s› oluyor. Pro-
je, bafllang›çta öngörülen Proje Uygu-
lama Takvimi’nde herhangi bir gecik-
me olmadan devam ediyor.
120 mm mühimmat üretiminde ise 2
parça üretimi hariç, di¤er tüm parçala-
r›n üretim yetene¤i ve mühimmat›n
montaj ve test yeteneklerini kazand›k.
Bugüne kadar da TSK’ya 3000 adet mü-
himmat teslimat› yap›ld›. 2011 sonuna
kadar da 3000 adet daha teslim edilecek.
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Önsipaho¤lu, 
MKEK taraf›ndan üretilen 

yüksek kalibreli namlular
hakk›nda bilgi veriyor.
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Ümit BAYRAKTAR: Okuyucular›m›z›n 

büyük merakla takip ettikleri Milli 

Modern Piyade Tüfe¤i (MMPT) projesi

çerçevesinde, öncelikle silah›n teknik

detaylar›n› bizlerle paylafl›r m›s›n›z?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: MMPT, TSK’n›n
tan›mlad›¤› taktik ve teknik istek ve
özellikleri karfl›layacak, ülkemizde ilk
defa tamamen Türk mühendis ve iflçile-
rinin özgün olarak tasarlay›p üretece¤i
7,62 mm’lik bir silah olacak. Gaz piston
tahrikli ve döner bafll› kilitleme meka-
nizmal› (rotating bolt) tüfe¤in a¤›rl›¤›,
flarjörsüz 4,2 kg. 20 adet fiflek kapasite-
li bir flarjöre sahip olan tüfe¤in boyu ise
dipçik kapal› iken 920 mm ve namlu öm-
rü de en az 10.000 at›m olacak. Dakika-
da 650 at›fl yapabilecek, namlu ç›k›fl h›z›
800 m/sn olacak MMPT’nin etkili menzi-
li ise mekanik niflangâhla 600 m olacak.
MMPT, çok say›da özelli¤i bünyesinde
bar›nd›racak flekilde tasarland›. Çok ka-
demeli ayarlanabilir teleskopik dipçi¤i
bulunan tüfe¤in, emniyet mandal›, flar-
jör mandal› ve kurma kolu, hem sa¤
hem de sol el ile kullanmaya uygun. Toz
kapa¤›, separatör ve sessiz kurma özel-
likleri de bulunan tüfek, flarjördeki son
fifle¤in at›lmas›ndan sonra, mekaniz-
man›n aç›k kalmas›n› ve yeni flarjör ta-
k›ld›¤›nda, mekanizmay› yeniden kur-
madan süratle atefl etmeye devam edi-
lebilmesini sa¤layan, mekanizmay› ge-
ride durduran ayaklama mandal› (bolt
cather)’a da sahip. Az say›da parçadan
oluflan tüfe¤in, hedef üzerinde da¤›l›m›

da çok düflük, yani yüksek at›fl hassasi-
yetine sahip. Gövde ve el kunda¤›n›n 
Picatinny rayl› tasarlanmas› sayesinde
de envanterde bulunan tüm aksesuar ve
niflangâhlar da silaha tak›labilecek.

Ümit BAYRAKTAR: MKEK ve Kalekal›p,

projede nas›l bir görev paylafl›m›

içerisinde çal›fl›yor?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Bildi¤iniz gibi
proje, MKEK ana yüklenicili¤inde ve Ka-
lekal›p alt yüklenicili¤inde yürütülüyor.
Tasar›m çal›flmalar›, ana yüklenici tasa-
r›m ofisinde müfltereken yap›l›yor, alt
yüklenici tesislerinde oluflturulan des-
tek tasar›m ofisi de çal›flmalara katk›
veriyor. Baz› parçalar›n üretimi alt yük-
lenici tesislerinde, di¤er parçalar›n ise
MKEK’de yap›lmas› ve üretim hatlar›n›n
buna göre kalifiye edilmesi planlan›yor.
Nihai montaj, test ve teslimatlar ise
MKEK taraf›ndan yürütülecek.

Ümit BAYRAKTAR: Proje kapsam›nda

MKEK ve Türk Savunma Sanayisi ne 

gibi kabiliyet ve teknolojiler kazand› ve

gelecekteki kazan›mlar neler olacak?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Yeni yaz›l›m, do-
nan›m ve test ekipmanlar› ile Ar-Ge ve
kalite kontrol birimlerimiz güçlendiril-
di. Bugüne kadar lisans alt›nda üretim
yapan MKEK, bu proje sayesinde, yurt
d›fl›ndan herhangi bir yard›m almaks›-
z›n, özgün bir silah tasarlay›p üretme
yetene¤i kazanm›fl olacak. Kurumu-
muz, bundan sonra yapaca¤› bu tür ta-

sar›m projeleri için de büyük tecrübe
kazan›yor.

Ümit BAYRAKTAR: Projede takviminde,

ilk planlara göre bir gecikme 

yafland›¤› görülüyor. Gecikmenin 

bafll›ca kaynaklar› ve ne kadar gecikme 

yafland›¤›, ilave bir gecikme daha olup

olmayaca¤› hakk›nda bilgi verir misiniz?

Aflama 1 ne zaman tamamlanacak?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Kritik tasar›m
aflamas› tamamland›. Alt komplelerin
gelifltirilmesi ve test çal›flmalar› ise sü-
rüyor. Tasar›m do¤rulama testlerinin uy-
gulanaca¤› prototiplerin üretim çal›flma-
lar› da sürüyor. Proje uygulama takvimi-
ne göre Aflama 1’in Ekim 2011’de ta-
mamlanmas› hedefleniyor. Ar-Ge proje-
lerinde, genelde süreçler nadiren plan-
land›¤› gibi cereyan eder. Proje ilerledik-
çe, ilave istekler ve bunlar› do¤rulamak
için test ihtiyaçlar› ortaya ç›kmaktad›r.
Projede, seri üretimin Temmuz 2012’de
bafllat›lmas› planlanmaktad›r.

Ümit BAYRAKTAR: Prototip için seçilen

tasar›m ve alternatif tasar›mlar aras›nda

seçim yap›lma süreci hakk›nda

bilgi verir misiniz?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Projenin bafllan-
g›c›nda, taktik özellikler ve istekleri kar-
fl›layacak 3 farkl› konfigürasyon tasar-
lanm›flt›. Bu konfigürasyonlar›n yap›lan
at›fllardaki test ve de¤erlendirmelere
göre ise konfigürasyon teke düflürüldü.
Art›k çal›flmalar tek bir model üzerinde
yürütülüyor.

Ümit BAYRAKTAR: Projenin sonraki 

aflamalar› hakk›nda bilgi verir misiniz?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Ürün kalifikasyo-
nu yap›l›p Teknik Bilgi Paketi haz›rlana-
cak. Bilahare de Üretim Hatt› Kalifikas-
yonu’na geçilecek.

Ümit BAYRAKTAR: Gelece¤in askeri ya

da tek er modernizasyonu gibi gelecekte

yap›lmas› muhtemel çal›flmalar, silah 

tasar›m›nda dikkate al›n›yor mu? 

Al›n›yorsa bu paralelde yap›lan 

çal›flmalar hakk›nda bilgi verir misiniz?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: MMPT, geliflen
teknolojilerin ve ihtiyaçlar›n ›fl›¤›nda ta-
sarlan›yor. Yeniliklerin rahatl›kla uygu-
lanabilece¤i modüler bir yap›ya sahip
bir tüfek olacak. Kullan›c›n›n tek bir si-
lahla, azami etkili olmas› ön planda tu-
tuluyor. Picatinny ray sayesinde, her
türlü niflangâh, aksesuar ve tüfek bom-
bas› gibi di¤er sistemler, tüfe¤e kolay-
l›kla tak›labilecek.
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Ümit BAYRAKTAR: MMPT projesinden

Modern Milli Makinal› Tüfek (MMMT)

projesine geçecek olursak; bu makinal›

tüfe¤i, hafif, orta ve a¤›r s›n›flar›ndan

hangisine dahil edebiliriz? Kullan›m 

flekillerinden bahseder misiniz? 

Tank veya z›rhl› araç ya da helikopter 

tipi olarak çeflitlendirilmesi 

düflünülüyor mu? Ateflleme sistemi 

sadece mekanik mi olacak yoksa 

elektrikli motor kullan›lan modeller de

düflünülüyor mu?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: 7,62 mm’lik
MMMT, piyade ve komando birliklerin-
de, tim ve manga seviyesinde çatal ayak
ile hafif makinal› tüfek olarak; tak›m se-
viyesinde ise üçayak ile a¤›r makinal› tü-
fek olarak kullan›lacak. Ayr›ca, atefl
deste¤i sa¤lamak üzere, z›rhl› araçlar-
da araç üstü silah olarak; ZMA ve tank-
larda efl eksenli makineli tüfek olarak;
helikopterlerde ise standart makineli
tüfek olarak kullan›lacak. Ateflleme sis-
teminin ise mekanik olmas› yönünde bir
fikir birli¤i olufltu.

Ümit BAYRAKTAR: MMMT projesi için ne

tür yat›r›mlar yap›lmas› planlan›yor?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Proje kapsam›n-
da, üretim kapasitesini art›rmak, daha
kaliteli ve hassas ürün üretebilmek için,
Silah Fabrikas› Müdürlü¤ü’ne 1 adet
kaplama ünitesi, 1 adet CNC tafllama
tezgâh›, 1 adet yay tezgâh›, 2 adet CNC
torna, 1 adet tel erozyon tezgâh› ve 1
adet namlu tafllama tezgâh› al›nmas›
planlan›yor. Bununla birlikte, proje afla-
malar›nda üretilecek mühendislik pro-
totipleri ve 100 adetlik pilot kafile üreti-
mi için gerekli olan tak›m, aparat ve
mastar tasar›m ve üretimi de yap›lacak
yat›r›mlar aras›nda yer al›yor.

Ümit BAYRAKTAR: Makinal› tüfek ve 

piyade tüfe¤i aras›ndaki farklar ve ortak

noktalar nelerdir? MMPT projesinden 

bu projeye aktar›lacak kazan›mlar 

neler olacak?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: MMPT ve MMMT
mukayese edildi¤inde; ayn› kalibre fifle-
¤i kullanmalar›, modüler olmalar›, gaz
geciktirmeli sistemlerinin ayn› olmas›
ve döner bafll› kilitleme mekanizmal› ol-
malar›, en büyük ortak özellikleridir.
Bununla birlikte:
� MMPT’de namlunun sabit olmas›na

karfl›n MMMT’de namlunun 

sökülebilir olmas›,
� MMPT’de at›fl modu olarak emniyet,

tek ve seri at›fl modu olmas›na karfl›n
MMMT’de emniyet ve seri at›fl modu
olmas›,

� MMPT tek personel taraf›ndan 
kullan›l›yor olmas›na karfl›n
MMMT’nin hem tek personel 
taraf›ndan hem de araç üzerinde 
kullan›labilir olmas› ve

� MMMT parça say›s›n›n MMPT’ye göre
2 kat fazla olmas› ise en belirgin 
farklar› aras›nda say›labilir.

MMPT projesi kapsam›nda kazan›lan ta-
sar›ma yönelik bilgi ve kabiliyetlerin,
MMMT projesinde de etkin bir flekilde
kullan›lmas›n›n, maliyet ve zaman aç›-
s›ndan ülkemiz için büyük bir kazan›m
sa¤layaca¤›n› da eklemeliyim.

Ümit BAYRAKTAR: MMPT projesinde 

Kalekal›p gibi bir ana alt yüklenici 

varken, MMMT projesinde neden yok?

MKEK bu projede bir ana alt yüklenici

kullanmayacak m› yoksa ilerleyen 

aflamalarda m› kullanacak?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: MMMT projesi,
MKEK ana yüklenicili¤inde yürütülüyor.
Üniversite, KOB‹ ve sanayicilerin ise alt
yüklenici olarak daha sonra projeye ka-
t›lmas› planlan›yor.
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Ümit BAYRAKTAR: Peki, piyade tüfe¤i ve

makinal› tüfek projelerinde yurt d›fl›ndan

herhangi bir destek al›m› söz konusu

olacak m›?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Bu projeler kap-
sam›nda yurt d›fl›ndan herhangi bir des-
tek al›m› söz konusu de¤il. MMPT ve
MMMT her ikisi de hiçbir ülke veya flir-
ketten teknoloji transferi veya know-
how al›nmadan, K.K.K.l›¤›n›n isteklerine
uygun olarak Türk mühendis ve iflçisinin
eme¤idir.

Ümit BAYRAKTAR: Havadan Tafl›nabilir

105 mm Hafif Çekili Obüs (HTHÇO) 

projesi çal›flmalar›n›z›n geldi¤i nokta

hakk›nda bilgi verir misiniz?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: HTHÇO gelifltir-
me projesi kapsam›nda, hat›rlayaca¤›-
n›z üzere SSM taraf›ndan 18 Mart 2009
tarihinde, kurumumuz ana yüklenicili-
¤inde yurt içi gelifltirme yoluyla Tasa-
r›m ve Gelifltirme (Dönem 1) ve Seri
Üretim (Dönem 2) olmak üzere iki dö-
nemde gerçeklefltirilmesi ön görülen
projeye iliflkin Dönem 1 Teklife Ça¤r›
Dosyas› yay›nlanm›flt›. 1 Temmuz 2009
tarihinde yap›lan Savunma Sanayii ‹cra
Komitesi toplant›s›ndan da HTHÇO
projesi kapsam›nda kurumumuz ile
Tasar›m ve Gelifltirme dönemi için Söz-
leflme görüflmelerine bafllanmas› yö-
nünde karar ç›km›flt›. Opsiyonlu 48 ay
olarak planlanan proje süresinde, ilk
prototiplerin gelifltirilmesi için 30 ayl›k
bir süre öngörülmüfltü. 5 Kas›m 2009
tarihinde SSM ile ana sözleflme, 
ASELSAN ile alt yüklenici sözleflmesi
imzalanm›flt›r. Proje (T0 Aflamas›) 4
fiubat 2010 tarihi itibariyle bafllad›.
Kavramsal Tasar›m aflamas› olan Afla-
ma 1’i baflar› ile tamamlay›p, Detayl›
Tasar›m aflamas› olan Aflama 2’nin 
Ön Tasar›m çal›flmalar›na bafllad›k. 
18 May›s 2011 tarihinde yap›lan Ön Ta-
sar›m Gözden Geçirme Toplant›s›’n›n
ard›ndan 15 Haziran 2011 tarihinde de
Aflama 2 Ön Tasar›m safhas›n› tamam-
layaca¤›z. Proje, zaman plan›na uygun
olarak sürdürülmektedir.

Ümit BAYRAKTAR: Nüfuz Edici Bomba

(NEB) projesinin son durumu nedir?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: MKEK ana yükle-
nicili¤inde ve TÜB‹TAK SAGE alt yükle-
nicili¤inde yürütülmekte olan NEB pro-
jesi ile yer üstü ve yer alt›ndaki hedefle-
re nüfuz ederek, içeride istenen gecik-
me de¤erinde infilak edecek, çelik göv-
de yap›s›na sahip, klasik ve programla-
nabilir tapalar ile kullan›labilecek, has-

sas güdüm kiti ve lazer güdüm kitleri ile
kullan›ma uyumlu, nüfuz edici bir bom-
ba sisteminin, Ar-Ge yoluyla yurt içinde
gelifltirilmesi amaçlan›yor. 7 Kas›m
2008 tarihinde imzalanan sözleflme ile
bafllayan ve Kavramsal Tasar›m, Ön Ta-
sar›m, Yer Denemeleri ve Uçufl Dene-
meleri safhalar›ndan oluflan projenin
süresi ise 36 ayd›r. Proje takvimine uy-
gun olarak faaliyet sürdürülmektedir.

Ümit BAYRAKTAR: 35 mm parçac›kl› 

mühimmat projesi ile ilgili çal›flmalar›n›z

ne aflamada?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤› ihtiyac›n› karfl›lamak üzere
SSM ile ASELSAN aras›nda imzalanan
“35 mm Oerlikon Modernizasyonu ve
Parçac›kl› Mühimmat Tedariki” projesi-
nin, Tasar›m ve Gelifltirme Dönemi kap-
sam›nda, ASELSAN ana yüklenicili¤in-
de, 35 mm Parçac›kl› Mühimmat gelifl-
tirme çal›flmalar›m›z sürüyor.
Bu kapsamda ASELSAN ile 23 Temmuz
2010 tarihinde Çekirdek Komplesi, Ko-
van Komplesi ve Mühimmat Sand›¤› Ta-
sar›m› ve Gelifltirilmesi için alt yüklenici
sözleflmesini; TÜB‹TAK SAGE ile de 27

Temmuz 2010 tarihinde Çekirdek
Komplesi Gelifltirme Projesi alt yükleni-
ci sözleflmesini imzalad›k. Bu sözlefl-
meler dahilinde MKEK sorumlulu¤un-
daki faaliyetler 8 aflamada gerçekleflti-
rilecek. Toplam 61 ay sürmesi planla-
nan çal›flmalar›m›z proje takvimine uy-
gun olarak devam ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: 40 mm otomatik

bombaatar, bazen fuarlarda 

Kalekal›p stand›nda da sergileniyor. 

Kafa kar›flt›ran bu konuya aç›kl›k 

getirir misiniz? Kalekal›p ile nas›l bir 

ifl birli¤i yap›yorsunuz? Bir de 40 mm

otomatik bombaatar›n hafifletilmesi ve

bir at›fl kontrol sistemi ile entegrasyonu

konular›ndaki çal›flmalar›n›z ve bu silah

sisteminin Pakistan’a ihraç edilmesiyle

ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: 40 mm otomatik
bombaatar (OBA), Çank›r› Silah Fabrika-
s› taraf›ndan üretilmektedir. Üretim ça-
l›flmalar›nda Kalekal›p da alt yüklenici
olarak görev yapmaktad›r. Kalekal›p bu
projede, MKEK ile ifl paylafl›m› yapm›fl
bir ortak anlay›fl› ile çal›flmaktad›r.
40 mm otomatik bombaatar›n hafifletil-
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mesi çal›flmalar› kapsam›nda da mevcut
2 model üzerinde kati model oluflturma
çal›flmalar›m›z devam ediyor. Üretim
program›m›za dahil olan 40 mm otoma-
tik bombaatar, Pakistan Genelkurmay
Baflkanl›¤› organizasyonunda düzenle-
nen at›fll› testlerde çok baflar›l› olarak k›-
sa listeye kald› ve aç›lan ihale sonucunda
MKEK ile Pakistan Savunma Bakanl›¤›
aras›nda bir “sat›fl kontrat›” imzaland›.
Bu durum, silah›m›z›n üstün performans
ve kalitesinin de bir göstergesidir.

Ümit BAYRAKTAR: Söz ihracattan 

aç›lm›flken MKEK’nin ihracat durumu 

ve bafll›ca ihraç ürünleri nelerdir? En

çok ihracat yap›lan ülkeler hangileri ve

bu ülkelere hangi ürünler ihraç ediliyor?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: MKEK’nin 2010
y›l› sonu ihracat›, 38,1 milyon dolar ola-
rak gerçekleflti. 2011 y›l› Nisan ay› itiba-
ri ile siparifle ba¤lanan ihracat tutar›m›z
da 297 milyon dolar. Malumunuz art›k
F›rt›na ve Panter gibi silah sistemlerini
de pazarl›yoruz. Bunun yan› s›ra havan-
lar ve mühimmatlar›, 122 mm roket,
2,75” roket, 66 mm hafif tanksavar mü-
himmat›, piroteknik ürünler ve as›l
önemlisi, Gazi Fiflek Fabrikas›n›n üretti-
¤i ürünlerin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz.
Art›k MKEK, üretim hatlar› kurmak için
teklif veriyor ve bu tekliflerden ikisi söz-
leflme aflamas›na geldi.
Kurumumuzca en çok ihracat gerçek-
lefltirilen ülkeler: ABD, Azerbaycan, Bir-
leflik Arap Emirlikleri, Belçika, Suudi
Arabistan, Kolombiya, Ürdün, Tunus,
Nijerya, ‹ngiltere, Almanya, Romanya,

Yemen ve Gürcistan. Bugün itiba-

riyle ihracat yapt›¤›m›z ülke say›s› da
74’e ulaflt›. Bu ülkelere hafif silah mü-
himmat›, muhtelif sportif av tüfekleri ve
yedek parçalar›, MP5 makinal› tabanca-
lar, havan ve mühimmatlar› ve muhtelif
roketler ihraç ediyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Panter ve F›rt›na gibi

obüs sistemlerine iliflkin ihracat 

çal›flmalar› ve Suudi Arabistan ile

ilgili geliflmeler hakk›nda bilgi 

verir misiniz?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Panter ve F›rt›na
sistemlerine iliflkin pazarlama ve tan›-
t›m faaliyetlerimiz bütün h›z›yla devam
ediyor. Bu kapsamda öne ç›kan ülkeler;
Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kolombi-
ya, Ürdün ve Bangladefl. Suudi Arabis-
tan’a, her iki sistemin de pazarlanmas›
hususunda önemli bir giriflim bafllatt›k.
Sistemlerin Suudi Arabistan makamla-
r›na at›fll› gösterinin yak›n bir zamanda
yap›lmas› planlan›yor.
Bunun d›fl›nda, Ürdün’ün üst düzey as-
keri yetkililerine de Panter obüsünün
tan›t›m›n› yapt›k ve Ürdün’de bu proje
için ayr›lan bütçenin onaylanmas›n› mü-
teakip, yeni bir heyetin Türkiye’yi ziyaret
etmesini bekliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Azerbaycan ile 

birlikte yürüttü¤ünüz çal›flmalar 

hakk›nda bilgi verir misiniz?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Dost ve kardefl ül-
ke Azerbaycan ile iliflkilerimiz son 10 y›l-
da geliflerek devam ediyor. 2010 y›l› içe-
rinde de yaklafl›k 1,5 milyon dolar ihracat
rakam›na ulaflt›k. 2010 y›l›nda yap›lm›fl
olan ihracat ba¤lant›s› toplam› ise 3,7
milyon dolar. Bu kapsamda siparifli al›-
nan malzemeler ise muhtelif patlay›c› ve
piroteknik malzeme ve hammaddeleri ile
barut çeflitlerinden olufluyor.
MKEK ve Azerbaycan Savunma Sanayisi
Bakanl›¤› (Azerbaycan Respublikas› Mü-
dafia Sanayesi Nazirliyi) aras›nda, 40 mm
tamburlu bombaatar teknoloji transferi;
40x46 mm düflük h›zl› mühimmat 
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mühimmat, namlulu 

hava savunma 
sistemlerinde
kullan›lacak.

NEB projesinde TÜB‹TAK SAGE’de 
alt yüklenici olarak görev al›yor.

MKEK taraf›ndan üretilen ceflitli piroteknik ürünler
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(HE MOD60, TP-T ve MOD 63 GE) tekno-
loji transferi; 9 mm MP5 makinal› ta-
banca montaj hatt› teknoloji transferi;
7,62x39 mm kalaflnikof fifleklerinin or-
tak üretimi ve pazarlanmas› konular›n-
da bir mutabakat muht›ras› imzaland›.
Söz konusu mutabakat muht›ras›na is-
tinaden çal›flmalara baflland›. Bombaa-
tar ve mühimmatlar›, en k›sa sürede
denenmek üzere Azerbaycan’a gönde-
rece¤iz.

Ümit BAYRAKTAR: MKEK’in bugün 

itibariyle yürüttü¤ü bafll›ca offset 

çal›flmalar› ve bu çal›flmalar›n 

MKEK’nin ihracat›ndaki yeri hakk›nda

bilgi verir misiniz?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Kurumumuz ve
‹srail’in IMI firmas› aras›nda imzalanan
M60A1 Tank Modernizasyonu projesi
kapsam›nda, bir alt yüklenicilik anlafl-
mas› imzaland› ve bu anlaflma kapsa-
m›nda çal›flmalar tamamland›. Ayr›ca,
IMI firmas›n›n SSM ile imzalad›¤› mo-
dernizasyon kontrat› do¤rultusunda da
bir offset yükümlülü¤ü do¤mufltu.
MKEK’nin, 2004-2009 y›llar› aras›nda ‹s-
rail’e yapt›¤› ihracatlar da bu offsete sa-
y›ld›. Bu tutarlar y›llar itibariyle toplam
ihracat›n ortalama yüzde 5’i civar›nda
gerçekleflti. ‹talya’da yerleflik Oto Mela-
ra firmas› ile imzalanan 76 mm namlu
ve ceket ile MG3 makinal› tüfek sat›fl
kontratlar› da ‹talya’n›n offset yükümlü-
lü¤üne dahil edildi.
Yürütülen offset çal›flmalar›na ek olarak,
Belçika’n›n FN Herstal firmas› da ileride
ifltirak etmeyi planlad›¤› SSM projelerine
yönelik olarak kurumumuzdan yapt›¤›
al›mlar için offset kredisi al›yor.

‹fl Birliklerine Aç›¤›z   
Ümit BAYRAKTAR: MKEK, IDEX 

esnas›nda STM ile bir ifl birli¤i anlaflmas›

yapt›. Neden böyle bir anlaflma yapma

gere¤i duyuldu? Bu kapsamda, yak›n 

gelecekte baflka bir firmayla da benzeri

bir anlaflma olmas› beklenmeli mi?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: MKEK ile STM
aras›nda yap›lan ifl birli¤inin amac›, yurt
d›fl›na yönelik projelere ortak teklif ver-
mek, bu projeleri birlikte yürütmek, her
iki taraf›n birikim ve tecrübelerini bir
araya getirerek güç birli¤i oluflturmak.
Özellikle son y›llarda bize gelen, üretim
hatt› kurulmas› taleplerine yönelik ola-
rak STM ile baflar›l› sonuçlar elde ede-
ce¤imizi düflünüyorum.
‹htiyaç duyuldu¤u takdirde, benzeri an-
laflmalar savunma sanayisinde faaliyet
gösteren di¤er firmalarla da yap›labilir.

Ümit BAYRAKTAR: Oto Melara Firmas›

ile yürütülen çal›flmalar hakk›nda 

detayl› bilgi verir misiniz?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: ‹talyan Oto Mela-
ra firmas›n›n SSM’ye olan offset yüküm-
lülükleri kapsam›nda, MKEK ile yap›la-
bilecek ifl birli¤i konular›n›n görüflülme-
si maksad›yla Oto Melara yetkililerini
MKEK’ye davet ettik ve MKE A¤›r Silah
ve Çelik Fabrikas› tesislerini gezdirerek
ifl birli¤i konular› görüfltük. Görüflmeler
sonucunda 127 mm, 105 mm, 76 mm ve
40 mm deniz toplar›n›n namlu ve ceket-
leri ve bu toplara ait yedek parçalar›n
üretimiyle ilgili görüfl birli¤ine vard›k.
‹lk etapta 15 adet yar› iflleme (taslak)
76/62 mm top namlu ve ceketinin imali
için 23-24 Eylül 2009 tarihlerinde Oto
Melara firmas› ile sözleflme imzalad›k.

6’flar adet namlu ve namlu ceketinin
üretiminin ard›ndan, Oto Melara yetkili-
leri, bu kafileden 1 adet namlu ve nam-
lu ceketinin mekanik testleri ve tahri-
batl› muayenelerini fabrikada yapt›. Test
sonuçlar›n›n baflar›l› olmas›yla birlikte,
ayn› kafilenin bundan sonraki operas-
yonlar›na devam etme karar› al›nd›. Söz
konusu kafilenin teslimat›ndan sonra,
5’er adetlik iki kafilenin daha üretimine
bafllanacak.
Bu çal›flman›n yan› s›ra Oto Melara fir-
mas› ile Ekim 2009’da 81 adet MG3 ma-
kinal› tüfek tedarik anlaflmas› imzalad›k.
Söz konusu sözleflme kapsam›nda, 2
adet MG3 makinal› tüfek denenmek
amac›yla geçici olarak ‹talya’ya gönde-
rildi. Yap›lan testlerden de olumlu sonuç
al›nd›. 81 adet MG3 makinal› tüfe¤in üre-
timi tamamland› ve teslimat için ticari
flartlar›n tamamlanmas›n› bekliyoruz.

Eryx Altyap›s› Baflka 
Projelerde de Kullan›labilir
Ümit BAYRAKTAR: Eryx Tanksavar

Projesiyle ilgili son geliflmeler ve 

bundan sonraki süreç hakk›nda bilgi 

verir misiniz?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Eryx projesi söz-
leflmesinin SSM taraf›ndan feshedilme-
sinin ard›ndan, Uluslararas› Ticaret
Odas› (ICC) nezdinde aç›lan tahkimin so-
nuçlanmas›n› müteakip, mevcut üretim
ve test alt yap›s›n›n, hâlihaz›rda yürütü-
len orta ve uzun menzilli tanksavar pro-
jeleri ve di¤er projeler kapsam›nda kul-
lan›lmas›na yönelik bir çal›flma bafllat›l-
d› ve çal›flmalar devam ediyor.
Orta ve uzun menzilli tanksavar füzele-
rinin f›rlat›lmas› esnas›nda, düflük mik-

RÖPORTAJ

44

MSI Dergisi - Haziran 2011 www.milscint.com

Panter’in ihracat çal›flmalar›na h›z veren MKEK, 
Suudi Arabistan ve Ürdün cephelerinden 
güzel haberler bekliyor.
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tarda ve daha zarars›z duman b›rakma-
s› nedeniyle, özellikle orta menzilli
tanksavar sistemlerinin f›rlatma ve
uçufl motorlar›nda double base yak›t
kullan›lmaktad›r. Bu nedenle, MKEK’de
mevcut alt yap›n›n, orta menzilli tanksa-
var projesinde kullan›lmaya uygun oldu-
¤unu de¤erlendiriyoruz.
Di¤er yandan, Frans›z firmalar› da yurt
d›fl› Eryx taleplerinin karfl›lanmas›nda,
bu alt yap›y› müflterek kullanmak üzere
ifl birli¤i yapmak istiyorlar. Bu konuda
da çal›flmalar›m›z devam ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: Dünyada 40 km’nin

üzerinde menzile ulaflt›r›lmalar› yolunda

çal›flmalar›n sürdürüldü¤ü 155 mm’lik

topçu mühimmatlar›n›n menzil 

artt›r›m›na yönelik MKEK’nin bir 

çal›flmas› var m›?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Dipten yanma
ünitesi yard›m›yla 40 km menzile ulaflan
155 mm uzun menzilli topçu mühimma-
t› gelifltirme projemiz tamamlanm›flt›r.
Bu menzilin üzerindeki topçu mühim-
mat›, roket motoru, ramjet, kanatç›k gi-

bi konvansiyonel mühimmatta bulun-
mayan, ilave bir itki sistemine ve menzil
uzamas› sebebiyle güdüm sistemine ih-
tiyaç duyacakt›r. Bu ve benzer tip çok
uzun menzilli topçu mühimmat› cephe-
sindeki geliflmeleri takip ediyoruz. An-
cak, halen resmi olarak bafllat›lm›fl bir
proje yok. MSB’den de bu yönde bir res-
mi talep taraf›m›za ulaflm›fl de¤il. Fakat
MKEK’nin ulaflm›fl oldu¤u bilgi birikimi,
deneyim ve üretim altyap›s› dikkate
al›nd›¤›nda, bu tarz bir projenin taraf›-
m›zca gerçeklefltirilebilece¤ini de¤er-
lendiriyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: MKEK’nin ak›ll› 

bombalar gibi yeni nesil mühimmatlar

konusundaki çal›flmalar› ve gelecek 

hedefleri konusunda bilgi verir misiniz?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: Mühimmatta bu-
lunan ak›l sistemi olarak adland›r›labi-
lecek sistemler güdüm, sensör, prog-
ramlanma, dost-düflman tan›ma gibi bi-
rimleri bar›nd›ran elektronik sistemler-
dir. Kurumumuz bu tür sistemlerdeki
patlay›c›, yak›t, piroteknik ve gövde /

harp bafll›¤› imalat› konular›nda tasar›m
ve üretim gerçeklefltirmektedir.
Mükerrer yat›r›ma neden olmamak
amac›yla MKEK, iflin elektronik taraf›n-
da yer almamakta, baflta ASELSAN ol-
mak üzere, bir partner ile birlikte çal›fl-
may› tercih ediyor. Bu aç›dan ele al›nd›-
¤›nda, halen dünyadaki ak›ll› diye tabir
edilebilecek tüm mühimmat›n tasar›m
ve üretimine girebilecek yetenektedir.

Alt Yüklenici Kullan›m› 
Daha da Artacak
Ümit BAYRAKTAR: Son olarak MKEK’nin

gelecek hedefleri hakk›nda bilgi 

alabilir miyiz?

Ünal ÖNS‹PAH‹O⁄LU: MKEK’nin gele-
cek hedeflerini, ana bafll›klar halinde flu
flekilde s›ralayabiliriz:
Üretim yönetimi aç›s›ndan de¤erlendir-
di¤imizde; yüzde 70 olan yerli üretim
oran›m›z›n yüzde 90’a yükseltilmesi için,
girdilerin yerlilefltirme çal›flmalar›na
a¤›rl›k verece¤iz. Bununla birlikte, yüzde
40 olan yurt içi sanayi kullan›m oran›n›,
yüzde 70 düzeyine yükseltece¤iz ve bu
kapsamda 1024 olan alt yüklenici firma
say›s›n› da 3000’in üstüne ç›karaca¤›z.
Yat›r›m yönetimi aç›s›ndan ele ald›¤›m›z-
da ise öncelikle MKEK’ye katma de¤eri
yüksek yeni ürünler ve üretim yetene¤i
kazand›racak yat›r›m projelerini hayata
geçirece¤iz. Eskiyen tesisleri yenilemek,
mevcut tesislerin verimlili¤ini ve kapasi-
tesini artt›rmak, mevcut ürünlerin kali-
tesini artt›r›p maliyetini düflürmek üzere
tevsi, modernizasyon ve yenileme yat›-
r›mlar› da gerçeklefltirece¤iz.
Ar-Ge yönetimi kapsam›nda ise Ar-
Ge’ye yönelik test altyap›s›, yaz›l›m ve
donan›m ihtiyaçlar›n› karfl›layaca¤›z. Ar-
Ge projesi say›s›n› ve buna ba¤l› olarak
da Ar-Ge personel say›s›n› ihtiyaçlara
ba¤l› olarak artt›raca¤›z.
Pazarlama ve ihracat yönetiminde ise
bafll›ca hedefimiz, sat›fllar›m›z içerisin-
de yüzde 7 olan ihracat›n pay›n› yüzde 10
seviyesine yükseltmek. Ayr›ca, ifl gelifl-
tirme faaliyetlerin yan› s›ra halen üretil-
mekte olan ürünlerin say›s›n› ve müflte-
ri talebine göre ürün çeflitlili¤ini de art-
t›rmay› planl›yoruz.

Not: MKEK’ye iliflkin sorular›m›z›n 
fazlal›¤› nedeniyle, bir bölümüne sözlü,
bir bölümüne de yaz›l› olarak cevap 
ald›¤›m›z ve daha sonra her ikisini 
birlefltirdi¤imiz için ortaya ç›kan metin
içerisindeki üslup fark›ndan dolay›,
okuyucular›m›z›n anlay›fl göstermesini
diliyoruz.
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Cumhurbaflkan› Gül’ün yan› s›ra Genelkurmay Baflkan›
Orgeneral Ifl›k Koflaner, Milli Savunma Bakan› Vecdi Gö-
nül, kuvvet komutanlar›n›n da aç›l›fl töreninde haz›r bu-

lundu¤u IDEF’e kat›lan resmi heyetlerde; 24 bakan, 10 bakan
yard›mc›s›, 4 genelkurmay baflkan›, 7 genelkurmay baflkan
yard›mc›s›, 2 kuvvet komutan› ve 11 müsteflardan oluflan top-
lam 426 kifli yer ald›. Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül’ün hi-
mayelerinde, Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›
(TSKGV)’nin sorumlulu¤unda, TÜYAP Tüm Fuarc›l›k Yap›m
A.fi. taraf›ndan organize edilen fuar kapsam›nda, tersaneleri-
mizde infla edilen su üstü harp gemileri de Büyükçekmece
Koyu’nda heyetlerin ziyaretine aç›ld›.

‹stanbul Heyecan›
Teknolojik geliflmelerin
takip edilmesi ve tedarik
programlar›n›n uygulan-
mas›na yönelik olarak
bölgemizdeki en önemli
uluslararas› ifl birli¤i ve
tan›t›m platformu olarak
gösterilen IDEF’in aç›l›fl
töreninde, ilk olarak
TSKGV Genel Müdürü
Hayrettin Uzun söz ald›.
Uzun, konuflmas›nda,
fuar›n yerine iliflkin bir
tespitte bulunarak, “Avru-
pa ile Asya k›talar›n› birbi-

rine ba¤layan, tarihi unsurlar› ile dünyan›n en güzel flehirle-
rinden olan ‹stanbul, ‘Avrasya Buluflmas›’ olarak isimlendirdi-
¤imiz IDEF11 fuar›na ayr› bir heyecan katmaktad›r.” dedi.
TSKGV’nin, savunma sanayimizin geliflimine katk›da bulun-
may›, kurulufl kanununun da etkisiyle, IDEF arac›l›¤›yla, ihti-
yaç ve tedarik makamlar›n› firmalar ile koordine ederek yerli
ve yabanc› savunma sanayicileri için uygun bir ifl birli¤i ortam›
yarat›lmas›n› hedefledi¤ini belirten Uzun, bu hedef do¤rultu-

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül

taraf›ndan aç›l›fl› yap›lan 10’uncu 

IDEF fuar›, 10-13 May›s tarihleri

aras›nda, 49 ülkeden 621 firma ve

firma temsilcisi ve 71 ülkeden

89 delegasyonu, TÜYAP Fuar ve

Kongre Merkezi Büyükçekmece, 

‹stanbul’da bir araya getirdi. Bir önceki

fuara k›yasla yap›lan ikili görüflme

say›s›n›n da 2000’i aflm›fl olmas›,

say›sal verilere bak›ld›¤›nda, 

IDEF’in yükseliflini sürdürdü¤ünü ve

sonuçta, do¤al olarak bu y›l en baflar›l›

IDEF’in icra edildi¤ini ortaya koydu.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

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

Avrasya’n›n
Görkemli

Buluflmas›: 

IDEF 2011
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Genel Müdürü 

Hayrettin Uzun
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sunda yapt›klar› çal›flmalar sonucu, IDEF’in, bölgemizin en
büyük, dünyan›n ise ilk 5 savunma sanayisi fuar›ndan birisi ha-
line geldi¤ini söyledi. IDEF’in, ülkemiz için oldu¤u kadar di¤er
kat›l›mc› ülkeler ve savunma flirketleri için de önemli bir tan›-
t›m merkezi ve pazar konumuna ulaflt›¤›na da dikkat çeken
Uzun, bu y›lki fuara iliflkin, yukar›da belirtti¤imiz rakamsal ve-
rileri de törene kat›lanlarla paylaflarak, sat›lan ve tahsis edi-
len stant miktar›nda da 2 y›l öncesine göre yüzde 50’lik bir ar-
t›fl oldu¤unu ve bu fuar için hedeflenen noktalara ulafl›ld›¤›n›
belirtti.

Deniz Boyutu Gelifltirildi
Uzun’un ard›ndan kürsüye gelen Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, 2009 y›l›ndaki IDEF’te edinilen kazan›mlar›n, bu y›l daha
iyi bir noktaya ulaflt›r›lmas› hedefi do¤rultusunda, iki k›tan›n
kültürlerinin kucaklaflt›¤› ‹stanbul’da gerçeklefltirilen IDEF
2011’in, bu y›l deniz boyutunun daha da gelifltirildi¤ini söyleye-
rek, son dönemde büyük aflama kaydeden askeri gemi infla sa-
nayimize de dikkat çekti¤i konuflmas›n› flöyle sürdürdü:
“Ayr›ca flanl› Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›m›z›n 100. y›l etkin-
liklerinin de dahil edilmesiyle fuar›n kapsam› daha da genifl-
letilmifltir. Uluslararas› savunma sanayisi fuarlar›, savunma
sanayisi alan›nda teknolojik geliflmelerin takibi, tedarik prog-
ramlar›na yönelik olarak uluslararas› ifl birli¤i imkânlar›n›n
de¤erlendirilmesi aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Bu
ba¤lamda, bölgesinin en büyük, dünyada ise say›l› fuarlar ara-
s›nda yer alan IDEF’i, dünya çap›nda savunma sanayisi firma-
lar›n› buluflturan, ülkelerin savunma sanayisi faaliyetlerine
zemin haz›rlayan önemli bir uluslararas› ifl birli¤i ve tan›t›m
platformu olarak görüyoruz.”
Gönül, aç›l›fl törenine kat›lanlar›, Türk Savunma Sanayisi’nin

bugün geldi¤i nokta hakk›nda da ayd›nlatt›: “Ülkemizde önce-
den, daha çok do¤rudan al›m veya ortak üretim modelleri uy-
gulanm›flt›r. Ancak 2000’li y›llar›n bafl› itibariyle, savunma sa-
nayisinde temel hedefimiz, öncelik verdi¤imiz alanlarda, ken-
di tasar›mlar›m›z› yapmak ve savunma sanayimizi, özgün yurt
içi çözümler sunabilecek, yurt d›fl› alanda da rekabet edebile-
cek düzeyde yap›land›rmakt›r.”
2011 y›l› itibari ile TSK’n›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda haz›r
al›m oran›n›n yüzde 10’un alt›na düfltü¤üne de dikkat çeken
Gönül, kendi tasar›m›m›z› yapamad›¤›m›z alanlarda ise ulus-
lararas› ifl birli¤i projelerinde rol ald›¤›m›z› ve bu paralelde,
ülke ve kurulufllar taraf›ndan ülkemize yap›lacak teknoloji ka-
zand›ran ve üçüncü ülkelere sat›fl konusunda k›s›tlama getir-
meyen yat›r›mlar›n desteklenmeye devam edilece¤ini belirtti.
Gönül sözlerini, “Kaynaklar›n etkin kullan›m› halinde, dünya
toplumunun refah›na ve uluslararas› bar›fl›n korunmas›na en
büyük katk›y› sa¤layaca¤›m›z aflikârd›r” diyerek noktalad›.

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh
Son olarak kat›l›mc›lara hitap eden Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül ise IDEF’in aç›l›fl›nda bulunmaktan büyük bir memnuniyet
duydu¤unu ifade ederek konuflmas›na bafllad›. Türkiye’nin sa-
vunma politikas›n›n, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” il-
kesi çerçevesinde flekillendi¤inin alt›n› çizen Gül, sözlerini flu
flekilde sürdürdü:
“Yurt içerisinde huzurun sa¤lanmas›, dünyada istikrar›n›n sa¤-
lanmas› ve tehditlerin yok edilmesi birincil ihtiyaçt›r. Ülke içe-
risindeki güvenlik ve dünyadaki istikrar söz konusu olmad›¤›n-
da, ekonomik kalk›nma, demokrasi ve huzurlu bir hayat müm-
kün de¤ildir. Bunu sa¤layabilmek için de önce do¤ru politika,
do¤ru siyaset ve daha sonra do¤ru araçlara ihtiyaç vard›r. Bu

fuarda sergilenecek olan bü-
tün ürünler, istikrar›n ve gü-
venli¤in sa¤lanmas› için ge-
rekli olan araçlar› göster-
mektedir. Asl›nda savunma
sanayisi bir savafla haz›rlan-
mak için de¤il, savafllar› önle-
mek için gerekir. ‹mkânlar›-
m›z› siz dostlar›m›zla paylafl-
maktan da mutluluk duyuyo-
ruz. En çok önem verdi¤imiz
konulardan birisi de bu. Dost
ülkeler ile savunma sanayisi
konusunda ifl birli¤i yapmak.”
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Cumhurbaflkan› Gül ve Genelkurmay Baflkan› Org. Koflaner’in, 
IDEF’in yabanc› konuklar›n› ziyaretleri.

IDEF esnas›nda Büyükçekmece
Koyu’na demir atan 
M‹LGEM projesinin ilk gemisi
TCG HEYBEL‹ADA
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Teknopark ‹stanbul da IDEF’teydi
IDEF kapsam›nda, Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’n›n say›l›
teknoparklar›ndan birisi olmas› hedefi ile kurulan Teknopark
‹stanbul’un tan›t›m› da gerçeklefltirildi. Bu kapsamda yap›lan
bir bas›n toplant›s›nda, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)
taraf›ndan bafllat›lan ve sürdürülmekte olan 3 aflamal› ileri
teknoloji endüstri park› ve havaalan› projesinin sonuncu ad›-
m›n› oluflturan Teknopark ‹stanbul’un, özelde ‹stanbul’un, ge-
nelde ise tüm Türkiye’nin kendi teknolojisini gelifltirme hedef-
lerini somutlaflt›rarak, ülkemizin dünyaya aç›lacak en önemli,
en nitelikli penceresi olmas› iddias›n› tafl›d›¤› vurguland›.
‹lk ad›mlar›n›n 1980 y›l›nda at›ld›¤› ve geçti¤imiz y›l yönetici
flirket olan Teknopark A.fi.’nin kuruldu¤u projeye, yüzde 45 ile

SSM, yüzde 40 ile ‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO), yüzde 13 ile Ha-
vaalan› ‹flletme ve Havac›l›k Endüstrileri A.fi. (HEAfi), yüzde 1
ile ‹stanbul Ticaret Üniversitesi (‹T‹CÜ) ve son olarak da yine
yüzde 1 ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.fi.
(STM) ortak. Havac›l›k ve uzay, savunma sanayisi, denizcilik,
ileri elektronik, ileri malzemeler ve endüstriyel yaz›l›m konu-
lar›n›n ana sektör olarak belirlendi¤i Teknopark ‹stanbul’un
kurumsal hedeflerinin ise, 2 milyar dolarl›k toplam yat›r›m›
içeren 15 y›ll›k bir geliflim süreci, 1000’e yak›n firma, 30.000’e
yak›n nitelikli personel ve ileri teknoloji baz›nda y›ll›k 7 milyar
dolar›n üzerinde ciro üretecek bir teknoloji alt yap›s› olufltu-
rulmas› oldu¤u belirtildi. Bu kapsamda Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar, Türkiye’de en fazla Ar-Ge yap›lan
sektörün öncü kuruluflu olan SSM ile Türkiye’nin en büyük ti-
caret kuruluflu olan ‹TO gibi iki büyük gücün bir araya getiril-
di¤ini ve bu sayede ifl dünyas›na, teknolojiye ve ürüne dönük
ciddi bir teknopark›n yarat›ld›¤›n› belirtti.
Çok say›da anlaflmaya da ev sahipli¤i yaparak görkemli bir bu-
luflmaya dönüflen IDEF’in detaylar›n› ise ilerleyen sayfalarda
bulabilirsiniz.

Son güne kadar tüm mesaisini IDEF’te geçiren Savunma Sanayii Müsteflar› 
Murad Bayar, 70’e yak›n ikili görüflme gerçeklefltirdi ve 20’ye yak›n etkinlikte yer ald›.
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Genelkurmay Baflkan› Org. Koflaner, sektörün genç oyuncular›ndan da 
kabiliyetleri hakk›nda bilgi ald›.
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Çeflitli sektörlere, 20 y›l›
aflk›n süredir mühendis-

lik hizmetleri veren ve 2009
y›l›nda, faaliyetlerini savun-
ma, havac›l›k ve uzay sektör-
lerine yönelten Akana, ilk de-
fa kat›ld›¤› IDEF’te, sektörün
ana oyuncular›na ve yurt d›fl›
firmalara kendini anlatmaya
odakland›. Müflteri isterleri
do¤rultusunda özgün tasar›m
ve üretim yapan firma, gizlilik
sözleflmeleri nedeniyle fuar-
da ürün ve kabiliyetlerinin sa-
dece bir k›sm›n› sergileyebil-
se de, özellikle ATAK helikop-
teri için, TUSAfi’›n alt yükleni-
cisi olarak tasar›m, kalifikas-

yon ve üretimini yapt›¤› ku-
manda levyeleri (Cyclic ve
Collective Grip) ve mühimmat
imha tesisi kurulum tecrübe-
leri ziyaretçilerinden büyük il-
gi gördü.
Tecrübeleri do¤rultusunda,
sektörün büyük oyuncular›na
mühendislik ve üretim ala-
n›nda alt yüklenici olarak
hizmet veren Akana’n›n tasa-
r›m ve üretim faaliyetleri, 4
ana bafll›k alt›nda toplan›yor:
� Döner kanatl› platform ve

donan›m ekipmanlar›,
� Patlay›c› ve enerjetik 

malzeme üretim tesisleri,
� Mühimmat üretim tesisleri

ve mühimmat besleme /
transfer sistemleri,

� Mühimmat imha 
(Fek-fesih) tesisleri 
kurulumu.

Firma, bu faaliyetlerin yan›n-
da, yurt d›fl› yüklenicilerin
offset yükümlülüklerinin ye-
rine getirilmesine yönelik ça-
l›flmalar da gerçeklefltiriyor.

Halen ASELSAN, ROKETSAN,
TUSAfi ve TÜB‹TAK SAGE ile
birlikte sözleflmeleri devam
eden uzun vadeli çeflitli tasa-
r›m, gelifltirme ve üretim
projeleri üzerinde çal›flmala-
r›n› sürdüren Akana, ana
yüklenicilerin flemsiyesi al-
t›nda, Afrika, Orta Do¤u ve
Uzak Do¤u ülkeleri ile Türk
Cumhuriyetleri’ne yönelik
tesis kurulumu ve ürün ihra-
cat›na yönelik f›rsatlar› de-
¤erlendirmeyi hedefliyor.

Akana 
Savunmada
H›zl› ‹lerliyor

Türk havac›l›k sanayisinin genç ve dinamik üyelerinden biri olan ve 2009 y›l›n-
da faaliyetlerine bafllayan Atlantis UVS taraf›ndan tasarlanan, 4 pervaneli ve

dikey kalk›fl ve inifl yapabilme kabiliyetine sahip AERO-405 adl› insans›z hava
arac› (quadrotor), “yüzde 100 yerli tasar›m” slogan›yla IDEF’te görücüye ç›k-

t›. Hem askeri hem de sivil kullan›c›lar›n ihtiyaçlar› göz önünde bulundurularak
tasarlanan AERO-405 insans›z hava arac› (‹HA), yaln›zca bir kifli taraf›ndan tafl›nabi-

liyor ve uçufla haz›r hale getirilebiliyor. 35 dakikaya kadar havada kalma süresiyle dikkat
çeken sistem, fuarda, tam otonom AERO-405A ve yar› otonom AERO-405M olmak üzere iki farkl› kullan›m se-
çene¤iyle ziyaretçilerin karfl›s›na ç›kt›. Dikey kalk›fl ve inifl yapabilen ‹HA’lar›n havadan görsel bilgi aktar›m› konusunda, gerek mes-
kûn mahalde yap›lan askeri operasyonlarda gerekse sivil ihtiyaçlar kapsam›nda, günümüzün en çok tercih edilen sistemlerinden
olmas›n› f›rsat bilen Atlantis UVS ekibinin, havadan foto¤raf ve video çekerek veri aktar›m› yapacak flekilde tasarlad›¤› AERO-405,
elde etti¤i verileri, tafl›nabilir yer istasyonuna gönderebiliyor ve bu veriler, gerçek zamanl› olarak takip edilebiliyor. Araç, görev ge-
reksinimlerine göre, daha önceden belirlenen hassas bir rotay› ataletsel seyrüsefer sistemi yard›m›yla otonom olarak takip ede-
bildi¤i gibi, gerek görüldü¤ü takdirde, yer istasyonundan da kontrol edilebiliyor.

Atlantis UVS’den
Yeni Bir ‹HA: AERO-405
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Genel Maksat Helikop-

ter Tedarik projesi

kapsam›nda, orta¤›, Uni-

ted Technologies firmala-

r›ndan, Sikorsky’nin ipi

gö¤üslemesiyle bir anda

gündemin üst s›ralar›na

oturan Alp Havac›l›k,

IDEF’te, bir di¤er United

Technologies firmas›

Pratt & Whitney’e, F-35

fiimflek II’nin F135 motoru

için titanyumdan üretti¤i

ilk bütünleflik kanatl› fan rotoru (Integrally Bladed Rotor /

IBR)’yi teslim etti. Pratt & Whitney ile 2009 y›l›nda imzala-

d›¤› mutabakat metni kapsam›nda, F135 motorunun, blisk

olarak da bilinen bütünleflik kanatl› fan rotorlar›n›n üreti-

minde ana küresel kaynak olan Alp Havac›l›k, ilk ürün tes-

limat›n›, IDEF’in birinci günü olan 10 May›s’ta, Cumhur-

baflkan› Abdullah Gül’ün huzurunda gerçeklefltirdi.

JSF projesi kapsam›nda, üretimden 2 milyar dolarl›k bir

ciro hedefleyen Alp Havac›l›k, böylece bu istikamette

önemli bir ad›m daha atm›fl oldu. ‹lk ürün teslimi nedeniy-

le IDEF’te yap›lan törene, Genelkurmay Baflkan› Orgene-

ral Ifl›k Koflaner, Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül ve Sa-

vunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar da kat›ld›. Pratt &

Whitney F135 Program Direktörü Keith Taylor, törende

yapt›¤› konuflmada, F135 program› için üretmekte oldu¤u

di¤er uçufl kritik komponentlerin yan› s›ra bu kritik tekno-

lojiyi kullanarak gerçeklefltirdi¤i bu ilk IBR teslimat› so-

nucu, Alp Havac›l›k’›n, yüksek performans›n› ve mühen-

dislik gücünü bir kere daha kan›tlad›¤›n›, Alp Havac›l›k ile

olan iliflkileri daha da ileri bir noktaya tafl›maktan mutlu-

luk duyduklar›n› belirtti. Taylor, jet motoru teknolojileri

aç›s›ndan en önde gelen bu uçufl kritik ve döner bileflenle-

re Alp Havac›l›k’›n kaynakl›k etmesinin, Türk sanayisi aç›-

s›ndan da çok önemli bir kazan›m ve baflar› oldu¤unu vur-

gulad›. Alp Havac›l›k Yönetim Kurulu Baflkan› Tuncer Alpata

da bu baflar›dan dolay› büyük mutluluk ve gurur duyduklar›-

n›, Türkiye’ye havac›l›k ve uzay sanayisinde en güncel tekno-

lojileri ve yüksek katma de¤erli projeleri kazand›rmaya de-

vam etmek için çal›flmalar›n› sürdüreceklerini ifade etti.

F135 IBR’leri, teknolojisi aç›s›ndan mükemmeliyeti ve çev-

reci yeni nesli temsil ediyor. Eski teknoloji ile disk ve ka-

natç›klar ayr› ayr› imal edilip daha sonra monte edilerek

bir araya getirilir iken günümüz motorlar›ndaki daha yük-

sek verim gereksinimleri ve geliflen imalat teknolojileri

sonucunda, tek parça olarak imal edilmeye baflland›. Dün-

yada uygulanmas› s›n›rl› olan IBR teknolojisinin, tümü ile

Alp Havac›l›k’ta oluflturulmas› ve F135 motoru titanyum 2,

3, 4 ve 5’inci kademe IBR’lerinin yerli imkânlarla üretilme-

si için, Alp Havac›l›k, Eskiflehir’de, yeni bir tesis kurarken

25 milyon dolar mertebesinde bir yat›r›m gerçeklefltirdi.

Böylece, bu çok kritik motor teknolojisi aç›s›ndan Pratt &

Whitney’in kendi organizasyonu d›fl›ndaki ilk kaynak hali-

ne gelen Alp Havac›l›k, F135’deki ifl hacminin yüzde 70’ini

karfl›layacak.

Ana prosesi destekleyecek tüm özel proseslerin tek çat›

alt›nda toplanmas› ve böylece Alp Havac›l›k’›n bir mükem-

meliyet merkezi olarak hizmet vermesini sa¤layan bu yeni

yat›r›m neticesinde, nikel alafl›ml› IBR konusu da taraflar

aras›nda müzakere edilmeye baflland›. ‹fl birli¤inin hem ti-

tanyum hem de nikel fan ve kompresör rotorlar› için di¤er

sivil ve askeri programlara da tafl›nmas› ve Ar-Ge konu-

sunda da taraflar aras›nda ifl birli¤i yap›lmas› planlan›yor.

Alp Havac›l›k proje kapsam›nda akademik ifl birliklerine

de özel önem veriyor.

Alp 
Havac›l›k,
‹lk F135
IBR’sini 
Pratt &
Whitney’e
Teslim Etti
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Savunma sanayimizin, son y›llarda kat›ld›¤› yurt içi ve yurt
d›fl› etkinliklerin de¤iflmez kat›l›mc›lar›ndan biri haline

gelen AYYAZILIM, IDEF’te de tam kadro sahadayd›. Elektrik,
elektronik ve biliflim alanlar›ndaki bilgi birikimiyle özellikle
askeri projelere yönelik, yurt içi ve yurt d›fl› çözüm ortakla-
r›yla tasarlad›¤› ürünler ve sistem entegrasyonu alanlar›n-
daki özgün çal›flmalar›yla ad›n› duyuran firma yetkilileri,
IDEF’in, kendileri gibi KOB‹ ölçe¤indeki firmalar aç›s›ndan,
milli ve özgün ürünlerini ve projelerini sergileyebilme im-
kân› tan›mas› aç›s›ndan, önemli bir f›rsat oldu¤unun alt›n›
çizdiler. Hem ana yüklenici firmalar hem de son kullan›c›
ile sürekli irtibat halinde olmak ve ürün ve çözümlerini ta-
n›tmak aç›s›ndan IDEF’in oldukça etkili oldu¤unu söyleyen
firma yetkilileri, fuarda, gelifltirdikleri:
� Askeri Araç Elektrik – Elektronik Sistem Çözümü,
� Anayurt Güvenli¤i Çözümleri,
� Entegre Say›sal Sürücü Konsolu,
� Toplumsal Olaylara Müdahale Arac› Operatör 

ve Kontrol Ünitesi ve
� TES‹D Yenilikçilik Yarat›c›l›k Ödülleri, Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› Özel Ödülünü kazanm›fl olan RAYMET Alçak
‹rtifa Metro Sistemi’ni, yerli yabanc› delegasyonlara sundu.
AYYAZILIM, say›lanlar d›fl›nda, yeni projeler üzerinde de ça-
l›fl›yor. Bunlardan biri olan, Panoramik Termal Görüntüle-
me ve Analiz Sistemi (PANGAS), AYYAZILIM’›n Ar-Ge faali-
yetleri çerçevesinde gelifltirdi¤i yeni bir sistem. Bünyesin-

de, gece ve/veya gündüz görüfl imkân› sa¤layan elektro-op-
tik (E/O) sensör sistemler bulunduran ve operatörün ifl yü-
künü azaltacak flekilde, büyük ölçüde otonom bir yap›da ve
genifl bir gözetleme sektöründe hedeflerin otomatik olarak
tespitini öngören PANGAS’›n, aralar›nda kritik tesislerin
çevre güvenli¤inin sa¤lanmas›, muharebe sahas›nda hedef
tespiti, silah sistemlerinin hedefe tevcihi gibi pek çok aske-
ri uygulamada kullan›labilece¤i de¤erlendiriliyor.

AYYAZILIM’›n
Son Gözdesi: PANGAS
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Savunma teknolojileri

alan›nda ülkemizin en

büyük firmas› olan 

ASELSAN, IDEF’te, büyüklü-

¤üne yak›fl›r bir stantla ziya-

retçilerini karfl›lad›. 1800

metrekarelik sergi alan›yla

fuara en genifl kat›l›m› ger-

çeklefltiren ASELSAN, hava

savunma sistemlerinden

anayurt güvenli¤ine, deniz

sistemlerinden elektro-op-

tik sistemlere, haberleflme

sistemlerinden radar ve

elektronik harp sistemleri-

ne, güdüm ve seyrüsefer

sistemlerinden aviyonik sis-

temlere kadar çok genifl 

bir yelpazede ürünlerini

sergiledi.

ASELPOD hedefleme podu-

nu ve insans›z kara araçlar›-

n› IDEF’te görücüye ç›karan

ASELSAN, fuarda Türk Si-

lahl› Kuvvetleri (TSK) en-

vanterinde yer alan KALKAN

hava savunma radar› ve 

ALPER gemi LPI radar›n› da

sergiledi. Gelifltirmekte ol-

du¤u yeni radar sistemle-

rinden; hava savunma füze

ve top sistemleri arama ve

at›fl kontrol radarlar› ile sa-

hil gözetleme radar› ve sen-

tetik aç›kl›kl› radar da sergi-

lenen ürünler aras›nda yer

ald›. Ayr›ca radar elektronik

taarruz sistemi ve ASELSAN

taraf›ndan gelifltirilen 

M‹LKAR-5T serisi s›rt tipi

kar›flt›rma sistemlerini ziya-

retçilerin be¤enisine sunan

ASELSAN’›n IDEF’te tan›t›-

m›n› yapt›¤› di¤er ürünleri

aras›nda, Geliflmifl Taktik

Saha Muhabere Sistemi

(TASMUS-G) ve yaz›l›m ta-

banl› telsiz sistemleri, krip-

to ve bilgi güvenli¤i ürünleri,

uydu haberleflme sistemle-

ri, profesyonel haberleflme

ürünleri ve kamu güvenli¤i

sistemleri de yer ald›.

ASELSAN, kara platformu

üzerine entegre edilmifl ha-

va savunma füze sistemleri,

ihracat› gerçeklefltirilen

Stabilize Top (STOP) siste-

mi, denizalt› savunma harbi

sistemi ve su alt› akustik

sistemlerinin de aralar›nda

bulundu¤u çok genifl bir yel-

pazede yeni ürünleri de

IDEF arac›l›¤›yla TSK ve

müttefik ülke kuvvetlerinin

be¤enisine sundu.

ASELFLIR ailesinin bütün

üyelerinin de yer ald›¤›

ASELSAN stand›nda ayr›ca,

ATAK helikopterinde de kul-

lan›lan özgün görev bilgisa-

yar›, Leopard 2A4 ana mu-

harebe tank› modernizasyo-

nu çözümü Leopard 2 NG ve

P‹TON termal silah dürbü-

nünün de aralar›nda bulun-

du¤u çok say›da ürün ve sis-

temi görmek de mümkündü.

IDEF’te, çeflitli projelere

iliflkin yeni sözleflmelere de

imza atan ASELSAN, fuar›n

ilk günü olan 10 May›s’ta,

Savunma Sanayii Müsteflar-

l›¤› ile imzalad›¤›, Muharebe

Sahas› Tan›ma Tan›tma Sis-

temi (MSTTS) projesi söz-

leflmesi kapsam›nda, siste-

min milli olarak tasar›m›,

gelifltirilmesi ve 2 adet

MSTTS Birleflik Sorgulay›c›

ve Cevaplay›c› prototipinin

üretimi ve teslimat›n› üst-

lendi. Bu çal›flma kapsam›n-

da, ALTAY projesinin ana

yüklenicisi Otokar firmas›

ile de ALTAY ana muharebe

tank› için gereksinim duyu-

lan birimlerin teslimat›n›

içeren, ayr› bir sözleflme

daha imzalanmas› öngörü-

lüyor.

Muharebe sahas›nda dost

platformlar›n yanl›fll›kla vu-

rulmas› riskini en aza indir-

meye yönelik olarak geliflti-

rilen MSTTS, kriptolu bir

sorgulama ve cevaplama

sistemi. Sorgulay›c› sistem,

bir platformun baflka bir

platformu kriptolu bir flekil-

de sorgulamas›n› sa¤l›yor.

Cevaplay›c› sistem ise sor-

gulay›c›dan gelen mesaj› al-

g›lay›p uygun yan›t›n gönde-

rilmesini sa¤l›yor.

Proje kapsam›nda gelifltiri-

lecek prototiplerin, öncelik-

le ALTAY tank›nda ve aka-

binde Kara Kuvvetleri Ko-

mutanl›¤›n›n ilgili di¤er ha-

reketli kara platformlar›nda

kullan›lmas› hedefleniyor.

Azerbaycan, Birleflik Arap

Emirlikleri, Kazakistan, Pa-

kistan ve çok say›da di¤er

ülke silahl› kuvvetlerini

müflterileri aras›na dahil

eden ASELSAN, toplam 37

ülkeye, do¤rudan sat›fl›n ya-

n› s›ra ürünlerinin teknoloji

transferi ile ortak üretim

çal›flmalar›n› da içerecek

flekilde ihracat gerçekleflti-

riyor. TSK’n›n milli ve özgün

teknoloji gereksinimini kar-

fl›layan ASELSAN, uluslara-

ras› savunma pazar›ndaki

etkinli¤i ve pazar pay›n› ar-

t›rma çal›flmalar›na aral›k-

s›z devam ediyor.

ASELSAN IDEF’e S›¤mad›
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IDEF’e ortak bir stantla kat›lan Vestel Grubu flirketlerin-
den AYESAfi ve Vestel Savunma, AYESAfi cephesinde, ko-

muta kontrol ve aviyonik alanlar›nda, sistem tasar›m›, yaz›-
l›m gelifltirme ve üretim yeteneklerini yans›tan tüm ürün ve
çözümlerini sergiledi. Bu çözümler aras›nda, özellikle
elektronik kartlar›n›n tamam›n›n üretimi firma taraf›ndan
gerçeklefltirilen F-35 uça¤›n›n panoramik kokpit ekran› ve
firman›n, Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) çözümü-
nün interaktif gösterimi dikkat çekti.
Test uçufllar›n› baflar› ile gerçeklefltiren KARAYEL taktik
‹HA’s› ve EFE mini ‹HA’s›n›n sergilendi¤i Vestel Savunma
cephesinde ise yak›t pili ve hidrojen teknolojileri alan›ndaki
Ar-Ge çal›flmalar› da ziyaretçilerle paylafl›ld›. Fuar esnas›n-
da görüfllerini alma f›rsat› yakalad›¤›m›z Vestel Savunma ve
AYESAfi Genel Müdürü Aziz Sipahi, KARAYEL’in sertifikas-
yon süreciyle ilgili sorular›m›za cevaben, flunlar› söyledi:
“KARAYEL taktik ‹HA’s›, NATO standard› olan STANAG
4671’e göre tasarlanarak üretiliyor. Kalifikasyonu da ona
göre yap›lacak. Ancak ülkemizde bu tür bir araç için sertifi-
kasyon sistemi henüz mev-
cut olmad›¤›ndan, nihai bir
sertifikasyon flimdilik söz
konusu olmayacak.”

Bu sertifikasyonun gelecekte yap›lmas›n›n planland›¤›n›
söyleyen Sipahi, tasar›m ve üretim süreçlerinin ise gele-
cekte yap›lmas› planlanan bu sertifikasyon sürecine uygun
yap›ld›¤› bilgisini verdi. Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›n›n da
bu do¤rultuda, sertifikasyon sürecine uygunluk istedi¤ini
belirten Sipahi, gelecekte, sertifikasyon konusu aç›ld›¤›nda,
herhangi bir sorun yaflanmamas› için, çal›flmalar›n›, dünya-
da da yeni olan bu standartlar paralelinde sürdürdüklerini
anlatt›. En bafltan gelece¤e haz›rl›kl› gittiklerine dikkat çe-
ken Sipahi, “fiimdiye kadar yap›lan ‹HA’lar bu standarda uy-
gun olamazd›, çünkü yoktu. Ama ileride, san›yorum bu
standartlar dünyada aranacak. Biz de flimdiden tedbirimizi
al›yoruz” dedi.

K‹RP‹ teslimatlar›na bafl-

lamas›yla birlikte rota-

s›n› yeni z›rhl› araç çal›flma-

lar›na çeviren BMC, IDEF’te,

K‹RP‹’nin yan› s›ra taktik

tekerlekli araç ailesi üye-

lerinden EFE 2,5 ton

(4x4)’ü ve halihaz›rda, çok

amaçl› z›rhl› araç ve silah

tafl›y›c› z›rhl› araç olmak

üzere, flimdilik 2 versiyon

olarak tasarlanan VURAN’›

sergiledi. ‹lk kez 2010 y›-

l›nda Paris’te düzenlenen

Eurosatory fuar›nda, BMC

250-10 Z (4X4) ad›yla savun-

ma kamuoyu ile tan›flan 

VURAN, ülkemizde ilk kez

sergilendi¤i IDEF’te ziyaret-

çilerin büyük ilgisiyle karfl›-

laflt›. BMC yetkilileri tara-

f›ndan, tek platformla çok

say›da farkl› amaca yönelik

kullan›m imkân› göz önüne

al›narak tasarland›¤› belir-

tilen arac›n, çeflitli silah

platformlar›n› tafl›yabilecek

olmas›n›n yan› s›ra komuta

kontrol arac›, keflif arac› ve

radar tafl›y›c› araç olarak da

görev yapabilece¤i de¤er-

lendiriliyor. Tam teçhizatl› 

6 ila 10 personel tafl›yabile-

ce¤i söylenen arac›n balistik

ve may›n koruma seviyeleri

ise gizli tutuluyor.

KARAYEL
Gelece¤e Haz›rlan›yor

BMC VURAN’a Odakland›
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Türkiye’de, özel sektör ta-
raf›ndan infla edilen ilk

muharip gemiyi teslim etme
baflar›s›n›n alt›na imza atan
DEARSAN, IDEF’te, adeta
heyetlerin u¤rak yeri oldu.
Yeni Tip Karakol Botu (YTKB)
projesinin ilk 2 gemisini za-
man›nda teslim etmifl olarak
IDEF’e kat›lman›n kendilerini
bu ayr›cal›kl› konuma getir-
di¤ini belirten DEARSAN yet-
kilileri, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›, SSM ve Sahil Gü-
venlik Komutanl›¤› persone-
linin de destekleriyle nere-
deyse ilgili heyetlerin tama-
m›n›n, stantlar›n› ve Büyük-
çekmece Koyu’nda demirli
bulunan, YTKB projesinin ilk
botu, P1200 borda numaral›
TCG TUZLA’y› ziyaret etti¤ini
söyledi. Özellikle Suudi Ara-
bistan, Brezilya, Gambiya ve
Gine heyetleriyle verimli gö-
rüflmeler yapan DEARSAN,
Suudi Arabistan’dan, kendi-

lerine çal›flmalar›yla ilgili
kapsaml› bir sunum yap›l-
mas› için de bir davet ald›.
DEARSAN’›n yeni gündemini
ise M‹LGEM oluflturuyor.
SSM’nin, M‹LGEM projesinin

ikinci gemisinden sonraki
platformlar›n inflas›yla gö-
revlendirmeyi planlad›¤› ter-
sane için seçti¤i iki adaydan
biri olan DEARSAN tersane-
sinin yetkilileri, DEARSAN’›n

M‹LGEM gibi bir platformun
inflas›na ne kadar haz›r ol-
du¤u sorumuza flu yan›t›
verdi: “fiu an organizasyon
yap›s› olarak bir sorun gör-
müyoruz. M‹LGEM gibi bir
geminin inflas›nda, önemli
bir di¤er unsur da infla ça-
l›flmalar›n›n yap›laca¤› yer-
dir. 2 no’lu askeri alan›m›z
da M‹LGEM boyutlar›ndaki
bir geminin, tamamen ka-
pal› alanda infla edilebilme-
si için uygundur. 2 gemiyi
zaman›nda teslim etmifl bir
tersane olarak planlama,
iflletme, lojistik, kalite kon-
trol konular›nda önemli bir
sorunla karfl›laflaca¤›m›z›
düflünmüyoruz.”

‹lk kez IDEF’te yer alan bir di¤er kat›l›mc› EKOTANK, ser-

giledi¤i, yak›t depolama ihtiyac›na yönelik gelifltirilen Su-

per Galaxy ve 3.000.000 litreye kadar su depolamada kul-

lan›labilen Apollo ile dikkatleri üzerine çekti. Hâlihaz›rda

Apollo’nun, Suudi Arabistan çöllerinden, Sibirya’n›n don-

durucu bölgelerine kadar çok genifl bir co¤rafyada baflar›-

l› bir flekilde kullan›ld›¤›na dikkat çeken firma yetkilileri,

fuar sayesinde, yak›t depolama kabiliyeti ve lojistik esnek-

lik aç›s›ndan Super Galaxy’nin de büyük potansiyel vaat et-

ti¤ini tespit ettiklerini ve ihracat potansiyellerini gelifltire-

bilecek yeni pazarlar edinmek için ilk tohumlar› att›klar›n›

söylediler. Heyetlerle yap›lan görüflmeler ›fl›¤›nda, 

EKOTANK yetkilileri, modern yak›t ve su depolama sis-

temlerine olan ihtiyac›n üst düzeyde oldu¤u, Orta Do¤u ve

Afrika ülkelerine odaklanmay› planl›yor.

2007 y›l›nda, yeni nesil su ve yak›t depolama sistemleri

tasarlamak ve üretmek amac› ile kurulan firman›n ürün

yelpazesi içinde, yast›k tipi su ve yak›t depolar›, modüler

galvaniz çelik depolama sistemleri ve çeflitli askeri ve si-

vil ihtiyaçlar için acil su tedariki amac› ile kullan›labilen

depolar bulunuyor. ‹lk ihracat›n› 2008 senesinde yapan 

EKOTANK firmas›n›n ürünleri, 35’in üzerinde ülke tara-

f›ndan kullan›l›yor. Baflta Amerikan, ‹ngiliz ve Türk or-

dular› olmak üzere, birçok ülke silahl› kuvvetlerinin

su ve yak›t depolama ihtiyac›n› karfl›layan firma, su ve ya-

k›t depolama ihtiyac›na yönelik yeni ürünler için de Ar-Ge

çal›flmalar› yürütüyor.

DEARSAN
M‹LGEM’e
Haz›r

EKOTANK’tan 
S›n›r Tan›mayan 
Depolama Çözümleri
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kalibrede otomatik top ve efl

eksenli 7,62 mm makineli

tüfek ile teçhiz edilmifl, z›rh

korumal›, üzerinde gündüz

ve gece her türlü hava ko-

flulunda görüfl sa¤layan

elektro-optik alg›lay›c›lar

bulunan ve hareket halinde

at›fl için stabilizasyon siste-

mine sahip, yeni nesil bir

uzaktan komutal› kule ola-

rak dikkat çekiyor. Proje

kapsam›nda ASELSAN, kule

servo kontrol sistemi ve

elektro-optik sistemlerin;

FNSS ise kule ve silah besle-

me, destek ve mekanik sis-

temlerin tasar›m ve imalat›-

n› gerçeklefltirdi.

Gelecekte karfl›lafl›labile-

cek yeni ihtiyaçlara h›zl›

cevap verebilmek amac›y-

la, k›sa sürede modifiye

edilmeye ve gelifltirilmeye

uygun bir tasar›ma sahip

olan PENÇE’nin, entegre

edilece¤i, hem paletli hem

de tekerlekli z›rhl› araçla-

ra, üstün bir muharebe ye-

tene¤i kazand›rmas› bek-

leniyor. Modern ordular›n

taleplerine uygun flekilde

gelifltirilen sistemin, dün-

yadaki benzer örneklerinin

çok az olmas› sebebiyle,

yurt içi ve yurt d›fl› sat›fl po-

tansiyelinin de çok yüksek

olaca¤› de¤erlendiriliyor.

A KINCI ZMA ve PARS

8x8’in yan› s›ra meskûn

mahal kamuflajl›, yenilenen

PARS 6x6; Seyyar Yüzücü

Hücum Köprüsü (SYHK) ve

ASELSAN ile birlikte gelifl-

tirdi¤i PENÇE ad› verilen

uzaktan komutal› kuleyi ilk

defa sergiledi¤i IDEF boyun-

ca FNSS, çok say›da ulusla-

raras› heyet ve silahl› kuv-

vetler mensubunun büyük il-

gisiyle karfl›laflt›. FNSS stan-

d›nda ayr›ca, ödül töreni

Mart ay›nda yap›lan FNSS

MIL. DESIGN 2011 Askeri

Kara Araçlar› Tasar›m Yar›fl-

mas›’nda dereceye giren ya-

r›flmac›lar›n tasar›mlar›n›n

sergilendi¤i bir bölüm de yer

ald›.

Son dönemde sürekli yeni

ürünler ortaya koyan ve ih-

racat rekorlar›n›n alt›na im-

za atan FNSS, fuar›n 4'üncü

günü olan 12 May›s’ta da

ASELSAN ile, ASELSAN ta-

raf›ndan gelifltirilen 35

mm Kunda¤› Motorlu

Namlulu Alçak ‹rtifa 

Hava Savunma Silah Siste-

mi (KMNA‹HSS)’nin de,

FNSS’nin paletli z›rhl› araç-

lar› kullan›lmas›na yönelik

bir sözleflme imzalad›. 

Türk Silahl› Kuvvetleri’nin

ihtiyaçlar› do¤rultusunda

ASELSAN taraf›ndan

gelifltirilecek olan 35 mm 

KMNA‹HSS’ye yönelik olarak

ASELSAN ile imzalad›¤› söz-

leflme kapsam›nda FNSS,

prototip sistemlerde kulla-

n›lmak üzere, 3 adet paletli

z›rhl› tafl›y›c› üretecek.

Projenin gelifltirme döne-

minde, 1 komuta kontrol

arac› ve 2 silah sistemi arac›

prototip olarak üretilecek.

Projenin ayr› bir sözleflme

kapsam›nda yürütülmesi

öngörülen seri üretim döne-

minde ise 13 adet komuta

kontrol arac› ile 40 adet silah

sistemi arac›n›n üretilmesi

planlan›yor.

Z›rhl› mekanize birlikle-

rin alçak irtifa hava sa-

vunmas›n› sa¤layacak

KMNA‹HSS’nin 35 mm uçak-

savar topu ise Makina ve

Kimya Endüstrisi Kurumu

taraf›ndan üretilecek.

KMNA‹HSS’nin araç k›sm›-

n›n anlaflmas›na imza atan

Savunma Sanayii Müsteflar›

Murad Bayar, “Böylece nam-

lulu hava savunma sistemle-

ri alan›nda tüm ihtiyac› Tür-

kiye’de karfl›lam›fl oluyoruz.

Bu sistemler eminim ki dün-

ya pazar›nda da yer bulacak-

t›r” diye konufltu.

‹mza töreninin ard›ndan da

bas›n mensuplar›, savunma

sektörü temsilcileri ve Ba-

yar'a, PENÇE’nin tan›t›m› ya-

p›ld›.

FNSS ve ASELSAN aras›nda

imzalanan ifl birli¤i proto-

kolü kapsam›nda gelifltiri-

len PENÇE, tekerlekli ve

paletli z›rhl› araçlar üzerine

monte edilebilen, 25 mm

Namlulu Hava Savunma
Sistemlerini FNSS Tafl›yacak
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‹leri mühendislik hesaplamalar›na yönelik yaz›l›m sat›fl›, e¤itimi ve teknik destek faaliyetlerinin yan› s›-
ra baflta savunma ve havac›l›k olmak üzere çeflitli sektörlerdeki firmalara, tasar›m, analiz ve test ko-

nular›nda, anahtar teslim mühendislik hizmeti veren F‹GES, IDEF’te, alt yüklenici olarak yer ald›klar›,
çeflitli tasar›m ve analiz projelerindeki çal›flmalar›n› öne ç›kard›. Askeri gemilerin ana makinalar›na ait
susturucular›n tasar›m› ve anahtar teslim bir çözüm olarak yerlilefltirilmesi yönündeki çal›flmalar›n›n

detaylar›n› da ilk kez IDEF’te kamuoyu ile paylaflan firma, yaz›l›m çözümlerinin yeni versiyonlar›ndaki ge-
liflmeleri de anlatt›. F‹GES ayr›ca, yine ilk kez fuarda gündeme getirdi¤i, mesleki uzmanl›k alanlar›na yö-

nelik akademi çal›flmas› ATAGES (Advanced Training Agency of Engineering Sciences) ile de dikkatleri üze-
rine çekti. Almanya'n›n ileri teknoloji firmalar›ndan IABG ve Acentiss GmbH ile ifl birli¤i ile kurulan ATAGES ileri

mühendislik akademisine, sadece yurt içinden de¤il, yurt d›fl›ndan mühendislerin de kat›l›m› mümkün. Öncelikli olarak savunma ve
havac›l›k firmalar›n›n ihtiyaçlar›na odaklanan akademi, 2011 y›l›ndan itibaren, tüm yeni mezun mühendislere aç›k olacak. IDEF’teki
temaslar› çerçevesinde, kara ve hava araçlar› alan›ndaki müflterilerine, deniz araçlar› ve elektronik sistemler alan›nda yenilerini da-
hil etmeye haz›rlanan F‹GES, gelecekte, mühendislik hizmetleri alan›nda uzmanl›¤›n› daha da derinlefltirmeyi hedefliyor.

Gelmifl geçmifl en baflar›-
l› IDEF fuar›n› geride b›-

rakan GATE Elektronik, ta-
mam› gerçek ürünlerden
oluflan insans›z araç ailesi-
nin tüm üyelerini IDEF’te
görücüye ç›kard›. Hem as-
keri hem de sivil alanda in-
sans›z araçlara yönelik tale-
bin giderek artmas›n› f›rsat
bilen firma, bu alanda ne
kadar baflar›l› olduklar›n›
gözler önüne serdikleri
IDEF kat›l›m› arac›l›¤›yla
adeta insans›z araçlar ben-
den sorulur mesaj›n› verdi.

Özellikle, Gelibolu ad›n› ver-
di¤i ifl s›n›f› uzaktan kuman-
dal› su alt› arac› ve GMK
(Gazi Mustafa Kemal) ad›n›
verdi¤i otonom su alt› göz-
lem arac›n›n gördü¤ü büyük
ilgiden memnun olan GATE
Elektronik, fuarda sergile-
di¤i, tasar›m› ve üretimi ta-
mamlanm›fl insans›z sis-
temlere yenilerini eklemek
için çal›flmalar›n› aral›ks›z
sürdürüyor. Malezya’da yer-
leflik bir firma kurarak böl-
geye aç›l›m için önemli bir
ad›m atan firma, Malezyal›

orta¤›na Türk Savunma Sa-
nayisi’ni tan›tmak aç›s›ndan
da IDEF’i iyi de¤erlendirdi.
Bir sonraki dura¤› Brunei
Sultanl›¤›’nda Temmuz

ay›nda düzenlenecek 
BRIDEX fuar› olan GATE
Elektronik, yine insans›z
sistemlerini ön plana ç›kar-
may› planl›yor.

F‹GES’in ‹leri Mühendislik Akademisi: ATAGES

GATE Elektronik’ten
‹nsans›z Stant
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Savunma sektörünü ‹stanbul'da buluflturan IDEF'in 3'üncü
gününe, son zamanlarda Türk Savunma Sanayisi'nin gün-

demindeki en üst s›rada yer alan, Türk Genel Maksat
Helikopter Tedarik Program›'na iliflkin son geliflmelerin ele
al›nd›¤›, genifl kat›l›ml›, bilgilendirme ve bas›n toplant›s›
damgas›n› vurdu. Projenin ana yüklenicisi Türk Havac›l›k ve
Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi) ile Savunma Sanayii ‹cra Komitesi
taraf›ndan projede görev verilen Sikorsky taraf›ndan düzenle-
nen, projede görev alacak bafll›ca alt yükleniciler; Alp
Havac›l›k, ASELSAN ve TUSAfi Motor Sanayii A.fi. (TEI) fir-
malar›n›n da kat›ld›¤› etkinlikte, bu program sayesinde Türk
Savunma Sanayisi'nin kazanaca¤›n› ifl pay› ve tecrübenin
önemi üzerinde duruldu.
Türkiye'deki 7 farkl› kurumun helikopter ihtiyac›n› karfl›la-
mak amac›yla bafllat›lan Türk Genel Maksat Helikopter Teda-
rik Program› yar›fl›nda, AgustaWestland'› geride b›rakarak ipi
gö¤üsleyen Sikorsky, T-70’in üretilece¤i program kapsam›n-
da, birlikte görev alaca¤› ifl ortaklar›yla IDEF'te adeta gövde
gösterisi yapt›. S›ras›yla, Sikorsky'nin de orta¤› oldu¤u Alp
Havac›l›k'›n Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Erçelik,
helikopterlerin motorlar›n›n üretim ve üretim sonras› afla-
malar›ndaki aslan pay›n› alacak olan TEI'nin Genel Müdürü
Ak›n Duman, aviyonik sistemlerin gelifltirilmesini üstlenecek
olan ASELSAN'›n Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, Si-
korsky’nin Stratejik Ortakl›klardan Sorumlu Baflkan Yard›m-
c›s› Stephen Estill ile TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dört-
kafll›'n›n program ile ilgili önemli bilgiler içeren sunumlar›n›
gerçeklefltirmelerinin ard›ndan, ABD Büyükelçi Vekili Win
Dayton, Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar ve Milli Sa-
vunma Bakan› Vecdi Gönül, programla ilgili önemli aç›klama-
larda bulundular.

Alp Havac›l›k ‹lklere ‹mza Atacak
Stephen Estill'in, Türkiye ve Sikorsky aras›ndaki stratejik ifl
birli¤inin bu programla birlikte oldukça üst seviyeye ulaflt›¤›-
n› ve Sikorsky olarak bundan duyduklar› memnuniyeti anla-
tan konuflmas›n›n ard›ndan söz alan Mustafa Kemal Erçelik,
ilk olarak, Alp Havac›l›k'›n, uçufl kritik sistemler, helikopter
rotor bileflenleri ve inifl tak›m› komponenetleri konusundaki
y›llara dayanan tecrübeleri ve yat›r›mlar› sonucunda, bugün,
Türkiye aç›s›ndan son derece önemli olan bu projenin yap›-
tafllar›ndan birisi haline geldiklerini söyledi. Hâlihaz›rda,
BLACK HAWK ve SEAHAWK helikopterleri için, kuyruk roto-
ru sürücü flaft›n›n yan› s›ra rotor bölümündeki çok say›daki
parçada da tek kaynak olarak Sikorsky’ye hizmet verdikleri-
ni belirten Erçelik, bu programla birlikte, Türkiye'de bir ilk
olarak, rotor bafl›, flaft sistemi, ana diflli kutusu, orta ve arka
diflli kutusu, di¤er bir deyiflle tüm transmisyon sistemi (ak-
tarma organlar›) ile helikopter uçufl kumanda sisteminden
ve inifl tak›mlar›ndan sorumlu olacaklar›n› da dinleyicilere
aktard›. Proje sayesinde birçok yeni teknolojinin Türkiye'ye
kazand›r›laca¤›n› söyleyen ve tüm süreçlerde Alp Havac›l›k
ile birlikte alt yüklenicilerin de görev yapaca¤›n› söyleyen Er-
çelik, yapacaklar› ifller ve Sikorsky'den yap›lacak geri sat›n
almalarla birlikte, projeden kaynaklanacak ifl hacimlerinin,
yaklafl›k 500 milyon dolara ulaflaca¤›n› vurgulad›. Ek olarak,
Türkiye'deki kullan›c›lara 750 milyon dolarl›k yedek parça
sat›fl› gerçeklefltirmeyi hedeflediklerini de belirten Erçelik,
kendi ifl paylar› kapsam›ndaki sistemlerin, motor d›fl›ndaki
bütün döner sistemleri ve yedek parça potansiyeli tafl›yan k›-
s›mlar› içerdi¤ini ve bu yüzden de Türkiye'ye önemli bir ken-
dine yetebilirlik kazand›racaklar›n›n alt›n› çizdi. Erçelik,
uluslararas› programlara kat›lmak için de gerekli çal›flmala-

“Kal›c› Ortakl›¤›n Mimarlar›” IDEF'te Bulufltu
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r› yürüttüklerini, bu kapsamda, Sikorsky ile yapt›klar› anlafl-
maya göre; uluslararas› S-70i programlar›na 1,1 milyar do-
larl›k sat›fl opsiyonunun da gündemde oldu¤unu, ayr›ca 
Sikorsky'nin Amerikan Hükümeti programlar›nda yer almak
istediklerine de dikkat çekti.

Türkiye Motor Üreten Ülke Olacak
Erçelik'in ard›ndan sunumu gerçeklefltiren TEI Genel Mü-
dürü Ak›n Duman, Türk Savunma Sanayisi ad›na oldukça
heyecan verici bir sunum gerçeklefltirdi. Yap›lan sunum s›-
ras›nda verilen bilgilere göre; Türkiye, program kapsam›n-
daki helikopterlerde kullan›lacak GE’nin T700-701D motor-
lar›n›, T700-TEI-701D ad›yla TEI markas› alt›nda lisansl›
olarak üretecek. Lisansl› motor üreticisi olmas› sayesinde,
uluslararas› sat›fl flans›na da sahip olan TEI, hem Türki-
ye’de kullan›lan hem de ihraç edilen T700-TEI-701D motor-
lar›n›n da depo seviyesi bak›mlar›ndan sorumlu olacak.
Türkiye'nin yer ald›¤› uluslararas› programlarda modül
üreticisi olarak görev yapan, ancak bu programla birlikte
motor üretimine de bafllayacak olan TEI, program›n, 236
motorun üretilece¤i Türkiye aya¤›ndan yaklafl›k 300 milyon
dolarl›k bir gelir elde edecek. Uluslararas› sat›fllar da ek-
lendi¤inde 550 milyon dolara yükselece¤i tahmin edilen bu
gelir, Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin ilave ihtiyaçlar› göz
önüne al›nd›¤›nda 1,2 milyar dolara, depo seviyesi bak›mlar
da hesaba kat›ld›¤›nda ise 1,5 milyar dolar›n üzerine ç›kabi-
lecek.
Yan sanayiye verilecek pay aç›s›ndan da ana yükleniciler
için belirlenen yüzde 30'luk oran›n üzerine ç›karak, üretim-
de yüzde 40'l›k bir yan sanayi paylafl›m› taahhüt eden TEI,
motorla ilgili süreçlerin tamam›n›n yönetimi ile tasar›m ve

gelifltirme çal›flmalar›n› ise kendi bünyesinde yürütecek.
Program sayesinde, Türkiye genelinde 100'ün üzerinde ek
personelin istihdam› sa¤lanacakken bu say›, uluslararas›
çal›flmalar da eklendi¤inde 150'nin üzerine ç›kacak.

Duman, program›n mali katk›s› ve alt yükleniciler odakl› bilgi-
lendirmeye ek olarak TEI'nin teknik anlamda yapaca¤› çal›fl-
malar› da özetledi. Bir uçak ya da helikopter motorunun kalbi
olarak adland›r›labilecek kompresör, yanma odas› ve yüksek
bas›nç türbininin üçünün de TEI taraf›ndan üretilece¤ini söy-
leyen Duman, bunlar›n yan›nda güç türbinini de TEI bünyesin-
de üretmeyi, diflli kutusunu ise Türk sanayisine ürettirmeyi
planlad›klar›n›n alt›n› çizdi. Mevcut kaynaklardan elde edile-
cek olan pompalar ve valfler gibi di¤er alt sistemler ç›kar›ld›-
¤›nda, geriye kalan yüzde 61'lik bir ifl pay›n› gerçeklefltirecek
olan TEI'nin, bugün, üretim ve mühendislik teknolojileri aç›-
s›ndan, bir motorun yanma odas› ve palleri haricindeki tüm
bölümlerini üretebilecek seviyede oldu¤una dikkat çeken Du-
man, bu programla birlikte yanma odas› üretim teknolojileri
konusunda da tecrübe edineceklerini vurgulad›. Paller ile ilgi-
li çal›flmalar›n›n devam etti¤ini belirten Duman, söz konusu
motorlar›n montaj, test ve bak›m çal›flmalar›n›n da TEI tara-
f›ndan yap›laca¤›n› sözlerine ekledi.
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TEI Genel Müdürü Ak›n Duman, Sikorsky’nin Stratejik Ortakl›klardan Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Stephen Estill, TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll›, 
ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman ve Alp Havac›l›k Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Erçelik

TEI Yönetim Kurulu Baflkan› Aziz Atlanel ve TEI Genel Müdürü Ak›n Duman
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ASELSAN ve Sikorsky ‹fl Birli¤ine Gidiyor
Aviyonik sistemler konusundaki faaliyetlerine 1988 y›l›nda 
F-16 savafl uçaklar›n›n ataletsel seyrüsefer sistemlerinin
üretimiyle bafllayan ASELSAN'›n Genel Müdürü Cengiz Erge-
neman, Duman'›n sunumunun ard›ndan kürsüdeki yerini
alarak, Türk Genel Maksat Helikopter Tedarik Program›'nda
ASELSAN olarak yapacaklar› iflleri anlatt›. Program kapsa-
m›nda özgün donan›m› ve yaz›l›m›yla birlikte, oldukça yenilik-
çi yap›da bir aviyonik mimari uygulayacaklar›n› belirten Erge-
neman, bu mimarinin sadece T-70 helikopterlerinde de¤il, ya-
banc› ülkelere sat›lacak olan S-70i BLACK HAWK helikopter-
lerinde de kullan›laca¤›n› sözlerine ekledi. Sikorsky ile ortak
hedeflerinin, bu donan›m ve yaz›l›m›n dünya genelindeki he-
likopter modernizasyon programlar›nda kullan›lmas› oldu-
¤una vurgu yapan Ergeneman, Türkiye'deki programa ek
olarak en az 164 helikopterin aviyonik sistemlerinin, görev
bilgisayarlar› da dahil olmak üzere, ASELSAN taraf›ndan
sa¤lanaca¤›n› söyledi. Ergeneman, ilk aflamada, seri üretim
safhas›ndan önce, gelifltirecekleri ve kalifiye edecekleri avi-
yonik süiti, kendi tesislerinde, Sikorsky taraf›ndan sa¤lana-
cak bir BLACK HAWK helikopterine entegre ederek T-70 ve 
S-70i temel helikopter konfigürasyonunu oluflturacaklar›n›,
akabinde de yer ve uçufl testlerini gerçeklefltireceklerini; ikin-

ci aflamada ise TUSAfi taraf›ndan seri üretimi yap›lacak heli-
kopterlerin aviyonik ve elektronik harp donan›mlar› ile yaz›-
l›mlar›n›n teslimat›n› gerçeklefltireceklerini ve teslimat› ger-
çeklefltirilen sistemler için lojistik destek sa¤layacaklar›n› di-
le getirdi.
ATAK Program›'ndan ise Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)'n›n kul-
lanaca¤› T129 helikopterine özgün aviyonik sistemlerin uygu-
lanmas›n› kapsayan ve hem ASELSAN'›n hem de TUSAfi'›n
programda alaca¤› rollerin belirginleflti¤i önemli bir model
olarak söz eden Ergeneman, Türk Genel Maksat Helikopter
Tedarik Program›'n›n ise özgün aviyonik sistemlerin uluslara-
ras› programlara sat›fl›n› da kapsamas› sebebiyle, ATAK Prog-
ram›'n› aflan bir yap›da oldu¤una de¤indi. Baflar›l› bir sorum-
luluk modelinin uygulanmas› sayesinde, son y›llarda helikop-
ter programlar›nda elde edilen bu baflar›n›n, yak›n gelecekte
bafllamas› beklenen sabit kanatl› uçak projelerinde de yaka-
lanmas› amac›yla ayn› sorumluluk modelinin, bu projelerde
de uygulanmas› gerekti¤ine vurgu yapan Ergeneman, bu uy-
gulamalar› gövde üreticisi firma ile aviyonik sistem üreticisi
firma rollerinin belirginleflmesi aç›s›ndan da çok önemli gör-
düklerinin alt›n› çizdi.
‹hale sürecinin son aflamas›nda gündeme gelen ve ataletsel
seyrüsefer sistemi, uçufl kontrol bilgisayar›, aktif titreflim
kontrol bilgisayar› ve dahili konuflma sistemlerinin de
ASELSAN taraf›ndan tasarlan›p üretilerek helikopterlerde
standart olarak bulunmas›na da de¤inen Ergeneman, Savun-
ma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) baflta olmak üzere, Sikorsky ve
TUSAfi'›n bu konudaki desteklerini sürdürmelerini isteyerek
konuflmas›n› noktalad›.
Ergeneman'›n ard›ndan kürsüye ç›kan, Sikorsky’nin Stratejik
Ortakl›klardan Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Stephen Estill, ko-
nuflmas›na ihale boyunca yapt›klar› baflar›l› liderlik için SSM
ve TUSAfi'a teflekkürlerini sunarak bafllad›. Program›n, kendi-
leri aç›s›ndan en önemli yönlerinden birisinin, S-70i helikop-
terleri konusunda ASELSAN ile yapacaklar› ifl birli¤i oldu¤unu
söyleyen Estill, bu ifl birli¤i sayesinde Türkiye'nin S-70i heli-
kopterlerinin pazarlanmas› konusundaki en önemli aktörler-
den birisi haline gelece¤inin alt›n› çizdi. Estill, hafif çift motor-
lu bir helikopterin gelifltirilmesi konusunda TUSAfi ile yap›lan
ifl birli¤ine de de¤indi¤i konuflmas›nda, ifl birli¤i kapsam›nda
tüm mühendislik çal›flmalar› ve testlerin TUSAfi taraf›ndan
yap›laca¤›n›; helikopterin sistem sertifikasyonu çal›flmalar›n›n
ise Sikorsky taraf›ndan yap›laca¤›n› dinleyicilere aktard›.
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TUSAfi Rakamlarla
Konufltu
Estill'in Türkiye ile ifl birlik-
lerine genel hatlar›yla de-
¤indi¤i konuflmas›n›n ard›n-
dan sunumuna bafllayan 
TUSAfi Genel Müdürü Mu-
harrem Dörtkafll›, progra-
m›n içerdi¤i derin sanayilefl-
me modelinin oluflturulabil-
mesini, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤› (K.K.K.l›¤›), Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›
(Hv.K.K.l›¤›), Jandarma Ge-
nel Komutanl›¤› (J.Gn.K.l›¤›),
Özel Kuvvetler Komutanl›¤›
(Ö.K.K.l›¤›), Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanl›¤›
(GES), Emniyet Genel Müdürlü¤ü (EGM) ve Orman Genel Mü-
dürlü¤ü (OGM)'nin ihtiyaçlar› bir araya getirildi¤inde oluflan
helikopter ihtiyac›n›n 109 adet gibi önemli bir noktaya ulafl-
mas›na borçlu oldu¤umuzu belirtti. Bunun son derece stra-
tejik bir hamle oldu¤unun alt›n› çizen Dörtkafll›, bu sayede,
hem sanayileflmenin makul hale getirildi¤ini hem de yaban-
c› firmalar›n daha verici olmalar› konusunda motive edildi¤i-
ni kat›l›mc›lara aktard›. Dörtkafll›, program çerçevesindeki
109 helikopterin 7 de¤iflik kullan›c›ya, 2 farkl› konfigürasyon-
da ve 10 y›l içerisinde teslim edilece¤ini söylerken; helikop-
terlerden 20 tanesinin K.K.K.l›¤›, 6 tanesinin Hv.K.K.l›¤›, 30
tanesinin J.Gn.K.l›¤›, 2 tanesinin GES, 11 tanesinin Ö.K.K.l›¤›,
20 tanesinin EGM ve 20 tanesinin de OGM'ye teslim edilece-
¤ini de sözlerine ekledi.
Dörtkafll›'n›n sunumunda yer alan bilgilere göre; farkl› kulla-
n›c›lar›n ihtiyaçlar›n›n birlefltirilmesinin ard›ndan, önce bilgi
toplama doküman› ile teklife ça¤r› doküman›n›n yay›mland› ve
2008 y›l›n›n sonunda da teklifler al›nd›. De¤erlendirme ve mü-
zakerelerin sonucunda ise 2010 y›l›n›n ortalar›nda son düzlü-
¤e gelindi ve 375.000 sayfal›k teklif, SSM'ye iletildi. Dörtkafl-
l›'n›n verdi¤i bilgilere göre; yine 41 ay boyunca yay›mlanan 73
adet teklife ça¤r› doküman›, 26 farkl› alt yüklenici firma ile te-
darikçiye gönderildi ve bunlardan 450.000 sayfal›k teklif al›n-
d›. Bu süreçte, 467 toplant› yap›ld›¤›n› belirten Dörtkafll›, 21
adet ana yüklenici teklifi haz›rlanarak SSM'ye teslim edildi¤i-
ni söyledi.

Sözleflmenin geçerlilik kazanmas›n›n ard›ndan, T-70 helikop-
terinin, yaklafl›k 2 y›l sürecek bir yeterlilik sürecinin, buna pa-
ralel olarak da imalat sürecinin bafllayaca¤›na de¤inen Dört-
kafll›, yaklafl›k olarak ayda 1,5 helikopter teslim edeceklerini,
120'nci ayda ise helikopterlerin tamam›n›n, 2 farkl› konfigü-
rasyonda teslim edilece¤ini belirtti. Tüm gövde komponentle-
rinin üretiminin, ana ve kuyruk rotor palleri üretiminin, trans-
misyon nihai montaj› ve tesliminin, helikopterin nihai montaj›-
n›n ve teste haz›rl›k aflamalar›n›n, uçufl hatt› ifllemlerinin, he-
likopterin teslimat›n›n ve tüm entegre lojistik deste¤inin 
TUSAfi taraf›ndan yap›laca¤›na iflaret eden Dörtkafll›, 3,5 mil-
yar dolarl›k anlaflmaya, TUSAfi'›n finansal katk›s›n›n yüzde 39,
Sikorsky'nin yüzde 33, ASELSAN'›n yüzde 17, TEI'nin yüzde 8
ve Alp Havac›l›k'›n da yüzde 3 oldu¤unu kat›l›mc›lara aktard›.
109 adet helikopter sat›n al›naca¤› için, Sikorsky'nin 100 mil-
yon dolar› mühendislik ve 1,3 milyar dolar› da üretim olmak
üzere, toplam 1,4 milyar dolarl›k ilave katk› yapmas›n› bekle-
diklerini ifade eden Dörtkafll›, e¤er bu katk› gerçekleflirse,
Türk Savunma Sanayisi'nin elde edece¤i pay›n, program›n 3,5
milyar dolarl›k de¤erinin de üzerine ç›kaca¤›n› söyleyerek ko-
nuflmas›n› sonland›rd›.
Dörtkafll›'n›n ard›ndan söz alan ABD Büyükelçi Vekili Win
Dayton ise bu anlaflman›n ABD ile Türkiye aras›nda yap›lan
kazan-kazan prensibine dayal› çok önemli bir anlaflma oldu-
¤unu vurgulad›. Dayton, Irak ve Afganistan'da da kullan›lan
BLACK HAWK helikopterlerinin, y›llar öncesinde Türkiye'ye
haz›r al›m yoluyla sat›ld›¤›n›, ancak bugün gelinen noktada, bu
sat›fl›n, zaman içerisinde önemli bir ifl ortakl›¤a temel olufltur-
du¤unu da dile getirdi.

“Kal›c› Ortakl›k ‹çin Hofl Geldiniz”
Dayton'›n ard›ndan kürsüye ç›kan Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar, bu tarz projelerde iki hedefe ulaflmaya çal›flt›k-
lar›n› ve hedeflerden birincisinin TSK'n›n harekât ihtiyaçlar›n›
en iyi karfl›layacak ürünün temin edilmesi, ikincisinin ise Türk
sanayisinin bu projelere en etkin flekilde kat›l›m›n›n sa¤lan-
mas› oldu¤una dikkat çekti. 4 senelik bir emek sonucunda ge-
linen bugünkü noktada, bu hedeflerin ikisine de ulaflt›klar›n›
belirten Bayar, sözlerini, bu projeye 109 adet helikopterin te-
mini ve Türkiye'de üretilmesi olarak de¤il, kal›c› ortakl›¤a da-
yanan ve sürekli devam edecek bir proje olarak bak›yoruz flek-
linde sürdürdü.
‹lk aflamada 109 helikopterin üretilece¤ini, ancak yap›lan
araflt›rmalar sonucunda, Türkiye'nin, önümüzdeki 20 y›ll›k sü-
reçte, bu kategorideki ihtiyac›n› en az 300 helikopter olarak
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de¤erlendirdiklerini ifade
eden Bayar da di¤er konufl-
mac›lar gibi, Sikorsky ile yap-
t›klar› anlaflma gere¤i, ulus-
lararas› sat›fllardan pay al›-
naca¤›n› dile getirdi. Bu an-
laflmaya göre; bölgedeki ya-
banc› ülkelerden birisi bu he-
likopterlerden tedarik etmek
istedi¤i taktirde, siparifl edi-
len helikopterlerden birisinin
Sikorsky, birisinin de TUSAfi
taraf›ndan üretilece¤ini belir-
ten Bayar, burada bire birlik
orana dikkat çekti. 300 adet
yurt içi pazar›, 300 adet de
yurt d›fl› pazar› olmak üzere,
20 senelik dönemde yaklafl›k
600 adet helikopterin üretile-
ce¤i bir program› bafllatt›klar›n› söyleyen Bayar, buradaki en
büyük baflar›n›n, bu tarz bir program›n ülkemizde yürütülebi-
lece¤ini bizlere gösteren Türk sanayisine ait oldu¤unu da söz-
lerine ekledi ve Sikorsky firmas›na da kal›c› ortakl›k için hofl
geldiniz mesaj› göndererek konuflmas›n› noktalad›.
Bayar'›n ard›ndan konuflmas›n› gerçeklefltiren Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül, projenin bu aflamaya gelebilmesinde pay
sahibi olan SSM ve TSK'n›n ilgili elemanlar›na yapt›klar› uzun
ve yorucu çal›flmalar için; helikopterleri kullanacak ihtiyaç
makamlar›na 4 y›l boyunca gösterdikleri sab›r için; program-

da yer alacak flirketlere de ortaya koyduklar› dayan›flma için
teflekkür ederek sözlerine bafllad›. Helikopterlerin aktarma
organlar›n›n ve motorlar›n›n Türkiye'de üretilmesi konusunda
Sikorsky'nin gösterdi¤i anlay›fl›n önemine vurgu yapan Gönül,
en düflük fiyat› da ABD'li firman›n verdi¤ini de sözlerine ekle-
di. Bunun bir ihaleden öte ömür boyu devam edecek bir kader
birli¤i oldu¤una dikkat çeken Gönül, bütün temennilerinin
Türkiye'nin bu kritik teknolojileri kazanmas› ve TSK'n›n ihti-
yaçlar›n›n en iyi flekilde karfl›lanmas› oldu¤unu belirterek söz-
lerine son verdi.
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Türkiye’nin oldu¤u kadar,
bulundu¤umuz bölgenin

de en büyük savunma fuarla-
r›ndan biri olan IDEF’in a¤›r
toplar›ndan HAVELSAN, fua-
r›n ilk gününde yapt›¤› anlafl-
malarla, bu unvan› hak etti¤i-
ni bir kez daha kan›tlad›. ‹lk
olarak Boeing ile masaya
oturan HAVELSAN, potansi-
yel yurt içi ve yurt d›fl› müflte-
riler için anayurt güvenli¤i
konular›nda kullan›lan tek-
nolojilerin paylafl›m› ve kulla-
n›m›na yönelik bir mutabakat
muht›ras›na imza att›. Özel-
likle Boeing’in gelifltirmifl 
oldu¤u Visual Security Ope-
rations Console (VSOC / Gör-
sel Güvenlik Operasyonlar›
Konsolu)’nun, HAVELSAN’›n
mevcut güvenlik sistemlerine

yönelik imkân ve kabiliyetleri
ile birlefltirilerek olas› müflte-
riler için kullan›labilmesinin
öngörüldü¤ü anlaflmay›, 
HAVELSAN ad›na Yönetim
Kurulu Baflkan› Rasim Arslan
ve Genel Müdür Dr. Faruk
Yarman, Boeing ad›na ise
Türkiye Baflkan› Greg Pepin
ve Joseph McAndrew imza-
lad›. Boeing ile yap›lan bu
stratejik nitelikteki anlafl-
man›n hemen ard›ndan, bu
kez de Pakistan Hüküme-
ti’ne ba¤l› bir flirket olan
Maritime Technologies
Complex (MTC) ile masaya
oturan HAVELSAN, Pakistan
Deniz Kuvvetlerinin envante-
rindeki gemilerin entegre

savafl yönetim sistemlerinin,
iki firma aras›nda teknolojik
ifl birli¤i yap›lacak flekilde
modernize edilmesini kapsa-
yan bir mutabakat muht›ra-
s›na imza att›. Pakistan Deniz
Kuvvetlerinin ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas› ve kardefl ülke
ile ifl birli¤i yap›lmas› ad›na
son derece önemli olan bu
anlaflmay› ise Pakistan Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤› Deniz
Teknoloji Merkezi’nin direk-
törleri olan Salim Akhtar ve
Dildar Ahmed imzalad›. Pa-
kistan ile imzalanan mutaba-
kat muht›ras›n›n ard›ndan
yüzünü tekrar bat›ya dönen
HAVELSAN, bu kez de savun-
ma devlerinden Lockheed

Martin ile el s›k›flt›. Lockheed
Martin ad›na Baflkan Yar-
d›mc›s› Jerry Jones ve Di-
rektör Doug Wilhelm’in im-
zalar›yla hayata geçen mu-
tabakat muht›ras›, Lockheed
Martin’in gelifltirdi¤i Aegis
silah sisteminin, HAVELSAN
savafl yönetim sistemine en-
tegre edilmesi sonucunda
ortaya ç›kacak savafl yöne-
tim sisteminin, potansiyel
müflterilere pazarlanmas›n›
içeriyor. Yapt›¤› üç anlafl-
mayla da önemli kazan›mlar
elde eden HAVELSAN, fuar
s›ras›nda stand›nda sergile-
di¤i otonom olarak hareket
edebilen rotorlu insans›z ha-
va arac›yla da dikkat çekti.

Ö¤rencilerin savunma sektörünü tan›mas› amac›yla ger-

çeklefltirdi¤i seminer ve toplant›larla sanayi ile üniver-

siteyi buluflturma ad›na önemli bir sorumluluk üstlenen

‹TÜ Savunma Teknolojileri Kulübü (SAVTEK), sektördeki

etkinliklerde yer almay› da ihmal etmiyor. MSI Dergisi’nin

sponsorlu¤unda IDEF’te tam kadro sahaya ç›kan 

‹TÜ SAVTEK üyeleri, fuar boyunca yerli ve yabanc› birçok

firma yetkilisi ile görüflerek sorular›na ilk a¤›zdan cevap al-

ma ve savunma sanayisindeki son gelifl-

meleri yak›ndan takip etme f›rsat›n› iyi

de¤erlendirdi. 4 May›s 2010 tarihinde ‹s-

tanbul Teknik Üniversitesi Süleyman

Demirel Kültür Merkezi’nde gerçeklefl-

tirdi¤i, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›

(SSM) baflta olmak üzere, savunma sa-

nayisinden birçok kurum ve kuruluflun

kat›l›m gösterdi¤i Üniversite Savunma

Sanayisi ‹fl Birli¤i Konferans› (ÜSS‹

2010) raporlar›n› da IDEF’te yetkililer ile

paylaflan ‹TÜ SAVTEK, önümüzdeki Ey-

lül ay›nda, yine bir ilk olarak gerçek-

lefltirece¤i Havac›l›k Yaz Okulu

projesi için de görüflmeler yapt›. Ayr›ca, Savunma Sana-

yii Müsteflar› Murad Bayar’›n yönlendirmesiyle havac›l›k

alan›nda ülkemizde eksikli¤i duyulan yeni yat›r›m ve gi-

riflim alanlar›n›n belirlenmesine ve ö¤rencilerin bu ko-

nuda bilinçlenmesine katk› sa¤lamak amac›na yönelik

bir anket de haz›rlayan ‹TÜ SAVTEK üyeleri, anketi, fuar

boyunca sektörün ilgili kurum ve kurulufllar›na sunarak

önemli bir sorumlulu¤u daha yerine getirdi.

HAVELSAN IDEF’te Anlaflmaya Doydu

IDEF’te Özel Bir Ö¤renci Kulübü: ‹TÜ SAVTEK
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Türkiye’de, alternatör ve je-
neratör seti üretiminde bir

okul ve ekol haline gelen ‹fiB‹R
Elektrik San. A.fi. (‹fiB‹R),
IDEF’te, savunma projelerinde
kullan›lan güç sistemlerinin
yerli olarak üretilebilirli¤i ko-
nusundaki istek ve azmini göz-
ler önüne serdi. Elektrik enerji-
si üretiminde kullan›lan elek-
trik ve elektromekanik ekip-
manlar› üretim teknolojileri
alan›nda, tasar›m, gelifltirme,
üretim, test ve kalifikasyon fa-
aliyetleri icra eden ‹fiB‹R, IDEF’te yapt›¤› temaslar›n ard›ndan,
olumlu geri dönüfllere haz›rlan›yor.
Kendisini bugüne tafl›yan alternatör üretimi konusundaki yete-
neklerini gelifltirmeye odaklanan firma, alternatör konusunda-
ki araflt›rma, gelifltirme ile makineleflme ve modernizasyon fa-
aliyetlerine h›z vermifl durumda. Gerçeklefltirilen yat›r›mlara
paralel olarak sürdürülen Ar-Ge çal›flmalar› sonucunda, elle
sar›lan 10 kVA–150 kVA aras› güçlerdeki küçük tip alternatörle-
rin makine sar›m› versiyonlar›n› gelifltiren ‹fiB‹R, bu ürünlerini
fuar esnas›nda da sergiledi. Ayr›ca askeri projelere özel olarak
tasarlanarak üretilen güç sistemlerini de ‹fiB‹R stand›nda ince-
lemek mümkündü. Bunlar aras›nda, özellikle deniz platformla-
r›na yönelik marin ve dual jeneratör setlerini öne ç›karan firma,
JEMUS projesinde kullan›lan dual jeneratör seti ve dual set pa-
nosunun yan› s›ra Yeni Tip Karakol Botu (YTKB) jeneratör seti ve
makina bafl› panosu ile dikkat çekti. M‹LGEM projesi kapsam›n-
da, her bir platform için gereken 4’er adet 750 kVA gücünde
marin jeneratör gruplar›n› da üreten ‹fiB‹R, bir di¤er Deniz Kuv-

vetleri Komutanl›¤› projesi olan YTKB projesi kapsam›nda ise
2x240 kVA gücündeki jeneratör gruplar›n› üretiyor. Kuruldu¤u
1977 y›l›ndan bu yana ülkemize sa¤lad›¤› katk›y› artt›rarak de-
vam ettirmeyi planlayan firma, halen Irak, Suudi Arabistan, Pa-
kistan ve Kazakistan gibi ülkelerle olan sat›fl ba¤lant›s›n›, di¤er
Kafkas ülkeleri ve özellikle Afrika pazar›na da yayma gayreti
içerisinde. IDEF’te görüflme ve faaliyetleri hakk›nda bilgi alma
f›rsat› buldu¤umuz firman›n Genel Müdürü Burhan Özgür, ya-
k›n gelecekte, baflta Kazakistan olmak üzere, di¤er bölge ülke-
lerine müflteri ziyaretleri planlad›klar›n› ve ihracat› artt›rmak
için çal›flmalar›n› h›zland›racaklar›n› söyledi ve “Türk Silahl›
Kuvvetleri Güçlendirme Vakf› deste¤i ile bugünlere gelen ‹fi-
B‹R’e sa¤lad›¤›n›z bu güzel f›rsattan dolay› MSI Dergisi’ne flah-
s›m ve tüm personelim ad›na flükranlar›m›z› sunuyorum. ‹fiB‹R
ailesi olarak, Türk Milletinin ve Türk Silahl› Kuvvetlerinin bi-
ze olan güvenine lay›k olmaya çal›flaca¤›m›za, ‹fiB‹R’i çok da-
ha güzel yerlere tafl›yaca¤›m›za olan inanc›m› belirtmek iste-
rim” dedi.

Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n insans›z hava

arac› (‹HA) ihtiyac› konusun-
daki ilk yerli tedarikçisi olan
Kale Kal›p ve Baykar Makina
ortakl›¤› (Kale-Baykar),
IDEF’te oldukça önemli
ad›mlar att›. TSK envanterine
flu ana kadar toplamda 150
adet Gözcü mini ‹HA’s› veren
Kale-Baykar, fuar›n ilk gü-
nünde Katar ile imzalanan
anlaflma ile Gözcü mini
‹HA’s›n›n ihracat› için ilk ad›-
m› atm›fl oldu. Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül, Savun-
ma Sanayii Müsteflar› Murad
Bayar, Katar Genelkurmay
Baflkan› Orgeneral Hamad
Bin Ali Al Attiyah ve Katar-
Türkiye Koordinatörü Tu¤ge-
neral Hilal Ali Al Muhannadi
taraf›ndan imzalanan anlafl-

ma ile Katar’a, ilk etapta 20
adet mini ‹HA’n›n ihraç

edilmesi öngörülüyor. fiimdi-
ye kadar daha çok iç ihtiyaca
odakland›klar›n› belirten fir-
ma yetkilileri, Katar ile imza-
lanan bu anlaflma ile yurt d›-
fl›na ve özellikle Orta Do¤u’ya
önemli bir aç›l›m gerçeklefl-
tirebileceklerini kaydetti. 300
metre irtifaya ç›kabilen ve

yaklafl›k 20 km menzile ula-
flabilen Gözcü mini ‹HA’s›, 5
kg a¤›rl›¤a sahip ve elden f›r-
lat›l›yor. IDEF’te, 2007 y›l›n-
dan bu yana TSK taraf›ndan
kullan›lan ve 20.000’in üze-
rinde uçufl yapan Gözcü mini
‹HA’s›n›n, 2 eksenli kamera
sistemi entegre edilmifl yeni

versiyonunu da görmek
mümkündü. IDEF’e ortak bir
stantla kat›lan Kale Kal›p ve
Baykar Makina, fuar boyunca
birçok heyet ve üst düzey yet-
kili taraf›ndan da ziyaret edil-
di. Stantta, TSK ihtiyaçlar›
kapsam›nda gelifltirilen, 14
saat havada kalma kabiliyeti-
ne ve 150 km haberleflme
menziline sahip olmas› aç›-
s›ndan oldukça önemli bir
sistem olarak göze çarpan
Bayraktar taktik ‹HA sistemi
ve Malazgirt döner kanatl›
‹HA sistemi de sergilendi.
Kale Kal›p taraf›ndan tasar-
lanan keskin niflanc› tüfekle-
ri, hafif makinal› tüfek ve Ka-
le Grubu’nun havac›l›k ala-
n›ndaki çal›flmalar› da stan-
d›n dikkat çekenleri aras›nda
yer ald›.

‹fiB‹R IDEF’e
Güç Katt›

Kale-Baykar ‹lk ‹hracat›na Haz›rlan›yor
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K oç Grubu’nun savunma
flirketleri Otokar, RMK

Marine, Koç Bilgi ve Savun-
ma Teknolojileri ve KaTron,
IDEF’te, yeni projelerini ve
yeni ürünlerini sergiledi.
Otokar, IDEF’te, yeni z›rhl›
muharebe arac› ARMA 8x8,
ALTAY ana muharebe tank›
ve MIZRAK-30 kulesini ilk
kez sergileyerek ad›ndan
söz ettirirken, di¤er grup
flirketlerinden RMK Marine,
Sahil Güvenlik Arama Kur-
tarma Gemisi’ni; Koç Bilgi
ve Savunma Teknolojileri,
Dalg›ç Tespit Sonar› ve Kon-
voy Simülatörü’nü; KaTron
ise Land Rover Defender
Araç Sürüfl Simülatörü’nü
ve Hafif Rayl› Sistem Simü-
latörü’nü tan›tt›.
Koç Grubu’nun, savunma sa-
nayisi stratejileri do¤rultu-
sunda önemli çal›flmalara
imza att›¤›n› belirten Koç Sa-
vunma Sanayisi, Di¤er Oto-
motiv ve Bilgi Grubu Baflkan›
Kudret Önen, IDEF kat›l›mlar›
ile ilgili olarak flunlar› söyledi:
“Koç Grubu, ülkemiz savun-
ma sanayisine 1980’li y›llar-
dan bu yana çok önem veri-
yor. Koç Holding savunma
sanayisi grup flirketlerinin
tek bir ortak hedefi var; ülke-
mizin güçlü bir milli savunma
sanayisine kavuflmas›n› sa¤-
lamak... Bu alanda Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤›m›z ön-

cülü¤ünde at›lan millilefltir-
me ad›mlar›na katk›da bu-
lunmak için, üzerimize düflen
görevi yerine getirmek, ülke-
miz için yaratt›¤›m›z katma
de¤eri art›rmak, Silahl› Kuv-
vetlerimizin ihtiyaçlar›n› en
iyi ve verimli flekilde karfl›la-
mak için çal›fl›yoruz. Grup
flirketlerimiz Otokar, RMK
Marine, Koç Bilgi ve Savunma
Teknolojileri ve KaTron, bu
alanda kendilerini ispatlayan
ifllere imza at›yorlar. Altay
Milli Ana Muharebe Tank›
Projesi, Sahil Güvenlik Ara-
ma Kurtarma Gemisi Projesi,
yürütülen ve tamamland›¤›
zaman ülkemiz savunmas›na
çok mühim katk›lar sa¤laya-
cak projelerden sadece bir-
kaç›. fiirketlerimizin IDEF’e
kat›l›m›n›n hem bu çal›flma-

lar›m›z› ve yeniliklerimizi ak-
tarmak; hem de uluslararas›
bir fuar olan IDEF’te Türki-
ye’nin tasar›m, mühendislik
ve üretim gücünü dünyaya
tan›tmas› için çok önemli bir
f›rsat oldu¤una inan›yorum.”
IDEF’i ziyaret ederek grubu
flirketlerinin faaliyetlerinin
son durumu hakk›nda bilgi
alan Koç Holding Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Mustafa V. Koç
da: “Koç Holding Savunma
Grubu, bugün Türk Savunma
Sanayisi’nde faaliyet gösteren
en büyük özel giriflimdir. Ka-
ra, deniz ve bilgi teknolojileri
alanlar›ndaki çal›flmalar›m›z-
la savunma sanayisi, Koç Hol-
ding’in büyüme stratejileri
aras›nda yer alan bir sektör
haline geldi. fiirketlerimiz
Otokar, RMK Marine ve Koç

Bilgi ve Savunma Teknolojile-
ri’ni görev ald›klar› projelerde
ve her türlü çal›flmalar›nda
destekliyoruz. Önemli olan
flirketlerimizle birlikte tekno-
lojiye hakim ve sahip olarak
savunma sanayimizin gelifli-
mine katk› sa¤lamak ve ülke-
miz için katma de¤er yarat-
makt›r” dedi.

Otokar’›n IDEF 
Sürprizi: ALTAY
IDEF’te, yeni 8x8 z›rhl› muha-
rebe arac› ARMA’y›, yine bir
Otokar tasar›m› olan ve yine
ilk kez kamuoyunun karfl›s›na
ç›kan MIZRAK-30 uzaktan
komutal› kulesi ile birlikte
sergileyen Otokar’›n bir di¤er
ilki de geçti¤imiz y›l tan›t›lan
ve ilk sipariflini yurt d›fl›ndan
alan ARMA 6x6’n›n Z›rhl› EOD
Arac› versiyonu oldu. El yap›-
m› patlay›c›lar›n veya yol ke-
nar›na yerlefltirilen tuzakl›
bombalar›n imha edilmesi

Koç Grubu IDEF’te ‹lklerle Sahne Ald›
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ALTAY’›n konsept tasar›m›n› gösteren
gerçek boyutlu modeli
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için özel olarak gelifltirilen
araçta, yine Otokar taraf›ndan
gelifltirilen robotik bir kol bu-
lunuyor. Hidrolik robot kol,
flüpheli ya da tehlikeli mad-
delerin uzaktan teflhisi, ta-
n›mlanmas› ve etkisiz hale
getirilmesi için kullan›l›rken
ARMA’n›n üstün hareket ka-
biliyeti ve yüksek koruma se-
viyesi de ekibin her arazi ko-
flulunda güvenle çal›flmas›n›
sa¤l›yor.
Z›rhl› Personel Tafl›y›c› ‹ç Gü-
venlik Arac›’n› da ilk kez gö-
rücüye ç›kartan Otokar’›n
stand›nda, COBRA arac›n›n
iki farkl› versiyonu ve Land
Rover Defender araçlar› da
yer ald›.
Ancak bütün bu sayd›¤›m›z
ilkleri gölgede b›rakan gelifl-
me ise çok uzun bir süredir
yeni bir görselinin dahi 
kamuoyu ile paylafl›lmad›¤›
ALTAY’›n, gerçek boyutlu
modeliyle IDEF’te gün ›fl›¤›na

ç›kar›lmas› oldu. Milli tank
ALTAY’›n konsept tasar›m›n›
yans›tan ilk gerçek boyutlu
modelinin üzerindeki perde-
nin aç›l›fl›n› ise Cumhurbafl-
kan› Abdullah Gül, Genelkur-
may Baflkan› Orgeneral Ifl›k
Koflaner, Milli Savunma Ba-
kan› Vecdi Gönül, Kara Kuv-
vetleri Komutan› Orgeneral
Erdal Ceylano¤lu, Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad Ba-
yar ve Koç Holding Savunma
Sanayi, Di¤er Otomotiv ve
Bilgi Grubu Baflkan› ve Oto-
kar Yönetim Kurulu Baflkan›
Kudret Önen birlikte yapt›lar.
Aç›l›fl töreninde k›sa bir ko-
nuflma yapan Önen: “Oto-
kar’›n ana yüklenicisi oldu¤u
ALTAY projesi kapsam›nda
ilk Türk ana muharebe tank›-
n›n gerçek boyutlardaki mo-
delini, projenin birinci afla-
mas›n›n sonucu olarak ser-
giliyoruz. Bu projede Otokar
ve Koç Grubu olarak görev-

lendirilmekten büyük gurur
duyuyoruz.” dedi.
Halihaz›rda, ilk aflama olan
“konsept tasar›m aflama-
s›”n›n tamamland›¤› ALTAY
Milli ‹mkanlarla Modern
Tank Üretimi projesinde ikin-
ci aflama olan “detay tasar›m
aflamas›” çal›flmalar› yürütü-
lüyor. Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n gerçeklefltirebile-
ce¤i her türlü harekât flartla-
r› ve kat›l›m sa¤layaca¤› Bir-
leflmifl Milletler ya da NATO
harekâtlar›n›n ihtiyaçlar›n›n
da tasar›m›nda göz önünde
bulunduruldu¤u ALTAY’›n,
sahip olaca¤› üstün atefl gü-
cü, yüksek isabet oran›, yük-
sek hareket kabiliyeti ve yük-
sek bekas› sayesinde,
TSK’n›n en temel ve cayd›r›c›
güçlerinden biri olmas› he-
defleniyor.
Komutan, niflanc›, sürücü ve
doldurucudan oluflan 4 kifli-
lik personelin görev yapaca¤›

tank›n, zorlu arazi flartlar›n-
da istenilen performans›
sergilemesi için 1500 beygir
gücünde bir motor ve trans-
misyonu olacak. ALTAY’›n
üzerinde ana silah olarak,
birçok farkl› mühimmat
ateflleyebilen 120 mm’lik 55
kalibre bir top bulunacak.
Ana silah ve yard›mc› silahla-
r›n kontrol edilmesi ve hare-
ket halindeki hedefleri bile
çok yüksek isabet oran›yla
vurabilmesi için ise ALTAY’a
özel, yeni nesil bir at›fl kon-
trol sistemi de gelifltiriliyor.
ALTAY’da, tank› her türlü
tehdide karfl› korumak 
üzere tasarlanan modüler
kompozit z›rh ve mürette-
bat›n kimyasal, biyolojik,
radyoaktif ve nükleer
(KBRN) tehditlerin bulundu-
¤u ortamlarda dahi görevle-
rini gerçeklefltirmesine ola-
nak tan›yan yard›mc› sis-
temler de bulunacak.
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IDEF’in Otokar cephesindeki sürprizlerinden bir di¤eri de

kuflkusuz, ALTAY kadar olmasa da MIZRAK-30 Orta Kalibre

Uzaktan Komutal› Kule Sistemi oldu. Tümüyle Otokar bünye-

sinde tasarland›¤› bildirilen MIZRAK-30’un ön prototipi,

IDEF’te, yine ilk kez sergilenen ARMA 8x8 Z›rhl› Muharebe

Arac› üzerine yerlefltirilmifl olarak sergilendi.

Edindi¤imiz bilgilere göre, Otokar taraf›ndan 2010 y›l›n›n ikin-

ci yar›s›nda gelifltirilmeye bafllanan ve at›fl kontrol sistemi,

elektro-optik niflangahlar, kule / namlu ve niflangah stabili-

zasyonu dahil olmak üzere, tümüyle Otokar’›n kendi Ar-Ge

merkezi bünyesinde tasarlanan MIZRAK-30 kulesinin, ön

prototip üretimi ve ARMA 8x8 Z›rhl› Muharebe Arac› üzerine

entegrasyonu da yine Otokar mühendisleri taraf›ndan ger-

çeklefltirilmifl.

Temel Motivasyon
Otokar’›n böyle bir çal›flma bafllatmas›n›n ard›nda ise de¤iflen

muharebe stratejileri ve buna uygun taktik gereksinimler se-

bebiyle, insans›z tipte uzaktan komutal› kuleye sahip z›rhl›

muharebe araçlar›n›n öneminin artmas› ve buna paralel ola-

rak birçok ülke silahl› kuvvetleri taraf›ndan kullan›mlar›n›n

her geçen gün yayg›nlaflmas› yat›yor. Yak›ndan takip etti¤i bu

geliflmeler paralelinde, 40 mm / 35 mm / 30 mm / 25 mm / 20

mm orta kalibreli otomatik toplara uygun, uzaktan komutal›

bir silah kulesi gelifltirmek için kendi bünyesinde milli ve öz-

gün bir proje bafllatan Otokar, kulenin, performans ve tekno-

lojik kabiliyet aç›s›ndan, dünya ordular›nda kullan›lan veya

halen gelifltirilmekte olan benzer sistemlere, en az efl de¤er

seviyede olmas›n› hedefliyor. Bu çal›flmalar›n›n sonucu ola-

rak ortaya ç›kan MIZRAK-30 kulesi; modüler yap›s›, çeflitli

opsiyonlar›n ve geliflen teknolojilerin adapte edilmesine uy-

gun, büyüme potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Son Nesil Teknoloji
Yüksek hareket kabiliyetine sahip tekerlekli ve paletli araçlar

üzerinde görev yapmaya uygun olarak gelifltirilen MIZRAK-

30, gerekli durumlarda tek kifli taraf›ndan da kumanda edile-

bilece¤i gibi, komutan ve niflanc› olmak üzere iki personel ta-

raf›ndan kullan›lacak. Her bir personel için ayr› olarak ko-

numland›r›lm›fl ve yüksek performansl› so¤utmal› tipte ter-

mal kamera, gündüz görüflü için CCD kamera ve lazer mesa-

fe ölçer ile donat›lm›fl stabilize niflangahlar, birbirlerinden ve

kuleden ba¤›ms›z olarak da hareket edebiliyor.

Programlanabilir Mühimmat Kabiliyeti
Yüksek isabet oran› elde etmek için, yeni nesil tank at›fl kon-

trol sistem mimarisinde geliflmifl bir tasar›m›n kullan›ld›¤›

MIZRAK-30 kulesinin ana atefl gücünü, fünyesi programlana-

bilir ak›ll› mühimmat da ateflleyebilen, 30 mm kalibreli bir

top oluflturuyor. Kulede, bu topu iki farkl› mühimmat tipiyle

besleyebilen iki ayr› besleme yolu ve efl eksenli 7,62 mm ka-

libreli bir de makinal› tüfek bulunuyor. Kulenin ana silah›

olan 30 mm top at›fla haz›r 208 mühimmata, efl eksenli 7,62

mm makinal› tüfek ise 500 adet at›fla haz›r mühimmata sahip.

Otomatik topun ve mühimmat›n programlanabilme özelli¤ini

at›fl kontrol sisteminin denetiminde son derece etkili hale ge-

tiren kulede, farkl› hedef gruplar› için, at›fl kontrol sistemi ya-

z›l›m›nda uygun modlar da bulunuyor. Bunlar aras›nda, mü-

himmat›n bina ve ma¤ara gibi kapal› alanlar›n içerisinde pat-

lamas›na yönelik at›fl; sütre gerisinde saklanan piyadeye kar-

fl› at›fl, helikopter gibi tehditlere karfl› perde oluflturmaya yö-

nelik at›fl; konvoy halinde intikal eden araçlara karfl› at›fl mo-

du gibi, birden fazla mühimmat›n, farkl› menzil ve zaman ara-

l›¤›nda patlamas› için programlanarak oluflturulan çeflitli

kombinasyonlar› sayabiliriz. Bu modlara uygun flekilde, kule-

Otokar “MIZRAK-30” ile IDEF’i Tam 12’den Vurdu

MIZRAK-30’un azami namlu yükselifl aç›s›n›n 
60° olmas›, meskûn mahal çat›flmalar›nda ve 

hava hedeflerine karfl› savunmada 
avantaj sa¤l›yor.
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de, havada infilak eden ABM (Air Burst Munition) ya da KETF

(Kinetic Energy Time Fuze) mühimmat tipi haricinde, yüksek

infilakl› HE (High Explosive) ya da z›rh delici APFSDS ve 

SAPHEI (Semi-Armor Piercing High Explosive Incendiary

with Tracer) gibi birçok mühimmat›n da kullan›labilece¤i de-

¤erlendiriliyor.

Esnek Tasar›m
Sistemin, z›rhl› araç içerisinden uzaktan komuta ile kullan›la-

bilir olmas›, personel güvenli¤ini artt›rarak beka kabiliyetini

yükseltti¤i gibi, personelin kule içerisinden kontrol etti¤i kon-

vansiyonel silah platformlar›nda bulunan sepet gereksinimi-

nin de ortadan kald›r›lmas›yla, sistem boyutlar› küçültüldü¤ü

gibi, kulenin kendisi için gerekli koruma seviyesi de düflürülü-

yor. Bu sayede, hem hafifleme hem de kuleyi tafl›yacak z›rhl›

arac›n kullan›labilir iç hacminde art›fl sa¤lanabiliyor. Temel

tasar›m›, STANAG 4569 Seviye II’ye uygun balistik koruma

sa¤layacak flekilde yap›lan MIZRAK kulesinin balistik koruma

seviyesi, iste¤e ba¤l› olarak ilave edilebilen modüler z›rh kit-

leri ile STANAG 4569 Seviye V’e kadar yükseltilebiliyor.

Otokar yetkilileri, MIZRAK kulesinin esnek ve modüler tasa-

r›m› sayesinde, farkl› tipte ve kalibrede (40 mm / 35 mm / 30

mm / 25 mm / 20 mm) otomatik toplar›n, ana silah olarak ku-

leye entegrasyonunun, asgari tasar›m de¤ifliklikleriyle kolay-

ca mümkün olabildi¤ine de dikkat çekiyor.

MIZRAK’›n Hedefleri
Bundan sonras› için, yaz›l›m, donan›m ve mekanik tasar›m›n

yan› s›ra sistem entegrasyonu ve testleri alanlar›ndaki alt ya-

p›s›n› daha da gelifltirmeyi planlayan Otokar, MIZRAK-30 pro-

jesinde öncelikli olarak; Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n atefl

gücünü, günümüz muharebe sahas›n›n ihtiyaçlar›na uygun

olarak en son teknolojilerle donat›lm›fl özgün ve milli bir sis-

tem tasar›m› ile artt›rmay› hedefliyor.

‹hracat cephesinde ise Otokar, maliyet etkin ve yüksek per-

formansl› z›rhl› muharebe arac› ihtiyac› bulunan çok say›da

orduya, modern teknolojileri kullanarak birbirini tamamla-

yan, MIZRAK kulesi ve ARMA 8x8 arac› ikilisinin, baflar›l› bir

alternatif olmas›n› hedefleniyor.

Bunlar›n ötesinde, yap›lan teknik / taktik k›yaslamalar ›fl›¤›n-

da, z›rhl› muharebe araçlar› için gelifltirilmekte olan yeni or-

ta kalibre kulelerde kullan›lan otomatik toplar›n genellikle

30 mm kalibrede olmas›n›n, her ne kadar TSK envanterinde

henüz mevcut olmasalar da tehdit alg›lamalar› paralelinde,

yak›n bir gelecekte bu sistemlerin de¤erlendirilmesi gerek-

siniminin oluflaca¤› düflüncesinden hareketle, ürün gelifltir-

me ve kalifikasyon süreçlerinin tamamlanmas›n›n, milli bir

kazan›m olmas› da hedefleniyor.

MIZRAK hakk›nda bilgi veren firma yetkilileri, ülkemizde ilk

silah sistemini gelifltiren, araç entegrasyonunu gerçekleflti-

ren ve envantere sunan Otokar’›n, süreç içerisinde, silah sis-

temleri tasar›m› konusunda yakalad›klar› ivmeyle, beklenti-

lerin ötesine geçerek rakipleri ile aradaki mesafeyi açmak

ad›na ç›tay› sürekli yükseltmek ve yeni standartlar› belirle-

mek hedefiyle çal›flmalar›n› sürdürdüklerinin alt›n› çizdiler.

Birçok disiplinin bir arada bulundu¤u silah sistemi platform-

lar›nda yepyeni bir ürünü ortaya ç›kartt›klar›n› ifade eden

Otokar yetkilileri, bu aç›dan bak›ld›¤›nda, dünyada say›l› sa-

vunma sanayisi firmas›n›n, yaln›z ve sadece kendi bünyesin-

de bu seviyede bir sistem gelifltirebildi¤ine ve Otokar’›n da

bunlardan biri oldu¤una dikkat çektiler.

MIZRAK kulesine 
mühimmat yüklemesi 

araç içerisinden 
yap›l›yor.

MIZRAK-30’un, tüm
yaz›l›m, donan›m ve
mekanik tasar›m›n›n
Otokar Ar-Ge Merkezi
taraf›ndan gelifltirildi¤i,
özgün ve yüzde 100 
milli bir sistem oldu¤unu
söyleyen Otokar 
yetkilileri, sistemin,
kolayl›kla kullan›c›
taraf›ndan belirlenecek
ihtiyaçlara uygun hale
getirilebilir yap›da 
tasarland›¤›n› ve bu
paralelde, tanksavar
füze, lazer ikaz al›c›s›
(LWR), aktif ve pasif
karfl› tedbir sistemleri 
ve C3I sistemlerinin 
kuleye entegrasyonunun,
Otokar d›fl›ndaki 
herhangi bir sa¤lay›c›dan
ba¤›ms›z olarak
yap›labilece¤ini 
belirttiler.
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Ülkemizin en köklü sa-
vunma sanayisi kurulu-

flu Makina ve Kimya Endüs-
trisi Kurumu (MKEK), uzun
y›llard›r baflar›l› iliflkiler sür-
dürmekte oldu¤u Azerbay-
can Savunma Bakanl›¤› ile
IDEF esnas›nda, iki ifl birli¤i
protokolüne imza att›. Bun-
lardan ilki 105 mm Havadan
Tafl›nabilir Hafif Çekili Obüs
ve Modern Piyade Tüfe¤i ko-

nular›nda, Azerbaycan ad›na
Savunma Sanayisi Bakan›
Yaver Camalov ve Türkiye
ad›na Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül taraf›ndan im-
zalanan ifl birli¤i protokolü
oldu. Bu protokoller ile
MKEK’nin Azerbaycan’a 105
mm top ve modern piyade
tüfe¤i sat›fl› gerçeklefltirme-
sinin yan› s›ra ileriki süreç-
lerde bu ürünlerin Azerbay-

can’da seri üretiminin yap›l-
mas› da öngörülüyor. Fuar
esnas›nda Azerbaycan Sa-
vunma Sanayisi Bakanl›¤› ve
MKEK Genel Müdürlü¤ü
aras›nda imzalanan di¤er bir
protokol ise, 120 mm havan
mühimmat› tedariki konu-
sundaki ifl birli¤i protokolü
oldu.
IDEF esnas›nda, ‹ngiliz
Chemring Group’a ba¤l› ‹tal-

yan Simmel Difesa ve Bulgar
ARCUS firmalar›yla imzala-
d›¤›, çeflitli alanlara yönelik
ifl birli¤i anlaflmalar› ile de
MKEK, bugüne kadar, silah
ve mühimmat sat›fl› gerçek-
lefltirdi¤i toplamda 30’un
üzerinde ülkeye, yenilerini
ekleyecek ve IDEF’teki gelifl-
melerle birlikte, uluslararas›
arenada, ad›ndan daha çok
söz ettirece¤e benziyor.

MKEK, IDEF’i ‹ki Kez Sallad›
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MKEK ve Simmel Difesa ifl birli¤i anlaflmas›
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RF, mikrodalga, milimet-
re dalga, lazer, su alt›

akustik ve simülasyon tekno-
lojileri alanlar›nda faaliyet
gösteren METEKSAN Savun-
ma, kat›ld›¤› her fuarda, ürün
yelpazesine ekledi¤i yeni ve
özgün çözümleri ile ad›ndan
övgüyle söz ettirmeyi baflar›-
yor. Stand›nda görmeye al›fl›k
oldu¤umuz, Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› için üretimi yap›-
lan sonar sistemleri ile e¤iti-
me yönelik Deniz Harp Oyunu
Sistemi ve Yang›n ve Yara Sa-
vunma E¤itim Simülatö-
rü’nün yan› s›ra METEKSAN
Savunma, milimetrik dalga
radar› ve piezoelektrik sera-
mikler d›fl›nda, ‹HA’lar için
gelifltirme çal›flmalar› devam
eden, veri ba¤› sistemini ve
lazer al›c›-verici sistemlerine
yönelik Ar-Ge çal›flmalar›n›
ise ilk defa IDEF’te sergiledi.
Pek çok yeni nesil askeri sen-
sör uygulamas›n›n temelini

teflkil eden lazer al›c›-verici
sistemlerine yönelik önemli
Ar-Ge çal›flmalar› yürüten
METEKSAN Savunma, stan-
d›nda, bu çal›flmalar›n› göste-
ren ve lazer sistemlerinin,
helikopterlerde kullan›labile-
cek bir engel tespit sistemin-
de kullan›m›na iliflkin çal›fl-
maya da yer verdi.
Veri ba¤› alan›nda da önemli
bir altyap› ve bilgi birikimine
sahip olan firma, bu bilgi biri-
kimini, öncelikle mini ‹HA’lar
için, tamamen milli ve özgün
tasar›m bir veri ba¤› (data
link) sisteminin gelifltirilmesi
için de¤erlendirmeye yönelik
çal›flmalar›n› da h›zland›rm›fl
durumda. M‹LGEM gemileri-
ne entegre edilmek üzere
transdüserlerin tasar›m ve
üretimi, kolon ve karkas do-
nat›m› ile platforma enteg-
rasyonundan sorumlu olan
METEKSAN Savunma’n›n
stand›na u¤rayan ziyaretçiler,

bu çal›flma kapsam›nda ge-
lifltirilen transdüser serisinin
ilk ürünleri de görme f›rsat›n›
yakalad›. Bu transdüserlerde
kullan›lan piezoelektrik sera-
mikleri de tamamen milli ola-
rak üretmek üzere çal›flma-
lar yapan firma taraf›ndan
üretilen ilk seramikler de fu-
arda görücüye ç›kar›ld›.
Tüm dünyada ciddi Ar-Ge fa-
aliyetleri yürütülen fiber la-
zer uygulamalar› konusunda,
bir Türk firmas› olarak ne ka-
dar ileri bir noktada oldu¤u-
nu, yerli ve yabanc› misafirle-
rine gösterme f›rsat›n› da 
IDEF vesilesiyle yakalayan 
METEKSAN Savunma, ihracat
çal›flmalar›na da h›z kesme-

den devam ediyor. Özellikle
Körfez ve Uzak Do¤u ülkeleri-
nin ihtiyac› olan Yang›n ve Ya-
ra Savunma Simülatörü ile
Deniz Harp Oyunu Sistemi’nin
pazarlama faaliyetlerini sür-
düren firma, Oman’da ger-
çeklefltirilen Yara Savunma
Simülatörü ihalesinde k›sa
listeye kalmay› baflard›.
METEKSAN Savunma’n›n, bu
yükselen baflar› grafi¤inin
meyvelerini toplayabilmek ve
ürünlerini potansiyel müflte-
rilerine daha iyi tan›tabilmek
için gelecek duraklar› ise
önümüzdeki y›l Malezya’da
düzenlenecek DSA ve Ka-
tar’da düzenlenecek DIMDEX
fuarlar› olacak.

METEKSAN Savunma 
IDEF’i Özgünlefltirdi
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Sahada görev yapan as-

keri personelin su, ye-

mek ve temizlik gibi vazge-

çilmez lojistik ihtiyaçlar›n›

karfl›lama hedefiyle yola

ç›kan Öztiryakiler, bugün,

aralar›nda OFK serisi mo-

bil sahra f›r›nlar›, mobil su

ar›tma sistemi, mobil ek-

mek f›r›n›, mobil dufl ve tu-

valet ve mobil çamafl›rha-

ne gibi 12 farkl› ürün üreti-

yor. Ürünlerinin tamam›n›

fuarda sergileyemeseler

de di¤er kat›l›mc›lara k›-

yasla sahip olduklar› yer

avantaj›n› iyi de¤erlendiren

Öztiryakiler, ilgili heyetleri

fuar alan›n›n hemen yan›n-

da bulunan tesislerinde

misafir ederek tüm ürün

grubunu çeflitli demolarla

tan›tt›.

Ürünleri 7 ülke silahl› kuv-

vetleri taraf›ndan kullan›-

lan Öztiryakiler’in en bü-

yük referans› ise Amerikan

Ordusu. Yurt d›fl›nda gör-

dükleri ilgiyi Türk Silahl›

Kuvvetlerinden göreme-

diklerini belirten firma yet-

kililerinin en büyük istek-

leri ise referanslar› aras›-

na Türk Silahl› Kuvvetlerini

de dahil etmek. IDEF’in de

bu aç›dan önemli bir etkin-

lik oldu¤una dikkat çeken

firma yetkililerinin hedef-

leri aras›nda, yurt d›fl› or-

takl›klarla büyümek de yer

al›yor. Özellikle son y›llar-

da ihracata a¤›rl›k veren

firma, 2010 y›l›nda, özellik-

le Amerikan Ordusu ve

Irak Ordusuna yapt›¤› sa-

t›fllarla, 50 milyon

dolarl›k ihracat ra-

kam›na ulaflarak

ad›ndan söz ettir-

meyi baflarm›flt›.

2011’de ise firma,

yeni gelifltirdikleri

ürünlerle de ayn›

baflar›y› yakalamay›

hedefliyor. Azer-

baycan, Türkmenis-

tan ve Kazakistan

ile çok yak›nda söz-

leflme imzalama aflamas›-

na gelmeyi bekleyen Öztir-

yakiler, as›l ihracat patla-

mas›n› ise hem yeni müfl-

terileri hem de mevcut

müflterilerine gerçekleflti-

recekleri ihracatlarla

2012’de yapmay› planl›yor.

Dayan›kl›l›klar› ve bak›m

kolayl›¤›yla öne ç›kan ürün

ailesini sürekli gelifltiren

firma, ürün yelpazesine

dahil etmeyi hedefledikleri

sahra hastaneleri konu-

sunda çal›flmalar›n› da h›z-

land›rm›fl durumda.

Öztiryakiler
Ba¤›ml›l›k 
Yap›yor

STM’ye NATO’dan Takdir

Deniz platformlar›na yönelik çal›flmalar›, Dikey Rüzgâr Tüne-
li ve Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi gibi bafll›ca projele-

rinin tan›t›m›na odakland›¤› IDEF’te, Savunma Teknolojileri Mü-
hendislik ve Ticaret A.fi. (STM)’nin bir di¤er önemli gündem
maddesi de Sistem ‹stekleri Gözden Geçirme aflamas› Nisan ay›
içerisinde baflar›yla tamamlanan, NATO Hava Komuta Kontrol
Bilgi Sistemi (AirC2IS) oldu. Ana sözleflmesi 6 Ocak’ta imzala-
nan projenin bu safhas›nda ilk çal›flan prototipin de ortaya ko-
nulmufl olmas›, NATO yetkilileri taraf›ndan takdirle karfl›land›.
NATO’nun hava operasyonlar›n›n stratejik seviyede planlanma-
s›, koordinasyonu ve komuta kontrolünün sa¤lanmas›n›n he-
deflendi¤i AirC2IS projesinin, 2012 y›l›nda pilot kurulumunun
yap›lmas› ve 2013 y›l› içerisinde de farkl› NATO ülkelerinde ko-
nufllu birimlere yayg›nlaflt›r›lmas› planlan›yor. Proje kapsam›n-
da NATO Balistik Füze Savunma Sistemi ile de bir arayüz gelifl-
tirilmesi ve AirC2IS teknik altyap›s›n›n, gelecekte balistik füze
savunma sisteminin bir parças› olarak kullan›lmas› da düflünü-
lüyor. Bugüne kadar Türkiye’den NATO’ya yap›lan en büyük bil-
gi teknolojileri projesi olan ve 3 fazdan oluflan AirC2IS’in,
STM’nin de Siemens’in alt yüklenicisi olarak yer ald›¤› ilk faz›,
yaklafl›k 20 milyon avroluk bir bütçeye sahip ve 30 ayda tamam-
lanacak. Projenin benzer bütçe ve sürelerin öngörüldü¤ü ikinci
ve üçüncü faz›n›n da mevcut yüklenicilerle gerçeklefltirilmesi-
nin planlanmas›, STM aç›s›ndan olumlu bir geliflme olarak dik-
kat çekiyor. Bu aç›dan, Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Ba-
yar’›n da kat›ld›¤› bir toplant›yla, STM’nin gerçeklefltirdi¤i proje-
ler hakk›nda bilgi verilen NATO NC3A Genel Müdürü Georges
D'hollander’in STM stand›n› ziyareti ayr› bir önem tafl›yordu.
STM yetkilileri, toplant›da, D'hollander ile gelecekte hayata ge-
çirilebilecek ifl birli¤i faaliyetlerine yönelik fikir al›flveriflinde de
bulundular. Fuar›n en gözde stantlar› aras›nda yer alan STM
stand›nda, Tank Komuta Kontrol Sistemi konsolu ve kayan ha-
rita yaz›l›m›; deniz projelerinden ise  Havuzlu Ç›karma Gemisi
(LPD), Okul Gemisi (TS), Aç›k Deniz Karakol ve Destek Gemisi
(OPSV – 1500), Arama Kurtarma Gemisi (SG-80), Korvet 1200,
Aç›k Deniz Karakol Gemisi (OPV), Süratli Ç›karma Gemisi
(LCT–T), Helikopterli Süratli Ç›karma Gemisi (LCT-H), Kurtar-
ma ve Yedekleme Gemisi (RATSHIP), Karakol Botu (FPC), Deni-
zalt› Kurtarma Gemisi (MOSHIP), maketleri de sergilendi.
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Patriot GEM-T Kontrol Bölümü Komplesi, Mühimmat Ay›r-
ma ve Ay›klama Tesisi, Dipten Yanma Ünitesi Modeli, De-

nizalt› Savunma Harbi (DSH) Roketi, C‹R‹T Ak›ll› Podu, ASPIDE
roket motoru, OMTAS ve UMTAS tanksavar füzeleri ve
NSM lançeri gibi bafll›ca çal›flmalar› hakk›nda ziyaretçile-
rini bilgilendiren ROKETSAN, sadece sergiledi¤i ürünlerle
de¤il, ald›¤› ödül ve imzalad›¤› anlaflmalarla da IDEF’te
ad›ndan söz ettirdi. Fuar›n 2’nci günü olan 11 May›s’ta,
Raytheon taraf›ndan lay›k görüldü¤ü, 2010 Y›l› Tedarikçi
Mükemmeliyet Ödülü’nü alan ROKETSAN’›n Genel Müdü-
rü Hüseyin Baysak, “Raytheon taraf›ndan bu prestijli ödü-
le lay›k görüldü¤ümüz için son derece mutluyuz. Bu ödül,
en yüksek kalite ve performans› müflterilerimize sunma

taahhüdümüzün en önemli kan›t›d›r. ROKETSAN olarak
yüksek eforla çal›flan proje ekibimizle birlikte, Patriot
program›ndaki sonuçlar›n Raytheon taraf›ndan takdir
edilmesinden dolay› gurur duymaktay›z” dedi.
Tedarikçilerini, zaman›nda teslimat, sürekli performans ve
proses ve kalitede sürekli iyilefltirmeden oluflan 3 faktöre
göre de¤erlendirerek ödüllendiren Raytheon’un Türkiye Pat-
riot Program Direktörü Mike Boots ise flunlar› söyledi: “Te-
darikçi Mükemmeliyet Ödülü, bizim için çal›flmakta olan bin-
lerce tedarikçi aras›ndan 132 tanesine verildi. Bu sene ödül
alanlardan, sadece 6 tanesi uluslararas› tedarikçilerdir” de-
di. Raytheon yetkilileri ayr›ca, Patriot müflterileri için yürütü-
len çal›flmalar kapsam›nda, 2009 y›l›nda, Patriot GEM-T 
Füzesi Kontrol Bölümü Komplesi üretimi için stratejik ortak
olarak seçtikleri ROKETSAN ile olan ifl birliklerini daha da ile-
ri noktalara tafl›may› hedeflediklerini de belirttiler.

IDEF’in Mükemmel Tedarikçisi: ROKETSAN
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Bir ‹mza da Eurocopter ‹le
Fuar›n 3’üncü günü ise ROKETSAN, dünyan›n önde gelen
helikopter üreticilerinden Eurocopter ile 2,75 inç lazer gü-
dümlü C‹R‹T füzesinin, Eurocopter’in EC635 helikopter plat-
formuna entegrasyonuna yönelik bir mutabakat muht›ras›
imzalad›. ROKETSAN Genel Müdürü Baysak, konuyla ilgili
olarak yapt›¤› aç›klamada, iki firman›n, savunma pazar›na
yön veren bir çözüm sunmak üzere kabiliyetlerini birlefltir-
diklerini ve her iki firma aras›nda ileriye dönük ifl birli¤i im-
kânlar›n› gelifltirmeyi hedeflediklerini söyledi. Eurocopter
Baflkan Yard›mc›s› Olivier Lambert ise yapt›¤› aç›klamada,
ROKETSAN ile böyle bir program bafllatmaktan memnun ol-
duklar›n› ve ROKETSAN ile beraber, Türk sanayisi ile ileriye
dönük ifl birli¤i imkânlar›n› art›rmak istediklerini belirtti.
C‹R‹T, ayn› gün ikinci bir etkinli-
¤e daha konu oldu. TUSAfi’›n ana
yüklenicili¤inde sürdürülen
ATAK program› kapsam›nda,
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n
ihtiyac› için üretilecek T129 heli-
kopterlerinde, ROKETSAN tara-
f›ndan gelifltirilen C‹R‹T’in kulla-
n›labilmesine olanak sa¤layan,
C‹R‹T Ak›ll› Pod Sistemi (CAPS)’a
yönelik alt yüklenicilik sözlefl-
mesi, TUSAfi ve ROKETSAN ara-
s›nda imzaland›. ROKETSAN ta-
raf›ndan gelifltirilecek olan
CAPS, TUSAfi taraf›ndan T129
helikopterlerine entegre edile-
cek ve Kara Kuvvetleri Komu-
tanl›¤›na teslim edilecek. Mua-
dilleri aras›nda seri üretim afla-
mas›na geçebilmifl tek örnek
olan C‹R‹T’in, T129 helikopteri-
nin atefl gücüne ve dolay›s›yla
helikopterin dünya pazar›ndaki
rekabet gücüne önemli katk›
sa¤layaca¤› de¤erlendiriliyor.

ROKETSAN Yeni Baflar›lara Haz›r
Fuar esnas›nda görüflme f›rsat› buldu¤umuz ROKETSAN 
Genel Müdürü Hüseyin Baysak’tan, fuarda sergilenen 
ROKETSAN ürünleri ve ihracat çal›flmalar› hakk›nda da bil-
gi ald›k. Öncelikle ROKETSAN’› dünya pazar›nda tan›nm›fl
bir marka haline getiren topçu roketlerini konufltu¤umuz
Baysak, ilk ihracat›, 2003 y›l›nda imzalanan sözleflme çer-
çevesinde Birleflik Arap Emirlikleri’ne yap›lan TR-122 ro-
ket ailesi ile ilgili olarak, 2008 ve 2009 y›llar›nda yeni söz-
leflmeler imzalad›klar›n› hat›rlatt› ve IDEX esnas›nda Azer-
baycan’› da bu sistemin kullan›c›lar› aras›na dahil edecek
bir protokol imzalad›klar›n› söyledi. Azerbaycan ile imzala-
nan protokol, TR-122’nin yan› s›ra TR-107’nin de ortak
üretimini kaps›yor.
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Tasar›m ve üretimi ROKETSAN taraf›ndan gerçeklefltirilen öz-
gün yap›sal ve aerodinamik özellikler ile az dumanl› kompozit
kat› yak›tl› motora sahip 107 mm çap›ndaki artt›r›lm›fl menzil-
li roketlerin, klasik 107 mm roketlere k›yasla, yüzde 50 daha
uzun menzile ulaflabildi¤ine dikkat çeken Baysak, TR-107 tah-
rip ve TRB-107 çelik bilyal› harp bafll›klar› ile kullan›labilen ro-
ketlerin, kullan›c›ya, 11 km menzil içindeki alan hedeflerine
karfl› etkin atefl gücü sa¤lad›¤› bilgisini verdi.

Baysak, IDEF’te sergilenen 107 / 122 mm çok namlulu roke-
tatar kunda¤›na iliflkin, bir adet 122 mm roket podu veya 3
adet 107 mm roket podu için ortak bir f›rlatma platformu nite-
li¤i tafl›yan sistemin, çekili versiyona k›yasla, 5 kat daha fazla
TR-107 roketi ateflleme kapasitesine sahip oldu¤unu söyledi.
Tekerlekli veya paletli araçlara monte edilebilen kundak,
farkl› mühimmat›n kullan›m›nda, ayn› at›fl kontrol sistemini,
ayn› arac›, ayn› personeli, ayn› bak›m altyap›s›n› kullanma gibi
ay›rt edici lojistik avantajlar›yla da dikkat çekiyor. Kundak ve
mühimmat, araç içerisine yerlefltirilen at›fl kontrol bilgisayar›
arac›l›¤›yla kontrol edilebiliyor.
ROKETSAN taraf›ndan gelifltirilen denizalt› savunma harbi
(DSH) roketi de Baysak’›n üzerinde durdu¤u bir di¤er üründü.
Su alt› hedeflerine karfl› su üstü platformlardan kullan›lmak
üzere gelifltirilen, yüksek patlay›c›l› harp bafll›¤›na sahip bir si-
lah olan DSH roketi, modern bir mühimmatta arzu edilen du-
yars›zl›k özelliklerini tafl›yor. 2000 m’ye kadar derinlikte etkili
olan DSH roketinin su alt›ndaki patlama derinli¤i, at›fl kontrol
sistemi taraf›ndan ateflleme öncesinde ayarlanabiliyor.
Yeni ihracat f›rsatlar› yaratmak için çal›flmalar›n› aral›ks›z
sürdüren ROKETSAN’›n gündemindeki bir di¤er konu da C‹R‹T
ve UMTAS füzelerinin çeflitli platformlara entegrasyonu. 
Eurocopter ile imzalanan ifl birli¤i anlaflmas› da bu kapsamda
yürütülen çal›flmalara güzel bir örnek teflkil ediyor.

‹lgi alan›n› Türk Deniz Kuv-

vetleri platformlar› olarak

belirleyen YALTES, IDEF’te,

yaklafl›k 2 senedir üzerinde

çal›flt›¤› Ar-Ge projelerinden,

Uzun Ufuk (IMSS) projesin-

deki bilgi birikimini aktard›¤›

Sahil Güvenlik Gözetleme ve

Keflif Sistemi (SGRS) ve Yeni

Nesil Konsol (NGC) ile be¤eni

toplad›. Deniz Kuvvetleri Ko-

mutanl›¤›, Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› ve sektörün ön-

de gelen firma yetkililerini

stand›nda a¤›rlayan YALTES,

fuar boyunca, M‹LGEM proje-

si kapsam›nda yürüttü¤ü ça-

l›flmalardan övgüyle bahse-

diliyor olmas›n›n da hakl› gu-

rurunu yaflad›. M‹LGEM’in

ikinci gemisi için çal›flmala-

r›na bafllayan YALTES’in

M‹LGEM Proje Yöneticisi

Coflkun Cebeci ise ald›klar›

olumlu tepkiler ile ilgili ola-

rak; “Bu ölçekte bir projenin

neredeyse yok denecek ka-

dar az problemle yürütülü-

yor olmas›; ortaya ç›kan baz›

problemlerin de ilk kez üre-

tilen ‘Prototip Bir Savafl Ge-

misi’ için önemsiz olarak ad-

land›r›lmas›, bizler için son

derece sevindirici” diyerek

baflar›lar›n› dile getirdi.

IDEF’te yürütmekte oldu¤u

Ar-Ge projeleri ile dikkatleri

üzerine çeken YALTES’in

stand›nda sergiledi¤i ve her

biri kendisini ispatlam›fl di-

¤er sistem ve projeleri ise

GENES‹S, Uzun Ufuk, EPK‹S,

YTKB ve ESSM idi.

YALTES, Ar-Ge
Çal›flmalar›yla Öne Ç›kt›
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Fuar boyunca stand› yo¤un
ilgi gören bir di¤er firma-

m›z da Yakupo¤lu oldu.
IDEF’i baflar›l› ve verimli bir
flekilde geride b›rakt›klar›n›
de¤erlendiren firma yetkilile-
ri, gördükleri ilgiden oldukça
memnundu. Firman›n gele-
cek stratejileri paralelinde
tasarlad›¤›, farkl› operasyon-
lar ve devriye görevlerine
özel botlar› ilk defa IDEF’te
sergilendi. Yo¤un ilgi gören
botlar›n sat›fl potansiyelinin,
sivil sat›fla geçilmesiyle arta-
ca¤›n› de¤erlendiren firma
yetkilileri, bu paralelde ‹nter-
net ve ma¤aza sat›fllar›n› ge-
lifltirmek için gerekli alt yap›
çal›flmalar›n› da h›zland›rma
karar› alm›fl durumda. Fuar-

da sergiledi¤i yüzde 100 su
geçirmez botlar›n›n kalitesi-
ni, getirdikleri 500.000 ad›m
su test makinas›yla sergile-
yen Yakupo¤lu’nun stand›,
TSK mensuplar›, kat›l›mc› fir-
ma yetkilileri ve sivillerin yan›
s›ra yabanc› heyetlerin de u¤-
ramadan geçmedi¤i bir ad-
res oldu. Son kullan›c› ile ya-
k›n iliflki içerisinde bulunan
ve ald›¤› geri bildirimler sa-
yesinde son kullan›c› odakl›
yürüttü¤ü Ar-Ge faaliyetleri
sayesinde, sektöründe, ürün-
leriyle daima öncü olan Yaku-
po¤lu firmas›, IDEF’te, bot ve
ayakkab›lar›n›n yan›nda,
özellikle Körfez ülkelerine
yüksek miktarlarda satt›¤›
uyku tulumu, s›rt çantalar›,
su geçirmez parka ve panto-
lon gibi ekipman ve tekstil
ürünlerini de sergiledi. IDEF
öncesinde, Mo¤olistan Ordu-
sunun yazl›k bot ihtiyac› kap-

sam›nda görüflmelere baflla-
yan Yakupo¤lu, fuar esnas›n-
da imzalad›¤› sözleflme ile
Mo¤alistan’› da referans lis-
tesine eklemifl oldu. Geçti¤i-
miz sene, bot, ayakkab›, teks-
til ve ekipman ihracat›na yö-
nelik Türkmenistan ile de ifl
birli¤ine bafllayan Yakupo¤lu
firmas›n›n, Türkmen heyetini
de stand›nda a¤›rlamas› ve
yeni ihtiyaçlar ve gelifltirme-
ler hakk›nda yapt›¤› görüfl-
meler, bu ifl birli¤inin de uzun
soluklu olaca¤›n› gösteriyor.
Gerek mevcut müflterileri ile
iliflkilerini gelifltirme gerekse

olas› müflterileri ile yapt›¤›
görüflmeler paralelinde,
IDEF’ten beklentilerini fazla-
s›yla karfl›layan Yakupo¤lu
firmas›, flimdiden 2013 haz›r-
l›klar›na bafllad› bile.

Mo¤olistan da
Yakupo¤lu
Dedi

IDEF’in, mevcutlar›n yan›na ekledi¤i yeni ürünleriyle gündem-
de kalmay› baflaran firmalar›ndan bir di¤eri de Yüksel Savun-

ma Sistemleri A.fi. (YSS) oldu. Çok baflar›l› bir fuar performans›
sergileyen firma, baflta Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Ifl›k
Koflaner ve 1’inci Ordu Komutan› Orgeneral Hayri K›vr›ko¤lu ol-
mak üzere, Türk Silahl› Kuvvetlerinin hemen her kademesinden
subaylar›n yan› s›ra özellikle Afrika ve Orta Do¤u ülkelerinden
gelen heyetler taraf›ndan ziyaret edildi. fiimdilik gizli tutulsa da
YSS, yurt d›fl›na yönelik, önemli ifl birli¤i anlaflmalar›n›n da alt›-
na imza att›. IDEX fuar›ndan sonra kat›ld›klar› IDEF’te de uzak-
tan komutal› silah platformlar›na yönelik ilginin giderek art›¤›n›
gözlemledikleri belirten firma yetkilileri, NÖBETÇ‹ ile karakol,
k›flla ve s›n›r güvenli¤i alanlar›na yeni bir soluk getirdiklerini ve
di¤er firmalar›n da benzer sistemlere yöneldi¤ini görmekten
memnun olduklar›n› söylediler. YSS olarak bu alanda yeni bir
konsept ve bak›fl aç›s› yaratt›klar›na da dikkat çeken firma yetki-
lileri, NÖBETÇ‹’nin, art›k nöbeti devralmaya haz›r oldu¤unun al-
t›n› çizdiler. YSS’nin IDEF ç›karmas›, NÖBETÇ‹ ile s›n›rl› kalma-

d›. Sürekli kendini gelifltiren firma, IDEF’te, yeni uzaktan komu-
tal› stabilize silah platformlar›, 12,7 mm makineli tüfek veya 40
mm bombaatar tafl›yabilen, muharebe araçlar› için tasarlanm›fl
YAK (Yüksel At›fl Kulesi) ve yine 12,7 mm veya 7,62 mm makine-
li tüfek tafl›yan, deniz platformlar› için tasarlanm›fl D-YAK (De-
niz-YAK)’› da ilk defa sergiledi. Uzaktan komutal› silah platform-
lar›na yönelik çal›flmalar›n›n yan›nda flimdilik gözlerden uzak
sürdürülen yeni projeleri de bulunan YSS, IDEF’te, muhtemel
kullan›c›lar›n be¤eni ve takdirini kazanman›n da verdi¤i moralle,
önümüzdeki dönemde yurt içi ve özellikle yurt d›fl› pazarlama ve
ifl birli¤i faaliyetlerini daha da h›zland›rmay› planl›yor. Bir ODTÜ
Teknokent flirketi olan ve yaz›l›m, elektronik, mekanik tasar›m
mühendisli¤i, konfigürasyon kontrol, test mühendisli¤i, üretim
ve sistem mühendisli¤i çal›flmalar› çerçevesinde elektronik
kart, sistem enstalasyon ve kablaj tasar›m›, test planlama ve ic-
ras› gibi yeteneklere de sahip olan YSS, “anayurt güvenli¤i” ko-
nusuna öncelik vererek, Türkiye’nin ve bölgenin uzaktan komu-
tal› silah platformlar› üreticisi olmay› hedefliyor.

Yüksel Savunma YAK ve D-YAK ile Hedef Büyüttü 
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S on y›llarda yapt›¤› stra-
tejik yat›r›mlar ve so-

rumlulu¤unu üstlendi¤i
önemli projelerle ad›ndan
övgüyle söz ettiren TUSAfi,
Entegre Uçak, Entegre He-
likopter ile Yap›sal ve Uy-
du’dan oluflan 3 stratejik
faaliyet alan› ve bu alanlar-
daki ürünlerini ön plana ç›-
kartt›¤› IDEF’te, Türk hava-
c›l›¤›n›n gelece¤ini flekil-
lendirecek önemli ifl birli¤i
anlaflmalar›n›n da alt›na
imzas›n› att›.
Entegre Uçak bölümünde;
Türk ‹nsans›z Hava Arac›
“ANKA” sistemini ve hedef
uçak sistemleri TURNA ile
fi‹MfiEK’in yan› s›ra Türk

Bafllang›ç ve Temel E¤itim
Uça¤› HÜRKUfi’u ve F-16
ile özgün olarak modernize
edilen C-130 kokpitlerini
sergileyen TUSAfi, Entegre
Helikopter bölümünde de
birebir ölçekteki T129 heli-
kopteri ve Helikopter Aviyo-
nik Suiti ile döner kanatl›
‹HA (R-‹HA)’y› kamuoyuna
tan›tt›. Yap›sal ve Uydu bö-
lümünde ise Göktürk-2 uy-
dusunun 1/2 ölçekli maketi,
A400M uça¤›n›n 1/7 ölçekli
maketi ile F-35 uça¤›n›n
ileri teknoloji kompozit
ürünü hava al›¤›, ziyaretçi-
leriyle bulufltu.
TUSAfi’›n IDEF’teki ilk im-
zas›, fuar›n ikinci günü olan
11 May›s’ta, Cassidian ile
Talarion program›nda ifl
birli¤ine yönelik imzalad›¤›
mutabakat muht›ras› oldu.
Savunma Sanayii Müstefla-
r› Murad Bayar ve Alman
Savunma Bakan Yard›mc›-
s› Thomas Kossendey’nin
de kat›ld›¤› törenle imzala-
nan anlaflma, Türkiye’nin
yeni nesil insans›z hava
sistemlerinde önemli bir
endüstriyel ortak olmas›n›
sa¤layacak. Di¤er Türk fir-
malar›n›n da TUSAfi ön-
derli¤inde kat›l›m›n›n
planland›¤› Talarion prog-
ram› kapsam›nda gelifltiri-
len prototip ‹HA’n›n, ilk
uçuflunu 2014 y›l›nda yap-
mas› planlan›yor.
Ayn› gün TUSAfi, Sierra 
Nevada Corporation (SNC)
ile de bir stratejik ifl birli¤i
anlaflmas› imzalad›. Uzay
sistemleri ve teknolojileri
alan›ndaki uluslararas›
programlarda ifl birli¤i ya-
p›lmas›na yönelik mutaba-
kat muht›ras›, TUSAfi Genel
Müdürü Muharrem Dört-
kafll› ve SNC Genel Müdürü
Fatih Özmen taraf›ndan im-
zaland›. Anlaflma kapsa-
m›nda, her iki firma, ulus-
lararas› uzay ve uydu prog-
ramlar›na yönelik pazarla-
ma ve etkili çözümler gelifl-

Türk Havac›l›¤› TUSAfi’›n
Kanatlar›yla Yükseliyor
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Stratejik ‹fl Birli¤i
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tirme alanlar›nda ifl birli¤i
yapacak.
Ayn› günün üçüncü ve son
bombas› ise F-35 cephesin-
den geldi. F-35’in F135 mo-
torunu üreten Pratt & 
Whitney ile masaya oturan
TUSAfi, F135 motorlar›na
yönelik faaliyette buluna-
cak bir flirket kurulmas›na
yönelik ilk ad›m› att›. ‹mza-
lanan anlaflma ile karfl›l›kl›
olarak niyetlerini beyan
eden taraflar aras›nda ya-
p›lan anlaflmaya göre, F135
motorlar›n›n hem üretimi
ve testleri hem de bak›m ve
onar›m› için Türkiye’de bir
flirket kurulmas› planlan›-
yor. Bafllang›ç aflamas›nda
F135 motoruna odaklan›la-
cak çal›flmalar›n, ilerleyen
süreçte, di¤er askeri motor
programlar› ve bu motorla-

ra yönelik hizmetleri kap-
sama ihtimali bulundu¤u
da verilen bilgiler aras›nda
yer al›yor. Bu anlaflma ile
birlikte TUSAfi, F-35’in ya-
p›sal k›s›mlar›n›n üretimi-
nin yan›na motorunu da da-
hil ederek JSF program›n›n
tamam›na katk› sa¤l›yor
olacak.
Bu anlaflma ayr›ca, Pratt &
Whitney’in son dönemde
Türkiye’ye yapm›fl oldu¤u
yat›r›mlar aç›s›nda da ayr›
bir önem tafl›yor. F135 mo-
toru ile ilgili olarak Alp Ha-
vac›l›k ve Kale Havac›l›k ile
yapt›¤› ifl birli¤i anlaflmala-
r›na TUSAfi’› da ekleyen
Pratt & Whitney’in, Türki-
ye’nin alaca¤› F-35’lere güç
verecek motorun seçimi
sürecinde elini iyice güç-
lendirdi¤ini söyleyebiliriz.

Fuar›n önemli kat›l›mc›lar›ndan olan Airbus 

Military, A400M ve A330 MRTT program›ndaki

geliflmelerin aktar›ld›¤› bir bas›n toplant›s› düzenle-

di. ‹lk olarak A400M program›na iliflkin geliflmelerin

aktar›ld›¤› toplant›da, firma yetkilileri, ilk uçuflun

2009 y›l›nda yap›ld›¤› program kapsam›nda, 4 uçak-

la uçufl testlerine devam edildi¤ini belirttiler. Irak ve

Afganistan’da yaflanan geliflmeler ›fl›¤›nda, bu bo-

yutta bir uça¤a ihtiyaç duyuldu¤unu vurgulayan yet-

kililer, uça¤›n kabiliyetlerinin, afet durumlar› gibi

çeflitli sivil görevlerde de rahatl›kla kullan›labilece-

¤ine dikkat çektiler. Türkiye’nin ilk etapta 10 uçakl›k

sipariflle ortak oldu¤u program›n paydafllar›ndan

‹ngiltere’nin, siparifl etti¤i uçak say›s›n› 25’ten 22’ye,

Almanya’n›n ise 60’tan 53’e düflürmesi sonucu, üre-

tilecek toplam uçak say›s›, flu an için 184’ten 174’e inmifl bulunuyor. Gerçeklefltirilen bas›n toplant›s›nda ayr›ca, Airbus 

Military’nin A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) program›ndaki geliflmelerden de bahsedildi. A330-200 yolcu uça¤› üze-

rinden gelifltirilen A330 MRTT, 300 asker, 130 sedye ya da 26 askeri yük paleti ile toplamda 110 ton yük tafl›ma kapasitesine sa-

hip. Bugüne kadar 5’i Avustralya, 6’s› Suudi Arabistan, 3’ü Birleflik Arap Emirlikleri ve 14’ü ‹ngiltere olmak üzere, toplamda 28

adet sat›lan A330 MRTT’lerin kullan›c›lar›na teslimatlar› sürüyor.

Airbus Military, A400M ve A330 MRTT Programlar›yla Geldi
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IDEF süresince, yabanc› firmalar içerisinde en hareket-

li olanlardan birisi de ‹ngiliz Chemring Group flirketle-

rinden Roke Manor Research oldu. Vestel Savunma’n›n,

6 adet üretece¤i KARAYEL taktik ‹HA’lar›nda kullanmak

üzere, 10 adet sat›n almak için giriflimde bulundu¤u

Minyatür Radar Altimetresi (MRA)’n›n da üreticisi olan

firman›n ürünlerine olan ilgi, dikkatlerden kaçmad›. 

Roke Manor Research yetkilileri, MRA Tip 2’nin, dünya-

n›n en küçük, düflük maliyetli, hafif ve k›sa menzilli ra-

dar altimetresi oldu¤unu belirtiyorlar. Yetkililer, esas

olarak insans›z hava araçlar›nda kullan›lmas› hedeflen-

mekle birlikte, MRA Tip 2’nin, belirtilen özellikleri nede-

niyle, hem insanl› hem de insans›z hava araçlar›n›n kal-

k›fl ve inifllerinde kullan›labildi¤ini söylediler. MRA Tip

2, üzerinde bulundu¤u hava arac›n›n, özellikle alçak ir-

tifalardaki yer seviyesinden yükseklik bilgisini çok yük-

sek do¤rulukla verebiliyor. Dünya çap›nda bir mühen-

dislik flirketi olan ve 2010 y›l›nda Chemring Group bün-

yesine kat›lan ‹ngiliz Roke Manor Researh, özellikle, ge-

liflmifl sensör üretimi, sinyal iflleme, muhabere ve a¤

çözümleri ile el yap›m› patlay›c› maddelere karfl› tedbir-

ler alanlar›nda uzmanl›¤›yla biliniyor.

Vestel Savunma KARAYEL ‹çin Chemring’i Seçti

Baflar›l› bir kat›l›m ger-
çeklefltirdikleri Birleflik

Arap Emirlikleri’ndeki IDEX
ve Hindistan’daki Aero India
fuarlar›n›n ard›ndan kat›ld›k-
lar› IDEF’te, Eurofighter
Typhoon ekibinin öncelikli
amac›, TUSAfi ve Türk Hava
Kuvvetleri yetkililerini bilgi-
lendirmek ve gelecekteki
muhtemel ifl birli¤i imkânla-
r›n› de¤erlendirmek oldu.
Typhoon 2020 için program
kapsam›nda gelifltirilen en
son teknolojilerin tamam›-
n›n sergilendi¤i fuarda,
Eurofighter Typhoon’un,
CAPTOR-E AESA radar›, 
Praetorian DASS öz savunma
sistemi, PIRATE / IRST k›z›l
ötesi arama ve izleme siste-

mi, yeni nesil Meteor hava-
dan havaya füzesi ve pilotun,
uçufl bilgileri, hedef ve silah
sistemlerine iliflkin verileri
kask›n vizörü arac›l›¤›yla
gösteren kaska monteli
semboloji sistemi (Helmet
Mounted Symbology System
/ HMSS) gibi kabiliyet ve
özellikleri, Türk Hava Kuv-
vetleri personeli ile Avrupa,
Asya ve Orta Do¤u’dan gelen
çok say›daki üst düzey ziya-
retçiye, Alenia Aeronautica
test pilotu ve ‹talyan 
Eurofighter pilotu eflli¤inde
gösterildi. Fuarda, seçilmesi
durumunda, Eurofighter
Typhoon’un, Türk Hava Kuv-
vetlerine ve Türk sanayisine
olas› katk›lar›n› anlatmaya
odaklanan Eurofighter yet-
kilileri, uça¤›n, gelecekte
ortaya ç›kabilecek ihtiyaçla-
ra da cevap verebilecek fle-
kilde geliflime aç›k bir alt ya-
p›ya sahip olmas›n›n yan› s›-
ra kat›l›m durumunda, 
Eurofighter program›ndan
elde edilecek bilgilerin, Tür-

kiye’nin kendi savafl uça¤›n›
gelifltirme çal›flmalar›na ak-
tar›labilece¤ini de vurgulad›-
lar. Uça¤›n, Türk Hava Kuv-
vetlerine, tam ba¤›ms›z ha-
rekât kabiliyeti ve ayr›ca 
NATO ve di¤er müttefik
güçlerle uyum içerisinde
görev yapabilme kabiliyeti
kazand›raca¤›n› söyleyen
Eurofighter yetkilileri, Türk
sanayisinin de Eurofighter
Konsorsiyumu’na üye firma-
lar›n faaliyet sahas›ndaki çok
genifl endüstriyel ortakl›k f›r-
satlar› yakalayaca¤›n›n da al-
t›n› çizdiler. Fuarda üzerinde
durulan bir di¤er önemli ko-
nu da Türkiye’nin, JSF’deki
gibi k›s›tlamalarla karfl› 
karfl›ya kalmayaca¤› ve 
Eurofighter Typhoon’da kul-
lan›lan aviyonik sistemlerin
kaynak kodlar› da dahil, her
türlü yeni teknolojiye erifli-
minin mümkün hale gelece¤i
oldu. Almanya, Avusturya,
‹ngiltere, ‹spanya, ‹talya ve

Suudi Arabistan’dan oluflan 6
ülke taraf›ndan 707 adet si-
parifl edilen Eurofighter
Typhoon’un, gelecekte,
‹HA’lar ve muharip ‹HA’lar›n
yan› s›ra di¤er platformlar›n
da içerisinde yer alaca¤›, a¤
merkezli harekât›n önemli
bir unsuru olmas› bekleniyor.

Eurofighter
Türkiye’den
Umutlu

MRA Ürün Müdürü Vince Dobbin, Vestel Savunma Genel Müdürü Aziz Sipahi ve
Chemring Europe Baflkan› Mike Helme

Avusturya Cumhurbaflkan› Heinz Fischer’in davetlisi 
olarak, resmî bir ziyaret için 2 May›s’ta Avusturya’ya giden 

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ü tafl›yan THY uça¤›na, 
Avusturya Hava Kuvvetlerine ait 2 adet Eurofighter Typhoon refakat etti.
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Uluslararas› savunma fuar-
lar›n›n vazgeçilmez isim-

lerinden biri olan Lockheed
Martin, IDEF’te hava savunma
sistemlerini öne ç›kard›. Tür-
kiye’nin yürütmekte oldu¤u
Uzun Menzilli Bölge Hava ve
Füze Savunma Sistemi Projesi
kapsam›nda Patriot Advanced
Capability-3 (PAC-3) çözümü-
nü öneren Lockheed Martin yetkilileri ile konuyla ilgili k›sa bir
söylefli de yapt›k. Uluslararas› ifl gelifltirmeden sorumlu Baflkan
Yard›mc›s› Joe. L. Garland ve hava ve füze savunma sistemlerin-
den sorumlu Stanley E. Green ile Lockheed Martin’in kabiliyet-
leri ve füze ve at›fl kontrol sistemleri üzerine konufltuk. Sözü ilk
alan Garland, öncelikle Lockheed Martin’in füze ve at›fl kontrol
sistemleri departman› ile ilgili k›sa bilgiler verdi ve akabinde, hâ-
lihaz›rda Türkiye taraf›ndan kullan›lmakta olan Lockheed 
Martin sistemlerine de¤indi. PAC-3 ile ilgili sorular›m›z› ise ayn›
zamanda emekli bir asker olan Green yan›tlad›. ‹hale kapsam›n-
da Türkiye’ye önerilen Avrupa, Rusya ve Çin çözümleriyle k›yas-
land›¤›nda, PAC-3’ün, hedefi vurarak imha etme (hit-to-kill)
özelli¤iyle muadillerinden ayr›ld›¤›n› belirten Green, PAC-3’ün
yer sistemlerinde ise Raytheon ile çal›flt›klar›n› belirtti. 
PAC-3’ün, balistik füzelerin yan› s›ra savafl uçaklar›n› ve seyir fü-
zelerini de etkisiz hale getirebilece¤ini sözlerine ekleyen Green,

PAC-3’ün seçilmesi halinde, yerli firmalarla nas›l bir ifl birli¤i
planland›¤› sorumuza ise gerek SSM ve gerekse ASELSAN ve
ROKETSAN gibi firmalarla görüflmelere devam ettikleri için de-
tayl› bilgi veremeyece¤ini, fakat sistemin baz› parçalar›n›n Türki-
ye’de üretilebilece¤ini belirtti. Muharebe sahas›nda denenmifl
bir sistem olan PAC-3’ün, teknolojinin geliflmesiyle beraber, ül-
kelerin de¤iflen tehdit alg›lamalar› paralelinde gelifltirme çal›fl-
malar›na da devam edildi¤ini söyleyen Green, Amerikan Ordu-
sunda yeni sistemin test edilmesi ve gerekli izinlerin al›nmas›
halinde, uluslararas› sat›fl›n›n da yap›labilece¤ini sözlerine ekle-
di. Green söyleflimizi ise flu sözleriyle noktalad›: “Biliyorum flu an
Lockheed Martin çat›s› alt›nda sizlerle konufluyoruz. Fakat söz
konusu benim k›z›m›n, o¤lumun veya torunlar›m›n güvenli¤i ol-
sayd›, onlar›n mümkün olan en iyi sistemle korunmalar›n› ister-
dim. PAC-3, halk›n›z› ve askerlerinizi korumak için en iyi sistem.
Buna inanmasayd›m, bunlar› kesinlikle söylemezdim.”

Lockheed
Martin’in 
PAC-3’e
‹nanc› Tam
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Savunma Sanayii Müste-
flarl›¤› taraf›ndan yürü-

tülen; Ege, Akdeniz ve Ka-
radeniz'de, asgari bir tabur
büyüklü¤ündeki bir kuvveti,
ana üs deste¤i gerektir-
meksizin kendi lojistik des-
te¤i ile kriz bölgesine intikal
ettirebilecek Havuzlu Ç›-
karma Gemisi (LPD / Lan-
ding Platform Dock) Teda-
rik projesi kapsam›nda
ad›ndan s›kça bahsettiren
‹spanyol Navantia firmas›
da IDEF’te yerini ald›. Sergi-
ledi¤i ürün maketleri ara-
s›nda, özellikle “Juan Car-
los 1” LHD (Landing Heli-
copter Dock / Havuzlu Heli-
kopter Gemisi) ve “F-100”
f›rkateyni ile ziyaretçilerin
ilgisini çeken Navantia, fuar
boyunca stand›nda, Milli
Savunma Bakanl›¤›ndan

yetkililerin yan› s›ra son
kullan›c› olan Türk Deniz
Kuvvetleri yetkililerini de
a¤›rlad›.
‹spanyol Donanmas›n›n ih-
tiyaçlar› paralelinde tasar-
lanan ve Avustralya Donan-
mas› taraf›ndan da tercih
edilen Juan Carlos 1 s›n›f›
LHD çözümünün, Türkiye
isterlerine göre flekillendi-
rilmifl bir versiyonunu do-
nanmam›za öneren Navan-
tia yetkilileri ile IDEF esna-
s›nda görüflme f›rsat› da ya-
kalad›k. Projeyle ilgili; proje
LPD olarak adland›r›lsa da
asl›nda tarif edilen geminin
bir LHD’nin özelliklerine
sahip oldu¤unu söyleyen
yetkililer, Türkiye’ye öner-
dikleri platformun, 26.000
ton deplasmana ve 12 heli-
kopterlik hangar kapasite-

sine sahip olaca¤›n› belirtti-
ler. Avustralya Donanmas›
için infla edilen ve Canberra
s›n›f› olarak adland›r›lan
platformlar›n ilki olan
HMAS Canberra’y› bu y›l›n
bafllar›nda suya indiren Na-
vantia, ikinci gemi olan
HMAS Adelaide’nin inflas›na
ise devam ediyor. Canberra
s›n›f› LHD’ler Juan Carlos 1
s›n›f› ile yüzde 90 oran›nda
benzerlik tafl›yor.

Navantia’n›n IDEF esnas›n-
da ön plana ç›kan bir di¤er
platformu da Avrupa’da
üretilen ve hâlihaz›rda 
AEGIS savafl yönetim siste-
mi ile donat›lan tek savafl
gemisi olan F-100 f›rkatey-
niydi. AEGIS sistemi saye-
sinde hava savunma etkinli-
¤i artt›r›lan F-100’ün, 600
km menzilden, 90 civar›nda
hava hedefini tespit ve takip
edebildi¤i belirtiliyor.

Modern Donanmalar›n 
‹spanyol Tedarikçisi: Navantia
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Savunma fuarlar›nda, ‹ngiliz flirketlerinin toplu bulun-

du¤u stantlar bölgesinde, özellikle UKTI DSO stand›n›n

önüne hiç dikkat ettiniz mi bilmiyoruz; ama fuar›n ilk gü-

nü de son günü de bu stand›n önü her zaman kalabal›k,

her zaman sanki ünlü birisi bekleniyormufl gibi koflufltur-

ma içerisindedir. Bunun nedeni belki arazi üniformal› ‹n-

giliz askerlerinin stant görevlisi olmalar›, bütün röportaj,

tan›t›m ve imza törenlerinin burada yap›l›yor olmas› ve

belki de esas neden, ‹ngilizlerin bu stand›n önünün hep

böyle kalabal›k görünmesini istemifl olmalar›d›r.

IDEF’te de ilk gün ayn› flekilde bir yo¤unluk dikkatimizden

kaçmad›, ancak bu sefer sadece merakl›lar de¤il, bas›n

mensuplar› da bu kalabal›¤›n bir parças›yd›. Zira ‹ngiliz

Savunma Malzemeleri, Destek ve Teknoloji Bakan› Peter

Luff bir bas›n toplant›s› düzenleyecekti. Bas›n toplant›s›

öncesinde belli bafll› ‹ngiliz Savunma Sanayisi flirketleri-

nin CEO’lar› IDEF’e kat›l›m nedenleri ve beklentileri konu-

sunda k›sa aç›klamalar yapt›lar. Hepsi sanki a¤›z birli¤i

yapm›flcas›na “Türkiye’nin ‹ngiltere için ne kadar önemli

oldu¤unu” vurgulad›lar. Sonra Bakan Peter Luff söz ald›.

Türkiye’nin Avrupa’daki en iyi dostunun ‹ngiltere oldu¤u-

nu söylerken samimi oldu¤unu düflündük. Ertesi gün, 

UKTI DSO stand›n›n arka bölümünde, Milliyet gazetesin-

den Melis fienerdem ile birlikte, Bakanla yapaca¤›m›z

özel söylefli s›ras›nda soraca¤›m›z sorularda böylece fle-

killenmifl oldu.

Sorular›m›z ve ald›¤›m›z cevaplar flöyle:

SORU: Say›n Bakan, dün verdi¤iniz bas›n brifinginde, 

Türkiye’nin Avrupa’daki en iyi dostunun ‹ngiltere oldu¤unu

ifade ettiniz. Peki IDEF’e gelirken cebinizde ne vard›? 

Yani Türkiye’ye somut önerileriniz neler?

CEVAP: Cebim asl›nda bofl. Biz savunma sanayisi konusun-

da, Türkiye’yi, ‹ngiliz ürünleri için iyi bir müflteri olarak de-

¤il, çok yak›n ifl birli¤i yapabilece¤imiz ve ortak projelere

imza atabilece¤imiz, potansiyel bir ortak olarak görüyoruz.

Bu fuar›n da bu konuda yeni bafllang›çlara bir vesile olaca-

¤›n› düflünüyoruz. Bu düflüncelerimi, görüflmeler s›ras›nda

Cumhurbaflkan› ve Savunma Bakan›na da ilettim. ‹ngiltere

ve Türkiye aras›nda, mevcut çok güçlü siyasi iliflkilerimiz

var ve savunma sanayisinde de bunun baflar›labilece¤ini

düflünüyorum. Her ne kadar Bakanl›k olarak özel flirketler

üzerinde bu konuda bir kontrol kurmam›z mümkün olmasa

da onlar aras›nda da bu konuda büyük bir heves ve istek

görüyorum.

SORU: Peki yapt›¤›n›z resmi görüflmeler ve Türk flirketleri

ile gerçekleflen temaslar sonucunda, özellikle hangi 

alanlarda bu iliflkilerin gelifltirilebilece¤ini 

düflünüyorsunuz?

CEVAP: Özellikle denizcilik sektörü diyebilirim;

BAE Systems, Rolls-Royce ve BMT gibi flirketler, bu konu-

da oldukça istekli. Ayr›ca uzay ve havac›l›k konular›nda da

geliflme bekliyoruz. Asl›nda ifl birli¤i alanlar›n› önceden

belirlemek çok zor. Gerek ‹ngiliz flirketlerinin savunma

IDEF’te ‹ngiliz Ata¤›
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konusundaki uzun y›llara sari deneyimleri ve baflar›la-

r›, gerekse Türk flirketlerinin savunma konusunda son

y›llarda kaydettikleri geliflmeler, birçok yeni f›rsat›n

kendili¤inden ç›kmas›n› da mümkün k›lmakta.

SORU: Türkiye ile gelifltirmeyi planlad›¤›n›z savunma 

sanayisi projelerinde, bir teknoloji paylafl›m› var m›? 

Bu konuda ne düflünüyorsunuz?

CEVAP: Türkiye’nin ne yapt›¤›n› anl›yoruz ve bunu bafla-

r› ile gerçeklefltirdi¤ini de görüyoruz. Genel anlamda

neye ihtiyaç oldu¤unu da biliyoruz; ama flu ana kadar

bunu birlefltirebilece¤imiz bir ortak çal›flmam›z olmad›.

Ancak spesifik olarak projeler söz konusu oldu¤unda

da bunu konuflmaya haz›r›z.

SORU: Peki Avrupa Savunma Ajans› EDA ve Türkiye 

iliflkileri için ne söyleyebilirsiniz? Türk flirketlerinin 

Avrupa’da savunma ifli almas›n› engelleyecek baz› 

uygulamalar›n, önümüzdeki süreç içerisinde gündeme 

gelmesi söz konusu olabilir mi? Olursa ‹ngiltere’nin 

tutumu nas›l olacak?

CEVAP: Biz Türkiye’nin EDA ile iliflkilerini gelifltirme-

sinden yanay›z. Üstelik ‹ngiliz pazar›, Avrupa’daki di-

¤erlerine k›yasla daha serbest ve aç›kt›r. Birçok Türk

firmas› ‹ngiltere’de halen ifl yap›yor, bunun artarak de-

vam› için Türk Savunma Sanayisi’nin iyi niyetini ve ‹ngil-

tere ile ifl yapma arzusunu göstermesi gerekir diye dü-

flünüyorum. Bu ba¤lamda, Avrupa Birli¤inin oluflturma-

ya çal›flt›¤› “Tek Avrupa Pazar›” projesinin, di¤er ülke-

lerde daha etkili olaca¤› kanaatindeyim.

SORU: Son soru olarak; Türkiye’de ilgilendi¤inizi 

belirtti¤iniz, özellikle denizcilik alan›ndaki büyük 

projeler söz konusu oldu¤unda, ihalelere kat›lacak 

flirketlerin, bu projelerin finansman› sa¤lamak üzere

talep edilecek devlet garantili d›fl krediyi de bulmas›

gerekebiliyor. Bu konuda, ‹ngiltere’nin, ‹ngiliz 

firmalar›na finansman sa¤lama konusunda bir 

devlet deste¤i olabilir mi? Bu yönde bir talep için 

haz›rl›¤›n›z var m›? Teflekkürler Say›n Bakan.

CEVAP: Bu konuda bana intikal eden bir bilgi yok, yani

aç›kcas› hiçbir fley bilmiyorum. Ben teflekkür ederim.

IDEF’e Finmeccanica çat›s› alt›nda kat›lan grup flirketle-
rinden SELEX Communications, A400M, TUSAfi taraf›n-
dan modernize edilen C-130’lar ve HÜRKUfi’ta kullan›-

lan ayd›nlatma ve kokpit kontrol panelleri ile TETRA 
(Terrestrial Trunked Radio / Karasal Telsiz-Radyo Omur-
gas›) tabanl› muhabere çözümlerini sergiledi. Türkiye’deki
faaliyetlerini SELEX Komünikasyon (SELEX Türkiye) üze-
rinden sürdüren firman›n TETRA cephesindeki ürünleri ise
ElettraSuite PumaT3 Plus ve ElettraSuite PumaT3 Plus Ex
terminalleri ve ElettraSuite VS3000 mobil telsiz ailesi oldu.
Özellikle sundu¤u TETRA tabanl› iletiflim çözümleri, 
GSM-R, ATC ve Genifl Alan A¤› teknolojilerine dayanan acil

durum uygulamalar›yla ad›ndan
s›kça bahsettiren SELEX 
Communications, IDEF’ten he-
men sonra da 24-27 May›s tarih-
lerinde Budapeflte’de düzenle-
nen, TETRA World Congress
2011’e Alt›n Sponsor olarak, bu
alandaki iddias›n› gözler önüne
serdi. TETRA standard›ndaki ile-
tiflim teknolojileri üzerine faali-
yet gösteren firmalar›n yo¤un
kat›l›m gösterdi¤i kongrede, 
SELEX Communications, altyap›,
terminal ve uygulama olmak

üzere 3 farkl› alanda çözümlerini sergiledi.
A¤ altyap›lar›na yönelik ElettraSuite TIN (TETRA IP Node),
çeflitli uygulamalar için a¤ ara yüzlerine yönelik PERSEUS
WiNN Mobile V2 ve terminallere örnek olarak ElettraSuite
VS4000’i sergileyen firma, ilk kez görücüye ç›kard›¤› bu üç
ürününün yan› s›ra ElettraSuite PUMA T3 Plus ve Elettra-
Suite PUMA T3 Plus2 Ex terminalleri, kontrol odalar› için
PERSEUS XCO 2020 terminali, PERSEUS WiNN Mesh ve
ElettraSuite BS Node a¤ çözümleri ile ElettraSuite 
Dispatch Console ve FPG3 Enhanced bilgi yönetim sistem-
lerine de stand›nda yer verdi. Sergilenen sistemlerden
ElettraSuite PUMA T3 Plus, görev kritik iletiflime ihtiyaç
duyan kullan›c›lar için gelifltirilmifl, yüksek performansl›
bir sistemken ElettraSuite VS4000, TETRA/TEDS mobil tel-
siz ailesinin en geliflmifl üyesi olup tüm TETRA/TEDS a¤la-
r›yla ortak kullan›labilirlik özelli¤iyle öne ç›k›yor.

SELEX
Communications’dan 
Yeni TETRA Çözümleri
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Peter Luff

Puma T3 Plus
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Türk Hava Kuvvetleri 
Yeni Savaflan fiahinlerine

KavufluyorTürk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi.

(TUSAfi) ve Lockheed Martin firmalar›,

Peace Onyx IV (PO IV) program› 

kapsam›nda TUSAfi tesislerinde

üretilecek toplam 30 adet F-16 Blok 50

uça¤›n›n ilkini, 23 May›s’ta, TUSAfi

tesislerinde gerçeklefltirilen törenle

Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›

(Hv.K.K.l›¤›)’na teslim etti. Yeni 

F-16’lar›n envantere girmesiyle

birlikte, Hv.K.K.l›¤›m›z›n harekat

kabiliyetleri daha da geliflecek.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com



Hv.K.K.l›¤›n›n envante-
rinde görev yapacak
F-16’lar›n ortak üreti-

mi amac›yla 1984 y›l›nda ku-
rulan ve bugün gelinen nok-
tada, özgün ürünleri ve tasa-
r›m ve modernizasyon proje-
lerinin yan› s›ra havac›l›k ve
uzay alan›nda dünya devleri
ile birlikte gerçeklefltirdi¤i
müflterek projeleriyle ad›n-
dan s›kça söz ettiren 
TUSAfi’›n ev sahipli¤inde
gerçeklefltirilen törene, Tür-
kiye’yi temsilen Milli Savun-
ma Bakan› Vecdi Gönül,
Hv.K.K.l›¤› Kur. Bflk. Korge-
neral Abidin Ünal, Genel-
kurmay Lojistik Baflkan›
Korgeneral R›dvan Ulugü-
ler, Savunma Sanayii Müs-
teflar› Murad Bayar, Türk
Silahl› Kuvvetlerini Güçlen-
dirme Vakf› Genel Müdürü
Hayrettin Uzun; ABD taraf›-
n› temsilen ise ABD’nin Tür-

kiye Büyükelçisi Francis J.
Ricciardone, Amerikan Ha-
va Kuvvetleri Müsteflar Yar-
d›mc›s› Heidi Grant ve ODC
Baflkan› Tümgeneral Stan-
ley Clarke kat›ld›.
Törenin aç›l›fl konuflmas›n›,
ev sahibi TUSAfi’›n Yönetim
Kurulu Baflkan› Yalç›n Kaya
yapt›. Program takvimine gö-
re ilk uça¤›n normalde Tem-
muz ay›nda teslim edilmesi-
nin öngörülü¤ünü söyleyen
Kaya, uça¤›, Hava Kuvvetleri-
mizin 100’üncü y›l› etkinlikle-
rine kat›labilmesi için, ana
yüklenici Lockheed Martin ve
Hv.K.K.l›¤› proje kontrol ofisi
ile birlikte gece gündüz çal›-
flarak 2 ay daha erken teslim
etmekten heyecan duydukla-
r›n› ifade etti. Bafllang›çta,
Peace Onyx II Program› kap-
sam›nda son F-16’n›n tesli-
minin üzerinden 10 y›ldan
fazla bir süre geçmifl olmas›

nedeniyle, bu projede 
TUSAfi’›n devreye girmesi-
nin, gerek teslim süresinde
ve gerekse proje maliyetle-
rinde olumsuzluklar yarata-
bilece¤i düflünceleri bulun-
du¤una da dikkat çeken Ka-
ya, “Baflta Say›n Bakan›m›z
olmak üzere, sivil ve askeri
makamlar›m›z›n verdi¤i des-
tek ile model “TUSAfi’ta
uçaklar›n montaj, test ve tes-
limat›” olarak belirlendi. Biz
de bugün takviminden 2 ay
önce ve daha rekabetçi fiyat-
larla ilk F-16 uça¤›n› teslim
aflamas›na geldik. Böylece
Lockheed Martin’in uluslara-
ras› sat›fllar› için de F-16 hat-
t›m›z› tüm altyap›s› ile yeni-
den canland›rd›k ve haz›r ha-
le getirmifl olduk” dedi.
TUSAfi’›n, Lockheed Martin
ile olan iliflkilerini, mevcut 
F-16 programlar›n›n ötesine
tafl›yarak, altyap›s›, birikim-
leri, gösterdi¤i üstün gayret
ve performans ile yeni ulus-
lararas› askeri havac›l›k pro-
jelerinden pay alabilmeyi he-
defledi¤inin alt›n› çizen Kaya,
günümüz askeri havac›l›¤›n-
da önemli bir yere sahip olan
yeni nesil F-16 uçaklar›na
dünyan›n çeflitli ülkelerinden
talep oldu¤unu ve bu proje
kapsam›nda örnek ve baflar›-
l› bir çal›flma ortam› olufltur-
duklar› Lockheed Martin ile
bu ifl birli¤inin gelecekte de
devam edece¤ine inand›¤›n›
söyledi. Kaya ayr›ca, “Yak›n
gelecekte TUSAfi’ta gerçek-
lefltirilmesi muhtemel,
üçüncü ülkelere yönelik yeni
F-16 üretimi ve modernizas-
yon projelerinde, Lockheed
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Program takvimine uygun
olarak bu y›l›n sonuna kadar

ilave 5 uça¤›, gelecek y›l›n
sonuna kadar da geriye kalan

24 uça¤› teslim etmeyi 
planlayan TUSAfi, F-16 üretim

hatlar›n›, 3. ülkelerden 
gelecek yeni siparifllerle 

daha uzun süre aç›k tutmak
konusunda son derece 

kararl› çal›flmalar 
yürütüyor.

Jerry R. Jones, Muharrem Dörtkafll›
ve Saim Dilek
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Martin’in bölgedeki etkinli¤i
ve rekabet flans›n› önemli
derecede artt›raca¤›na inan›-
yorum” dedi.
Lockheed Martin Aeronautics
Baflkan› Ralph D. Heath de
konuflmas›nda, Lockheed
Martin firmas›n›n Türk Hü-
kümeti ile kurdu¤u ortakl›¤a
çok de¤er verdiklerini belir-
terek; “JSF/F-35 Müflterek
Taarruz Uça¤› Program›’nda
da bu ortakl›¤›n devam et-
mesini sab›rs›zl›kla bekliyo-
ruz” dedi.

Asl›nda Bütçe Yoktu
Törende konuflan kat›l›mc›-
lardan Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar, M›-
s›r’a teslim edilen uçaklarla
birlikte, toplam 278 adet 
F-16 uça¤›n›n üretim ve tes-
limat›n›n yap›ld›¤› TUSAfi’tan
övgüyle bahsederek, ilk Blok
50 F-16’n›n planlanandan 3
ay önce teslim edilmesinin,
zaman›nda at›lan temellerin
ne kadar sa¤lam oldu¤unu
gösterdi¤ini iflaret etti. Milli
Savunma Bakan› Vecdi Gönül
ise “baflar› öyküsü” olarak
nitelendirdi¤i bu projeye ilifl-
kin, çarp›c› bilgiler verdi¤i
konuflmas›nda flunlar› söyle-
di: “Asl›nda bu 30 F-16 için
bütçemizde ödenek mevcut
de¤ildi. Baflar› öyküsü, en-
vanterde bulunan 48 adet
ikinci paket F-4’ün yurt d›fl›n-

da modernizasyonu karar-
laflt›r›lm›flken, asker ve mü-
hendislerimizin, F-4’lerin
Türkiye’de modernize edebi-
lece¤in ispatlamas›yla baflla-
d›. Bu uygulamadan tasarruf
edilen ödeneklerle yeni F-16
50+’lar›n temin edilmesi
mümkün olabilmifltir.”

Zamanda Yolculuk
Tören s›ras›nda TUSAfi Ge-
nel Müdürü Muharrem Dört-
kafll› da TUSAfi’›n eski büyük
orta¤› Türk Uçak Sanayii
A.fi.’nin Kurucu Genel Müdü-
rü ve Yönetim Kurulu Baflka-
n› Saim Dilek ile TAI’nin ilk
Genel Müdürü olarak görev
yapan Jerry R. Jones’a birer
flükran plaketi takdim etti.
Plaket takdiminde k›sa bir
konuflma yapan Saim Dilek,
dinleyenleri zamanda k›sa
bir yolculu¤a ç›kard›.

“Efendim bu hikâye, tabiî ki
çok uzun da, ben ana hatlar›-
n› hemen söyleyece¤im. Ben
Kas›m 1978’de Genel Müdür,
Yönetim Kurulu Baflkan› ol-
dum. Hemen savafl uça¤›
yapmaya kalkt›k, daha arazi-
miz yok, topra¤›m›z yok der-
ken, o günkü Genelkurmay
Baflkan›m›z Kenan Evren Pa-
fla ve ‹kinci Baflkan Haydar
Salt›k Pafla’ya verdi¤imiz bir
brifingden sonra, 9 fiubat
1979’da, inan›lmaz bir fley,
bizden 291 tane savafl uça¤›
yapmam›z› istediler ve direk-
tif geldi. Bu Türkiye’nin 3.
uçak sanayisi olacakt›. Hem
silahl› kuvvetler nezdinde
hem bürokrasi de ilgili ba-
kanl›klarda yo¤un bir çal›flma
oldu. 9 fiubat’tan sonra 5 Ey-
lül 1983’te F-16 uça¤›n› seç-
tik. Ama büyük bir devlet tö-
reniyle seçildi. Devlet baflkan›

baflkanl›¤›nda bütün hükü-
met üyeleri, bütün TSK men-
suplar›, bürokratlar ve üni-
versitelerden yetkililer kat›ld›
ve oy birli¤iyle F-16 seçildi.
Buran›n temelini de 29 Ekim
1984’te att›k ve Allah bize na-
sip etti; Ekim 1987’de ilk 
F-16’y› TAI ve TUSAfi teslim
etti. Sizlerle olmaktan büyük
mutluluk duyuyorum. ‹ki bü-
yük mutlulu¤um birden oldu,
bir Kas›m 1987’de ilk uça¤›n
teslimi, bir de bugün…”
Jones ise flunlar› söyledi:
“1984’e geri döndü¤ümde…
Buraya uçak fabrikas› kur-
mak üzere geldim… Bugün
burada F-16’lar›n d›fl›nda he-
likopterler, e¤itim uçaklar›,
‹HA’lar, hatta uydu yap›l›yor.
Bu flirketin tüm hayalleri
gerçek oldu. Ama bir de ge-
lecek var ve büyümeye deva
edecekler ve eminim dünya
pazar›nda rekabetçi bir po-
zisyona gelecekler. Bu iki
flirketin, dolay›s›yla iki ülke-
nin hayat›mda olmas›ndan
çok mutluyum.”

Dünden Bugüne PO IV
Bafllang›çta, 30 adet F-16
Blok 50+ uça¤›n›n, do¤rudan
FMS (Yabanc› Askeri Sat›fl)
yöntemiyle ABD’den sat›n
al›nmas› fleklinde verilen, 12
Aral›k 2006 tarihli Savunma
Sanayii ‹cra Komitesi kara-
r›n›n ard›ndan, büyük tart›fl-
malar›n yafland›¤›n› hat›rla-
tarak bafllayal›m. Proje ça-
l›flmalar›n›n bafllang›c›nda
gündemde olan bu yaklafl›m,
tüm uçaklar›n, ana yüklenici
Lockheed Martin firmas›n-
dan, toplam 1,78 milyar dolar
ödenerek haz›r al›nmas›n›
öngörüyordu. Ancak Savun-
ma Sanayii Müsteflarl›¤›n›n,
yürüttü¤ü di¤er projelerde
oldu¤u gibi, bu projede de
savunma sanayimizin etkin
kat›l›m›n› öncelikli bir hedef
olarak belirlemesi ve bu do¤-
rultuda, gerek ABD Hükü-
meti ve gerekse Lockheed
Martin firmas› ile yürütülen
müzakereler sonucunda, sa-
vunma sanayimizin projeye
kat›l›m›na iliflkin uzlaflma
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Hv.K.K.l›¤› Kur. Bflk. Korgeneral
Abidin Ünal, ilk F-16 Blok 50’nin

kokpitinde
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sa¤land›. F-16 Blok 50’lerin
üretimi, montaj›, uçufl testle-
ri ve teslimat ifllemlerinin,
TUSAfi taraf›ndan gerçeklefl-
tirilmesi ve F-16 üretim hat-
lar›n›n yeniden aç›lmas› ko-
nusunda anlaflmaya var›ld›.
Böylece, projenin genelinde,
Türk sanayisine ilave bir ifl
imkân› yarat›ld› ve 30 adet
uçak için ayr›lan kayna¤›n bir
bölümünün Türkiye’de kal-
mas› sa¤lanm›fl oldu. Bu pa-
ralelde, 11 May›s 2007’de im-
zalanan anlaflmaya göre;
yerli firmalar taraf›ndan ya-
p›lacak katk›lar ve yabanc›
yükleniciler taraf›ndan sa¤-
lanacak teknik destek, dokü-
man ve yat›r›mlar, yabanc›
yüklenici firmalar›n offset
yükümlülükleri üzerinden
karfl›lanacak ve proje bedeli-
ne ilave art›fl getirmeyecekti.
Bu anlaflman›n ard›ndan, 5
Aral›k 2008 tarihinde “Peace
Onyx IV” Projesi kapsam›nda
“30 adet geliflmifl Blok 50 
F-16 uça¤›n›n son montaj›,
yer ve uçufl testleri” ifllemle-
rinin TUSAfi taraf›ndan üst-
lenilmesine yönelik sözlefl-
me de TUSAfi ve Lockheed
Martin aras›nda imzaland›.
Sözleflmenin imzas›n› taki-
ben teçhizat ve komponent-
lerin teslim al›nmas› ve tüm
haz›rl›klar›n tamamlanma-
s›yla beraber, Mart 2010’da
nihai montaj ifllemlerine
bafllanan ilk uçak, 29 Mart’ta
ilk test uçuflunu yapt›.
Tüm faaliyetlerin emniyetli
ve sözleflmeden kaynakla-
nan gereksinimlere uygun
olarak gerçeklefltirildi¤i pro-
je kapsam›nda, teslim edilen

birinci uça¤›n haricinde, 
TUSAfi’ta 1 uça¤›n uçufl test-
leri devam ediyor. Montaj
hatt›nda ise 8 uçak bulunu-
yor. Program takvimine uy-
gun olarak bu y›l›n sonuna
kadar ilave 5 uça¤›n, gelecek
y›l›n sonuna kadar ise geriye
kalan 24 uça¤›n teslim edil-
mesi planlan›yor.

F-16 ve TUSAfi
15 May›s 1984’te kurulan 
TUSAfi’›n F-16 maceras›na
da k›saca de¤inmeden geç-
meyelim. 2 fiubat 1987’de 
F-16 üretimine bafllayan 
TUSAfi, ayn› y›l›n Haziran
ay›nda ilk kanat montaj›n› ta-
mamlad›. 29 Eylül’de yap›lan
ilk motor testini, 11 Ekim’de-
ki ilk uçufl ve 30 Kas›m’daki
ilk teslimat takip etti. 
F-16’lar›n üretimiyle geçen
sonraki 12 y›ll›k sürede, 
TUSAfi, 29’u s›f›r hatal› ve 3’ü
de mükemmel olmak üzere,
toplam 278 F-16 üretti. Ar-
d›ndan da Türk Hava Kuvvet-
leri, Ürdün Hava Kuvvetleri
ve Pakistan Hava Kuvvetleri-
nin F-16 modernizasyon ça-
l›flmalar› bafllad›.

TUSAfi ve 
Lockheed Martin’den
‹fl Birli¤i Mesaj›
Teslimat töreninin ard›ndan
uçak bafl›nda bir bas›n top-
lant›s› düzenleyen Lockheed
Martin ve TUSAfi yetkilileri,
flimdiye kadar 25 ülke tara-
f›ndan seçilen ve dünyadaki 5
montaj hatt›nda, 4400 adet-
ten fazla uçak üretilen 
F-16’ya iliflkin sorulara ceva-
ben, öncelikli hedeflerinin

geliflmeler paralelinde ifl bir-
li¤i oldu¤u yolunda ortak bir
mesaj verdiler. Lockheed
Martin yetkilileri, uça¤›n di-
¤er ülkeler için üretilmesin-
de TUSAfi’›n bundan sonra
üstlenebilece¤i sorumluluk-
lara iliflkin olarak, y›llardan
beri TUSAfi ile birlikte çal›fl-
t›klar›n› ve bu paralelde yeni
olas›l›klar› ve imkânlar› hep
birlikte yaratmaya ve bunlar›
kullanmaya da devam ede-
ceklerini söylediler. Türki-
ye’nin kendi savafl uça¤›n›
gelifltirme çal›flmalar›yla il-
gili soru ise “‹fl birli¤inden
mutluluk duyar›z. Sonuçta
hâlihaz›rdaki ifl birli¤imizi de
bir üst düzeye ç›karm›fl du-
rumday›z” fleklinde cevap
buldu.
TUSAfi yetkilileri ise bu ce-
vapta yer alan “‹fl birli¤ini bir
üst seviyeye ç›kartt›k” cümle-
sinin çok önemli oldu¤unu,
yürütülmekte olan moderni-
zasyon projelerinin yan› s›ra
s›f›rdan üretilen PO IV uçak-
lar› ile F-16 üretim hatt›n›n
tazelenmesi ve Lockheed
Martin’in hizmetine sunul-
mas› sayesinde, Lockheed
Martin için F-16 üretimi aç›-
s›ndan alternatif bir oyuncu

yarat›ld›¤›na dikkat çektiler.
F-16 platformu üzerindeki
hakimiyeti daha üst seviyele-
re tafl›mak için çal›flmalar›n›
sürdüren TUSAfi yetkilileri,
Lockheed Martin ile bu plat-
formun 3’üncü ülkelere yö-
nelik ifl birliklerinde iyi bir or-
tak olacaklar›n› da söylediler.
Lockheed Martin’e “Türki-
ye’de haz›r bir tesisiniz var,
F-16 konusunda her türlü ifl
birli¤i yapmaya haz›r›z” flek-
linde güçlü bir mesaj veren
TUSAfi’›n, bu projeden en
büyük kazan›m› ise belki
de en baflta verilen, uçak-
lar›n do¤rudan Lockheed 
Martin’den al›nmas›na yöne-
lik karar›n ard›ndan, kamu-
oyunda oluflan, “TUSAfi art›k
F-16 üretemiyor” alg›s›n›n,
tamamen ortadan kald›r›l-
mas› oldu. TUSAfi’›n F-16
üretim hatt›n›n yeniden aç›l-
mas›yla birlikte, hâlihaz›rda
F-35’e konsantre olan Lock-
heed Martin’in F-16 ile ilgili
baz› çal›flmalar›n› TUSAfi’a
kayd›rmas› bekleniyor. 
Lockheed Martin yetkilileri-
nin de konuya s›cak bakmas›,
yak›n gelecekte, F-16 cephe-
sinde daha güzel haberler
gelebilece¤ine iflaret ediyor. 95
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Her y›l farkl› bir Avrupa
ülkesinde düzenlenen
EURAC’›n, 1 Hazi-

ran’da Türk Hava Kuvvetle-
rinin ev sahipli¤inde gerçek-
lefltirilen toplant›s›na 22 
Avrupa ülkesinin Hava Kuv-
vetleri Komutanlar› kat›ld›.
Avrupa Hava Kuvvetleri ara-
s›nda yeni e¤itim ve ifl birli-
¤i yöntemlerinin gelifltiril-
mesi maksad›yla toplanan
EURAC’›n bu y›lki kat›l›mc›la-
r› aras›nda; Almanya, Avus-
turya, Belçika, Çek Cumhuri-
yeti, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, Hollanda, ‹ngiltere,
‹rlanda, ‹spanya, ‹sveç, ‹sviç-
re, ‹talya, Macaristan, Nor-
veç, Polonya, Portekiz, Ro-
manya, Slovakya, Türkiye ve
Yunanistan Hava Kuvvetleri
Komutanlar› yer ald›. Konfe-
rans›n aç›l›fl konuflmas›n› ya-
pan Hava Kuvvetleri Komuta-
n›m›z Org. Hasan Aksay, bu-
güne kadar düzenlenen tüm

EURAC toplant›lar›nda, ifl
birli¤i ve dostlu¤un daima ön
plana ç›kt›¤›n› ve hep de¤erli
kazan›mlar sa¤land›¤›n› vur-
gularken, ev sahipli¤i yapt›-
¤›m›z bu y›l›n toplant›s›n›n
da, iliflkilerin daha da geliflti-
rilmesine hizmet edece¤ine
ve Hava Kuvvetlerinin baflar›-
lar›na katk› sa¤layaca¤›na
olan inanc›n› dile getirdi.
Ana temas› “Teknolojik Ge-
liflmelerin Hava ve Uzay Gü-
cü E¤itim Konsepti ve Uygu-
lamalar›na Olan Etkileri”
olarak belirlenen EURAC’ta
yap›lan sunumlar ise genel
olarak e¤itim odakl›yd›. 9 ül-
kenin, farkl› konularda su-
num yapt›¤› EURAC’ta flu ko-
nular ele al›nd›:
� Almanya: “Çok Uluslu 

E¤itim A¤›”
� Fransa: “Geliflmifl Avrupa

Jet Pilotu E¤itimi 
Konsepti”

� Hollanda: “Canl› Sanal 

Simüle E¤itimde Köfletafl›/
Gömülü E¤itim”

� ‹ngiltere: “Kraliyet Hava
Kuvvetlerinin Gelece¤e
Yönelik E¤itim Konsepti”

� ‹spanya: “Gelece¤in 
Ulaflt›rma E¤itimi 
Konsepti”

� ‹talya: “Birleflik Tekamül
Uçufl E¤itimi Konsepti”

� Norveç: “Norveç F-35 
E¤itim Konsepti”

� Türkiye: “Türk Hava 
Kuvvetlerinin Mevcut 
ve Gelece¤e Yönelik 
E¤itim Kabiliyeti”

� Yunanistan: “Yunanistan
Hava Kuvvetleri” ve 
“Birleflik Temel Uçufl 
E¤itim Konsepti”

ÖZEL HABER
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Hava Kuvvetlerimizin 100’üncü y›l 
kutlamalar› vesilesiyle bu y›l
Türkiye’de düzenlenen Avrupa Hava
Kuvvetleri Komutanlar› Konferans›
(European Air Chiefs Conference /
EURAC) ve Dünya Hava Kuvvetleri
Komutanlar› Konferans› (Global Air
Chiefs Conference / GACC) 1-2 Haziran
tarihlerinde ‹stanbul Conrad Otel’de
icra edildi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

‹stanbul Dünya 
Hava Kuvvetleri
Komutanlar›n› A¤›rlad›
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Hava ve Uzay
Konular› Masaya 
Yat›r›ld›
EURAC’›n ard›ndan, 2 Hazi-
ran’da, yine ‹stanbul Conrad
Otel’de icra edilen GACC, ilk
kez Türkiye’de düzenlendi.
Rutin bir toplant› olmayan ve
hava kuvvetleri komutanla-
r›n›n iradesi ve davetiyle dü-
zenlenen GACC’ye, Türk Ha-
va Kuvvetlerinin 100’üncü y›l
kutlamalar› vesilesiyle ev
sahipli¤i yapan Türkiye’nin
yan› s›ra ABD, Almanya, Ar-
navutluk, Avustralya, Avus-
turya, Azerbaycan, Bangla-
defl, Belçika, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Cezayir, Çek
Cumhuriyeti, Çin Halk Cum-
huriyeti, Danimarka, Endo-
nezya, Estonya, Fas, Finlan-
diya, Fransa, Gabon, Gambi-
ya, Güney Afrika Cumhuriye-
ti, Gürcistan, H›rvatistan,
Hindistan, Hollanda, ‹ngilte-
re, ‹ran, ‹rlanda, ‹spanya, ‹s-
veç, ‹sviçre, ‹talya, Kanada,
Katar, K›rg›zistan, Kongo
Cumhuriyeti, Kore Cumhuri-
yeti, Kosova, Letonya, Lit-
vanya, Lübnan, Macaristan,
Makedonya, Mozambik, Pa-
kistan, Polonya, Portekiz,
Romanya, Rusya Federasyo-
nu, Senegal, S›rbistan, Sin-
gapur, Slovakya, Sudan, fiili,
Tayland, Türkmenistan, Uk-
rayna, Umman, Ürdün, Yeni
Zelanda ve Yunanistan Hava

Kuvvetleri Komutanlar› ka-
t›ld›.
Ana temas›, “Hava ve Uzay
Gücünün Gelecekteki Prob-
lem Sahalar›” olarak belir-
lenen GACC’nin aç›l›fl ko-
nuflmas›n› da yapan Org.
Aksay, ça¤› ile yar›flan Türk
Hava Kuvvetlerinin 100’üncü
y›l›nda bulundu¤u noktaya
dikkat çekerek, ülkemizde
yürütülen uzay çal›flmalar›-
na de¤indi ve GACC’nin, ha-
va ve uzay konular›nda, ül-
keler aras›ndaki küresel ifl
birli¤inin pekiflmesi ve yeni
ifl birli¤i yöntemlerinin bu-
lunmas›na büyük katk› sa¤-
layaca¤›n› belirtti.
5 k›tadan 63 ülkenin hava
kuvvetleri komutan›n›n ka-

t›ld›¤› ve 21’inci yüzy›l›n ha-
va ve uzay konular›n›n gö-
rüflüldü¤ü konferansta,
ABD, Avustralya, Çin, Fran-
sa, ‹ngiltere ve Rusya gibi
ülkeler de kapsaml› su-
numlar yapt›:
� Türkiye: “Hava 

Kuvvetlerinin Bölgesel 
ve Global Terörizme 
Karfl› Kullan›m›”

� ABD: “Hava Kuvvetleri 
ve Siber Savafl”

� ‹ngiltere: “Birleflik 
ve Müflterek 
Operasyonlardan Al›nan
Dersler”

� Çin Halk Cumhuriyeti:

“Müflterek Operasyonlarda
Çin Hava Kuvvetlerinin 
Yeri”

� Rusya Federasyonu: 

“‹nsans›z Hava Sistemleri”
� Avustralya: “Gelecekteki

Asimetrik Tehditlerde 
Hava Kuvvetlerinin Yeri”

� Fransa: “Hava 
Kuvvetlerinin Çok 
Yönlülü¤ü: Gelecekteki
Tehditlere Bir Cevap”

EURAC’a ve akabinde GACC’ye
kat›lan hava kuvvetleri ko-
mutanlar›, konferanslar›n
ard›ndan, 4-5 Haziran 2011
tarihlerinde ‹zmir’de icra
edilen “Türkiye Hava Göste-
risi-2011”i izlemek üzere ‹z-
mir’e geçtiler.
Hava gösterileriyle ilgili 
ayr›nt›lar› ise Temmuz
say›m›zda sizlerle 
paylaflaca¤›z.
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Kat›ld›¤›m›z bu tatbikat
arac›l›¤›yla MSI ekibi
olarak, Türkiye’nin,

Baflbakanl›k Denizcilik
Müsteflarl›¤›n›n sorumlulu-
¤unda olmak üzere, Ulusla-
raras› Denizcilik Örgütüne
1982 y›l›nda yapm›fl oldu¤u
deklarasyonun gere¤i ve
Uluslararas› Arama Kurtar-
ma Organizasyonun bir un-
suru olarak kendisine tah-
sis edilmifl “arama kurtar-
ma sorumluluk sahas›”nda,
24 saat süreyle ve her türlü
hava koflulunda görev yapa-
bilen bir arama kurtarma
organizasyonuna sahip ol-
du¤unu yerinde gördük.
Anadolu Y›ld›z›-2011 Müflte-
rek Arama Kurtarma Tatbi-
kat›’n›n, bas›na ve seçkin
gözlemcilere aç›k olan 4-5
May›s tarihlerinde icra edi-
len bölümünde ayr›ca, TSK
arama kurtarma unsurlar›-
n›n imkân ve kabiliyetlerini
ve bu görevlerin nas›l icra
edildi¤ini de ö¤renme f›rsa-
t›m›z oldu.

Senaryo Yabanc› De¤il
20 ülkeden 26 yabanc› göz-
lemci ile 39 bas›n mensubu-
nun izledi¤i tatbikat›n birinci
senaryosuna göre; 4 May›s
günü, saat 10.30’da, Ege De-
nizi’nin uluslararas› sular›n-
da, Türk Arama Kurtarma
Bölgesi içerisinde meydana
gelen bir kaza sonucunda
batmakta olan bir gemide
bulunan kazazedeler, TSK
arama kurtarma unsurlar›-
n›n müflterek olarak icra
edecekleri faaliyetler ile
aran›p bulunarak kurtar›la-
cak ve uygun bir sa¤l›k tesi-
sine tahliye edilecekti. Bat-
makta olan gemiyi Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›na ait
bir gemi temsil edecekti. Bu
senaryonun, tam da Lib-
ya’daki çat›flmalardan kaçan
çok say›da insan›n Akde-
niz’de yaflam mücadelesi
verdikleri bir dönemde tat-
bik edilmesindeki isabet,
TSK’n›n, önemli bir insani
sorumlulu¤a da ne kadar
duyarl› oldu¤unun bir gös-

HABER-ANAL‹Z
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Anadolu Y›ld›z›
Ege’de Parlad›
Anadolu Y›ld›z›
Ege’de Parlad›

Dünyadaki ekonomik ve teknolojik geliflmelere ba¤l› olarak
deniz ve hava trafi¤i, da¤c›l›k, yamaç paraflütü gibi sportif
faaliyetler ile turizm etkinliklerine olan ilginin her geçen
gün artmas›n›n yan› s›ra gün geçtikçe yo¤unlaflan yasad›fl›
göçmen hareketleri, arama kurtarma (AK) faaliyetlerinin
icra edilmesi ihtimalini de artt›rmaktad›r. 
Böyle bir ortamda, co¤rafi olarak çok önemli bir bölgede
bulunan Türkiye’nin de üzerine düflen önemli görevler
oldu¤u bir gerçektir. Türkiye’nin, üzerine düflen bu görevleri
en iyi flekilde yerine getirdi¤i, Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)
arama kurtarma unsurlar›n›n da kat›l›m›yla 3-5 May›s 
tarihleri aras›nda, Türkiye’nin uluslararas› arama kurtarma
sorumluluk alan› içerisinde icra edilen, Anadolu Y›ld›z›-2011
arama kurtarma tatbikat›nda gözler önüne serildi.
Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.comT
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tergesiydi sanki. Bas›n men-
suplar› ile yerli ve yabanc›
çok say›daki gözlemci, sabah
erken saatlerden itibaren
TCG BARBAROS (F-244) f›r-
kateyni ile al›narak birinci
senaryonun icra edilece¤i
uluslararas› sulara ulaflt›-
r›ld›. Hemen sonras›nda,
cereyan tarz› plan›na uygun
flekilde, batmakta olan ge-
minin yard›m ça¤r›s›n›n
COSPAS-SARSAT uydu siste-
mi üzerinden, TSK Arama
Kurtarma Koordinasyon
Merkezi (TSKAKKM) vas›ta-
s›yla Sahil Güvenlik Arama
Kurtarma Koordinasyon
Merkezi (AKKM)’ye ulaflt›r›l-
mas› ile AK harekât› bafllat›l-
d›. Senaryo gere¤i, mevcut
imkanlar›n yeterli olmamas›
üzerine, Sahil Güvenlik Ko-
mutanl›¤› unsurlar›na ilave
olarak, TSKAKKM taraf›n-
dan, Kara Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› (K.K.K.l›¤›), Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›
(Dz.K.K.l›¤›) ve Hava Kuvvet-
leri Komutanl›¤› (Hv.K.K.l›¤›)
AK koordinasyon merkezleri
ile birlikte Genelkurmay 
Özel Kuvvetler Komutanl›¤›
(Gnkur. Öz.K.K.l›¤›) unsurlar›
da görevlendirilmek suretiy-
le, müflterek AK harekat› ic-
ras› gerçeklefltirildi.

Can Kurtarmada 
S›n›r Yok
Tatbikat›n birinci senaryo-
sunun oldu¤u bölüm, senar-
yo harici bir gösteriyle ta-
mamland›. TCG BARBAROS
f›rkateyninde bulunan heli-
kopterin gemiden havada ya-
k›t ikmali yapmas› s›ras›nda,
gerek bas›n mensuplar› ge-

rekse gözlemciler, pilotlar›-
m›z›n ustal›¤›na da tan›k ol-
dular. Daha sonra, ikinci se-
naryo için Foça Liman›’na
hareket edildi ve liman aç›k-
lar›nda, gözlemci ve bas›n
mensuplar›, TCG BARBAROS
f›rkateyninden, zorlu bir ge-
miden motora tahliye hare-
kât› ile k›y›ya ç›kar›ld› ve kara
yoluyla Dumanl› Da¤› bölge-
sine intikale geçildi.
Da¤›n ad›n› nereden ald›¤›n›
anlamak için ise çok bekle-
memize gerek kalmad›. ‹kin-
ci senaryonun icra saati olan
16.30’da, da¤› kaplayan bulu-
ta ra¤men, Menemen ‹lçe
Jandarma Komutanl›¤› tara-
f›ndan da¤l›k arazide kaybol-
du¤u bildirilen bir da¤c› gru-
bunun AK faaliyetine, Jan-
darma Arama Kurtarma Ko-
ordinasyon Merkezi (JAKKM)
taraf›ndan baflland›. Karadan
araman›n yeterli olmamas›
ve JAKKM’nin yard›m tale-
binde bulunmas› üzerine,
TSKAKKM taraf›ndan, K.K.K.l›-
¤› ve Hv.K.K.l›¤› AKKM’leri ile
Gnkur. Öz.Kuv.K.l›¤› görev-

lendirilerek, AK harekat› icra
edildi.
Tatbikat›n icras›n›n son daki-
kalar›nda bafllayan fliddetli
ya¤mur ve f›rt›na, harekâta
kat›lan helikopterlerin ve ka-
ra unsurlar›n›n en zor flart-
larda bile nas›l görev yapa-
bildiklerini izleme f›rsat› bul-
mam›z› sa¤lad›. Böylece e¤i-
timin, disiplinin ve görev bi-
lincinin, sadece savafl koflul-
lar›nda de¤il, bar›flta da in-
san hayat›n›n kurtar›lmas›n-
da ne kadar önemli oldu¤unu
bir defa daha anlam›fl olduk.
Tatbikat›n hitam›nda bir ba-
s›n aç›klamas› yapan Genel-
kurmay Baflkanl›¤› temsilcisi
Hv.Plt. Tümgeneral Nezih
Damc›’n›n, konunun önemini
vurgulayan, “Bugün izledi¤i-
niz bu tatbikatta icra edilen
bütün faaliyetler gerçek bir
kaza an›nda h›zla esen rüz-
gâr, ya¤an ya¤mur, kar ve
yo¤un sis olmak üzere, bir-
çok olumsuz hava ve arazi
flartlar›nda icra edilmekte-
dir. Bu durum, teknolojik ge-
liflmelere ra¤men, kaza yeri-

nin belirlenmesini oldukça
zorlaflt›rmaktad›r. Tehlikede
bulunan deniz ve hava vas›ta-
lar› ile flah›slar›n yard›m ça¤-
r›lar›na, k›sa süreli ve etkin-
likle reaksiyon gösterilmesi,
insani yaklafl›m ve hayat kur-
tarma amac›n›n getirdi¤i bir
zorunluluktur” ifadeleri de
ayn› hassasiyete iflaret et-
mekteydi.
Tatbikat›n fiili safhas›na,
� K.K.K.l›¤›ndan; bir AK 

helikopteri,
� Dz.K.K.l›¤›ndan; bir 

f›rkateyn, iki korvet, 
bir karakol botu,

� Hv.K.K.l›¤›ndan; 
bir AK uça¤›, bir AK 
helikopteri ve bir nakliye
uça¤›,

� J.Gn.K.l›¤›ndan; bir da¤
arama kurtarma timi,

� Gnkur. Öz.K.K.l›¤›ndan;
iki AK helikopteri ile 
iki do¤al afet AK timi,

� Sahil Güvenlik 
Komutanl›¤›ndan; bir 
AK helikopteri ve iki sahil
güvenlik botu

kat›ld›. Öncelikle gerek gös-
terdikleri ev sahipli¤i ge-
rekse her konuda bas›n
mensuplar›na verdikleri
destek nedeniyle baflta ge-
mi komutan› olmak üzere
TCG BARBAROS f›rkateyni-
nin bütün personeline te-
flekkür; tatbikat›n ayr›nt›l›
planlamas›nda ve zorlu
flartlardaki icras›nda eme¤i
geçen bütün Türk Silahl›
Kuvvetleri personelini teb-
rik ederiz.
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100 Hat›rlanaca¤› üzere,
yar›flman›n genel ta-
sar›m gereksinimle-

ri çerçevesinde tasarlana-
cak arac›n, yüzebilmesi,
her türlü arazide hareket
edebilmesi ve meskûn ma-
halde manevra kabiliyeti-
nin yüksek olmas› isteni-
yordu. Çeflitli silah sistem-
leri tafl›yabilecek araç için
belirlenen boyutlar: Azami
8 m boy, 3 m genifllik ve 
2,5 m yükseklik idi. Yar›fl-
maya kat›lan araç tasar›m-

lar›, yenilikçilik, öngörülen
ihtiyaca cevap verebilme,
gerçeklefltirilebilirlik, es-
tetik görünüm, gelifltirme
ve detayland›rma düzeyi ve
genel tasar›m gereksinim-
lerine uyumluluk kriterle-
rine göre de¤erlendiril-
miflti. Yar›flmada 3’üncü
olmay› baflaran kat›l›mc›-
lar› ve tasar›mlar›n›, yine
kendileri taraf›ndan kale-
me al›nan raporlar›nda yer
alan bilgiler ›fl›¤›nda siz-
lerle paylafl›yoruz.

FNSS MIL.
DESIGN 2011

FNSS taraf›ndan düzenlenen, “FNSS
MIL. DESIGN 2011 Askeri Kara Araçlar›
Tasar›m Yar›flmas›”n›n, “Profesyonel” 
ve “Ö¤renci” kategorilerinde 3’üncü
olmay› baflaran kat›l›mc›lar›n
çal›flmalar›n› da kamuoyuyla paylaflarak
bu yaz› dizimizi burada sonland›r›yoruz.
Bu vesileyle FNSS’yi, böyle bir etkinlik
düzenledikleri ve tasar›m yapma
iddias›nda olan gençleri destekledikleri
için bir kez daha kutlamak istiyoruz.
Yaklafl›k 2 y›l sonra düzenlenmesi 
planlanan bir sonraki yar›flmay›
sab›rs›zl›kla bekledi¤imizi de ekleyelim.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

Perde 3’üncülerle Kapan›yor: 
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Profesyonel Kategori 3’üncüsü
GÖKHAN KEMAN

Rumuz: ALGH 102

Kategori: PROFESYONEL

Kat›l›m Durumu: B‹REYSEL KATILIM

Ilgaz-ms
“Ilgaz-ms” projesinde, önümüzdeki

30 y›ll›k kullan›m kapsam› için 2030

y›l› hedef zaman olarak seçilmifl ve

bu hedef zamandaki gelecek

öngörüsü ç›kt›lar›na göre 

“savunma ihtiyaçlar›”, “tehdit

alg›lar›” ve “teknoloji-kaynak

olanaklar›” beraberce

tan›mlanm›flt›r.

2030 y›l› için en önemli öngörüler;

Petrol kaynaklar›n›n giderek 

tükenmesi ve fosil yak›t maliyetlerinin çok artmas› nedeniyle farkl› enerji kaynaklar›na yönelme zorunlulu¤u. Do¤al

afetlerin giderek artmas› ve toplumsal kaoslar yaratacak kadar önemli sorunlara yol açmas› nedeniyle yeni bir askeri

tehdit unsuru haline gelmesi ve sonucunda meskûn mahallerde askeri vakalar›n giderek artmas›. Nükleer ve kimyasal

silahlar›n daha fazla kullan›lmas› ve bunun sonucunda kaynaklardan uzun süre yoksun kalma, hayat› idame flartlar›n›

daha uzun sa¤layabilme gibi özelliklerin öne ç›kmas›. Tehdit alg›lar›n›n, gerek kullan›lan silah çeflitlerinden gerekse

devaml› de¤iflebilen co¤rafi flartlardan dolay›, daha fazla de¤iflken seyretmesi, olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

“Ilgaz-ms” arac›, 2030 y›l› için öngördü¤ü bu senaryo dâhilinde belirledi¤i, savunma-tehdit-hareket-enerji ihtiyaçlar›na

karfl› yenilikçi çözümler sunmaktad›r. Alternatif enerji kaynaklar›ndan günefl, rüzgar ve indüktif enerji üretme 

yöntemleri ile kurgulanan “Ilgaz-ms” arac›, yak›n gelece¤in teknolojik savunma sistemleri olan elektro-manyetik z›rh

sistemi, manyetik silah donan›mlar›, elektronik kamuflaj, termal görünmezlik gibi bir çok yenilikçi teknolojiyi

bünyesinde bar›nd›rmak üzere flekillenmifltir.
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Ö¤renci Kategorisi 3’üncüsü
EREN ÖZDEM‹R, ‹stanbul Teknik 

Üniversitesi, Makina Mühendisli¤i

Bölümü Ö¤rencisi

Rumuz: EREN987

Kategori: Ö⁄RENC‹

Kat›l›m Durumu: B‹REYSEL KATILIM

FNSS Timsah
FNSS Timsah konsepti, hafif z›rhl› 

tekerlekli askeri araç s›n›f›nda, her

türlü ortamda en yüksek verimi 

sa¤layabilecek flekilde tasarlanm›flt›r.

Tropik araziler, çöller ve kayal›k

arazilerde, dar yollarda yüksek

hareket ve manevra kabiliyetine sahip

olup, derinlik fark› gözetmeksizin

nehir, göl veya batakl›k alanlar›

rahatl›kla geçebilmektedir. Arac›n

ayn› s›n›ftaki rakiplerine göre 

en üstün özelli¤i, donan›m de¤ifltirmesine gerek

kalmadan, rahatl›kla amfibik özelliklerini 

kullanabilmesidir. Bu ortamlarda hareketi sa¤layabilmek

için 2 adet inboard jet motoru kullanan araç, rakiplerine

göre daha az güç tüketerek, daha fazla itifl elde 

etmektedir. Araç, monokok gövde yap›s› sayesinde, 

yüksek balistik korumaya sahip olup, V fleklindeki 

gövdesi sayesinde, may›nlara karfl› da dirençlidir. 

Arac›n yap›s›, de¤iflik silah sistemleri ve donan›mlar›n

kullan›lmas›na da izin vermektedir. Bütün bu özellikleri

ile FNSS Timsah konsepti, baflta Türk Silahl› Kuvvetleri

olmak üzere, birçok ordunun kendi s›n›f›ndaki tüm

ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek kapasiteye sahiptir.



T OBB-ETU Koordinatörü Ziya Sülünme taraf›ndan “Ortak
E¤itim Program›”na iliflkin k›sa bir tan›t›m›n ard›ndan
ilk olarak söz alan Meclis Baflkan› Küçükseyhan, KDV

Kanunu’nun 13/f maddesine iliflkin de¤ifliklik önerileri ve
“Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016” dokü-
man›na, savunma sanayisi olarak sunduklar› görüfl ve öneri-
ler hakk›nda kat›l›mc›lar› bilgilendirdi. Küçükseyhan’›n sunu-
munda yer verdi¤i eylem önerileri flunlar oldu:
� Elektronik, gömülü yaz›l›m, mekatronik, MEMS, elektro

optik, radar ve bilgi güvenli¤i gibi savunma sektöründe 
kazan›lm›fl teknolojilerin, kamu projelerinde kullan›lmas›,

� Otomotiv sektörü ile savunma sektörünün özdefllefltirilmesi,
otomotiv sektörünün, “elektronik ve gömülü yaz›l›m” 
konusunda savunma sektörü ile entegre çal›flmas›n› 
sa¤layacak bir alt yap›n›n oluflturulmas› için Sanayi ve 
Ticaret Bakanl›¤› ile TÜB‹TAK’›n ortak çal›flmas›,

� Uzay, ulafl›m, enerji vb. gibi kilit teknoloji alanlar›nda, 
Ar-Ge projelerinin oluflturulmas› ve bu projelerin yerli ana
yüklenicilerin liderli¤inde KOB‹’lerin de kat›l›m› ile
yürütülmesi,

� Savunma sanayisinde kazan›lm›fl teknolojilerin, çift amaçl›
kullan›m›n› esas alan Ar-Ge projelerinin, geri dönüflsüz
olarak (TEYDEB gibi) desteklenmesi,

� Teknoloji bar›nd›ran yüksek bedelli kamu ihalelerinde, 
yurt d›fl› firmalara, sanayi kat›l›m/offset yükümlülü¤ünün
getirilmesi,

� Belirli büyüklü¤ün üzerindeki kamu alanlar›nda, savunma
sanayisinde oldu¤u gibi Ar-Ge’ye dayal› tedarik yönteminin
uygulanmas›,

� Savunma sektöründe kullan›m alan› bulan yerli ürünlerin
sivillefltirilmesi ile ilgili olarak çal›fltaylar düzenlenmesi ve
savunma sanayisinin kabiliyetleri ile sivil kullan›m 
ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi,

� Belirli büyüklü¤ün üzerindeki kamu al›mlar›nda, savunma
sanayisinde oldu¤u gibi, tedarikçinin sanayiye yüzde 2 
Ar-Ge ifl pay› vermesi,

� TEYDEB ve San-Tez proje planlamalar›nda belirtilen 
mevcut stratejiyi destekleyecek yaklafl›mlar›n 
benimsenmesi ve farkl› sektörler aras›nda Ar-Ge 
ifl birli¤inin özendirilmesi.

Kamu ihale kanununu üzerine de ›srarla durduklar›n› vurgu-
layan Küçükseyhan, yerli istekliler lehine yüzde 15 oran›na ka-

dar fiyat avantaj›n›n sa¤lanmas› için devaml› aray›fl içerisinde
olduklar›n› belirtti. 2 Aral›k 2008 tarihli ve 27072 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanan 2008/20 say›l› Baflbakanl›k Genelge-
si’nde, bütün kamu, kurum ve kurulufllar›n›n kamu ihale ka-
nununu uygulamas› gerekti¤inin belirtildi¤ini aktaran Küçük-
seyhan, yerli istekliler lehine yüzde 15’e kadar fiyat avantaj›
sa¤lanmas› konusunda, idarelerce ihale doküman›na hüküm-
ler konulabilece¤inin de mümkün oldu¤unu söyledi.

Hedef Yüksek Teknoloji
Küçükseyhan’›n ard›ndan söz alan SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yö-
netim Daire Baflkan› Zübeyde K›n Ça¤layan, haz›rlad›klar›,
Teknoloji Yönetim Stratejisi 2011-2016 doküman›n› anlatt›. Bu
çal›flmada iki ana amaca odakland›klar›n› belirten Ça¤layan,
bu kapsamda, ilk olarak teknoloji kazan›m› odakl› Ar-Ge pro-
jelerine yönelmek istediklerini belirtti. Di¤er amac›n ise, Türk
Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› ve re-
kabetin sürdürülmesi oldu¤unu söyledi. 
Teknoloji yönetim çal›flmalar›nda 3 ana kriterin oldu¤unu
vurgulayan Ça¤layan, bunlar›n;
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Savunma Sanayi Meclisi’nin 20’inci

toplant›s›, 22 Nisan’da, Ankara’da yap›ld›. Meclis Baflkan› Y›lmaz Küçükseyhan

taraf›ndan, meclisin dönem içi çal›flmalar›n›n anlat›ld›¤› etkinlikte, SASAD Genel

Sekreteri Kaya Yazgan da savunma sanayimize iliflkin 2010 y›l› verilerini sektörle

paylaflt›. Toplant›da, Baflta Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar olmak üzere,

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) temsilcilerinin sunumlar› da ilgiyle izlendi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com - Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com

Savunma Sanayimizde
Hedefler fiimdilik (!) Afl›ld›
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� Tedarik projelerinin hedef ve ihtiyaçlar› ile uyum,
� ‹leriye dönük teknoloji altyap›s› oluflturma hedefi ve 
� Sanayi, üniversite, araflt›rma enstitüleri ve KOB‹’ler

aras›nda ifl birlikleri içermesi oldu¤unu belirtti. 
Tedarik ile birlikte bafllat›lan Ar-Ge projelerinin çok geç kald›-
¤›n› söyleyen Ça¤layan, tedarik aflamas›n›n çok daha öncesin-
de, planl› ve sistematik bir yaklafl›mla de¤erlendirme yap›l-
mas› gerekti¤ini belirtti.
Teknoloji kazan›m yol haritas› hedeflerinin, TSK’n›n ihtiyaçla-
r› do¤rultusunda ihtiyaç duyulan teknolojik taban›n kazan›l-
mas› oldu¤unu belirten Ça¤layan, bunun için SSM ve ihtiyaç
makam›n›n alt sistem bileflen ve teknoloji projelerini gerçek-
lefltirme yönünde çal›flmas› gerekti¤ini vurgulad›. Bu yol hari-
tas› için 120 adet yurt içi gelifltirme projesini incelediklerini
belirten Ça¤layan, buradan 1000 civar›nda alt sistem/bile-
flen/teknolojiye ulaflt›klar›n› aktard›. Ayr›ca bu çal›flma içeri-
sinde, hangi teknolojilerde yurt d›fl› ba¤›ml›l›¤›n bulundu¤u ve
bunlar içerisinde, önceli¤in hangi teknolojilerde oldu¤una yö-
nelik de bir puanlama oluflturduklar›n› söyleyen Ça¤layan, bu
çal›flmalar sonucunda, 105 adet flemsiye Ar-Ge projesine
ulaflt›klar› ve tematik alanlarda 12 adet Mükemmeliyet A¤›
(MÜKNET) belirlediklerini kaydetti. Bu a¤lar:
1- Otonom Sevk ve ‹dare

2- ‹leri Malzemeler

3- Uzay

4- Enerji ve ‹tki

5- Alg›lay›c›lar

6- Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer Teknolojiler

7- Modelleme ve Simülasyon

8- Elektronik Harp

9- Tahrip Teknolojileri

10- Muhabere

11- Komuta Kontrol ve Bilgi Teknolojileri

12- Mikro ve Nano Teknolojiler

FNSS taraf›ndan düzenlenen MIL. DESIGN 2011 Askeri Kara
Araçlar› Tasar›m Yar›flmas›n› da di¤er ana yüklenici firmalar›-
m›z›n uygulamas›n› istediklerini belirten Ça¤layan, araflt›rma
teflvikleri konusunda da çal›flmalar› olaca¤›n› belirtti. Ça¤la-
yan, 2012 y›l›nda faaliyete bafllamas› ön görülen ‹stanbul Tek-
nopark ile Türkiye’nin yüksek teknolojide önde gelen ülkeler-
den birisi olmas›n› hedeflediklerini de ekledi.

Sanayileflmede Yeni Yap›lanma
Ça¤layan’›n ard›ndan kürsüye ç›kan SSM Sanayileflme Daire
Baflkan› Sedat Güldo¤an ise sanayileflme ve offset stratejisi
konusundaki geliflmelerden bahsederek, güncellenen Sanayi
Kat›l›m› ve Offset Yönergesi’ni anlatt›. Sektöre dair, bilanço ve
personel yap›s› gibi bilgileri biraz daha detayl› olarak toplama-
ya bafllad›klar›n› belirten Güldo¤an, SSM’nin ç›kaca¤› ihaleler-
de, bu bilgileri resmi olarak isteyeceklerini ve bunu oluflturu-
lacak bir veri taban›nda toplayacaklar›n› aktard›. Bu vesile ile
Güldo¤an, savunma sektörünün küresel anlamda nereye git-
ti¤ini görmek ve hem sektör baz›nda hem de firma baz›nda
al›nmas› gereken tedbirleri mümkün oldu¤u kadar erken tes-
pit etmek istediklerini söyledi. Bu kapsamda Güldo¤an, faali-
yet alanlar›n›, Sektörün Stratejik Yönetimi ve Sanayi Kat›l›m›
ve Offset’in Yönetimi olarak ikiye böldüklerini ve SSM’deki ya-
p›lanmalar›n› da de¤ifltirerek Havac›l›k ve Uzay Sektör Müdür-
lü¤ü, Makina ve Gemi ‹nfla Sektör Müdürlü¤ü ve Elektronik
Yaz›l›m Sektör Müdürlü¤ü fleklinde yeni flube müdürlükleri
oluflturduklar›n› anlatt›.
2007 y›l› itibari ile offset yönergesini de¤ifltirdiklerini belirten
Güldo¤an, bu kapsamda, offset uygulamalar›na sanayi kat›l›-
m›n›n (S/K) ve dolay›s›yla yerli sanayi faaliyetlerinin de dahil
edildi¤ini belirtti. Sanayi kat›l›m› ve offset uygulamalar›n›n içe-
risinde A, B ve C kategorileri bulundu¤unu belirten Güldo¤an,
A kategorisinin yap›lan tüm iflleri, B kategorisinin ihracat› ve C
kategorisinin de teknoloji transferini ifade etti¤ini paylaflt›. 103
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Savunma Sanayisi Cirosu (Dolays›z) Savunma Sanayisi ‹hracat›

SSM Ar-Ge ve Teknoloji 
Yönetim Daire Baflkan› 
Zübeyde K›n Ça¤layan

SSM Sanayileflme Daire Baflkan› 
Sedat Güldo¤an



Ancak teknolojinin pek transfer edilemedi¤inin anlafl›lmas›
üzerine, kendi teknolojimizi yaratmak üzere, yerli firmalardan
da C kategorisinde taleplerinin olaca¤›n› ekledi. Buradaki
amaçlar›n›n ise yap›lacak Ar-Ge yat›r›mlar›na, bu offsetler
üzerinden de bir miktar kaynak yaratmak istediklerini anlatan
Güldo¤an, yeni düzenleme ile “sanayileflme plan›” ad› verilen
daha kapsaml› bir enstrüman› da devreye soktuklar›n› söyle-
di. Bu plan kapsam›nda, sanayileflme ifllerinin daha derli top-
lu bir hale getirildi¤ini belirten Güldo¤an, burada ayr›ca yan
sanayi ve KOB‹ tan›m›n›n da daha net olarak yap›ld›¤›n› pay-
laflt›. KOB‹’nin devlet dokümanlar›nda tan›mland›¤›n›; fakat
yan sanayi tan›m›n›n tam anlafl›lmad›¤›n› belirten Güldo¤an,
özellikle belli büyüklükteki firmalar›n birbirlerine verdi¤i iflle-
ri yan sanayi ve KOB‹ kategorisinden ç›kartmak amac› ile böy-
le bir düzenleme yapt›klar›n› ve bu konular›, as›l olarak tekli-
fe ça¤r› dosyalar›nda belirleyeceklerini aktard›.

Beklenen Veriler Aç›kland›
Sektörün 2010 y›l› performans›na iliflkin veriler ise SASAD Ge-
nel Sekreteri Kaya Yazgan taraf›ndan aç›kland›. Türk Savunma
Sanayisinin, TSK’ya veya yurt d›fl›na yapt›¤› toplam sat›fllar›

ifade eden dolays›z sat›fllar›n, 2010 y›l›nda yüzde 18’lik art›flla
2 milyar 730 milyon dolar boyutuna ç›kt›¤›n› belirtti. Savunma
sanayisi ihracat›na bak›ld›¤›nda ise yüzde 5 azalma gördükle-
rini belirten Yazgan, bunun nedeni olarak da ekonomik kriz
nedeniyle birçok ülkede savunma bakanl›klar›n›n bütçelerini
k›smas› oldu¤unu gösterdi. 2011 y›l›nda ise büyük bir ihracat
beklentisi içerisinde olduklar›n› ekledi.
Sektörün ihracat bölgelerine yönelik verilerini 2 y›ld›r topla-
d›klar›n› belirten Yazgan, bu veriler sonucunda Kuzey Ameri-
ka, Avrupa, Orta Do¤u ve Uzak Do¤u’nun, Türkiye’nin büyük
savunma ihracat pazarlar› oldu¤unu aktard›.
Sunumu esnas›nda Ar-Ge harcamalar› konusuna da de¤inen
Yazgan, 2009 y›l›nda sektörün toplam Ar-Ge harcamas›n›n 505
milyon dolar civar›nda oldu¤unu, bu y›l ise yüzde 32’lik büyük
bir art›flla, 666 milyon dolara ulaflt›¤›n› belirtti. Fakat bu sü-
reçte, firmalar›n öz kaynaklar›ndan ay›rd›¤› Ar-Ge miktar›n›n
2009 ve 2010 y›llar›nda azald›¤›n› aktaran Yazgan, bu azalma
e¤iliminin devam etmesinin sak›ncal› olabilece¤ini söyledi.

Önemli Olan Hedeflere Kal›c› Olarak 
Ulaflabilmek
Toplant›da son olarak söz alan Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar, 2010 y›l› verileri ›fl›¤›nda savunma sanayimizin
performans›n› de¤erlendirdikten sonra, savunma sanayimiz-
deki yeni döneme dair ipuçlar› verdi.
Rakamlar›n sektördeki geliflmeyi ortaya koydu¤unu söyleyen
Bayar, SSM’de yürütülen proje say›s›n›n 250’ye ulaflt›¤›n› ve
toplamda da 27 milyar dolarl›k bir sözleflme portföyüne eriflil-
di¤ini belirtti. Genel Maksat Helikopter Tedarik ve JSF projele-
rinin bu verilere dahil olmad›¤›n› ekleyen Bayar, bu rakamla-
r›n, asl›nda daha da yüksek oldu¤unu ifade etti.
As›l hedefin TSK’ya çeflitli yetenekler kazand›r›lmas› oldu¤unu
vurgulayan Bayar, sektörün olgunluk seviyesinin de kazand›r›-
lan bu yeteneklerle ölçülmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi. Bayar,
konuyla ilgili olarak flunlar› söyledi: “Nihai kullan›c› bir ürünü
yurt d›fl›ndan da alabilir. Yurt içinden almakla ne fayda sa¤l›yor?
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Sektörün Ar-Ge Harcamas›

Sektörün 
‹hracat Bölgeleri

Cironun 
Alt Sektörlere Da¤›l›m›

‹hracat›n 
Alt Sektörlere Da¤›l›m›

Sektörün ‹hracat Bölgeleri

(Yeflil renk: Öz kaynaklardan yap›lan harcama, Mavi renk: D›fl kaynaklardan yap›lan harcama,
K›rm›z› renk: Toplam harcama)

SASAD Genel Sekreteri Kaya Yazgan



Art›k bunu ölçme zaman› geldi. TSK, bize bir avans verdi bir sü-
re verdi, sab›rla bekliyor. Kaynaklar›n› bu alana aktard›. Milli ve
özgün yapal›m diye. Bunun art›k sonuna geldik. Art›k ürünlerin
ç›kmas›, teslim edilmesi ve kullan›lmas› gerekiyor.”
Yap›lan Ar-Ge harcamalar› ve ciro gibi verilerin asl›nda girdi-
ler oldu¤una de¤inen Bayar, önemli olan›n ise bu girdiler ›fl›-
¤›ndaki ç›kt›lar oldu¤unu ve as›l de¤erlendirmenin buna göre
yap›lmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi. Bayar flöyle devam etti: “An-
cak bunu yapt›¤›m›z zaman Türkiye’de savunma sanayisi sek-
törünü reel olarak tarif edebiliriz. Ç›kan ürün nedir ve bu ürün
rekabetçi midir, standartlara uygun mudur hatta dünyada bu-
lacaklar›n›zdan daha da iyi midir? Bence en önemli ölçütümüz
bu olmal›. Bunu, SASAD’a ve meclisimize söylüyorum. Zor;
ama böyle ölçmemiz gerekiyor ki bu iflin kayna¤›n› bize veren
ve beklentilerini bize söyleyen ve gerçek ihtiyac› olan bir ku-
rum bundan fayda alaca¤›n› görsün.
2010 y›l›nda, mesela deniz alan›nda, art›k bu noktaya ulaflt›¤›-
m›z› düflünüyorum. Tamamen Türkiye’de tasarlanan Yeni Tip
Karakol Botu’nun Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›m›za teslimat-
lar› sürüyor. Teknede, bütün ana ve kritik teçhizat Türkiye’de
üretilmifl. Kritik olmayan her fley de Türkiye’de üretilmifl. Yüz-
de 70’e varan bir yerlilik var. ‹thal bir tek ana makine var,
onunla ilgili de çal›flmalar›m›z devam ediyor.”
Sektör performans›na iliflkin olarak da SSM’nin stratejik pla-
n›nda belirtilen yüzde 50 yurt içi katk› oran› hedefinin afl›ld›¤›
bilgisini de kat›l›mc›larla paylaflan Bayar, yüzde 52,1 oran›na
ulafl›ld›¤›n› söyledi. Ancak bu oran›n net olmad›¤›na ve gidile-
cek daha çok yolumuz oldu¤una dikkat çeken Bayar, “Bu oran

içinde ithal malzeme de var. Bunun içini gerçekten doldura-
caksak Ar-Ge’nin ve yan sanayinin çok güçlü hale gelmesi ge-
rekiyor.” dedi.
‹hracattaki, 2010 y›l›ndaki düflüfle de de¤inen Bayar, FNSS’nin
Malezya kontrat› ve ASELSAN’›n Birleflik Arap Emirlikleri kon-
trat› gibi konular›n devreye girmesiyle ihracatta büyük bir ar-
t›fl olaca¤›n› belirtti. Bu sayede stratejik plandaki, 1 milyar do-
larl›k ihracat hedefine de ulafl›laca¤›n› da sözlerine ekledi.
TOBB Savunma Sanayi Meclisi’nin bir sonraki toplant›s›n›n ise
Eylül ay›nda yap›lmas› planlan›yor.

Savunma Sanayii Müsteflar› 
Murad Bayar
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“Suriye ve Libya poli-
tikam›zda de¤iflik-
lik diye bir durum

söz konusu de¤il. ‹lgili ta-
raflara ilk gün ne söylediy-
sek bugün de ayn› durum-
day›z. Söylediklerimizi,
Trablus’un tam olarak an-
lamad›¤›n› görmekten üz-
günüz. Özellikle Mistra’da
yaflan›lanlar› onaylamam›z
mümkün de¤ildi. Suriye’de
de reform sürecinin en sa-
mimi takipçisi biziz. Suri-
ye’yi kendimizden ay›ra-
may›z...”
“Güneydo¤u’daki demokra-
tik geliflimden tatminsizlik
duyanlar›n, sorunu kendi
için kullanmaya al›flm›fl
bölge politikac›lar› oldu¤u-
nu düflünüyorum... Sokak-
taki insanlar kendi dillerin-
de yafl›yorlar ve televizyon-
lar›n› seyrediyorlar; de-
mokratik bir ülkenin vatan-
dafl› olman›n onurunu tafl›-
yorlar. Özgürlükler ile gü-
venli¤i dengeleyip etkin
devleti yap›land›rmak, siya-
setin meflruiyet zeminidir.
Burada bütün partilere ifl
düflüyor...”
D›fliflleri Bakan› Prof. Dr.
Ahmet Davuto¤lu ile etkin
seçim kampanyas›n›n ara-
s›nda d›fl politika sohbeti
f›rsat› yakalamak önemli...
Prof. Dr. Davuto¤lu’na pek
çok soru yönelttim. Bunlar-
dan hassas olanlar›n› “off
the record”, yani yaz›lma-
mak kofluluyla yan›tlamay›
tercih etti. Afla¤›da ise Tür-
kiye'nin içinde yaflad›¤› böl-
ge ve Türk d›fl politikas›n›n
ana çizgileriyle ilgili yan›t-
lar›n› bulacaks›n›z…

Suriye’de De¤ifltik mi?
“Suriye’yi geliflmeler karfl›-
s›nda yaln›z b›rakmak, poli-
tikam›zda köklü de¤iflim ya-
fland›¤› yolundaki iddialar
yanl›flt›r. Suriye’yi bir bütün
olarak önemsiyorum. Türki-
ye olarak bu noktada yeni
bir durumla karfl› karfl›ya-
y›z. Bir yanda sokaktaki
Arap insan›n›n sevgisini, di-
¤er yanda yönetimlerin gü-
venini kazanm›fl bir Türkiye
var art›k. Bu, çok zor ulafl›-
labilecek bir durumdur ve
bize önemli sorumluluklar
yüklüyor. Bu nedenle Suri-
ye’yi izleyebilece¤i reform
yolunda çok samimi olarak
destekliyoruz; di¤er yandan
sokaktaki insan›n kötü mu-
amele görmesine sessiz
kalmayaca¤›m›z› da aktar›-
yoruz. Araplar art›k kat›l›m-
c› siyasi yap› istiyorlar. Buna

kim karfl› ç›kabilir? Bunun
için bölgede demokratik ge-
çifl sürecine ihtiyaç var. Biz
yönetimlere, meselenin sa-
dece bir güvenlik meselesi
olarak alg›lanmamas› ge-
rekti¤ini, özgürlükler-gü-
venlik dengesinin muhafa-
zas›n›n siyasi meflruiyetin
temeli oldu¤unu anlat›yo-
ruz. Biz Suriye’yi Türki-
ye’den ayr› bir ülke olarak
görmüyoruz. Bak›n, Antal-
ya’da muhaliflerin yapt›¤›
toplant›y› önleyemezdik,
çünkü buras› bir demokrasi
ve bu tür toplant›lar için izin
al›nmas› gerekmiyor. Türk
hükümetini elefltiren ya-
banc› kurulufllar›n toplant›-
lar› da topraklar›m›zda ya-
p›labiliyor. Biz bunu
fiam’daki muhataplar›m›za
örneklerle anlatt›k. Toprak-
lar›m›zda yap›lan bir toplan-

t›ya, aran›lan suçlular ve te-
rörist unsurlar bulunmad›¤›
sürece, müdahale edeme-
yece¤imizi söyledik. Anlad›-
lar. Devam›nda, yine Antal-
ya’da, bu kez Suriye yöneti-
mi yanl›lar› bir araya geldi,
onlara da kar›flmad›k...”

Libya’da 
Son Durum Ne?
“Libya’da da bütün çaba-
m›z, kan dökülmesinin ön-
lenmesi ve ülkenin bar›flç›
bir geçifl süreci yaflamas›y-
d›. Bu çerçevede, gerek
Trablus’taki Kaddafi yöneti-
miyle gerek Bingazi’deki
muhalefet ile sa¤l›kl› iliflki-
miz var. Son dönemde,
Trablus’un, özellikle sivil
ölümlerine dönük uyar›lar›-
m›z› samimi de¤erlendir-
medi¤ini gördük; bu neden-
le baz› kararlar ald›k. Özel-
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“‹srail Görecek, Ö¤renecek...”
“Hep söylüyoruz... Demokratik bir devlette, hükümetin, sivil toplum örgütlerine
ne yapacaklar›n› söyleme gibi bir yetkisi yok... E¤er Mavi Marmara yola 
ç›karsa ‹srail bu kez dikkatli olmal›... Geçen y›l yaflan›lanlar›n tekrar›n› 
kabul etmek mümkün de¤il. ‹srail, Do¤u Akdeniz’de istedi¤i gibi hareket 
etmeyi, istedi¤i yere müdahaleyi do¤al hak görüyor. Bu tür bir hakka sahip de¤il.
Her yere müdahale edemeyece¤ini görür, ö¤renir...”
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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likle Mistra’daki geliflmele-
ri kabul etmemiz mümkün
de¤ildi. fiu anda, Libya için
haz›rlad›¤›m›z yol haritas›,
bütün dünya devletlerinin
masas›nda ve önemle de-
¤erlendiriliyor. Biraz za-
man alacak; ama sorunun
bu yol haritas› çerçevesin-
de çözülece¤ini tahmin edi-
yoruz...”

‹srail ile Yeni Bir 
Kriz mi?
“Israrla söylüyoruz. Türkiye
demokratik bir ülkedir, bir
sivil toplum örgütünün na-
s›l hareket edece¤ini hükü-
met söyleyemez. Bu aç›kla-
mam›z samimidir. E¤er
Mavi Marmara tekrar yola
ç›kacaksa, bizim önlerine
geçmemiz mümkün de¤il-
dir. Son aç›klamalar›mda,
M›s›r’›n Gazze ile olan Re-
fah s›n›r kap›s›n› açt›¤›n›
hat›rlat›yorum. Bu sadece
bir hat›rlatmad›r, müdaha-
le de¤ildir. E¤er yola ç›kar-
sa, bu kez ‹srail çok dikkat-
li olmal›... Geçen y›l ulusla-
raras› sularda yaflan›lan
trajedinin tekrarlanmas›n›
kabul etmemiz mümkün
de¤ildir. Buna izin vereme-
yiz. ‹srail, bölgede, istedi¤i
yerde, istedi¤i unsura, iste-
di¤i gibi müdahale hakk›na
sahip de¤ildir. Do¤u Akde-
niz’de, her türlü müdahale-
yi kendinde hak olarak gö-
rüyor. Böyle bir hakk› yok...
Bu politikaya devam eder-
se, her yere istedi¤i gibi
müdahale edemeyece¤ini
görür, ö¤renir.”

Güneydo¤u’da 
D›fl Tahrik Var m›?
“Güneydo¤u’da yaflan›lan-
lar, Türkiye’nin önemli bir
sorunudur, ama asla yu-
muflak karn›d›r diye nitele-
mem. Bu sorunu kullana-
rak Türkiye’ye tuzaklar
kurmak isteyen, k›flk›rtma-
lar› haz›rlayan unsurlar ol-
du¤unu düflünebiliriz. Ama
bunlara haz›rl›kl› olmal›y›z
zaten. Görevimiz bu. Türki-
ye, bölgede demokratik sü-

reci kararl›l›kla yürüten bir
devlet. ‹nsanlar kendi dille-
rinde yafl›yorlar, kendi dil-
lerinde televizyonlar›n› izli-
yorlar, siyasete müdahale
asla yok. Ama hala tatmin-
sizlikten söz ediliyor. Tat-
min olmayan kim? Bölge-
deki sorunu kullanarak si-
yaset yapmaya al›flm›fl un-
surlar. Sokaktaki insan ise
bu tür bir iç gerilimin tara-
f› de¤il. Demokratik aç›l›-
m›n insanl›k onuru anlam›-
na geldi¤ini biliyor. Burada
özgürlükler, milli birlik ve
güvenlik meselesinin den-
gesi önemlidir. Bu neden-
le, Türkiye, bütün siyasi
partilerin ulusal mutaba-
kat› içinde, bir yeni anaya-
saya sahip olmal›d›r. De-
mokratik yolla seçilmifl bir
parlamento, özgürlükçü
anayasa yapmal›d›r. Bu,
bütün partilerin ortak so-
rumlulu¤udur.”

Çözümü Ne Önlüyor?
“Biz, korkuyla politika üre-
temeyiz. Yani ekonomide,
d›fl politikada ve yaflam›n
bütün alanlar›nda gösterdi-
¤imiz baflar›l› yükseliflin,
bir tak›m dünya güçlerini
rahats›z edebilece¤i ve bize
karfl› baz› komplolar kuru-
labilece¤i düflüncesiyle ha-
reket edemeyiz. Bir gün ba-
fl›m›za bir bela sar›labilir
diye ç›tay› afla¤›ya çekeme-
yiz. Siyasette suya sabuna
dokunmad›¤›n›zda, hasm›-
n›z olmaz; ama baflar›s›z
kal›rs›n›z. Güneydo¤u’yu bu
tür komplo giriflimlerinin
merkezi olarak asla gör-
müyorum. Dikkatli olmaz-
san›z, herkes her fleyi ya-
pabilir. Ama mesela, biz
sorunun demokratik çözü-
münde, 2007 y›l›nda çok
önemli ad›mlar at›yorduk.
Birden Da¤l›ca bask›n› ile
karfl›laflt›k ve o bask›n, yü-
rümekte olan demokratik
süreci bugünlere kadar
uzanan bir zaman diliminde
çok etkiledi. Bask›n› yapan›,
onun arkas›ndakini anla-
mak önemlidir.”

Temmuz 1995’te, dünya televizyonlar›, kanl› bir sava-

fl›n sürdü¤ü Bosna-Hersek topraklar›ndan kaynak-

lanan garip bir propaganda görüntüsüne sahne oluyor-

du. Görüntüde, nihayet ele geçirilen Bosna Kasab› la-

kapl›, dönemin Bosna’daki S›rp kuvvetlerinin komutan›

Ratko Mladiç vard› ve yan›nda duran küçük Bosnal› ço-

cu¤un yana¤›n› okflay›p ona çikolata verirken görülü-

yordu.

Çocu¤un ad› ‹zzettin Aliç’di. Mladiç’in emriyle, aralar›n-

da çocuklar›n da bulundu¤u, 8000 Bosnal› erke¤in öl-

dürüldü¤ü Srebrenica katliam›ndan birkaç gün sonra

yaflan›yordu bu propaganda görüntüsü. Asl›nda, öldü-

rülen 8000 masum sivilin aras›nda, ‹zzettin Aliç’in ba-

bas› da bulunuyordu.

Avrupa tarihinin, ‹kinci Dünya Savafl› y›llar›nda, Nazile-

rin gerçeklefltirdi¤i Yahudi soyk›r›m›ndan bu yana, gör-

dü¤ü en korkunç etnik temizlik harekât›n›n hayatta ka-

lan tan›klar›ndan biriydi küçük Aliç. Bugün 24 yafl›nda

genç bir adam ve 1995 yaz›nda yaflad›klar›n›n travma-

s›yla hayata tutunmaya çal›fl›yor.

Aliç, o günü flöyle anlat›yor: “Prohici kasabas›nda yafla-

n›lan çat›flmalardan sonra, babam, iki a¤abeyim, an-

nem ve k›z kardefllerimle Srebrenica’ya kaçt›k. Henüz 8

yafl›ndayd›m. Birden kameralar ç›kt› geldi ve bir tak›m

adamlar bizlere çikolata vereceklerini söylediler. O s›-

rada, Mladiç bana yaklaflt›, çikolata verdi, ben hiçbir fley

anlamam›flt›m, verdi¤i çikolatay› yedim. Sonra, ailemin

bayan üyeleriyle birlikte Tuzla’daki mülteci kamp›na

kaçt›k, geride b›rakt›klar›m›z› ise S›rplar öldürdüler.”

Aliç, flu anda iflsiz. ‹nflaatlarda çal›flarak yaflam›n› kaza-

n›yor. Aile olarak tekrar Prohici’ye dönmüfller. Tam 15

y›ll›k bir kaç›fltan sonra ele geçirilen ve Lahey’deki ‹n-

san Haklar› Mahkemesi’ne hesap vermeye haz›rlanan

Ratko Mladiç için söyledikleri çok net: “Hepimiz Sreb-

renica’daki katliam›n as›l sorumlusunun Mladiç oldu-

¤unu biliyoruz. Hesap vermeli. Hem de en a¤›r flekilde.”

‹zettin Aliç, yaflad›¤› ac›lar› bir kenara b›rakarak, Mla-

diç’in yakalanmas›ndan hemen sonra, ilk kez Srebreni-

ca “soyk›r›m an›t›na” gidebildi ve katliamda ölmüfl in-

sanlar için dua edebildi. 24 yafl›ndaki genç adam›n bü-

tün yaflam› boyunca tafl›yaca¤› izler, bir katliam lideri-

nin çikolatas›yla bafllam›flt›.
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So¤uk Savafl y›llar›nda,
Sovyetler Birli¤i’ne karfl›

kurulan NATO, özellikle Lib-
ya’daki geliflmeler çerçeve-
sinde, dünyan›n en gerici re-
jimleriyle ifl birli¤i yapan bir
savunma örgütü konumuna
sürüklendi. Avrupa Birli¤i-
ABD ittifak›n›n, Libya’ya dö-
nük stratejisinde giderek öne
ç›kan kurum, alt› petrol zen-
gini fleyhli¤in oluflturdu¤u
Körfez Ülkeleri ‹flbirli¤i Kon-
seyi oldu.
Suudi Arabistan, Katar, Ku-
veyt, Bahreyn, Birleflik Arap
Emirlikleri ve Umman tara-
f›ndan oluflturulan Konsey,
‹slam âleminin en tutucu re-
jimlerini bar›nd›r›yor. Söz ko-
nusu alt› ülke, krall›k ve
fleyhlikler taraf›ndan yöneti-
liyor ve halen Tunus ve M›-
s›r’da bafllay›p bütün Arap
ülkelerine yay›lan demokrasi
hareketinden en çok korkan
ülkelerin bafl›nda geliyor.
Söz konusu Konsey, son ola-
rak, Bahreyn’de yükselen
demokrasi hareketine karfl›
ortak askeri harekât düzen-
lemesiyle dikkat çekti. Bah-
reyn fieyhi’nin, ülkesindeki

fiii göstericilere karfl› yeterli
gücü sergilememesi üzerine,
bu ülkeye, Sünni-radikal
(Vehhabi) Suudi Arabistan’›n
askerleri girdi ve göstericile-
re atefl açt›lar. Ayn› Suudi
Arabistan’›n ve di¤er fleyhle-
rin, son olarak Libya ve Suri-
ye’deki liderlere, “halk›n›z›n
sesini dinleyin” mesajlar›
iletmeleri ise dikkat çekti!
Bahreyn’deki özgürlük ve de-
mokrasi hareketini, “fiii nite-
likli ve ‹ran taraf›ndan 
desteklendi¤i” gerekçesiyle
tankla ezen Konsey, Bat›l› ül-
keler taraf›ndan da kabul
gördü. Buna karfl›l›k Libya’ya
dönük askeri harekât ile Su-
riye üzerindeki bask›lar da
devam ediyor. Katar merkez-
li El-Cezire televizyonunun,
özellikle Libya ve Suriye olay-
lar›nda sürekli yanl›fl ve yön-
lendirilmifl habercilik yapma-
s› dikkat çekiyor. Dünya pet-
rol rezervinin yüzde 45’ini
topraklar›nda bar›nd›ran
Körfez ülkeleri ile dünyan›n
en geliflmifl demokrasileri
olarak adland›r›lan Avrupa
Birli¤i ve ABD aras›ndaki bu
siyasi yak›nl›k, dikkat çekiyor.

Katar ve Birleflik Arap Emir-
likleri, Libya’ya dönük hava
harekât›na savafl uçaklar›yla
kat›ld›lar. Libya’ya dönük,
günlük maliyeti yaklafl›k 500
milyon dolar› bulan askeri
operasyonun, yine zengin
Arap devletlerinin fonlar›n-
dan karfl›land›¤› da biliniyor.
Buna karfl›l›k, Libya lideri
Kaddafi’nin y›k›lmas› halin-
de, ülke yönetimini ele geçi-
recek olan Bingazi’deki mu-
halefet gruplar›n›n, daha
flimdiden, Libya petrollerinin
pazarlanmas› konusunda
Katar ile gizli bir anlaflma
yapt›klar› da bildiriliyor.
Konsey ülkelerinden Katar,
Kuveyt, Bahreyn ve Birleflik
Arap Emirlikleri, 2004 y›l›nda
kurulan ‹stanbul ‹fl Birli¤i ‹ni-
siyatifi’nin üyeleri olarak da
tan›n›yorlar. Birleflik Arap
Emirlikleri son olarak, NATO
Karargâh› nezdinde bir büyü-
kelçilik açma karar› alan ilk
Arap devleti oldu.

Önce, 2 May›s günü, Pa-
kistan’›n zenginlerinin

yaflad›¤›, askeri akademisi-
nin bulundu¤u bir da¤ kasa-
bas›nda El-Kaide terör ör-
gütünün efsanevi lideri Usa-
me bin Ladin, bir Amerikan
askeri harekât›yla öldürül-
dü. Harekât, iki soruyu bir-
den gündeme getirdi:
1. Usame bin Ladin gibi, çok
ünlü bir terör lideri, nas›l ol-
du da Pakistan Ordusunun
bu kadar güçlü oldu¤u bir
kasabada bar›nabildi?
2. Amerikal›lar nas›l oldu da
Pakistan Ordusunun haberi
olmadan bu tür bir askeri
operasyonu gerçeklefltire-
bildiler?
Bu sorular yan›t›n› ararken,
bu kez, 22-23 May›s günle-
rinde, Karaçi’deki donanma
üssüne sald›r› düzenlendi.
Militanlar üsse girdiler, tam
16 saat boyunca askerler ile
çat›flt›lar, dördü öldürüldü,
10 asker de kay›p verildi. Bu
geliflme, Pakistan Ordusu-
nun kendi donanma üssünü
bile korumaktan aciz olup
olmad›¤› tart›flmas›n› yaratt›.
Ve devam›nda yaflan›lan bir
gazeteci cinayeti, ülkeyi
aya¤a kald›rd›. Genç gazete-
ci Seyid Salim fiarzad, Pa-
kistan Ordusu ve istihbarat
örgütünün, El-Kaide terör
örgütü ile olan garip iliflkile-
rinin peflindeydi. Ona göre;
Karaçi’deki sald›r›, donan-
ma ile terör örgütü aras›n-
daki gizli bir pazarl›¤›n suya
düflmesinden sonra yaflan-
m›flt›. Seyid Salim, bu yaz›-
s›ndan sonra çok önemli
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NATO’nun fieyhler ile ‹fl Birli¤i

Amerikan Silah›na Yat›r›m!
Financial Times gazetesi, son araflt›rmas›nda, ABD’nin petrol zengini Körfez Konseyi ülkelerine toplam
123 milyar dolarl›k silah sat›fl›na haz›rland›¤›n› bildirdi. Bu sat›fl›n aslan pay›, toplam 67,8 milyar dolar
ile Suudi Arabistan’a ait olacak. Birleflik Arap Emirlikleri, 35,6 milyar dolar, Umman 12,3 milyar dolar ve

Kuveyt de 7,1 milyar dolarl›k Amerikan silah› alacaklar. Bölgeye ayr›ca, özellikle ‹ran’a karfl› güvenlik
için, özel bir füze savunma sistemi de yerlefltirilecek.

Körfez Ülkeleri ‹flbirli¤i Konseyi
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Avrupa Birli¤i (AB) dönem baflkanl›¤›n›n Polonya’ya geçme-
si, bir süredir sorunlar›yla bafl bafla b›rak›lm›fl Do¤u Avru-

pa ülkelerinin yeniden önem kazanmas›na neden olacak.
1Temmuz itibariyle 6 ay süreyle AB baflkanl›¤›n› yürütecek ül-
kenin D›fliflleri Bakan› Radoslax Sikorski’nin yapt›¤› aç›klama-
lar, Avrupa’n›n üç önemli geliflmeye sahne olaca¤›n› gösterdi.
1. Demokratikleflme sürecinde, AB’nin “Bat›l›” üyelerinden çok
önemli destekler sa¤layan eski Do¤u Avrupa ülkeleri, son dö-
nemlerde ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar›yla bafl bafla
kalm›fl durumdalar. Do¤u Avrupa demokrasilerinin kökleflme-
si için yeni bir plan uygulanacak.
2. AB’nin Rusya ile iliflkileri stratejik önem tafl›yor. Avrupa-
Rusya iliflkilerinin yeniden tan›mlanmas› ve s›cak iliflkiler a¤›-
n›n kurulmas› sa¤lanacak.
3. AB, yüksek enerjisine ra¤men, Orta Do¤u ve Kuzey Afri-
ka’daki geliflmelerden uzakta duruyor. Avrupa’n›n yeni dönem
demokrasilerine daha çok destek sa¤lamas› için elden gelen
yap›lacak.
Koyu bir Katolik ülke olarak bilinen Polonya, Türkiye’nin AB tam
üyelik sürecine en so¤uk bakan ülkelerden biri olarak da adlan-
d›r›l›yor. Bu nedenle Sikorski’nin aç›klamalar›nda Türkiye’den
hiç söz etmemesi, buna karfl›l›k, Balkanlar’da bafllayan nor-
malleflme süreci çerçevesinde, H›rvatistan’›n AB üyesi olmas›
yolunda son imzalar›n at›labilece¤ini söylemesi, dikkat çekti.
Polonya, ayn› zamanda, yak›n komflular› Ukrayna ve Moldo-
va’n›n da AB entegrasyonunu destekliyor. Sikorski, bu iki ül-
kenin H›rvatistan ile benzer durumda olmad›¤›n›, tam üyelik
için yapmalar› gereken çok ifl oldu¤unu söylemekle yetindi.
Sikorski, Avrupa’n›n enerji hatlar›n›n yeniden planlanmas›n›n
bafllamas› gerekti¤ini de vurgulad›¤› aç›klamas›nda, AB ortak
savunma sisteminin yap›land›r›lmas›n›n tarihi önemde oldu-
¤unu da vurgulad›.
AB ülkelerinin, son dönemde Libya’da yürütülen askeri ope-
rasyonlarda tam olarak a¤›rl›klar›n› koyamad›klar›n› belirten
Sikorski, Avrupa savunma sisteminin belirli karargâhlar ze-
mininde yarat›lmas› gerekti¤ini de söyledi.
Bilindi¤i gibi, Avrupa savunma sistemi, NATO alt yap›s›n›n des-
te¤ini gerektiriyor. NATO üyesi Türkiye, AB üyesi K›br›s Rum
kesiminin varl›¤› nedeniyle NATO’nun alt yap›s›n›n, AB askeri
yap›lanmas›nda kullan›lmas›n› düzenli olarak veto ediyor.

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Haziran 2011

ölüm tehditleri ald›¤›n› du-
yurdu. Fakat sistem onu ko-
rumad›, ortadan kayboldu,
az sonra da iflkence görmüfl
cesedi bulundu.
‹nsan haklar› savunucular›,
El-Kaide ve Taliban’›n Pakis-
tan gizli servisi ISI ile olan
özel iliflkilerini konu alan bir
kitab› da bulunan genç gaze-
tecinin, Pakistan derin dev-
leti taraf›ndan öldürüldü¤ü-
nü savundular.
Pakistan Ordusu, ülkede, So-
¤uk Savafl y›llar›nda kazand›-
¤› üstünlü¤ü koruyan bir ya-
p›ya sahip. ABD’den akan as-
keri yard›mlar, sivillerin de-
¤il, askerlerin elinde ve bu
yard›mlar›n tam olarak nere-
ye harcand›¤› bilinmiyor. Or-
du, ayn› zamanda ülkede si-
yaseti düzenleyen ve kendisi-
ne ait flirketler ile de büyük
bir ekonomik güce sahip olan
bir yap› gösteriyor. Ülkenin
önde gelen gazetecilerinden
Zahid Hüseyin, Pakistan Or-
dusunun sahip oldu¤u gayri-
menkul flirketi ve di¤er sana-
yi yat›r›mlar› nedeniyle ifl ba-
fl›ndaki generallerin nas›l
zenginlefltiklerini belgeleriy-
le ortaya döken bir gazeteci
ve flu sözleri ülkede bir tar-
t›flman›n alevlenmesine yol
açm›fl durumda: “Pakistan
halk› bu kadar fakirlik içinde
yaflar ve minik bebekler bile
açl›k ve bak›ms›zl›ktan ölür-

ken neden askere bu kadar
yat›r›m yap›yor, ülke kaynak-
lar›n›n önemli bir bölümünü
ulusa hesap verme zorunlu-
lu¤u olmayan generallerin
eline veriyoruz?”
1999-2008 y›llar› aras›nda,
bu soruyu sordu¤u için dö-
nemin askeri lideri Pervez
Müflerref’in bas›n toplant›la-
r›na kat›lmas› da yasaklanan
Hüseyin, radikal fikirlere
e¤ilimli bir ordunun kontro-
lündeki Pakistan’›n, ayn› za-
manda nükleer bombaya da
sahip oldu¤una dikkat çeki-
yor. Ülkenin önde gelen si-
yasi eylemcilerinden avukat
Esma Cihangir’e göre; Pa-
kistan Ordusunun sahip ol-
du¤u flirketlerin piyasa de-
¤erleri, 10 milyar dolar› ge-
çiyor ve ayn› ordu, ülke ça-
p›nda 5 milyon hektar arazi-
ye sahip! Bir baflka araflt›r-
mac› Ayfle S›dd›ka’ya göre
ise bu durum Pakistan Or-
dusu için berbat bir k›s›r
döngü yaratm›fl durumda:
“Ben Pakistan Ordusunun
siyasetin içinden s›yr›lmas›-
n›n kolay olmayaca¤›na ina-
n›yorum. Bunu söyleyenler
var; ama ordunun ekonomik
ç›karlar› bunu engelliyor.
Ordu önce ekonomik ç›kar-
lar› için siyasetin içine gir-
miflti, flimdi ekonomik ç›kar-
lar› siyasetin içinden ç›kma-
s›n› engelliyor…”

Avrupa’n›n 
Rusya ile Özel ‹liflkisi

Pakistan’da, Ordunun
“Perde Arkas›”
Sorgulan›yor
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Sovyetler Birli¤i’nin y›k›l-
mas›ndan sonra, özellikle

Orta Asya’daki enerji denk-
lemlerinde a¤›rl›klar›n› koyan
iki devlet, Rusya ve ABD’ye
yeni bir ortak geldi: Hindis-
tan. Büyüyen ekonomisi ne-
deniyle her geçen gün biraz
daha “enerji ba¤›ml›s›” olan
bu dev ülke, Kazakistan ve
Özbekistan ile pefl pefle im-
zalad›¤› anlaflmalarla Orta
Asya’daki “büyük enerji oyu-
nunun” yeni oyuncular›ndan
biri haline geldi.
Bölgedeki geliflmeler, Hin-
distan Baflbakan› Manmohan
Singh’in Nisan ay› ortalar›n-
daki Kazakistan ziyaretiyle
bafllad›. Singh, Kazakistan li-
deri Nursultan Nazarbayev
ile bir stratejik ifl birli¤i an-
laflmas› imzalad›. Bu anlafl-
ma, enerji alan›ndaki ifl birli-
¤ini, siber teknolojilerin ortak

geliflimini ve ileri teknoloji
alan›nda ifl birli¤ini kaps›yor.
Kazakistan’›n Hazar Denizi
k›y›lar›ndaki yeni oluflturulan
Satpayev petrol ve do¤al gaz
alan›n›n yüzde 25 hissesi de
bu anlaflmalar çerçevesinde,
Hindistan Petrol fiirketi’ne
geçti.
Bu anlaflmalar listesinin en
önemli noktalar›ndan birini
de Kazakistan’›n, Hindistan’›n
nükleer yak›t ihtiyac›n› karfl›-
lama karar› oldu. Hindistan,
halen 20 nükleer santrale sa-
hip ve bu say›n›n önümüzdeki
y›llarda daha da artmas› bek-
leniyor. Kazakistan ise dün-
yan›n en büyük uranyum ma-
deni alanlar›na sahip.
Hindistan’›n Orta Asya’ya dö-
nük ata¤›n›n ikinci bölümü,
May›s ay›n›n sonlar›nda ger-
çekleflti. Özbekistan lideri ‹s-
lam Kerimov Yeni Delhi’de,

Baflbakan Singh ile bir dizi ifl
birli¤i anlaflmas› imzalad›. Bu
anlaflmalar›n en önemlisi, iki
ülkenin petrol flirketlerinin,
Özbekistan ve Orta Asya’daki
di¤er ülkelerde petrol-do¤al
gaz arama faaliyetleri için
imzalad›klar›yd›. Hindistan,
özellikle, Özbekistan’›n Kara-
kalpak bölgesinde yeni ortaya
ç›kar›lan 70 milyar metre-
küplük do¤al gaz ile yak›ndan
ilgileniyor ve bu bölgenin ça-
l›flmalar›n› yürütmek istiyor.
Bu arada Hindistan, k›saca
TAPI olarak tan›mlanan
Türkmenistan-Afganistan-
Pakistan-Hindistan do¤al gaz
boru hatt›n›n da en h›zl› flekil-
de yaflama geçirilmesi için

çal›flmalara a¤›rl›k verdi.
Türkmenistan, Türkiye üze-
rinden Avrupa’ya uzanacak
NABUCCO do¤al gaz boru
hatt› konusundaki yavafllama
nedeniyle TAPI’ye artan bir
flekilde a¤›rl›k veriyor. Hin-
distan’›n, Orta Asya’ya dönük
güvenlik endiflelerinin bölge
devletleriyle ayn› olmas›,
önemli bir avantaj olarak de-
¤erlendiriliyor. Hindistan ve
Orta Asya cumhuriyetleri,
Kazakistan, Türkmenistan,
Özbekistan ile K›rg›zistan, Af-
ganistan-Pakistan çizgisinde
güçlenen radikal ‹slamc› ha-
reketleri kendilerine karfl›
geliflen en büyük siyasi risk
olarak de¤erlendiriyorlar.

Orta Do¤u’da derinleflen siyasi istikrars›zl›k, Kuzey Afrika

ve Nijerya’da yaflan›lan çalkant›lar ve Venezuela’da büyü-

yen kriz, Rusya’n›n dünya enerji dengelerine hakim olmas›na

neden oldu. Her geçen gün üretim kapasitesini artt›ran ve ar-

t›k Avrupa’n›n alternatifsiz enerji sa¤lay›c›s› haline gelen Rus-

ya’n›n dev enerji flirketi Gazprom’un, 2011 y›l›ndaki toplam ge-

lirinin 72,4 milyar dolar düzeyinde olaca¤› tahmin ediliyor!

Gazprom, dünya petrol ve do¤al gaz enerji fiyatlar›ndaki art›fl-

la paralel olarak Rusya topraklar›ndaki rezervlerin ç›kar›lma-

s› teknolojilerini de yeniledi. Bu nedenle, Gazprom, toprak al-

t›ndaki depolama tesislerinin kapasitesini de 2015 y›l› itibariy-

le iki misline ç›karma karar› ald›. Gazprom, depolama konu-

sundaki en stratejik ad›m›, Avusturya topraklar›nda yapt›. Bu

ülkedeki depolar›ndan, H›rvatistan, Slovenya, Slovakya, Ma-

caristan, Almanya ve ‹talya pazarlar›na do¤rudan pompalama

yapma olana¤›n› buldu. fiirket S›rbistan ile yapt›¤› anlaflma

çerçevesinde, S›rbistan, Bosna-Hersek ve Macaristan pazar›-

na dönük sat›fl› da bu ülkedeki depolar›ndan yapmaya bafllad›.

Rusya, bugün, Avrupa Birli¤i ekonomilerinin ihtiyac› olan do-

¤al gaz›n yüzde 41’ini tek bafl›na sa¤l›yor. Rusya, Sovyetler

Birli¤i döneminde çizilmifl olan do¤al gaz boru hatlar› harita-

s›n› ise yeni siyasi geliflmeler çerçevesinde yeniden yap›lan-

d›r›yor. Bu geliflmenin etkiledi¤i iki ülke, Polonya ve Ukrayna.

Rusya’n›n do¤rudan Balkan ülkelerine yönlendirdi¤i “Güney

Ak›m›” projesi, Ukrayna’y› devre d›fl› b›rak›yor. Önümüzdeki

ekim ay›nda devreye al›nmas› beklenilen Kuzey Ak›m› ise Po-

lonya topraklar›n› bofla ç›kar›yor. Polonya, afl›r› bat› yanl›s›

tutumu ile öteden beri Moskova’y› rahats›z eden bir yap›ya

sahip. Ukrayna ise, siyasi aç›dan istikrars›zl›k tafl›yor ve özel-

likle k›fl aylar›nda, sürekli Rusya’ya zorluk ç›kart›yor.

Bu iki yeni boru hatt› tercihi, ayn› zamanda Rusya’ya önemli

bir siyasi üstünlük sa¤l›yor. Güney Ak›m› sayesinde Moskova,

ABD’nin istemedi¤i bir güçle Balkanlar’a dönüyor. Kuzey Ak›-

m› ise Rus-Alman stratejik ifl birli¤inin sembolü haline geli-

yor. Bu arada, Orta Asya ve Hazar bölgesi do¤al gaz kaynak-

lar›n› Türkiye üzerinden Avrupa ekonomilerine tafl›mas›

planlanan, bu yap›s›yla da Rusya’ya ciddi bir alternatif olufltu-

ran NABUCCO projesinin gelece¤inin tehlikeye girmifl olma-

s›, Rusya’y› bölgede daha da güçlendirmifl bulunuyor. Vladi-

mir Putin’in, Rusya’y› dünya sahnesine tekrar güçlü bir flekil-

de tafl›ma projesinin iki önemli aya¤› gerçekleflmifl durumda.
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Yeni “Büyük”
Oyuncu: Hindistan

Enerji ‹mparatoru Rusya’n›n Dönüflü
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Türkiye ile Rusya’n›n
stratejik ittifak›na sahne

olan Karadeniz Bölgesi,
ABD’nin, bölgedeki bir bafl-
ka NATO ülkesi üzerinden
gerçeklefltirdi¤i stratejik
atak ile sars›ld›. Washing-
ton kaynaklar›, füze kalkan›
projesine so¤uk bakan ve
iki önemli komflusu, Rusya
ve ‹ran ile dostluk zeminin-
deki iliflkilerini riske sok-
mak istemeyen Türkiye, bir
süredir ABD’nin Karadeniz
üzerindeki emellerinin kar-
fl›s›ndaki en önemli güç ola-
rak görünüyordu.
ABD, bu kez, Karadeniz’e
Romanya üzerinden a¤›rl›-
¤›n› koymay› tercih etti.
Ulaflt›rma Komutan› Org.
Duncan McNabb’in may›s
ay› bafl›nda gerçeklefltirdi¤i
Bükrefl ziyareti sonras›nda
yaflan›lan bir dizi geliflme,
Moskova’n›n gerginlik me-
sajlar›na neden oldu. Org.
McNabb’in ziyareti s›ras›n-
da, Amerikan Ordusunun
Irak ve Afganistan harekâ-
t›nda kullan›lmak üzere iki
askeri üs talebinde bulunan
Washington, bunlar› kolay
elde etti.
Amerikan Ordusu art›k, Mi-

hail Kogalniceanu Havali-
man› ile Köstence Liman›’n›
hava ve deniz harekât›n›n
bir parças› olarak kullana-
bilecek. Söz konusu iki üs-
se, Irak ve Afganistan aske-
ri harekât› için gerekli des-
tek malzemenin indirilece-
¤i, bu iki ülkede görevli
Amerikan askerlerinin de
ayn› rota üzerinden Avru-
pa’ya aktar›lmas›n›n sa¤la-
naca¤› ifade ediliyor.
ABD-Romanya ikili anlafl-
mas›, bu iki üsle s›n›rl› kal-
mad› ve Romanya, toprak-
lar›na füze kalkan› sistemi-
nin yerlefltirilmesini kabul
eden ilk bölge ülkesi oldu.
Romanya D›fliflleri Bakanl›-

¤›, bu yeni geliflmenin, ABD
ile Romanya aras›nda zaten
sürmekte olan ikili stratejik
ifl birli¤inin do¤al sonucu
olarak kabul edilmesi ge-
rekti¤ini savundu. D›fliflleri
Bakanl›¤›, Romanya’n›n, or-
tak füze savunma sistemin-
de en önemli rollerden biri-
ni oynamakta kararl› oldu-
¤unu da vurgulad›.
3 May›s günü yaflan›lan bu
stratejik geliflmeden bir
gün sonra, Moskova’dan ya-
p›lan aç›klamada ise Ro-
manya’daki geliflmelerin
çok yak›ndan izlendi¤i belir-
tildi. Rus D›fliflleri aç›kla-
mas›nda, “Rusya, bölgesel
olarak nükleer savunma

gücünde zafiyet yaratacak
geliflmelere sessiz kalma-
yacakt›r” da denildi. Mosko-
va, ABD-Romanya anlafl-
mas› sonras›nda, Washing-
ton’un gelifltirdi¤i savunma
sisteminin, do¤rudan Rus-
ya’y› hedef almad›¤›n› ispat-
lamas›n›n art›k vazgeçilmez
bir gerçek oldu¤unu da be-
lirtti.
Rusya’n›n stratejik araflt›r-
ma camias›n›n önemli isim-
lerinden donanma eski ko-
mutanlar›ndan Oramiral (E)
Viktor Kravchenko, Karade-
niz bölgesini ilgilendiren bu
geliflme sonras›nda, Rus-
ya’n›n mutlaka Sivasto-
pol’daki askeri üssünü ve
Karadeniz’deki donanmas›-
n› güçlendirmesi gerekti¤i-
ni savundu.
Rusya, son olarak, Suri-
ye’deki geliflmeler çerçeve-
sinde, güneye dönük askeri
yap›lanmas›nda ciddi endi-
fle tafl›yor. Suriye’de rejim
de¤iflikli¤i yaflanmas› halin-
de, Lazkiye’deki donanma
üssünü kaybetme riski bu-
lunan Rusya’n›n, Karade-
niz’deki dengelere karfl› çok
hassas olmas›n›n normal
oldu¤u da vurgulan›yor.
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Karadeniz’de ABD’den Stratejik Atak
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