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Savunma Sanayimiz Podyuma Ç›k›yor: IDEF 2009
IDEF’e özel olarak haz›rlad›¤›m›z bu say›m›zda; Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar ve
TSKGV Genel Müdürü Korg. (E) Engin Alan gibi Türk Savunma Sanayisi’nin rotas›n› belirleyen
önemli isimlerin yan› s›ra ASELSAN, HAVELSAN ve Alp Havac›l›k gibi sektörün önde gelen 
firmalar›n›n üst düzey yetkililerini de sizlerle buluflturduk.

Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar, hem yurt içinde hem de yurt d›fl›nda 
savunma sanayimizin güven kazand›¤›n› söyledikten sonra, dikkat edilmesi gereken 
notalar›n alt›n› çizdi. Gücümüzü aflmamam›z gerekti¤ine vurgu yapan Bayar, özellikle 
projelerde yaflanacak geliflmelerin içeride oluflan bu güveni sarsma tehlikesi 
bulundu¤una dikkat çekti.

Bayar’›n verdi¤i bilgiler, epeyce bir süredir üzerinde çal›fl›lan hava savunma sistemlerine ve
genel maksat helikopterine iliflkin durumun bu y›l içerisinde netleflece¤ine ve Savunma
Sanayii ‹cra Komitesi’nde ilgili kararlar›n al›naca¤›na iflaret ediyor.

Bu arada merakla bekledi¤imiz Taktik ‹HA projesine iliflkin yar›flta, Kale-Baykar ya da 
Vestel Savunma firmalar›ndan hangisinin ipi gö¤üsleyece¤ini de çok yak›nda ö¤renece¤imizi
de söyleyelim. Mart ay› sonunda yap›lmas› planlanan uçufllar›n 2 ay kadar ertelenmesi 
bizleri biraz daha merakland›rsa da May›s ay› içerisinde hangi taraf›n çözümünün daha iyi
oldu¤unu hep birlikte görece¤iz.

Korg. (E) Engin Alan’la gerçeklefltirdi¤imiz söyleflide ise özellikle IDEF’e ›fl›k tutmay›
amaçlad›k. Kat›l›mc›lara “Avrasya’da Buluflal›m” fleklinde seslenen Korg. (E) Alan, 
TSKGV olarak IDEF arac›l›¤›yla savunma sanayisi alan›nda bölgede bir sinerji yaratmak
istedikleri mesaj›n› verdi.

IDEF’in Yenilikleri
Özellikle yerli firmalar›m›z› ve kabiliyetlerini öne ç›kard›¤›m›z bu say›m›zda, IDEF’te
sergilenecek yeniliklerin sadece bir bölümüne bu say›m›zda yer verebildik. ASELSAN’›n 
en yeni projeleri, TUSAfi’›n özgün ürün projelerinin son durumu, TÜB‹TAK’›n yenilikleri,
HAVELSAN’›n GENES‹S’i, M‹LGEM’in Sonar Dom’u… Bu konulardan sonuncusu d›fl›ndakilere
iliflkin detaylara sayfalar›m›zda hâlihaz›rda genifl bir flekilde yer verdi¤imiz için, k›saca
M‹LGEM’in sonar domundan bahsetmekte yarar var.

IDEF’te sergilenmesi beklenen sonar domun gelifltirilmesinde ONUK-BG ‹fl Ortakl›¤›, 
STM, ‹TÜ, TÜB‹TAK ve M‹LGEM Proje Ofisi gibi kurum ve kurulufllar›n ifl birli¤i söz konusu.
Hem yap›sal hem de akustik aç›dan birçok zorluk içeren ve fiber takviyeli plastik kompozit
malzemelerin kullan›ld›¤› bu proje kapsam›nda, hâlihaz›rdaki en güncel teknolojiye sahip 
bir sonar domun üretilmesi ve M‹LGEM’de kullan›lmas› hedefleniyor.

fiimdilik daha fazla detaya girmeyip, sürprizleri IDEF’e b›rak›yoruz. Ziyaret edemeyen 
okuyucular›m›z da üzülmesin. Yaklafl›k 20 kiflilik bir ekiple takip edece¤imiz IDEF 2009’u,
Haziran say›m›zda tüm detaylar› ile ele alaca¤›z. Haziran say›m›z›n özel dosya konusu ise
deniz karakol uçaklar› olacak.

Tüm okuyucular›m›z› IDEF’te, 9’uncu salondaki 919B numaral› stand›m›za bekliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR       
Genel Yay›n Yönetmeni
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““AAss››ll  öönneemmllii  oollaann  vvee  mmeemmlleekkeettii  tteemmeelliinnddeenn  yy››kkaann,,  hhaallkk››nn››  eessiirr  eeddeenn,,  
iiççeerriiddeekkii  cceepphheenniinn  ssuusskkuunnlluu¤¤uudduurr..””  
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Takvimler 14 Nisan 2009

Sal› gününü gösterdi¤inde,

‹stanbul’da Harp

Akademileri’nde bir araya

gelen, büyük ço¤unlu¤u Türk

bas›n›n›n önde gelen isim-

lerinden oluflan topluluk,

TSK’n›n bir numaral›

komutan›n›n a¤z›ndan, bu 

kurumun, Türk demokrasisine

olan ba¤l›l›¤›n› ve onu koruma

kararl›l›¤›n› dinleme f›rsat›

buluyordu.

Konuflmas›n›n henüz bafllang›ç

noktas›nda “Her ülkede karar

mekanizmalar›n›n nas›l

iflleyece¤i, asker ve sivil

aras›ndaki yetki ve sorumluluk-

lar›n nas›l paylafl›laca¤›, o

ülkelerin anayasa ve

yasalar›nda belirtildi¤i flekilde

olmaktad›r. Bu hususta, siyasal

ve kurumsal kültür, güvenlik

ortam› ve toplumsal alg› da

belirleyici özelli¤e sahiptir. Bu

nedenle, sivil-asker iliflkileri,

ülkelerin kendine özgü flartlar›

dikkate al›narak incelen-

melidir.” diyen Orgeneral 

‹lker Baflbu¤’un TSK’ya dönük

sistemli “y›pratma” politikas›na

dönük uyar›lar› önemliydi:

“Bahsetti¤im önyarg›l›

yaklafl›mlardan birincisi,

demokratl›k kisvesi alt›nda

TSK’y› y›pratmak amac›yla

TSK’ya karfl› sistematik

Laiklik
Demokrasinin
Gücüdür
Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤’u 
dinlerken, Türkiye’de y›llard›r süren bir propaganda
mekanizmas› gözlerimin önünde… 
“Cumhuriyeti” korumak için var gücüyle çal›flanlar› 
“demokrasi düflman›” ilan eden, flifreleri 
yabanc› ellerde bir propaganda kampanyas›n›n 
aman vermez sloganlar›…
Ve Türk Silahl› Kuvvetleri 
(TSK)’y›, Türk demokrasisinin 
bir numaral› engelleyicisi 
ilan etmekte, ona karfl› 
yürütülen sistemli kampanyay› 
“demokratikleflme-sivilleflme” 
olarak aktarmakta 
kararl› beyin kimyalar›…
Ardan ZENTÜRK
a.zenturk@savunmahaber.com
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muhalefet yap›lmas›

demokrasimizi 

gelifltirmeyecektir. Bu

ço¤ulculukla ifade 

edilebilecek veya 

aç›klanabilecek bir husus

de¤ildir. Ayn› flekilde Silahl›

Kuvvetleri, demokrasinin

geliflmesinde, ço¤ulculu¤un

toplumsal bir boyut 

kazanmas›nda engelleyici bir

kurum olarak göstermek de

yanl›flt›r. ‹kincisi ise, 

toplumumuzun özellikle 

mütedeyyin kesimlerini 

etkilemek amac›yla TSK’y› 

din karfl›t› olarak gösteren

kötü niyetli propaganda 

kampanyalar›d›r. Ancak,

toplumumuzun mütedeyyin

kesimleri bu propagandaya

itibar etmemektedir.

Ordusunu sevmekte ve 

güvenmektedir. Çünkü bu

asker, Türk milletinin bizatihi

kendisidir. Ayn› hassasiyetlere

sahiptir. Kim ne derse desin,

Türk milletinin ordusu halkt›r,

halktand›r, halk içindir.”

Pekiyi neden bu y›pratma

kampanyalar›? Neden TSK

gibi, yap›lan bütün kamuoyu

araflt›rmalar›nda ülkenin en

güvenilir kurumu ç›kan bir

yap›ya bu sald›r›lar?

Bu sorunun yan›t›n› almak 

için Orgeneral Baflbu¤’un

konuflmas›n›n sonlar›nda yer

alan flu görüfllere iyi bakmak

gerekiyor: “Burada bir noktay›

hat›rlamam›z gerekir; bilindi¤i

gibi WEBER modernitenin

düflünürlerinden birisidir. Ona

göre modern organizasyon,

özgürleflmeye dayal›d›r. Sivil

örgütler ise girifl ve ç›k›fl›n

özgür iradeye ba¤l› oldu¤u,

gönüllülük temelinde iflleyen

aç›k örgütlerdir. Dinsel

cemaatler ise kapal› ve içe

dönüktür. Cemaate girifl ve

ç›k›fl çok farkl› dinamiklere

ba¤l›d›r. Bu koflullar alt›nda,

dinsel cemaatlerin, hele ç›kar

çevresinde örgütlenmiflse,

sivil toplum hareketi oldu¤unu

öne sürmek çok güçtür. Bu

düflünceye ra¤men, bugün de

baz› din eksenli cemaatler,

kendilerini demokratik alan›n

bir oyuncusu olarak takdim

etmekte ve çeflitli nedenlerle

de görünürde kendilerinin

güçlü bir konuma geldi¤ine

inanmaktad›rlar. Ancak bu

güç imaj› ve alg›s› yan›lt›c›d›r.

‹flte bu tip baz› cemaatler

hedeflerine ulaflmada 

kendileri için en büyük 

engel olarak TSK’y› 

görmektedir. Bunun için de,

her f›rsattan istifade ederek,

destekleyicilerinin de

yard›m›yla TSK aleyhine

faaliyetlerde

bulunmaktad›rlar. Bu 

yap›lanlara karfl›, hukuk

devleti kapsam›nda TSK’n›n

tepkisiz ve etkisiz kalaca¤›n›

düflünmek ise büyük

yan›lg›d›r.”

TSK’n›n, Atatürk’ün 1927

y›l›ndaki flu sözlerinden yola

ç›karak dini, ticari ve siyasi

amaçlar› do¤rultusunda kendi

ç›karlar› için kullananlara

karfl› olmas›, hedef tahtas›na

oturtulmas›na neden oluyor:

“Daha önce oldu¤u gibi, 

bugün de, milletlerin 

bilgisizli¤inden ve

ba¤nazl›¤›ndan yararlanarak

bin bir türlü siyasi ve kiflisel

amaç ve ç›kar sa¤lamak için,

dini alet ve araç olarak 

kullanmak girifliminde 

bulunanlar›n, içeride ve

d›flar›da varl›¤›, bizi bu konuda

söz söylemekten, ne yaz›k ki,

henüz uzak bulundurmuyor.”

Genelkurmay Baflkan›

Orgeneral ‹lker Baflbu¤’un 

bir askerden çok bir

akademisyen titizli¤i ile

haz›rlanm›fl konuflmas›nda,

laikli¤i, “ça¤dafl cumhuriyetin

olmazsa olmaz›”, yani

demokrasinin ana gücü olarak

tan›mlamas› da “liberal

demokrat” kanat ayd›nlar›

aç›s›ndan önemli bir örnek

oluflturuyordu:

“Türkiye Cumhuriyeti,

anayasam›zda aç›kça 

belirtildi¤i flekilde demokratik,

laik ve sosyal bir hukuk 

devletidir. Laik ve demokratik

devlet nitelikleri birbirini

tamamlamaktad›r. Asla birbiri

ile çeliflkili de de¤ildir. Bu iki

nitelik Türkiye’yi dünyada

farkl› ve güçlü konuma

getiren, Türkiye’ye özgün 

bir karakter kazand›ran 

niteliklerdir. Bu aç›dan, 

Türk toplumunun bütün 

bireylerinin bu niteliklerin

korunmas›nda, yaflat›lmas›nda

ve y›prat›lmamas›nda duyarl›

ve sorumlu davranmas› 

vatandafll›k görevidir.”

Laikli¤in olmad›¤› bir

demokrasi düflünülebilir mi?

Veya etnik ç›kar politikalar›n›n

öne ç›kt›¤› ulusal birlikteli¤in

ortadan kald›r›ld›¤› bir 

ortamda huzur ve güven

sa¤lanabilir mi?

Tabii ki hay›r…

O halde TSK, bir yanda Türkiye

Cumhuriyeti’nin ana zeminini

oluflturan laiklik, di¤er yanda

da yaflam varl›¤›n› yaratan

üniter yap›s›na dönük

sald›r›lar› gö¤üslerken ne

yap›yor? Demokrasiyi tehdit

mi ediyor, yoksa koruyor mu?

Orgeneral ‹lker Baflbu¤’un flu

sözleri bu önemli kurumun

demokrasiye olan ba¤l›l›¤›n›

sergilemesi aç›s›ndan çok

önemliydi:

“Cumhuriyetin muas›r

medeniyet seviyesinin üstüne

ç›kma hedefine ulaflabilmesi

için siyasal yönetim biçiminin

demokrasi olmas› da son

derece do¤ald›r. Çünkü 

modern bir cumhuriyet 

ancak demokrasi ile 

gerçeklefltirilebilir. 

Bu nedenle de demokrasi de

cumhuriyetimizin temel 

niteliklerinden biridir.

Demokrasi asl›nda, halk 

egemenli¤i ve halk iradesinin

siyasallaflmas›d›r. Buna

ra¤men siyaset bilimi 

literatüründe demokrasinin

ortak bir tan›m› olmad›¤› da

bilinmektedir. Bu konuda

tart›flmalar sürmektedir.

Tan›msal zorlu¤unun 

yan› s›ra demokrasinin sürekli 

kendisini zaman›n ruhuna ve

flartlar›na uygun olarak

yenileyen ve gelifltiren 

bir sistem oldu¤u da 

unutulmamal›d›r. Antik

Yunan’›n klasik demokrasi

anlay›fl›ndan, koruyucu

demokrasi anlay›fl›na, 

sosyal demokrasiden 

liberal demokrasiye ve

ço¤ulcu demokrasiye kadar

uzanan bir ortamdan 

söz edebiliriz. Önemli olan

demokrasinin olmazsa olmaz

koflullar› ve temel ö¤elerinin

neleri kapsad›¤›d›r. 

Bu çerçevede flunlar› ifade

edebiliriz:

- Kuvvetler ayr›l›¤›,

- Yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› ve

hukukun üstünlü¤ü,

- Ço¤ulculuk (Ço¤ulculuk,

temel hak ve özgürlüklerin

ço¤unlu¤a karfl› güvenceye

al›nmas›d›r.),

- Kurallar ve kurumlar rejimi

olmas›,

- F›rsat eflitli¤i,

- Ayn› zamanda haklar kadar

sorumluluklar rejimi olmas›. 

TSK; cumhuriyetin temel 

niteliklerinden birini oluflturan

demokrasi rejimine ba¤l›d›r 

ve sayg›l›d›r.”

Tabii ki, Genelkurmay

Baflkan›’n›n Türkiye’ye dönük

“etnik terör” konusunda

söyledikleri de önemlidir.

“Etnik siyaset” yapanlar› 

analizi, Türkiye’de etnik bir

hesaplaflman›n neden

yaflanmayaca¤›na iliflkin derin

inanc›…

Ama, 14 Nisan konuflmas›nda

ordunun demokrasiye olan

“koruyucu ba¤l›l›¤›n›” net

olarak tarif etmifl olmas› as›l

dönüm noktas›d›r.
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Yaz›l›m tabanl› telsizlerin
tasar›m ve üretiminde

dünyan›n önde gelen 
oyuncular›ndan olan 
ASELSAN, son y›llarda 
ihracat pazarlar›nda
kazand›¤› baflar›lar›n›n yan›
s›ra ülkemizin savunma
ihtiyaçlar› do¤rultusundaki
çal›flmalar›na da son h›z
devam ediyor. Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)
ile 14 Nisan tarihinde 

51,3 milyon dolar de¤erinde 
bir sözleflme imzalayan
ASELSAN, Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK) için yaz›l›m
tabanl› HF (High Frequency /
Yüksek Frekans) telsizleri
sa¤layacak. Bu anlaflma ile
yaz›l›m tabanl› telsiz
teknolojisinin ASELSAN
taraf›ndan TSK’ya ba¤l› 
tüm kuvvet birimlerinde
yayg›nlaflt›r›larak hava ve
deniz platformlar› üzerinde
de uygulanmas› ve bu
flekilde tüm kuvvetlerin
müflterek harekâtta 
kullanaca¤› ortak kriptolu 
ve elektronik harp 

korumal› telsiz çözümü
oluflturulmas› hedefleniyor.
Türkiye’nin ilk milli ve 
özgün HF telsizi olma 
özelli¤ine sahip olan 

yaz›l›m tabanl› HF telsizi,
TSK’n›n frekans atlamal› 
ve kriptolu uzun mesafe
muhabere kabiliyetini
artt›racak.

TSK Telsizde
ASELSAN’dan
fiaflm›yor

T ermal görüntüleme ve hedef tespit sistemleri 

alan›nda önde gelen firmalardan olan FLIR Systems,

Northrop Grumman’dan 4,1 milyon dolarl›k bir siparifl

ald›¤›n› aç›klad›. 6 Nisan 2009 tarihinde yap›lan 

aç›klamada; sipariflin BRITE Star(R) II çoklu hedef 

tespit sensör sisteminin düflük oranl› bafllang›ç üretim

safhas›n› kapsad›¤› ifade edildi. 2009 y›l› içerisinde 

teslim edilmeye bafllanacak sistemler, Northrop

Grumman’›n dikey inifl-kalk›fl kabiliyetli taktik insans›z

hava arac› MQ-8B Fire Scout’lara entegre edilecek. 

Öte yandan BRITE Star(R) II sistemine Amerikan

Donanmas› ve Deniz Piyadeleri’nden de yeni bir siparifl

geldi. Firmadan 15 Nisan 2009 tarihinde yap›lan 

aç›klamada, 11,4 milyon dolarl›k sipariflin BRITE 

Star(R) II sistemi için geçti¤imiz dönemde imzalanan 

125,3 milyon dolarl›k pakete ilave olarak al›nd›¤› ifade

edildi. Sözleflmeye göre FLIR Systems, 2010 y›l›

içerisinde bafllayaca¤› teslimatlar› 2011’de 

tamamlam›fl olacak.

FLIR Systems Yerini
Sa¤lamlaflt›r›yor
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Alman savunma devi Rheinmetall Defence’in, MASS
donanma karfl› tedbir sistemine bir siparifl de Kanada

Ordusu’ndan geldi. Rheinmetall’den 31 Mart 2009 
tarihinde yap›lan aç›klamada, Kanada Donanmas›’n›n
FELEX modernizasyon projesi kapsam›nda iyilefltirmeler
yap›lan Halifax s›n›f› f›rkateynlerine entegre edilmek 
üzere, MASS sistemini seçti¤i ifade edildi. Üretilecek 
olan sistemlerin 2010-2014 y›llar› aras›nda teslim 
edilece¤i ve proje kapsam›nda, 12 adet Halifax’›n 
MASS ile donat›laca¤› belirtiliyor. ‹lk olarak 2002 y›l›nda
hizmete giren MASS, hâlihaz›rda 9 ülkenin deniz kuvvetleri
taraf›ndan hizmete al›nm›fl bulunuyor. 130’dan fazla 
MASS lançeri; aralar›nda f›rkateyn, korvet, karakol 
botu ve may›n karfl› tedbir gemilerinin de oldu¤u 
15 farkl› su üstü platformuna entegre edilmifl durumda.
Piyasaya yeni girmesine karfl›n uluslararas› ihalelerde 
elde etti¤i baflar›l› sonuçlarla dikkat çeken MASS,
NATO’nun standart donanma karfl› tedbir sistemi olma
yolunda h›zla ilerliyor.

Halifax’lar MASS ile
Korunacak
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Türkiye ve Kore Cumhuriyeti aras›nda savunma sanayisi
alan›nda gerçeklefltirilen ifl birli¤i kapsam›nda önemli 

bir kilometre tafl› daha Nisan ay›nda geride b›rak›ld›. Kore
Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n ihtiyac›
çerçevesinde tedarik edilecek Elektronik Harp E¤itim Sistemi
(EHES)’in sat›fl sözleflmesi, HAVELSAN ve Kore
Cumhuriyeti’nin tedarik makam› (DAPA) aras›nda 16 Nisan
tarihinde imzaland›. Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül ve
beraberindeki heyetin de kat›ld›¤› bu imza töreni ile 25 May›s
2007 tarihinde DAPA taraf›ndan ilk kez duyurulan sözleflme
resmiyet kazanm›fl oldu. EHES,10 y›ld›r Türk Hava
Kuvvetleri’nin kullan›mda olan ve sürekli gelifltirilen
Elektronik Harp Test ve E¤itim Sahas› (EHTES) sayesinde
edinilmifl bilgi birikimi ve kabiliyetler sonucunda gelifltirildi.
Opsiyonlar yürürlü¤e girdi¤i takdirde 100 milyon dolar› 
geçebilece¤i belirtilen 96 milyon dolar de¤erindeki projenin 
3 y›lda tamamlanmas› planlan›yor. Proje, Türk Savunma
Sanayisi’nin öncü firmalar›ndan HAVELSAN’›n, CN-235 tam
uçufl simülatöründen sonra Kore Cumhuriyeti ile yürüttü¤ü
2’nci büyük proje olma özelli¤ini de tafl›yor. 27 Haziran 2006
tarihinde de Pakistan Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçlar› 

do¤rultusunda bir EHES’in kurulmas› için sözleflme 
imzalanarak sistem ilk kez ihraç edilmiflti. Baflar›yla devam
eden Pakistan EHES Projesi’nin 2009 y›l› sonlar›na do¤ru bu
ülkede kurulmas› öngörülüyor. EHES’in amac›, pilotlara
gerçe¤e yak›n tehdit ortam›nda e¤itim sa¤lamak, elektronik
harp sistemlerinin uçufl flartlar›nda fonksiyon ve etkinlik 
testlerini yapmak, elektronik kar›flt›rma ve “chaff” teknikleri
ile manevra usulleri gelifltirmek olarak tan›mlan›yor. 
Sistem; gerçek tehdit sistemleri, tehdit simülatörleri, 
komuta kontrol merkezi (mobil ve/veya sabit), 
enstrümantasyon, veri/ses haberleflme altyap›s›, 
referans sistemi (ACMI, referans radar› gibi), test ve 
bak›m laboratuvarlar› ve sinyal analiz sistemi gibi 
unsurlardan olufluyor. De¤iflen ihtiyaçlar çerçevesinde
EHES’e, yeni tehdit sistemleri ve tehdit simülatörleri de 
entegre edilebiliyor.

Yar›m asr› aflk›n bir süredir
görevde olan ve baflar›l›

tasar›m›yla dünyan›n dört 
bir yan›nda icra edilen
say›s›z harekatta görev 
alan C-130 nakliye uçaklar›,
yo¤un mesailerini 
sürdürebilmeleri için sürekli
bak›m ve modernizasyon
çal›flmalar›na tabi tutuluyor.
C-130 modernizasyonu
konusunda Türk Havac›l›k 
ve Uzay Sanayii A.fi. 
(TUSAfi) taraf›ndan
yürütülen Erciyes
Program›’yla birlikte 
önemli bir baflar› yakalayan
Türkiye, flimdi de

Kayseri’deki Türk Hava
Kuvvetleri 2’nci Hava ‹kmal
ve Bak›m Merkezi
Komutanl›¤› (2’nci
H‹BMK)’n›n özverili
çal›flmalar› sayesinde, 
bak›m faaliyetleri 
konusunda da hat›r› say›l›r
bir baflar› elde etti.
Pervaneli uçaklar›n ve 
bu uçaklar›n kulland›¤› 
turboprop motorlar›n bak›m
ve revizyon faaliyetlerini
yürütmenin yan› s›ra
yard›mc› teçhizatlar›n ve
pilotlar›n flahsi
teçhizatlar›n›n üretiminin de
yap›ld›¤› 2’nci H‹BMK, 

Lockheed Martin’in küresel
yetkili bak›m merkezleri
a¤›na kat›ld›. Bu geliflmeyle 
birlikte 2’nci H‹BMK,
Lockheed Martin’in Amerika,
Avrupa, Orta Do¤u ve
Güneydo¤u Asya’da yer alan
14 bak›m merkezi aras›nda
bu seviyeye ulaflan ilk ve tek
askeri tesis olma unvan›n› da
kazanm›fl oldu. Türk Hava
Kuvvetleri’nin, Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤›’n›n ve 
Lockheed Martin’in 
F-16 modernizasyon offset
program› çerçevesinde
oluflturdu¤u baflar›l›
ortakl›¤›n bir sonucu 

olarak de¤erlendirilen bu
geliflmeyle birlikte 
2’nci H‹BMK, bafllang›çta 
10 y›ll›k bir dönemi 
kapsayacak olan bak›m 
ifl birli¤ini de bafllatm›fl 
oldu. Bu sayede sahip
oldu¤u kabiliyet ve 
prosesleri sürdürerek 
C-130 müflterilerine 
gelecekte de hizmet 
vermeye devam edecek olan
2’nci H‹BMK, bölgemizdeki 
C-130 kullan›c›lar›n›n 
uçaklar›n› operasyonel
anlamda etkin k›lmak için
gerek duyduklar› en güncel
teknik verileri sa¤layacak.

Koreli Pilotlar da 
EHES’ten Geçecek

Kayseri C-130 Bak›m›nda Ön Saflardaki Yerini Al›yor
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Uluda¤’da kaybolan
kayakç› genç, 

‹stanbul’dan Ankara’ya
giderken Bolu Da¤›’nda
düflen ambulans helikopteri,
Zigana Da¤›’nda meydana
gelen ç›¤ felaketi ve son
olarak Muhsin Yaz›c›o¤lu’nun
da içerisinde yer ald›¤›
helikopterin zorlu hava
koflullar› yüzünden düflmesi...
Birbirinden ba¤›ms›z gibi
gözüken bu 4 olay›n da
asl›nda çok çarp›c› bir 
ortak noktas› var: Tüm bu 
talihsiz olaylarda kazazedeler,
kurtarma ekiplerinin yerlerini
zaman›nda tespit 
edememeleri sebebiyle 
hayatlar›n› kaybettiler. 
Bu gibi zor durumlarda 
kalabilecek kiflilerin 
güvenli¤ini artt›rmak ve 
kurtarma ekiplerini daha

donan›ml› hale getirmek için
kollar› s›vayan Globalstar
Avrasya firmas›, SPOT adl›
cihaz›yla kazazedelerin 
yerlerinin tespit edilememesi 
durumunu ortadan
kald›rmay› amaçl›yor.
Acil yard›m habercisi 
ve kifli takip cihaz› olarak
tan›mlanan SPOT, di¤er 
benzer sistemler gibi GSM
flebekeleri üzerinden 
de¤il do¤rudan Globalstar
uydular› üzerinden iletiflimi
sa¤l›yor. Böylece hiçbir
telekomünikasyon
flebekesinin ve alt yap›s›n›n
olmad›¤› bölgelerde bile
çal›flabilen cihaz›n 
güvenilirli¤inin, dünyan›n
hemen her yerinde sonsuz
oldu¤u belirtiliyor. 3 temel
fonksiyonu bulunan SPOT;
“yard›m” tufluna bas›ld›¤›nda

yard›m talebinizi, “iyiyim”
tufluna bas›ld›¤›nda ise iyi
oldu¤unuzu iletirken “911”
tufluna bas›ld›¤›nda da 
profesyonel acil yard›m 
ekiplerinin bulundu¤unuz
yere intikal etmek üzere
harekete geçmesini sa¤l›yor.
Bu mesajlar, acil yard›m
ekipleri d›fl›nda kullan›c›
taraf›ndan belirlenen 10
kiflinin telefonlar›na ve 
e-posta adreslerine iletiliyor.
Koordinat bilgilerinin de 
yer ald›¤› bu mesajlar›n yan›
s›ra takip modunun da
yard›m›yla kazazede,
yak›nlar› ve kurtarma 

ekipleri taraf›ndan ‹nternet
üzerindeki bir haritadan 
takip edilebiliyor. “Yard›m”
modunda çal›flt›¤›nda mesaj›
her 5 dakikada bir tekrar
gönderen sistem, takip 
modunda çal›flt›¤›nda ise
takip bilgilerini her 10
dakikada bir yeniliyor.
Acil durumlarda daha 
verimli kullan›labilmesi 
için floka, -40 ve +85o

s›cakl›¤a ve 1 m derinli¤e
kadar suyun alt›nda kalmaya
dayan›kl› olan SPOT, 
uluslararas› alanda 12 ödüle
sahip. Sat›n al›nd›ktan sonra
y›ll›k ödenecek bir ücret
karfl›l›¤›nda kullan›labilen
cihaz; sporcular, pilotlar,
gasp tehlikesiyle karfl›
karfl›ya olan taksiciler, uzun
yolculuklara ç›kanlar, deprem
veya herhangi bir do¤al afet
tehlikesiyle karfl› karfl›ya olan
kifliler için adeta bir can 
simidi niteli¤i tafl›yor.

Globalstar Avrasya’n›n SPOT’u
Kazazedelerin Can Simidi Olacak

TÜB‹TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü (UEKAE)’nin 3’üncü Bilgi Güvenli¤i Günü

etkinli¤i, 9 Nisan 2009 tarihinde ‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) Maslak yerleflkesinde bulunan

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçeklefltirildi. Özel sektöre yönelik olarak düzenlenen 

konferansta, kredi kartlar› ve sim kartlar gibi ak›ll› sistemlere düzenlenen sald›r›lar ile bu sald›r›lara

karfl› al›nan önlemler üzerinde duruldu. Etkinlikte; Ulusal Bilgi Güvenli¤i Kap›s›, bilgisayar olaylar›na

müdahale, e-imza, e-sa¤l›k, T.C. kimlik uygulamalar›, farkl› sektörlerde bilgi teknolojileri denetimi, 

2009 y›l›n›n güvenlik aç›kl›klar› konular›nda ayr›nt›l› sunumlar gerçeklefltirilirken Pardus iflletim 

sistemindeki yenilikler üzerinde de duruldu. TÜB‹TAK UEKAE personelinin Ulusal Bilgi Güvenli¤i Kap›s›

ve iflleyifli ile ilgili kat›l›mc›lar›n bilgilendirildi¤i etkinlikte, Bilgisayar Olaylar›na Müdahale Ekibi ile bu

ekibin çal›flmalar› hakk›nda bir tan›t›m›n da gerçeklefltirildi ve bilgi güvenli¤i konusunda 2009 y›l›ndaki

kritik aç›kl›klar hakk›nda bilgi verildi.

Bilgi 
Güvenli¤i

‹TÜ’de 
Masaya
Yat›r›ld›
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Türkiye’nin havac›l›k ve
uzay merkezi Türk

Havac›l›k ve Uzay Sanayii
A.fi. (TUSAfi) taraf›ndan
gelifltirilmekte olan Türk
Bafllang›ç ve Temel E¤itim
Uça¤› (HÜRKUfi)
Program›’n›n “Kritik
Tasar›m De¤erlendirme
Toplant›s›”, 31 Mart-2 Nisan
2009 tarihleri aras›nda
TUSAfi tesislerinde 
gerçeklefltirildi. Toplant›n›n
ard›ndan, TUSAfi taraf›ndan
yürütülen tasar›m ve üretim
sürecine devam edilmesi
karar› resmen onayland›.
Uça¤›n ilk metal parças›n›n
kesiminin de bu y›l›n
Temmuz ay›nda yap›lmas›
planlan›yor.
Kritik Tasar›m De¤erlendirme
Toplant›s›’n›n 2 Nisan’da
sona ermesine müteakip,
HÜRKUfi Orman› için a¤aç
dikme töreni ve Müflterek
Taarruz Uça¤› (JSF)
Program› çerçevesinde
TUSAfi tesislerinde infla
edilen ileri kompozit
teknolojileri imalat tesisinin
2’nci faz inflaat›na temel
at›lmas› töreni düzenlendi.
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül’ün aç›l›fl konuflmas›
ile bafllayan etkinliklere,
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar, TUSAfi
Yönetim Kurulu Baflkan› E.
Hv. Plt. Korg. Atalay Efeer
ve TUSAfi Genel Müdürü
Muharrem Dörtkafll›’n›n
yan› s›ra çok say›da askeri
ve sivil yetkili kat›ld›. 
Türk havac›l›¤› için birer 
kilometre tafl› olma niteli¤i
tafl›yan bu etkinlikleri, 
MSI Dergisi olarak yerinde
takip ettik.

HÜRKUfi Maceras›
Hat›rlanaca¤› üzere 
Türk Bafllang›ç ve Temel
E¤itim Uça¤› Gelifltirme
Sözleflmesi, 19 Ocak 2005
tarihli Savunma Sanayii 
‹cra Komitesi’nde al›nan
karara istinaden Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› ve
TUSAfi aras›nda 15 Mart
2006 tarihinde imzalanm›flt›.

Avrupa Havac›l›k Emniyeti
Ajans› (EASA) taraf›ndan
uluslararas› kurallarla 
sertifikaland›r›lacak 
bir e¤itim uça¤›n›n 
gelifltirilmesi amaçlanan
projede, ilk olarak
HÜRKUfi-A ve B 
tan›mlamas› alt›nda 
2 farkl› pilot kabini 
konfigürasyonunda toplam 
4 adet prototip imal 
edilecek. Gücünü 1600 BG
güç üreten bir turboprop
motordan alacak olan
uça¤›n, 540 km/sa h›z 
yapabilmesi öngörülüyor.
Ö¤retmen ve ö¤renci 
pilotun arka arkaya 
oturdu¤u uça¤›n kokpitinde;
f›rlatma koltuklar›, kabin
bas›nçland›rma ve uçak
üzeri oksijen üretim sistemi
(OBOGS) de bulunacak.
Gece ve gündüz görev 
yapabilme kabiliyetine 
sahip olacak HÜRKUfi,
gerekti¤inde farkl› 
elektronik sistemler 
ile de donat›labilecek.
Mevcut programa göre 
ilk uçak, 2010 y›l›n›n
A¤ustos ay›nda
tamamlanacak. Yer 
testlerinin tamamlanmas›n›
müteakip de 2011 y›l›n›n
Ocak ay›nda ilk test uçufluna
ç›k›lacak. Ayn› y›l içinde

uluslararas› sertifikalar›n da
al›nmas›yla milli temel
e¤itim uça¤›m›z›n ihracat
yolundaki önemli 
engellerinden biri de
afl›lm›fl olacak. HÜRKUfi’un
uçufl testleri de yine 
TUSAfi test pilotlar›
taraf›ndan gerçeklefltirilecek.
Ülkemizde geliflmifl bir 
hava arac›n›n tüm unsurlar›
ile birlikte tasarland›¤› ilk
proje olan HÜRKUfi’un
tasar›m›nda 150 TUSAfi
mühendisi görev al›yor. 
Seri üretim safhas›nda ise
50 mühendis ve 350
teknisyenin görev almas›
planlan›yor.

Ürdün’ün Son 
F-16’s› da
Gökyüzünde
Temel atma töreni
öncesinde yapt›¤› uçufl 
gösterisi ile kat›l›mc›lar›
selamlayan Ürdün F-16’s›
ise TUSAfi’›n Ürdün Kraliyet
Hava Kuvvetleri (RJAF)’a
teslim edece¤i son savafl
uça¤› olma özelli¤i ile bu
önemli güne ayr› bir renk
katt›. Hat›rlayaca¤›n›z üzere
RJAF ile 27 Temmuz 2005
tarihinde bir sözleflme
imzalayan TUSAfi, 17 adet
Blok 15 F-16 uça¤›n›n
“Falcon-up”, “Falcon Star”

ve “Mid Life Upgrade” 
(MLU) modernizasyonlar›n›n
gerçeklefltirilmesine 
iliflkin projenin
sorumlulu¤unu üzerine
alm›flt›. ‹lk iki F-16’n›n 27
Nisan 2006 tarihinde 
TUSAfi tesislerine 
gelmesiyle bafllayan 
program çerçevesinde 
modernize edilen ilk F-16
uça¤›, 17 Ekim 2007 günü
TUSAfi tesislerinde 
düzenlenen tören ile 
RJAF’a teslim edilmiflti.
Hâlihaz›rda modernize
edilen 9 adet F-16’y› RJAF’a
teslim eden TUSAfi, RJAF
kabul heyetini bekleyen
10’uncu ve 11’inci uçaklar›n
test uçufllar›n› da s›ras›yla
31 Ocak 2009 ve 11 Mart
2009 tarihlerinde baflar› ile
tamamlad›. 12’nci uça¤›n
modernizasyon
çal›flmalar›n› 13 Mart 2009
tarihinde tamamlayan
havac›l›k devimiz, böylelikle
projenin Türkiye safhas›na
son noktay› koymufl oldu.
Proje çerçevesinde 
modernize edilecek son 
5 uçak üzerindeki
çal›flmalar ise hâlihaz›rda
TUSAfi mühendisleri 
ve teknisyenlerinin
nezaretinde Ürdün’de
gerçeklefltiriliyor.

TUSAfi’a HÜRKUfi ‹çin Yeflil Ifl›k
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Türk Savunma Sanayisi’nin öncü kurulufllar›ndan Otokar,
IDEF’te tasar›m›n› ve üretimini yapt›¤› yeni nesil askeri
araçlarla ziyaretçileri karfl›layacak. Otokar stand›nda;

may›na dayan›kl› ve pusuya karfl› korumal› (Mine Resistant
Ambush Protected / MRAP) yeni z›rhl› araç ailesi KAYA’n›n
personel ve yük tafl›y›c› modelleri, KALE personel tafl›y›c›
arac›n›n prototipi, dünya çap›nda tan›nan taktik tekerlekli 
araç COBRA’n›n silah tafl›y›c› 3 farkl› versiyonunun yan›nda,
yenilenen Land Rover Defender ve Z›rhl› Personel Tafl›y›c›
arac› da yer alacak.
Otokar’›n fuardaki a¤›r toplar› hiç kuflkusuz KAYA ve KALE
olacak. IDEF 2009’da ilk kez sergilenecek olan Otokar’›n
MRAP s›n›f› yeni z›rhl› araç ailesi hakk›nda aç›klamalar yapan
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; “May›na karfl› koruma
alan›nda özellikle COBRA arac›m›zla kazand›¤›m›z büyük
deneyimimiz var. Dünyada farkl›laflan tehditler ve geliflen
ihtiyaçlar do¤rultusunda, bu birikimimizi daha fazla personel
veya yük tafl›yabilecek, arazi kabiliyeti yüksek bir araca
tafl›mak istedik. Yeni serimiz bu flekilde do¤du. May›n korumal›
araçlar alan›nda flu anda dünyada tart›fl›lan en önemli konu
tafl›ma kapasitesi, may›na dayan›kl›l›k ve üstün arazi perfor-
mans›n› bir arada optimum flekilde sunabilmek. Otokar olarak
bu serimizle bunu baflard›¤›m›za inan›yoruz. Hedefimiz bu
araçlar› ihracat pazarlar›na da sunmak” fleklinde konufltu.
Otokar, IDEF 2009’da kendi s›n›f›nda dünyan›n en çok tercih
edilen araçlar›ndan biri olan COBRA’n›n 3 farkl› versiyonunu
da tan›tacak: COBRA Tanksavar Platformu, COBRA ‹çeriden
Kumandal› Silah Platformu ve COBRA Aç›k Kuleli Personel
Tafl›y›c›. IDEF kapsam›nda sergilenecek COBRA’larla ilgili de

bilgi veren Görgüç; “COBRA z›rhl› arac›m›z bugün dünya
çap›nda kabul gören, modern ordular›n tüm ihtiyaçlar›na
cevap verebilecek yap› ve özelliklerde tasarlanm›fl çok
fonksiyonel bir z›rhl› araç. COBRA’n›n farkl› tehdit, görev ve
ihtiyaçlara uygun birçok versiyonu var. Kullan›c›lardan gelen
ihtiyaçlar do¤rultusunda sürekli gelifltirilen COBRA ailesine
her y›l yeni konfigürasyonlar ekleniyor. Araç, eflsiz arazi
kabiliyeti ve üstün koruma sa¤lamas› özellikleri ile de dikkat
çekiyor. Bu özellikleri ile COBRA gerek yurt içinde gerekse
yurt d›fl›nda, silahl› kuvvetlerin birçok ihtiyac›na ideal çözüm
oldu¤unu kan›tlam›flt›r” dedi.
Otokar, IDEF fuar›nda yenilenen sergilenecek Land Rover
Defender ve Z›rhl› Personel Tafl›y›c› araçlar›, yeni motor 
ve iç tasar›mlar› ile ziyaretçileri karfl›layacak. Fuarda 
ayr›ca; firman›n ana yüklenicisi oldu¤u ALTAY Projesi’ndeki
son geliflmeler hakk›nda da bilgiler verilecek.
2008 y›l›nda z›rhl› araç sat›fllar›nda bir önceki y›la göre 
yüzde 25 oran›nda art›fl kaydeden Otokar, sadece ihracattan
70 milyon dolar gelir elde etmifl bulunuyor. Otokar’›n üretti¤i
25.000’den fazla askeri araç bugün Orta Do¤u, Körfez ülkeleri,
Asya, Avrupa ve Afrika k›talar›ndaki 15’ten fazla ülkenin
ordusunda ve NATO’nun bar›fl› koruma operasyonlar›nda aktif
olarak görev yap›yor. Otokar’›n 2008 y›l› içerisinde üretti¤i her
iki askeri araçtan biri hâlihaz›rda Türk Silahl› Kuvvetleri
taraf›ndan kullan›l›yor.
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Otokar Yeni Nesil
Araçlar›yla IDEF 2009’da

Türk Deniz Kuvvetleri de
dâhil olmak üzere
birçok ülkenin 

donanmas› taraf›ndan 
kullan›lan Penguin güdümlü
mermilerinin üreticisi
Norveçli Kongsberg, ayn›
zamanda gemi trafik yönetim
bilgi sistemi gelifltiren ve
üreten firmalar aras›nda da
ön s›ralarda yer al›yor. 
Bu alandaki imkân ve
kabiliyetlerini IDEF’09’da
sergileyecek olan Norveçli
firma, stand›nda K›y› Bölgesi
Radar Entegrasyon ve
Görüntüleme Sistemi 
(CRIADS)’a ve PROTEUS-

ASTT sistemine yer de 
verecek. Kongsberg’e ba¤l›
bir flirket olan Kongsberg
Norcontrol IT taraf›ndan
gelifltirilen ve NATO
taraf›ndan onaylanm›fl bir
gözetleme sistemi olan 
CRIADS, 2007 y›l›ndan bu
yana Norveç k›y›lar›nda 
görev yap›yor. Otomatik
tan›mlama sistemi, k›y›
radarlar›, sinyal yön 
bulucular›, elektronik destek
tedbir ekipmanlar› ile kapal›
devre yay›n sistemleri (CCTV)
gibi sensörler taraf›ndan 
kullan›lmas› için kontrol 
ve görüntüleme hizmeti
sa¤layan CRIADS, tüm 
sistemlerden elde edilen 
bilgileri birlefltirerek yüksek
kaliteli bir deniz resmi (RSP)
ortaya ç›kart›p, bunu tüm
kullan›c›larla gerçek zamanl›
olarak paylaflma imkân›na
sahip bulunuyor. 

Elde edilen tüm 
verilerin etkili 
bir flekilde kullan›lmas›
aç›s›ndan çok
önemli bir
rol oynayan
bu özellik,
operasyonlar›n 
verimlili¤ini önemli
ölçüde artt›r›yor.
Kongsberg’in simülasyon
sistemleri konusundaki
yaklafl›k 30 y›ll›k tecrübesinin
bir ürünü olan 
PROTEUS-ASTT (Action
Speed Tactical Trainer)
simülatörü ise, CRIADS 
ile birlikte fuarda
sergilenecek bir di¤er
Kongsberg ürünü olarak
dikkat çekiyor. Kongsberg’in
di¤er simülatörleriyle de
entegre bir biçimde
çal›flabilen PROTEUS-ASTT,
denizalt› ve su üstü 
gemilerine karfl› muharebe,

hava muharebesi, elektronik
harp ve may›n karfl› tedbiri
gibi operasyonlarda görev
alacak personelin e¤itimi
amac›yla kullan›labiliyor.
Sistem; su üstü gemileri,
denizalt›lar›, uçaklar› ve
helikopterleri simüle 
edebilme özelli¤ine sahip
bulunuyor.

Korngsberg IDEF’e “Ç›karma” Yapacak

Deniz Taktik 
E¤itim Simülatörü  PROTEUS-ASTT
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Y›ld›z Teknik Üniversitesi (YTÜ),

geçti¤imiz günlerde Makine

Teknolojileri Kulübü’nün

düzenledi¤i ”Savunma 

Sanayi Günleri”nin ard›ndan

bir önemli giriflime daha ev

sahipli¤i yapt›. YTÜ IEEE

(Institute Of Electrical and

Electronic Engineers / Elektrik

Elektronik Mühendisleri Enstitüsü), 30-31 Mart 2009

tarihlerinde gerçeklefltirilen Sektörel Geliflim

Sempozyumu kapsam›nda savunma sanayimizin öncü

firma ve derneklerini a¤›rlad›. ”Savunma Sanayisi ve

Teknolojileri” bafll›¤› alt›nda düzenlenen ve YTÜ

Rektörlü¤ü ve Elektrik-Elektronik Fakültesi ile SaSaD

(Savunma Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i) taraf›ndan 

desteklenen etkinli¤e; ASELSAN, FNNS, HAVELSAN,

Meteksan Savunma, OTOKAR, RMK Marine ve TEI gibi

savunma sanayimizin önde gelen firmalar› kat›ld›.

Sempozyum kapsam›nda ayr›ca, TEI’nin ana sponsoru

oldu¤u ve OTOKAR’›n da gümüfl sponsorlu¤unu üstlendi¤i

“Ödüllü Makale Yar›flmas›”n›n sonuçlar› aç›kland›. 

YTÜ haricinde Türkiye’deki çeflitli üniversitelerden

birçok ö¤rencinin de kat›l›m gösterdi¤i yar›flmada,

akademisyenlerden oluflan bir jürinin de¤erlendirdi¤i

makalelerden dereceye giren kat›l›mc›lara ödülleri verildi.

Bu kapsamda 1’inci olan ö¤renci TEI’de staj imkân›

kazan›rken, 1000 TL para ödülünün de sahibi oldu. Her y›l

farkl› bir sektöre ›fl›k tutan YTÜ Sektörel Geliflim

Sempozyumu, bu y›l savunma sanayisi-üniversite ifl

birli¤ini gerçeklefltirerek önemli bir baflar›ya daha

imzas›n› att›.

Türk Savunma Sanayisi
YTÜ Sektörel Geliflim
Sempozyumu’ndayd›

Koç Grubu 
flirketlerinden KaTron
Savunma Havac›l›k ve

Simülasyon Teknolojileri A.fi.
(KaTron), bu y›l 9’uncusu
düzenlenecek olan IDEF
Fuar›’na denizcilik sektörüne
yönelik gelifltirdi¤i Gemi
Köprü Üstü Simülatörü ile
kat›l›yor. Simülasyon ve
simülatör teknolojileri
alan›ndaki 15 y›ll›k bilgi
birikimini, son y›llarda 
denizcilik konusunda
kazand›¤› uzmanl›kla
birlefltirerek gelifltirdi¤i bu
simülatörle KaTron,
Türkiye’nin ve çevresindeki
ülkelerin önemli bir
ihtiyac›na cevap vermeyi
amaçlad›¤› gibi, ülkemiz
savunma sanayisi için yeni
bir katma de¤er oluflturmay›
hedefliyor. Gemi Köprü Üstü
Simülatörü, köprü üstünde
görev yapacak gemici 
adaylar›na Uluslararas›

Denizcilik Organizasyonu’nun
belirledi¤i (International
Maritime Organization / IMO)
STCW (Gemi Adamlar›
E¤itim, Sertifikasyon ve
Gözcülük Standartlar›)
uyumlu e¤itimler verilmesine
olanak sa¤l›yor. Birçok 
modülden oluflan
simülatörde, ECDIS
(Electronic Chart Display 
and Information System /
Elektronik Tablo Bilgi
Sistemi) simülatörü ve ARPA
(Automatic Radar Plotting
Aid / Otomatik Radar
‹flaretleme Deste¤i)
kabiliyetli radar simülatörü
gibi bölümler tek bafllar›na
da kullan›labiliyor. HLA (High
Level Architecture / Yüksek
Seviyeli Mimari) uyumlulu¤u
da olan bu simülatör, HLA
uyumlu di¤er simülatörler
veya simülasyon ortamlar›yla
beraber çal›flabilme
kabiliyetine de sahip.

KaTron IDEF’te 
Denize Aç›lacak
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TUSAfi IDEF’te ATAK’a Kalkacak

Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤›’n›n
harekat ihtiyaçlar›

do¤rultusunda 50 adet kesin,
41 adet opsiyonel taarruz 
ve taktik keflif helikopterinin
özgünlefltirilmesi, üretilmesi
ve entegre lojistik deste¤inin
sa¤lanmas›na yönelik olarak
bafllat›lan ATAK Program›, 
7 Eylül 2007 tarihinde 
Türk Havac›l›k ve Uzay
Sanayii A.fi. (TUSAfi),
Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤›, ASELSAN ve
AgustaWestland aras›nda
imzalanan sözleflmeler ile
hayata geçirildi. 2 Temmuz
2008 tarihi itibariyle resmen
yürürlü¤e giren ATAK
Program›’n›n ana yüklenicisi
olan TUSAfi, “Program ve
Sözleflme Yönetimi”, 

“Sistem Entegrasyonu”,
“Üretim”, “Mühendislik” ve
“Entegre Lojistik Destek”
alanlar›nda ifl pay›na sahip.
ATAK Program› kapsam›nda
TUSAfi’›n gerçeklefltirece¤i
mühendislik faaliyetleri; 
sistem / ekipman yerleflimi,
kablaj tasar›m›, kokpit
yerleflimi, aviyonik sistem
entegrasyonu, silah ve 
elektronik harp sistemlerinin
entegrasyonu, sistem 
entegrasyon laboratuvar›
testleri, yer ve uçufl testleri
ile T129 ATAK helikopterinin
kalifikasyonundan olufluyor.
TUSAfi’›n ATAK
Program›’nda
gerçeklefltirece¤i üretim
faaliyetleri ise 2 adet prototip
helikopterin ve 48 adet T129
ATAK helikopterinin üretimi,

nihai montaj›, uçufl ve 
yer testlerini kaps›yor.
ATAK Program›’nda TUSAfi
taraf›ndan gerçeklefltirilecek
entegre lojistik destek
faaliyetlerini ise; yedek parça
tedariki ve yönetimi, garanti
yönetimi, kullan›c› üslerinde
yerleflik teknik destek
sa¤lanmas› ve pilot-bak›m
personeli oluflturuyor.
Hâlihaz›rda TUSAfi,
AgustaWestland firmas›n›n
gerçeklefltirmekte oldu¤u
yeni motor entegrasyonu ile
otomatik uçufl kontrol ve
uçak sistemleri izleme 
bilgisayarlar›n›n gelifltirme
faaliyetlerine yönelik
mühendislik çal›flmalar›na
aktif kat›l›m sa¤l›yor.
ATAK Program›’n›n
öngörülen toplam proje
süresi, sözleflmenin yürürlük
tarihinden itibaren 115 ay
olup; 58’inci ayda T129 
ATAK helikopterinin 
kalifikasyonu ve 
60’›nc› ayda ise ilk seri 
üretim helikopterinin
müflteriye teslimat›n›n 
gerçeklefltirilmesi 
hedefleniyor.
Mevcut durumda, sistem
ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi
safhas› devam ediyor. 
Ön tasar›m aflamas›na ise
yak›nda bafllan›lmas› 
planlan›yor. Proje 

takviminde, yeni motor 
entegre edilmifl olan ilk 
prototip helikopterin 2009
y›l›n›n 4’üncü çeyre¤inde
uçufl testlerine bafllamas›
öngörülüyor.
ATAK Program› kapsam›nda
AgustaWestland ile ifl birli¤i
sözleflmesi imzalayan
TUSAfi; helikopterin yeni
konfigürasyonunun fikri
mülkiyetine ortak olmas›n›n
yan› s›ra, nihai montaj ve
uçufl ifllemleri de dâhil
olmak üzere, bütün gövde
üretimi için dünyada tek 
kaynak durumuna gelmifl
bulunuyor. Ayr›ca program
kapsam›nda TUSAfi, ‹talya 
ile ‹ngiltere d›fl›nda tüm
dünya ülkelerine helikopterin
sat›fl hakk›na da sahip 
oluyor.
TUSAfi, 27-30 Nisan 
tarihleri aras›nda ‹stanbul
Büyükçekmece’deki TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek olan IDEF
2009’a büyük önem veriyor.
Fuarda ürün yelpazesindeki
çözümleri sergileyecek olan
TUSAfi stand›n›n bir bölümü,
AgustaWestland ve ASELSAN
firmalar›n›n da dahil oldu¤u
ATAK TEAM’e ayr›lm›fl
durumda. Bu bölümde 
T129 ATAK helikopterinin
birebir ölçekli modeli de 
yer alacak.T129 ATAK Helikopteri Kokpit Geliflimi
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SSM Katalizör Oldu
MSI Dergisi: Göreve bafllad›¤›n›z ilk gün-

den itibaren, savunma sanayimizdeki ge-

liflmeler hakk›nda sürekli sizinle de¤er-

lendirmeler yap›yoruz. Ola¤anüstü bir

flekilde h›zl› gitti¤imizi gözlemliyoruz,

özellikle de geride b›rakt›¤›m›z 2008’de.

Ne oldu da savunma sanayimiz bu kadar

h›zland›? Özellikle yabanc›lar›n sürekli

sordu¤u sorulardan birisi de bu. Nere-

deydiniz bir kaç y›l önce diyorlar. Siz na-

s›l analiz ediyorsunuz bu ilerlemeyi?

Murad BAYAR: Savunma Sanayii Müs-
teflarl›¤› (SSM) olarak, t›pk› bir kimyasal
reaksiyondaki katalizörün yapt›¤›n› yap-
t›k asl›nda. Reaksiyon için gerekli mal-
zemelerin ço¤u mevcuttu, biz de eksik
olan k›sm› tamamlayarak reaksiyonu
h›zland›rd›k. fiimdi savunma sanayisi
deyince nelerin bir araya gelmesi gere-
kiyor ona bir bakal›m.
Öncelikle kullan›c› girdisinin, yani ope-
rasyonel tecrübenin bir malzeme olarak
bu reaksiyona girmesi gerekiyor. Bu
Türkiye’de hep vard›; yeni ortaya ç›kma-
d›. Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK) bu ba-
k›mdan çok zengin, çok büyük operas-
yonel birikime sahip. Biz geçmiflte ya-
banc› firmalarla çal›fl›rken bu birikimi
ve bilgiyi, projeler kapsam›nda hep d›fla-
r›ya verdik. Bizim projelerimiz ve ope-
rasyonel tecrübemiz sayesinde geliflen
çok say›da firma oldu.
‹kincisi bir teknolojik birikimin olmas›
gerekiyor. Bu aç›dan büyük eksiklikleri-
miz vard›. Sadece savunma sanayisinde
de¤il hiçbir sanayide yoktu. Biz de bura-
ya yöneldik. Tasar›m ve mühendislik fa-

aliyetlerine a¤›rl›k verdik. Son y›llara
bakt›¤›m›zda art›k bu teknolojik gelifl-
meyi görüyoruz. Örne¤in sivil havac›l›k,
gemi infla, elektronik ve yaz›l›m gibi
sektörlerde art›k belli ölçüde kendi ta-
sar›mlar›m›z› yapabiliyoruz. Bu son y›l-
larda yerleflmifl bir birikim.
Bir de burada üretim kabiliyetinden
bahsedebiliriz. Bu asl›nda Türkiye’de
mevcuttu. Savunma sektörü de dâhil
birçok sektörde vard›. Geçmiflte lisans
alt›nda üretimler yap›lm›flt› mesela.
Bizim de bu noktada son 4-5 senedir da-
ha iyi yapt›¤›m›z fley; bir katalizör olarak
bu malzemeler ile kimyasal reaksiyonu
sa¤lamak oldu.

MSI Dergisi: Bir de savunma sanayimize

duyulan güvenin, hem içeride hem de 

d›flar›da iyice art›¤›n› görüyoruz.

Murad BAYAR: Tabi. fiimdi bir projenin
Türkiye’de gelifltirme yoluyla yap›lmas›
için TSK’y›, Milli Savunma Bakanl›¤›’n›
ikna etmek kolay olmad›. ‹stisnai gay-
retler sarf edildi bugünlere gelmek için.
Örne¤in 4-5 sene önce M‹LGEM’i biz ya-
paca¤›z, tasarlayaca¤›z desek neler
olurdu bir düflünün. Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›’n›n bu fikre tamamen sahip
ç›kmas›na ra¤men milli bir proje mode-
li oluflturmak ve bafllama karar›n› al-
mak neredeyse 2 y›l sürdü.
Mesela bir tanksavar füzesini ROKET-
SAN’da gelifltirmeye çal›fl›yoruz. Eski-
den bir kuvvet komutan›na gidip size bir
güdümlü füze gelifltirece¤iz, 7 sene sü-
recek diyebilir miydik? Ama flimdi bu ko-
nularda bütün taraflar ayn› flekilde yak-
lafl›yor ve çok sa¤l›kl› görüflmeler, uzun
vadeli planlamalar yapabiliyoruz.
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Tabi sonuçta oyunun kurallar›n› nas›l
koydu¤unuz önemli. ‹yi oyuncular›m›z
var Türkiye’de ve iyi ifller ç›k›yor. Bugün
geldi¤imiz noktada birçok ana silah sis-
temini, güdümlü füzeleri, tank› ve gemi-
leri Türkiye’de gelifltiririz diyoruz. ‹fl pro-
jelendirirken böyle düflünülüyor. TSK da
böyle düflünüyor. Sanayi de buna göre
haz›rl›k yap›yor. Ancak baflar›l› oldu¤u-
muz yerlerin yan› s›ra baflar›s›z oldu¤u-
muz yerler de var bunu unutmamak ge-
rekiyor. Bu yaklafl›m d›flar›dan gelen çö-
zümleri azaltacak. Bunlar›n baz›lar› or-
tak üretim de olabilir. Ama ürün yabanc›
olmamal›. Bu temelde kabul etti¤imiz
bir fley de¤il.

MSI Dergisi: Bir sanayicilik alg›lamas›

olufltu. Uzun gelifltirme süreçleri art›k

normal kabul ediliyor.

Murad BAYAR: Tabi. Bir tasar›m, ürün
gelifltirme ne demektir, bunun kalifi-
kasyonu ne demektir, testleri ne de-
mektir bunlar anlafl›lmaya baflland›. ‹fl-
te bir tank projesi: 6,5 senelik bir takvim
var ortada. Baz› fleyler oturmaya baflla-
d›kça uzun vadeli bakabilmeye bafll›yo-
ruz. Baflka türlü de olmaz zaten. Nor-
mal bir tedarik plan›nda sonunu göre-
rek gitmek gerekiyor.

Silah Tüccar› De¤iliz
MSI Dergisi: Az önce içerideki 

alg›laman›n de¤iflti¤ini söylediniz. 

Özellikle kat›ld›¤›m›z son dönemdeki 

yurt d›fl› fuarlarda, savunma sanayimizin

d›flar›daki alg›lanmas›n›n da de¤iflti¤ini

görüyoruz. Örne¤in birkaç ay önce IDEX

fuar›nda sizinle görüfltü¤ümüzde, 

“Art›k Türkiye her türlü ihtiyac›n› kendi

üreten bir savunma sanayisine sahip”

fleklinde yorumlarla karfl›laflt›¤›n›z› 

söylemifltiniz. Bu konuya biraz 

de¤inebilir misiniz? Yurt d›fl› fuarlar›n

sanayimize ne tür katk›lar› oluyor?

Murad BAYAR: Birkaç sene önce bu gi-
bi sorular› ben flöyle cevapland›r›yor-
dum: “Biz silah tüccar› bir ülke de¤iliz.
Öyle bir hedefimiz de yok. Hedefimiz ön-
celikle kendi ihtiyaçlar›m›z›, TSK ihti-
yaçlar›n› karfl›lamak”. Daha önce Ardan
Zentürk ile söyleflilerimiz arac›l›¤›yla
bunu yazm›flt›n›z zaten. Bu konuda Tür-
kiye’nin yeterli iç pazar› da var. Ancak
savunma sanayisi, iniflleri ç›k›fllar› olan
bir sektör. Bu yüzden belli bir d›fl pazar,
yani ihracat ile flirketlerin uzun vadede
daha dengeli bir ifl potansiyeline sahip
olmalar›n› sa¤lamaya çal›fl›yoruz. Bunu
stratejik plan›m›za da dahil ettik. Sat›fl-
lar›m›z›n yaklafl›k yüzde 70’i iç pazara,

yüzde 30’u ihracata dönük olsun dedik.
Örne¤in ‹sveç ya da Norveç gibi ülkeler-
de sat›fllar›n neredeyse yüzde 80’i ihra-
cata dayal›, ancak o flekilde ayakta kala-
biliyorlar.
Fuarlara kat›l›m sa¤lamam›zdaki temel
gaye fluydu: Türkiye’de savunma sana-
yisi vard›r kan›s› oluflturmak. Çünkü bu
kan› oluflmad›¤› zaman ifller yürümü-
yor. Diyelim ki Türkiye’den Yonca-Onuk
karfl› tarafa bir teklif götürüyor, ama
karfl› tarafta tereddütler var: Yapabiliriz
diyorlar ama gerçekten yapabilecekler
mi? Devlet arkalar›nda m›? Çünkü bir
askeri üründen bahsediliyorsa, bu ko-
nular›n hepsinin aç›k olmas› gerekiyor.
Ama Türkiye’de bir savunma sanayisi
vard›r kan›s›n› oluflturdu¤unuzda, proje
ya da ürün yurt d›fl›nda kolayl›kla kabul
edilebiliyor.

Beklentileri Yükselttik
MSI Dergisi: Buna markalaflma 

diyebilir miyiz?

Murad BAYAR: Evet. Bunu sa¤lamak
için bu at›l›mlar› yapt›k. Çok say›da flir-
ketle ve büyük göründü¤ünüzde ifller
yürüyor. ‹nsanlar›n sizi görmesi laz›m.
Ama bu bir maliyet sonuçta. Geri dönü-
flünü hesaplaman›z laz›m. Savunma
sektöründe çok yo¤un bir fuar çal›flma-
s› var. Da¤›lmamak da gerekiyor.
Bence flu an da biraz kapasitemizin üze-
rine ç›kt›k, beklentileri yükselttik. Sanayi
olarak, oyuncular olarak ald›¤›m›z ifller-
de kapasitemizin üzerine ç›kt›k. Bu ne-
denle projelerde gecikmeler oluflmaya
bafllad›. Yabanc› muhataplar›m›za cevap
veremiyoruz. Gelin flu konuyu görüflelim
diyorlar zaman ay›ram›yoruz. Bu sürecin
olumsuz etkileri de olabilir.
Gerçekçi olmak laz›m: fiu an için çok faz-
la proje var ve bu da sektörde büyük bir
yüklenmeye neden oldu. Bu ifller için yö-
netici, mühendis ve üreticiye ihtiyaç var.
En büyük s›k›nt› da yönetim kapasitesin-
de. 4-5 sene önce 60 tane proje vard›.
fiimdi ise 250 tane yürüyen projemiz var.

Ancak ifl gücümüz artmad›. Artsa bile
alaca¤›n›z insanlar yeni mezunlar, yetifl-
tirilmesi gereken insanlar. Bu 250 pro-
jede ATAK ve M‹LGEM’i bir proje say›yo-
rum. Bunlar›n detaylar›na indik mi her
biri bir dünya.

MSI Dergisi: Geçti¤imiz günlerde bir 

yurt d›fl› ziyaretiniz oldu, ‹sveç ve 

Norveç’e gittiniz. Bu ülkelerin savunma

sanayilerini Türkiye ile mukayese edecek

olursan›z, neler söyleyebilirsiniz?

Murad BAYAR: Norveç ve ‹sveç çok en-
teresan iki ülke. Özellikle ‹sveç. Bakt›-
¤›n›z zaman güvenlik alg›lamas› da bize
benziyor. ‹sveç NATO’ya üye olmad›.
Tarafs›z, fakat savunma sanayilerini ta-
mamen kendine yeterli olacak flekilde
bir politika gelifltirmifl. Ne zaman gelifl-
tirmifl? ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda.
‹sveç’te SSM benzeri bir kurum var:
FMV. Öncelikleri, çal›flmalar› birebir
ayn›. Tek fark bizden yaklafl›k 20 sene
önce kurulmufl olmalar›. ‹sveç’in bu-
gün bir savafl uça¤› var: Gripen. Bir sü-
rü ülkeye de satt›lar. F-35 ile rekabet
etmeye kalk›yorlar. Bir de denizalt›lar›
var. Ayr›ca hava savunma sistemleri de
mevcut. Bunlara kafay› takm›fllar ve
yapm›fllar. 8 milyonluk bir ülke. Savun-
ma harcamas› bizim yar›m›z kadar.
Dünya markas› olmufl iki otomobil fir-
mas› da var. Takdir edilecek bir ülke.
Biz ise ilk y›llarda dünyada geliflmifl sa-
vunma sanayisi nerede var ona bakt›k;
ABD’de Rusya’da. Bunlar da süper güç-
ler zaten. Dolay›s›yla bu ifli süper güçler
yapar, bizim etimiz ne budumuz ne de-
dik ve orada kald›k.
Peki, ya ‹sveç ve Norveç? Demek ki bu
ifl olabiliyor. Belirli bir planlama ve
strateji do¤rultusunda bu ifl olabiliyor.
O ülkelerin yerel sanayileri büyük bir alt
yap› sa¤l›yor tabi. Bu nedenle o ülkeleri
gördükten sonra daha çok çal›flmaya
bafllad›k.
Öncesinde konufluyorduk; savunma sa-
nayisinde neyi hedefleyece¤iz diye. De-
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dik ki savafl uça¤› ve denizalt›y› hedefle-
meyece¤iz. Bunlar› d›flar›da tuttuk. An-
cak FMV’nin bafl›ndaki yetkili diyor ki;
bizim iki tane hedefimiz var: Savafl uça-
¤› ve denizalt›. fiimdi onlar bir flekilde bu
ürünleri yakalad›klar› için b›rakmak is-
temiyorlar. Ama bu ürünleri yaflatmak
da kolay de¤il, ihracat gerekiyor. Biz he-
nüz yeni oldu¤umuz için gerçekten on-
lar› hedeflerimize dâhil etmiyorum.
Ama o iki ürün gerçekten savunma sa-
nayisi için stratejik de¤er tafl›yor.

MSI Dergisi: IDEF’le ilgili bir 

de¤erlendirme yapabilir misiniz?

Murad BAYAR: IDEF ekonomik krizin
ortas›na denk geldi. Ticari oyuncularda
bundan dolay› bekledi¤imiz gibi bir art›fl
olmad›. Ancak çok ciddi bir yabanc› de-
legasyon ilgisi var. Fuar›n ‹stanbul’da
düzenlenmesi bir cazibe yaratt›. Ancak
savunma sanayimizin d›flar›dan alg›lan-
mas›n›n da etkisi büyük bu ilgide. fiu an-
da teyit edilen savunma bakan›, genel-
kurmay baflkan›, bakan yard›mc›s› ve
müsteflar seviyesinde 71 tane delegas-
yon var. Gelenler hakikaten bu sektörün
görmek isteyece¤i yetkililer. Bir önceki
etkinli¤imizde 6, 7 tane bakan vard›. O
aç›dan çok zengin bir fuar olacak.
Delegasyonlar bence fuarlar aç›s›ndan
çok önemli. Örne¤in Malezya’da firma-
lar aç›s›ndan çok elefltiri almad›k, ama
delegasyon yoktu. IDEF bu aç›dan çok
baflar›l› bir fuar olaca¤a benziyor.
IDEF’in karakterinde de zaten bir de¤ifl-
me öngörülüyordu.
IDEF, SSM kurulduktan sonra düzen-
lenmeye bafllad›. Temel amac› da Türki-
ye’ye tan›t›m yapmakt›. Onun için Anka-
ra’dayd›, kat›l›m›n ço¤u yabanc›yd›. Ama
flimdi Türk firmalar›n›n ve yabanc› dele-
gasyonlar›n kat›l›m› artm›fl durumda.
Bence art›k savunma sanayimizi gör-
meye de geliyorlar.

MSI Dergisi: Genel de¤erlendirmelerden

sonra biraz da projelerden bahsedelim

arzu ederseniz. Büyük projelerin 

neredeyse tamam›nda gecikmeler 

yaflan›yor, A400M ve Bar›fl Kartal› gibi.

Bu konuyu biraz açabilir misiniz?

Murad BAYAR: Bu platformlarda bir si-
hir var, neredeyse hepsinde 3 senelik bir
gecikme oluyor. Özellikle hava platform-
lar›n›n teknolojik aç›dan oldukça karma-
fl›k bir hale gelmesi bu gecikmeler üze-
rinde etkili oluyor. Bar›fl Kartal› Proje-
si’nin takviminde 2009 y›l› itibariyle 3 y›l-
l›k bir gecikme söz konusu. Benzeri bir
durum Meltem’de de var, A400m’de de.
A400M’nin sorunlar› a¤›rl›kl› olarak mo-
tordan kaynaklan›yor. OCCAR EADS ile
görüflme içerisinde. Bu müzakere sonu-
cunda yeni bir takvimle çal›flmalar de-
vam edecek. Tabi iflin zorluklar›n›n far-
k›nday›z. Biz projelerin devaml›l›¤›n› isti-
yoruz. Olumlu bir flekilde süreçlere katk›
yapaca¤›z. Ama flu an görülüyor ki EADS,
Boeing gibi çok büyük oyuncular bile bu
projelerin alt›ndan kalkam›yorlar.

MSI Dergisi: Stratejik aç›dan Türkiye

için önemli bir proje olan denizalt› pro-

jemize de de¤inebilir misiniz?

Murad BAYAR: Denizalt›lar dedi-
¤im gibi uçaklardan farkl› de-
¤il. Ayn› karmafl›kl›kta. Bu
platformlarda da sorunla-
r›n ç›kmas› çok normal.
Ancak flunu biliyoruz ki
baflka ülkeler de
Türkiye gibi bu
denizalt›dan si-

parifl etti. Bir kullan›c› kitlesi olufltu. Al-
manlar’la göz ard› edilmemesi gereken
bir denizalt› geçmiflimiz de var. Biz mev-
cut problemlerle ilgili teknik bilgileri al-
d›k. fiu anda sözleflme görüflmelerini
sürdürüyoruz. Ama flu an için bir soru-
numuzun olmad›¤›n› söyleyebilirim.

Taktik ‹HA’lar 
May›s’ta Uçacak
MSI Dergisi: Taktik ‹HA Projesi’nde 

Mart ay›n›n sonunda demo uçufllar› 

yap›lacakt›, ancak bir erteleme oldu. 

Bu proje ve tabi ki Heron’larla ilgili son

geliflmeler hakk›nda bilgi verir misiniz?

Murad BAYAR: Biliyorsunuz Taktik
‹HA’lar için bir tasar›m ve prototip gelifl-
tirme yar›flmas› Kale-Baykar ile Vestel
Savunma firmalar› aras›nda sürüyor. Bu
iki firmam›z Mini ‹HA’da ilk ikiye giren
flirketlerimiz. Taktikte onlarla devam et-
memizin sebebi bu. Daha üst s›n›f
‹HA’lar› TUSAfi ile düflünüyoruz.
Taktikte de Mini ‹HA’daki uygulaman›n
ayn›s›n› yap›yoruz; prototiplerini uçura-
caklar, ondan sonra da ticari ihaleyi ya-
paca¤›z. Prototip uçuflu için Mart sonunu
öngörüyorduk ama 2 ay daha süre ver-
dik. May›s’ta uçacaklar. Hava koflullar›n›
ve hava alan›n› daha tam netlefltireme-
dik. Taktik seviyede bir ‹HA uçuflu için
hava trafik kontrolü önemli. May›s’taki
uçufllar›n ard›ndan bir karar verilecek.
Bu sene sonuna kadar yar›fl› kimin ka-
zand›¤› belli olur ve siparifller verilir diye
düflünüyorum. Burada flunu özellikle
vurgulamak istiyorum: fiu anda Türki-
ye’nin asl›nda kendi üretti¤i operasyonel
bir ‹HA sistemi var. Mini olmas› asl›nda
çok bir fley fark ettirmiyor. Yani kompo-
zit bir uça¤›n›z var, oto pilotunuz var, da-

ta linkiniz var, yer komuta
kontrol istasyonunuz var,
kamera sisteminiz var. Ay-
n› teknolojiler söz konusu.
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Türkiye’nin; kompozit gövdesi, oto pilot yaz›l›m›, data linki ve yer komuta kontrol istasyonuyla tamamen
milli mini ‹HA sistemi Gözcü, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n envanterinde baflar›yla görev yap›yor.





Heron konusuna gelince… Burada biraz
kafa kar›fl›kl›¤› oldu. Daha öncekiler
resmi onaylanm›fl testler de¤ildi. Bizim
sözleflmemiz 30.000 feet’i kaps›yor. He-
ron’un kendisi 30.000 feet’e ç›km›yor.
Normalde 24.000 feet civar›nda uçuyor.
Ç›kmas› için motorun güçlendirilmesi
gerekiyor. fiu an testlerini yapt›¤›m›z
Heron eski motorlu ve ASELSAN’›n gö-
rüntüleme sistemi ASELFLIR-300T ile
birlikte 22.000-23.000 feet irtifaya ç›k›-
yor. Asl›nda bu da bizim iflimizi görüyor.
Fakat as›l kabul testleri burada birkaç
hafta önce bafllad›. Daha sonuçlar›n› al-
m›fl de¤iliz, ama fena gitmedi¤ini biliyo-
rum. Çünkü motorda de¤ifliklikler yap›l-
d›. Sonuca iliflkin Nisan sonu gibi bir ta-
rih öngörülüyor. Dolay›s› ile flu andaki
düflüncemiz, mevcut testler baflar› ile
geçildiyse biz bu uça¤› kabul edece¤iz.
Prosedürde buna uygun bir düzenleme
var. Yeni bir ödeme ile teslim al›p, geri
kalan› da yeni motor geldi¤inde ona gö-
re tamamlay›p alaca¤›z.

MSI Dergisi: Yeni motorun bize fazladan

bir maliyeti olacak m›?

Murad BAYAR: Hay›r, hepsi sözleflme-
nin içerisinde. Zaten sözleflmenin gere-
¤i buydu. Onu sa¤lamal›.

MSI Dergisi: Yarasa Projesi’nin son 

durumu hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Murad BAYAR: Yarasa Program› kapsa-
m›nda modernize edilen 4 adet UH-60
helikopterinden ilkinin geçici kabulü
Mart ay›nda Özel Kuvvetler Komutanl›¤›
taraf›ndan yap›ld›. Di¤er helikopterlerin
geçici kabullerinin de 2009 y›l› içerisinde
gerçekleflmesi bekleniyor.

MSI Dergisi: Bu y›l içinde bitirebilece¤imiz,

Savunma Sanayii ‹cra Komitesi’ne 

gelece¤ini düflündü¤ünüz hangi 

konular var?

Murad BAYAR: ‹lki bir bütün olarak ha-
va savunma projeleri, 2’ncisi ise Genel
Maksat Helikopteri Projesi. Bu y›l bizim
için stratejik öneme sahip bu 2 konuyu
karara ba¤lamak istiyoruz.

MSI Dergisi: Hava Savunma Projeleri

kapsam›nda neler yap›ld› bugüne kadar?

Murad BAYAR: Hâlihaz›rda uzun men-
zilli, alçak irtifa ve orta irtifa olmak üze-
re 3 adet hava savunma projemiz var.
Uzun menzilli olan›n Bilgi ‹stek Dokü-
man›’n› 2007 y›l›nda yay›nlam›flt›k. 4
adet bataryan›n tedarik edilmesini ön-
görüyoruz bu projede. Teklife Ça¤r›
Dosyas› (TÇD) haz›rl›klar› devam ediyor.
3’er adet bataryan›n tedarikini içeren al-
çak ve orta irtifa için TÇD’ler yay›mland›.
Firmalardan teklif bekliyoruz.

KOB‹’lere Özel Önem
MSI Dergisi: Son olarak sektörde 

en çok konuflulan konular›ndan biri 

olan sanayi-KOB‹ ifl birli¤ine yönelik 

çal›flmalar hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

Murad BAYAR: Savunma sanayimizin
gelifltirilmesi ve TSK’n›n modernizasyo-
nunun sa¤lanmas› görevleri müsteflarl›-
¤›m›za kanunla verilmifl durumda. Bu
görev ve TSK’n›n ihtiyaçlar› kapsam›nda
2007-2011 Stratejik Plan›’nda ifade etti-
¤imiz temel stratejik hedefler flekillen-
dirildi. Mesela bu hedeflerden biri, 2010
y›l› sonuna kadar savunma sistem ihti-
yaçlar›n›n yurt içi karfl›lama oran›n›n or-

talama yüzde 50’ye ç›kar›lmas› ve sa-
vunma sanayi ürün ve hizmet ihracat›n›n
da 2011 y›l›nda en az 1 milyar dolar ola-
rak gerçeklefltirilmesi. Tabi bu hedefle-
re ulaflmak için savunma sistemlerinin
özgün yurt içi gelifltirme projeleri vas›ta-
s›yla tedarik edilmesinde ana yüklenici
olarak görev alan ve/veya alacak olan
firmalar›m›z›n, Küçük ve Orta Boy ‹fllet-
meler (KOB‹) ve yan sanayi ile olan iliflki-
lerinin belli bir plana göre düzenlenme-
si gerekiyor. Özellikle KOB‹’lerin teflviki
önemli bir konu. Bu konuda ciddi çal›fl-
malar yürütüyoruz. Sektörün geliflmesi
ve yurt içi yeteneklerinin art›r›lmas› için;
tedarik projelerinde ana yüklenici olarak
görev alan firmalar›n yan sanayi ve KO-
B‹’lerle olan iliflkileri müsteflarl›¤›m›z
taraf›ndan özel olarak takip edilecek.
“SSM Yan Sanayi Bütünlefltirme Esasla-
r›” doküman› da yine KOB‹’lere yönelik
çal›flmalar›m›zdan bir baflkas›. Halen
haz›rl›k çal›flmalar› devam eden ve 2009
y›l› içinde yay›nlanmas› planlanan bu do-
kümanda, savunma tedarik projelerinde
alt yüklenici olarak görev alacak yan sa-
nayi ve KOB‹’lerin kat›l›m esaslar› yer
alacak. Savunma ürünü ihracat›na yöne-
lik teflvik ve offset imkânlar›n›n KOB‹’le-
rin istifadesine aç›lmas› amac›yla da ih-
tiyaç duyulan konularda ilave tedbirler
al›nacak. Ayr›ca yine bu faaliyetler kap-
sam›nda, özgün yurt içi çözümlerin üre-
tilebilmesi için özel teflebbüs taraf›ndan
“Tasar›m Ofisleri”nin kurulmas› teflvik
edilecek. Ana yüklenici, KOB‹ ve yan sa-
nayinin sisteme entegrasyonunun kolay-
laflt›r›lmas›, tasar›m ofislerinin kurul-
mas› ve savunma sanayisi kalite ve stan-
dartlar›na uyum sa¤lanmas› amac›yla
“KOB‹ Dan›flmanl›¤› Merkezi”ni de sana-
yi odalar› ve savunma sanayisi kurulufl-
lar›yla koordinasyon içinde 2009 y›l› so-
nuna kadar oluflturmay› planl›yoruz.

Son derece keyifli bir sohbet havas›nda
geçen bu söylefli ve vermifl oldu¤u 
bilgiler için Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar’a okuyucular›m›z ad›na
teflekkür ediyoruz.

RÖPORTAJ
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Yarasa Program› kapsam›nda modernize
edilen 4 adet UH-60 helikopterinden ilkinin

geçici kabulü Mart ay›nda yap›ld›.





Kaan S›n›f› ONUK
MRTP16’lara güdümlü
füzeler yerlefltirilme-

sine yönelik bafllat›lan çal›fl-
malarda; dünyan›n ilk 100
savunma sanayisi firmas›
aras›nda yer alan ulusal gu-
rurumuz ASELSAN da Yonca-
Onuk Tersanesi ile birlikte
yer al›yor. Bu ifl birli¤i ile
ONUK MRTP16’lar›n tafl›ya-
ca¤› güdümlü füzelerin, bu
füzeleri ateflleyebilecek fle-
kilde uyarlanacak olan ASEL-
SAN tasar›m› alg›lay›c› ve at›fl
kontrol sistemi ikilisiyle bir-
likte kullan›lmas› hedefleni-
yor. Böylelikle ASELSAN üre-
timi STAMP stabilize silah
sisteminin konsolu, güdümlü
füzeleri de ateflleyebilecek
kabiliyete kavuflturulacak.
Proje tamamland›¤›nda ise,
ülkemizin iki dev savunma
sanayisi kuruluflu çok önemli
bir ifl birli¤inin daha alt›na
imzalar›n› atm›fl olacak. Yon-
ca-Onuk Tersanesi, çeflitli
güdümlü füzelerin Kaan s›n›-
f› botlara yerlefltirilmesine
daha önce de yeflil ›fl›k yak-
m›fl ve botlar›n tasar›m›nda
bu ayr›nt›y› da dikkate alm›fl-
t›. Boeing üretimi Harpoon
güdümlü mermilerinin Pa-
kistan için üretilen ONUK
MRTP33 botlar›na entegras-
yon çal›flmalar›n› devam etti-
ren Yonca-Onuk Tersanesi,
Kaan s›n›f› botlara güdümlü
füzelerle hassas taarruz ka-

biliyeti kazand›r›lmas› ile de
günümüzün asimetrik ve
konvansiyonel tehditlerinin
tamam›na karfl› koyabilen bot
çözümlerini dünya savunma
pazarlar›nda daha iddial› hale
getirecek.

ONUK MRTP16’ya
Hassas Taarruz 
Kabiliyeti
IDEF 2009 9’uncu Uluslara-
ras› Savunma Sanayii Fua-
r›’n›n en önemli gündem
maddelerinden biri olmaya
aday bu ifl birli¤i hakk›nda
yorumlar›n› ald›¤›m›z Yonca-
Onuk Tersanesi’nin Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Dr. Ekber ‹. N. Onuk; “Has-
sas taarruz kabiliyetini
ONUK MRTP16’ya kazand›-
raca¤›m›z için çok mutluyuz.
ASELSAN’›n alg›lay›c› ve at›fl
kontrol sistemi ile bugün ta-
arruz helikopterlerinin sahip

oldu¤u bir kabiliyeti, bir su
üstü platformunda önerebi-
lece¤iz.” fleklinde konufltu.
ASELSAN’›n bu ifl birli¤i hak-
k›ndaki görüfllerini aktaran
firman›n Savunma Program-
lar› Direktörü Fikret Ülgüt
ise ASELSAN’›n füze sistem-
lerinin hareketli platformla-
ra entegre edilmesindeki en-
gin deneyimine vurgu yapt›¤›
konuflmas›nda flu sözlerle
devam etti; “Halihaz›rda
Kaan s›n›f› botlara
uzaktan komutal› silah
sistemleri sa¤l›yoruz.
Silah sistemleri enteg-
ratörü olarak ASEL-
SAN, güdümlü füzeler
için uzaktan komutal›,
at›fl kontrol sistemi ve
elektro optik alg›lay›c›-
lar ile donat›lm›fl stabi-
lize kule sa¤layacak.”
Bu çal›flma kapsam›nda,
ilerleyen süreçte, her ikisi de

60 knot’›n üzerinde süratlere
ulaflabilme kabiliyetine sahip
Kaan S›n›f› ONUK MRTP20
(22,55 m, 38 ton) ve ONUK
MRTP22 (24,00 m, 48 ton)
botlar›na da hassas taarruz
kabiliyetinin kazand›r›lmas›
gündemde.

ÖZEL HABER
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ASELSAN
ve Yonca-Onuk 

‹stikbal ‹çin Bulufltu
Kaan s›n›f› 34 adet ONUK MRTP16 botunun Birleflik Arap

Emirlikleri’ne sat›fl›na yönelik resmi imzalar›n bu ülkede

düzenlenen IDEX 2009 fuar›nda at›lmas› ile Türk Savunma

Sanayisi’nin en büyük ihracat baflar›lar›ndan birini 

elde eden Yonca-Onuk Tersanesi, bu anlaflma kapsam›ndaki

çal›flmalar›n› ASELSAN ile bir ad›m daha ileriye tafl›yor.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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“1986 y›l›nda ileri kom-

pozit teknoloji ile

botlar tasarlamak ve

üretmek amac›yla tersaneyi

kurdu¤umuzda hedefimiz,

bu sahada dünya lideri ol-

makt›…” diyen Yönetim Ku-

rulu Baflkan› fiakir A. Y›l-

maztürk, asl›nda Yonca-

Onuk’un daha kuruldu¤u

günden zirveyi hedefledi¤ini

aç›kça belirtiyor. Bugün

12.000 m2 kapal› alanda ileri

kompozit teknoloji ile 50 m

boy ve 300 ton deplasmana

kadar yüksek süratli hücum-

bot infla edebilme imkân›

sunan tersanesiyle Yonca-

Onuk, y›ll›k 400 tonluk elyaf

takviyeli polimer (FRP) kom-

pozit malzeme üretim kapa-

sitesine sahip. Bu kabiliyet,

AQAP-2110 kalite güvence

sistemine tam uyumluluk ve

uluslararas› klasifikasyon

kuruluflu DNV’nin Yüksek

Süratli Hafif Tekne (High

Speed Light Craft / HSLC)

klaslama kurallar›na uygun

mühendislik ve üretimle bir-

leflince, zirveyi b›rakmamak

için geriye sadece yeni fikir-

ler üretmek kal›yor.

Yonca-Onuk 
Tersanesi’nin 
Hayal Gücü
Yonca-Onuk Tersanesi geri-

de b›rakt›¤› 13 y›la, her aç›-

dan üstünlükleri kan›tlanm›fl

çeflitli boylarda 5 özgün ürün

s›¤d›rd›. ONUK MRTP15 ve

ONUK MRTP16 Ani Müdahale

Botlar›, ONUK MRTP20 Ge-

lifltirilmifl Ani Müdahale Bo-

tu, ONUK MRTP29 Sahil Gü-

venlik Botu ve ONUK

MRTP33 Yüksek Süratli Hü-

cumbot adlar›yla Türk Sa-

vunma Sanayisi ürün yelpa-

zesinin en kritik üyeleri hali-

ne gelen ONUK MRTP serisi

botlar, bugün Avrupa’dan

Orta Do¤u’ya kadar birçok

ülkenin peflinden kofltu¤u

platformlar olmay› baflard›.

Ayr›ca YONtech S23, YON-

tech 45 ve YONtech 105 gibi

sivil kullan›ma yönelik yük-

sek süratli motor yatlar›yla

da ad›ndan söz ettiren tersa-

ne, performans aç›s›ndan

çok daha iddial› 3 yeni ürün

için de hâlihaz›rda çal›flma-

lar yürütüyor.

‹flin S›rr›
Peki, bu baflar›n›n s›rr› ne?

Yonca-Onuk ailesine göre

yeni bir fikri var olufla tafl›ma

ifli, büyük sab›r ve inanç ge-

rektiren “kutsal” bir ifl.

MRTP Konsepti’nin yarat›c›-

lar›ndan Dr. Ekber ‹. N. Onuk

bu kavram›, beklenmedik

fleylere ulaflmak için çocuk-

su bir inanç duyulmas› ge-

rekti¤i fleklinde örnekliyor ve

ekliyor:

“Her ifl bir fikirle bafllar. Bu

iflin büyümesi, kararl›l›¤›

(stability), sonuçtaki baflar›s›

yenilik (innovation) ve yarat›-

c› düflünce ak›m›n›n sürekli-

li¤ine ba¤l›d›r. Tasar›m mü-

hendisinin görevi yarat›c›l›k-

t›r; ve bu, bilinen tarih bo-

yunca hep Yarat›c›'ya özenen

insano¤lu için ulafl›labilir bir

"yarat›c›l›k" hedefidir.

Yeni bir fikri bir var olufla ta-

fl›ma ifli disiplinle bafl›bofllu-

¤un; inatç› bir kararl›l›kla,

beklenmedik fleylere ulaflma

flans›na çocuksu bir inanc›n

ve baflar›ya odaklanm›fll›kla,

baflar›s›zl›¤› güler yüzle ka-

bul edebilme rahatl›¤›n›n ay-

n› potada ergitilmesini ge-

rektirir. Emsali bulunmayan

veya daha önce hakikat ol-

mam›fl bir kavram› ortaya

koyabilmek için, safl›k dere-

cesine varan bir inançla ve

y›lmadan at›l›m yap›lmal›d›r.

Baflar› ancak çal›flma, inanç,

sab›r ve ›srarla sa¤lanabilir.

Çok baflar›l› proje-

lerde bile, ge-

riye dönüp

bakt›¤›m›zda

birçok ac›n›n derin izle-

ri görülür, bunlara gö¤üs

gerebilmek kolay de¤ildir.”

Fakat bütün bunlar›n yan›n-

da as›l önemli olan konu,

Yonca-Onuk bugün “Bunu biz

yapt›k!” diyebilmenin zevkini

bir kere tatt›¤› için, bu zevki

sürdürmek ad›na durmadan

çal›fl›yor.

D›fla ba¤›ml›l›¤›n en alt düze-

ye geldi¤ini göstermesi aç›-

s›ndan bu konu, onlar için ay-

n› zamanda bir “memleket

meselesi”.

MRTP Konsepti
Kaan Onuk’un s›n›rlar› zorla-

mak gerekti¤ine babas›n› ve

ortaklar›n› ikna etmesiyle

bafllayan ve böylesi “inatç›”

bir ekibin çal›flmalar› sonucu

geliflen MRTP Konsepti, gü-

nümüzün deniz muharebe

alan› olarak ifade edilen k›y›

sular›nda etkili olmas› ama-

c›yla tasarland›. Mevcut kuv-

vet yap›s›n› zor durumda b›-

rakan k›y› bölgelerindeki

tehditler, aç›k deniz gücünün

yetenekleri çerçevesinde

bertaraf edilemeyebiliyor.

Bu nedenle k›y› sular›n›n

kontrolü, liman koruma ve

emniyeti gibi görevlerde ar-

t›k, sadece bu amaç için ta-

ANAL‹Z
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Hollandal› ünlü stratejik planlama uzman› Arie De Geus’un “Sürdürülebilir
yegâne rekabetçi avantaj rakiplerden daha h›zl› ö¤renebilmektir” sözünü parola
edinerek sürekli çal›flan, sürekli kendini gelifltiren bir “ekip” olan Yonca-Onuk
Tersanesi, bugün Çok Amaçl› Taktik Platform (Multi Role Tactical Platform /
MRTP) Konsepti’nin kazand›¤› baflar›n›n arkas›nda durup, onun tad›n› ç›karmak
gibi bir niyete sahip de¤il. Uçsuz bucaks›z Ar-Ge çal›flmalar›yla “onlar”, 
rakiplerinin oldu¤u gibi baflar›n›n da her zaman önünde olmak istiyorlar.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com - Mahmut BÖLÜKBAfi / bolukbasm@savunmahaber.com

Türk Denizcili¤i’nde
MRTP Dönemi

MRTP serisi botlar, Sahil
Güvenlik Komutanl›¤›’m›z
taraf›ndan yasa d›fl› göç,
kaçakç›l›k, deniz kirlili¤i,
arama kurtarma gibi
görevlerde kullan›l›yor.
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sarlanm›fl MRTP gibi plat-

formlar tercih ediliyor. Yon-

ca-Onuk, MRTP Konsep-

ti’nden istenen verimin al›-

nabilmesi için programda

odaklan›lmas› gereken 3 ta-

ne “S” belirlemifl durumda.

Speed (Sürat),

Sea Keeping (Denizcilik)

Stealth (Görünmezlik / Dü-

flük radar izi)

MRTP’nin 3S’i olarak tan›m-

lanan bu özellikler, öyle gö-

rünüyor ki gelecekte k›y› su-

lar›ndaki muharebelerin ka-

derini belirleyecek.

Bu 3S kavram› çerçevesinde;

maliyet, tekne büyüklü¤ü,

mürettebat say›s› ve tespit

edilebilme imkân›n›n azalt›l-

mas›; menzilin, görev / silah

yükünün, süratin, s›¤ sularda

harekât kabiliyetinin, güveni-

lirli¤in, bak›m kolayl›¤›n›n,

modülerli¤in ve de¤iflik gö-

revleri yerine getirebilme

(multi mission) yetene¤inin

de artt›r›lmas› amaçlanm›fl.

ONUK MRTP botlar›n›n per-

formans›na bak›ld›¤›nda, flu

an için bu hedefler fazlas›yla

afl›lm›fl görünüyor.

Kompozit Teknoloji
Kuflkusuz bu baflar›n›n tek-

nik anlamdaki s›rr›, botlarda

kullan›lan ileri kompozit

malzeme teknolojisine daya-

n›yor. Bu aç›dan, ileri tekno-

loji malzeme kullanmaktan-

sa kaliteli malzeme kullan›-

m›na daha çok önem veren

dünya yüksek süratli tekne

endüstrisine ters bir yakla-

fl›m sergileyen

Yonca-Onuk

konsept i ,

pek çok

y ö n d e n

rakiplerinin bir

ad›m önünde bulunuyor.

Öncelikle hafifli¤i sayesinde

botlar›n performans›n›, tafl›-

ma kapasitesini ve yak›t ta-

sarrufunu do¤rudan artt›ran

kompozit malzeme; koroz-

yona karfl› yüksek dayan›kl›-

l›k göstererek hizmet ömrü-

nü uzatt›¤› gibi bak›m mas-

raflar›n› da düflürüyor. Bu-

nun yan›nda, kullan›lan düz

kompozit paneller botlar›n

muharebe alan›ndaki “gizli-

li¤ini” etkileyen radar kesit

alan›n› azalt›rken; akustik,

manyetik ve IR (k›z›l ötesi)

izleri de oldukça düflük sevi-

yelerde tutuyor. Üstelik sa¤-

lad›¤› balistik koruma da ca-

bas›. Onlar› bu kadar “stra-

tejik” yapan s›rr› verdikten

sonra, art›k ONUK MRTP se-

risi botlar›n baflar›lar›n› ya-

k›ndan inceleyebiliriz.
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Kaan 15 S›n›f› /
ONUK MRTP15
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
ilk göz a¤r›s› olan ONUK
MRTP15, bugüne kadar iç ve
d›fl pazara yönelik 25 adetlik
siparifl almay› baflard›. Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) taraf›ndan Sahil Gü-
venlik Komutanl›¤›’n›n ani
müdahale botu ihtiyac›na yö-
nelik 1997 y›l›nda aç›lan
uluslararas› ihaleye kat›lan
Yonca-Onuk, ONUK MRTP15
ile “Ani Müdahale Botu Pro-
jesi” kapsam›nda bütün ra-
kiplerini geride b›rakarak ka-
zanan taraf oldu. Böylece ilk
ticari baflar›s›n› elde eden
bottan, imzalanan anlaflma-
lar karfl›l›¤› Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›’na 18 adet tes-
lim edildi. Bu projenin kon-
trol ve denetimi, Sahil Gü-
venlik Komutanl›¤› ad›na
SSM taraf›ndan yürütülüyor.
Gümrükler Muhafaza Genel
Müdürlü¤ü (GMGM)’nin yine
SSM kanal›yla siparifl etti¤i 3
adet ONUK MRTP15 de 2004
y›l›nda envantere girdi. D›fl
pazarda ise; Pakistan Deniz
Kuvvetleri, uluslararas› bir
ihale sonucu 2 adet ONUK
MRTP15 “Özel Harekât Botu”
siparifl etti. Bu botlar 2004 y›-
l›n›n May›s ve Temmuz ayla-
r›nda Pakistan’a teslim edil-
di. Kalan 2 adet ONUK
MRTP15’de KKTC’ye teslim
edildi.

Kaan 16 S›n›f› /
ONUK MRTP16
ONUK MRTP15’in tasar›m ve
üretim süreci ile operasyonel
olarak kullan›lan botlardan
elde edilen tecrübeler ve ana
makine teknolojilerindeki
son geliflmeler ›fl›¤›nda ta-
sarlanan ONUK MRTP16;
ONUK MRTP15’e göre daha
üstün performans ve deniz-
cilik ile daha çok dayan›kl›l›k
gibi özellikleri bünyesinde
bar›nd›r›yor. Bu kabiliyetleri-
ni daha uzun ve daha genifl
bir sualt› formuna borçlu
olan bot, a¤›rl›k merkezinde
6 g’lik düfley ivmelere daya-
nacak bir yap›da infla edildi.
Ayr›ca 75 knot’l›k azami sü-
rate ç›kabilen botun yap›s› da
iyilefltirilerek tasar›m ba-
s›nçlar› iki kat›na ç›kart›ld›.
ONUK MRTP16’n›n su jetiyle
donat›lm›fl “Ani Kurtarma
Botu” ad› alt›nda bir ONUK
MRTP16/U versiyonu da bu-
lunuyor. SSM taraf›ndan yü-
rütülen projeler çerçevesin-
de, Hudut ve Sahiller Sa¤l›k
Genel Müdürlü¤ü (HSSGM)
ve GMGM için ONUK MRTP16
botlar›ndan 4’er adet siparifl
edildi. Bu siparifller kapsa-
m›nda HSSGM’nin botlar›
Temmuz 2005, GMGM’nin
botlar› da Ocak 2008 tarihi
itibar›yla teslim edilmifl du-
rumda.
ONUK MRTP16, Yonca-Onuk
ile Malezya aras›nda bafllat›-
lan bir ifl birli¤inin ilk meyve-
si olma unvan›n› da tafl›yor.

21 fiubat 2007 tarihinde Ma-
lezya Devleti’ne ait bir tersa-
ne olan Boustead Heavy In-
dustries ile MRTP platform-
lar›n›n bu ülkede ortak üreti-
mine yönelik imzalanan an-
laflma kapsam›nda Yonca-
Onuk, 2007 y›l›nda düzenle-
nen LIMA Fuar›’nda da sergi-
lenen bir ONUK MRTP16 infla
etti. Türkiye ve Malezya’n›n
da deste¤ini arkas›na alan bu
ortakl›k için Malezya Devleti,
25 m’ye kadar olan MRTP
platformlar›n›n inflas› için
Langkawi’de bir yer tahsis
etti. Bu kapsamda ilk olarak
12+6 adet ONUK MRTP16’n›n
üretilmesi hedefleniyor.
Kaan 16 s›n›f› botlar›n yurt
d›fl› maceras› Uzak Do¤u ile
s›n›rl› de¤il. Birleflik Arap
Emirlikleri de denizdeki kri-
tik öneme sahip petrol plat-
form ve sevk unsurlar›n› ko-
rumakla görevli CNIA Teflki-
lat› (Critical National Infras-
tructure Authority) nezdinde
65 knot sürat yapabilen
ONUK MRTP16’y› tercih et-
mifl durumda. Geçti¤imiz fiu-
bat ay›nda Abu Dhabi’de dü-
zenlenen IDEX fuar› esnas›n-
da imzalanan yaklafl›k 120
milyon dolarl›k anlaflma kap-
sam›nda, 12 adedi Türkiye’de,
kalan 22 adedi ise Birleflik
Arap Emirlikleri’nde olmak
üzere toplam 34 adet ONUK
MRTP16 infla edilecek.

Kaan 29 S›n›f› /
ONUK MRTP29
Ard› ard›na kazand›¤› ihale-
lerle Sahil Güvenlik Komu-
tanl›¤›’n›n muharebe gücü-
nün “ana unsuru” olmaya
bafllayan Yonca-Onuk, 1998
y›l›nda gözünü 90 tonluk Sa-
hil Güvenlik Botu ihalesine
dikti. “Mavi Vatan›n Beyaz
Bekçileri”nin ihtiyaçlar› do¤-
rultusunda aç›lan uluslara-
ras› ihale sonucunda, Yonca-
Onuk yine ipi gö¤üsleyerek
SSM’den 10 adet bot siparifli
ald›. Bu siparifl kapsam›nda
gelifltirilen Kaan 29 s›n›f› bot-
lar, 2 adet MTU dizel motoru
ve MJP 753DD su jeti ile 49
knot’a kadar sürat yapabili-
yor. 30 mm’ye kadar top, or-
ta menzilli sat›htan sat›ha fü-
zeler ve 2 adet 12,7 mm a¤›r
makineli tüfek tafl›yabilen
ONUK MRTP29, çeflitli görev
profillerine göre arama-kur-
tarma ekipmanlar› ve çok
sensörlü keflif kiti ile de do-
nat›labiliyor. Bugüne kadar
Sahil Güvenlik Komutanl›-
¤›’na 9 adet ONUK MRTP29
botunun teslimini gerçeklefl-
tiren Yonca-Onuk, bu botla-
r›n geçici tesliminden itiba-
ren 12 ay süre kullan›m› mü-
teakip yap›lan ifllem olan ke-
sin teslimini de tamamlam›fl
bulunuyor.
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Kaan 33 S›n›f› /
ONUK MRTP33
90 Tonluk Sahil Güvenlik Botu
Projesi kapsam›ndaki 10’uncu
botun, Sahil Güvenlik Komu-
tanl›¤›’n›n onay› do¤rultusun-
da, SSM taraf›ndan bir Ar-Ge
projesi kapsam›nda infla edil-
mesi kararlaflt›r›ld›. Böylece
ONUK MRTP29’un daha yük-
sek görev yüküne ve daha iyi
denizcilik özelliklerine sahip,
ayn› zamanda boyca uzat›lm›fl
versiyonu olan ONUK MRTP33
ortaya ç›km›fl oldu. ONUK
MRTP33 beheri 6000 BG’ye
kadar 2 adet dizel motorla
teçhiz edilebiliyor.
MRTP29’dakilerin ayn›s› olan
2 adet 3650 BG’lik dizel motor
ile de 46 knot sürat yapabili-
yor. Dr. Onuk’un verdi¤i bilgi-
lere göre MRTP33 Projesi as-
l›nda MRTP29’dan önce bafl-
lat›lm›fl; ancak SSM’nin 90
Tonluk Sahil Güvenlik Botu
ihalesi teknik isterlerine uy-
mak için 4 m k›salt›larak su-
nulmufl ve kabul görmüfl. An-
cak ONUK MRTP33 çok daha
derinlemesine tasarlanm›fl
bir platform: Tekne formu 65
knot’a kadar sürat yapmaya
uygun ve müflteri ihtiyaçlar›na
göre keflif, arama-kurtarma
ve karakol gibi çeflitli konfigü-
rasyonlarda da infla edilebili-
yor. Bu kapsamda Kaan 33 s›-
n›f› botlar›n ilkini ve ayn› za-
manda 90 Tonluk Sahil Gü-
venlik Botu Projesi’nin de son

gemisini TCSG-301 ad›yla
2004 y›l›n›n Haziran ay›nda
teslim alan Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›, ilave 12 adet
ONUK MRTP33 tedariki için
karar ald›. Yonca-Onuk tara-
f›ndan flimdiye kadar 11 adedi
teslim edilen botlar›n 12’ncisi
ise IDEF esnas›nda teslim
edilecek. 13’üncü ve son bo-
tun infla faaliyetleri ise sürü-
yor. ONUK MRTP16 gibi Kaan
33 s›n›f› botlar da yurt d›fl›nda
oldukça ra¤bet görüyorlar.
Bu ba¤lamda, Gürcistan S›n›r
Polisi için 1 adet ONUK
MRTP33 ani müdahale botu
infla eden Yonca-Onuk, Suk-
homi ad› verilen botu geçti¤i-
miz y›l›n Haziran ay›nda Gür-
cistan’a teslim etti. Yonca-
Onuk’un infla etti¤i platform-
larda ASELSAN üretimi çeflit-
li silah donan›mlar› kullan-
may› tercih etmesinin de etki-
siyle, bu botun ASELSAN ta-
raf›ndan gelifltirilen 25 mm
Stabilize Top (STOP) sistemi
ile teçhiz edilmesi planlan›-
yor. Ayr›ca Pakistan Deniz
Kuvvetleri taraf›ndan siparifl
edilen 2 adet Kaan 33 s›n›f›
bot da, teslimatlar›n›n ger-
çekleflmesinin ard›ndan PNS
ZARRAR ve PNS KARRAR
ad›yla bugün görevlerini ba-
flar›yla yerine getiriyorlar. Bu
botlar›n Yonca-Onuk mühen-
dislerinin tasarlad›¤› katlana-
bilir güdümlü mermi rampa-
s›yla donat›lmas› planlan›yor.

Kaan 20 S›n›f› /
ONUK MRTP20
Sahil Güvenlik Komutanl›-
¤›’n›n 2004 y›l›nda Ani Müda-
hale Botu Projesi’ni Gelifltiril-
mifl Ani Müdahale Botu Pro-
jesi ad› alt›nda devam ettirme
karar› almas› üzerine geliflti-
rilen ONUK MRTP20’de,
ONUK MRTP15 ile bafllay›p o
dönemdeki son MRTP üyesi
ONUK MRTP33’e kadar elde
edilen tüm bilgi birikimi kul-
lan›lm›fl. Motor teknolojile-
rindeki geliflime paralel ola-
rak ONUK MRTP16’n›n tasa-
r›m›nda de¤iflikli¤e giden
Yonca-Onuk, bafllang›çta
MRTP18 olarak düflündü¤ü
bu platformu, biraz büyüte-
rek önce 19, daha sonra da
tekne boyu 20,55 m olan
MRTP20’ye dönüfltürdü. Büt-
çesinin yar›s›n› Sahil Güven-
lik Komutanl›¤›’n›n, di¤er ya-
r›s›n› da SSM ve Yonca-Onuk
Tersanesi’nin birlikte karfl›-
lad›¤› ONUK MRTP20 Projesi
kapsam›ndaki ilk bot, 14
Temmuz 2006 tarihinde deni-
ze indirildi. Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›’n›n 1 y›l boyunca
test edip devam›n› uygun bul-
du¤u proje do¤rultusunda
Yonca-Onuk’a, 3 y›lda teslim
edilmek üzere 17 adet ONUK
MRTP20 siparifl edildi. Sahil
Güvenlik Komutanl›¤› d›fl›nda,
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›
da 2007 y›l›nda bu botun su
jetli sevk sistemli versiyonu
olan ONUK MRTP20U’dan 2
adet siparifl etti. Bu botlar ise
2008 y›l› içerisinde teslim
edildi.

Kaan 22 S›n›f› /
ONUK MRTP22
Özellikle Su Alt› Taarruz (SAT)
intikal görevine yönelik ONUK
MRTP20 esas al›narak 2004
y›l›nda gelifltirilmeye baflla-
nan ONUK MRTP22/U’nun,
16’s› SAT komandosu, 20 kifli-
lik personel ve 2 adet fliflme
bot tafl›yabilme kapasitesine
sahip olmas› planlan›yor. Ha-
vuz testlerinde 85,1 knot’›n
üzerinde süratlere ç›kabilen
SAT intikal botu, yüksek sü-
ratli seyirler s›ras›nda oluflan
sars›nt›y› Amerikan özel ope-
rasyon botu Mark V gibi alü-
minyum gövdeli teknelere
nazaran çok daha düflük sevi-
yede personele ileten bir ta-
sar›ma sahip. 48 ton deplas-
mana sahip olacak ONUK
MRTP22/U, ASELSAN üretimi
12,7 mm STAMP sistemi ile
donat›lacak. 2 adet 2400 BG
MTU dizel ve MJP550DD su
jetli sevk sistemine sahip olan
ONUK MRTP22/U 55 knot sü-
rat yapabilecek.
Ayr›ca son dönemde yayg›n
bir flekilde karfl› karfl›ya geli-
nen korsan sorununa karfl› da
bir ONUK MRTP22 Fast At-
tack Craft (FAC) versiyonu
üzerinde çal›flmalar yürü-
tülüyor. Yonca-Onuk’un en
yeni projelerinden biri olan ve
ilk kez bir maketle 2008 Euro-
naval fuar›nda sergilenen
FAC, 24 m boyunda ve çok iyi
denizcili¤i olan bir platform
olacak. 2 adet 2400BG dizel ve
Arneson Surface Drive sevk
sistemiyle donat›lacak botun
60 knot’›n üzerinde sürat ya-
pabilmesi hedefleniyor.
ONUK MRTP22 FAC’›n, ASEL-
SAN ile devam eden stratejik
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Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n üs ve liman savunmas› ihtiyaçlar› için 
envanterine dâhil etti¤i 2 adet ONUK MRTP20U, erken ihbar, keflif, gözetleme 

ve istihbarat görevlerini de yerine getirebiliyor.



ortakl›k do¤rultusunda, bafl
top olarak ASELSAN’›n 25
mm’lik STOP’u, üst bina ar-
kas›nda ASELSAN’›n 12,7 mm
STAMP’› ve k›ç üzerinde yine
ASELSAN’›n 2 f›rlatma ram-
pas›nda 2’li Hellfire II batar-
yalar› ile donat›lmas› planla-
n›yor. Görev tan›m› itibar›yla
korsanlara karfl› kullan›m›
hedeflenen botu çoban köpe-
¤ine benzeten Yonca-Onuk,
e¤er isim hakk› al›nabilirse
ONUK MRTP22’yi “Kangal”
ad›yla piyasaya sunmak isti-
yor. Birleflmifl Milletler’e öne-
rilmesi de gündemde olan
“Kangal”a, aralar›nda Rayt-
heon ve Lockheed Martin’in
birlikte gelifltirdikleri NLOS-
LS güdümlü mermisinin de
oldu¤u baz› yeni sistemlerin
entegrasyonu düflünülüyor.
Yonca-Onuk ayr›ca, Thyssen-
Krupp Marine Systems’e ba¤-
l› Kockums Tersanesi ile bir-
likte, ‹sveç Sahil Güvenlik
Teflkilat›’n›n bir ihalesi kapsa-
m›nda ONUK MRTP22/U te-
melli bir platform gelifltirme-
yi hedefliyor.
Yonca-Onuk, SAT botumuz
ONUK MRTP22/U’yu ayn› za-
manda, Amerikan Özel Kuv-
vetleri’nin elindeki Mark V
özel harekât botunun yerine
düflündü¤ü Mark VI Projesi
kapsam›nda önermeyi de dü-
flünüyor.

Kaan 40 S›n›f› /
ONUK MRTP40
Dr. Onuk’un üzerinde yakla-
fl›k 10 y›l önce çal›flmaya bafl-
lad›¤› projelerden biri olan
korvet tasar›m›, Amerikan
Sahil Güvenlik Komutanl›-
¤›’n›n “Integrated Deepwater”
modernizasyon projesi kap-
sam›nda talep etti¤i FRC
(Fast Response Cutter) Prog-
ram›’n›n isterleriyle örtüflün-
ce, bu tasar›m›n MRTP kon-
septi içinde gerçeklefltirilebi-
lece¤i anlafl›ld›. Yonca-Onuk
flimdilik rafa kald›r›lan
MRTP55 konseptinden hare-
ketle gelifltirilmeye bafllanan

ONUK MRTP40’›n, uzun vade-
de Amerikan Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›’n› ikna edece¤i-
ne inan›yor. Birleflik Arap
Emirlikleri’nde üretilmesi dü-
flünülen ONUK MRTP40’›n,
Pakistan’›n Harpoon Blok 2
donan›ml› ONUK MRTP33’le-
riyle k›yasland›¤›nda daha üs-
tün atefl gücü sa¤lamas› dü-
flünülüyor. Bu amaçla plat-
formun ön taraf›na 40 mm’lik
bir top yerlefltirilmesi planla-
n›yor. Ayr›ca bu platform üze-
rine sat›htan satha güdümlü

mermiler, Hellfire II gibi nok-
ta hedeflere yöneltilebilen si-
lahlar konuflland›r›labilece¤i
de edindi¤imiz bilgiler aras›n-
da. ONUK MRTP40 için hâli-
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Tam yükte 45 knot sürati aflmas› beklenen
MRTP40’›n Birleflik Arap Emirlikleri’nde 

üretilmesi planlan›yor.

Harpoon güdümlü mermileri ile donat›lacak Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin PNS Karrar hücumbotu



haz›rda ABD taraf›ndan kulla-
n›lmakta olan sistemleri ter-
cih eden Yonca-Onuk, bu sa-
yede ABD pazar›ndaki bek-
lentilerini karfl›lamak yolunda
önemli bir giriflimde bulunu-
yor. Kendi s›n›f›n›n en süratli
platformu olacak MRTP40’›n,
MJP su jetleri üzerinden gü-
cünü ileten 2 adet MTU 20V
4000 M93L dizel motoruyla
tam yükte 45 knot sürati afl-
mas› bekleniyor.

Kaan 47 S›n›f› /
ONUK MRTP47
Yonca-Onuk’un gelifltirilme
aflamas›ndaki bir baflka
platformu olan ONUK
MRTP47’nin, dünya üzerin-
deki etkinli¤i kan›tlanm›fl
birçok hücumbotun detayl›
olarak incelenmesiyle orta-
ya ç›kar›lan tasar›m kriter-
leri, tüm MRTP serisi plat-
formlarda oldu¤u gibi yine

s›n›f›n›n en iyisi olmak ad›na
sürekli gözden geçiriliyor.
Hâlihaz›rda havuz testleri
tamamlanan botun, atefl
gücünün ve seyir s›as›n›n
ONUK MRTP33’ten ve
ONUK MRTP40’tan çok da-
ha yüksek olmas› hedefle-
niyor. Platform için bafl to-
pu olarak ilk etapta 40
mm’yi düflünen firma, yurt
d›fl› pazara yönelik ise 57
mm’lik top kullan›lmas›n›
öngörüyor. Yine Yonca-
Onuk mühendislerinin ta-
sarlad›¤› katlanabilir gü-
dümlü mermi rampas›yla
donat›lmas› planlanan
ONUK MRTP47; Harpoon,
Exocet ve CA-802 gibi gü-
dümlü mermileri ateflleye-
bilme kabiliyetine de sahip
olacak. Pakistan’›n flimdi-
den stratejik tedarik plan›-
na ald›¤› bu bot, ayr›ca Ma-
lezya’yla hâlihaz›rda devam

eden ortak giriflim anlafl-
mas›n›n da içinde yer al›yor.

Dinamik Yonca-Onuk
Yaklafl›k 4 sayfad›r sadece
ana hatlar›yla anlatmaya ça-
l›flt›¤›m›z Yonca-Onuk “eser-
leri” tabi ki bu kadar de¤il.
Çok daha “büyü¤ü” isteyen
müflteriler için çelik gövdeli
fakat üst binas› kompozit
olan ONUK MRTP65 veya
“güçlü” isteyen fakat “bü-
yük” istemeyenler için ONUK
MRTP47 ve daha birçok iste-
¤e birçok çözüm bugün Yon-
ca-Onuk Tersanesi’nde suy-
la buluflaca¤› an› bekliyor.
Bu gelifltirme çal›flmalar›n-
da ‹stanbul Teknik Üniversi-
tesi de çok önemli görevler
üstleniyor.
Sadece ileri kompozit tekno-
lojili su üstü platform tasar›-
m› ve üretimi ile ilgilenme-
yen ekip, ONUK S56 ve

ONUK Sazan adl› spor ara-
balar›n tasar›m ve üretimini
de gerçeklefltirmeyi baflar-
m›fl bulunuyor. Bunun ya-
n›nda takviye edici fiber
ürünleri distribütörlü¤ü ve
kompozit teknoloji transferi
gibi faaliyetleri de baflar›yla
yürütüyor.
2003 y›l›nda Türkiye Tekno-
loji Gelifltirme Vakf› (TTGV),
TÜB‹TAK ve TÜS‹AD kuru-
lufllar› taraf›ndan 5. Tekno-
loji Baflar› Ödülü’ne lay›k gö-
rülen ONUK MRTP Çok
Amaçl› Taktik Platform Pro-
jesi, bugün tüm dünyan›n
sayg› duydu¤u bir marka ha-
line gelmifl durumda. Sade-
ce Yonca-Onuk Tersane-
si’nin de¤il ülkemizin presti-
jini de çok üst seviyelere ç›-
kartan ONUK MRTP, art›k k›-
y›lardan uzaklafl›p denizlere
aç›lmak üzere. Bütün dünya
buna haz›rl›kl› olsun…



Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle, TSKGV’nin

genel müdürü olarak IDEF 2009 

kat›l›mc›lar›na mesaj›n›z›n ne oldu¤unu

sorarak bafllamak istiyoruz.

Korg. (E) Engin ALAN: Bölgesindeki en
büyük uluslararas› savunma sanayisi
fuar› olma özelli¤i kazanan IDEF, ülke-
miz için oldu¤u kadar, di¤er kat›l›mc› ül-
keler için de önemli bir tan›t›m merkezi
ve pazar konumundad›r. Bu büyük pa-
zar, geliflen teknolojilere paralel olarak
sundu¤u ürün çeflitlili¤i yan›nda, gide-
rek artan üretici, müflteri ve kullan›c›la-
r› bir araya getirme özelli¤iyle de öne-
mini sürekli artt›rmaktad›r.
Milli Savunma Bakanl›¤› (MSB) ve Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) tara-
f›ndan 112 ülke ve 4 uluslararas› kuru-
lufla toplam 172 adet davet gönderilmifl-
tir. Bu paralelde IDEF’e 74 ülke ve 4
uluslararas› kurulufltan heyetlerin kat›-
laca¤›n› ö¤rendik. 
Bu kapsamda, IDEF 2007 fuar›nda oldu-
¤u gibi, bu fuarda da Genelkurmay Bafl-
kanl›¤›, MSB, Kara, Deniz ve Hava Kuv-
vet Komutanl›klar›, Jandarma Genel
Komutanl›¤› ve Sahil Güvenlik Komu-
tanl›¤›’n›n tedarik makamlar› için haz›r-
lanan 16 görüflme ofisinde, kat›l›mc› fir-
malar ve davetli heyetler için görüflme
imkanlar› sa¤lanm›flt›r.
Di¤er taraftan, firmalar›n seminer, kon-
ferans ve toplant›lar› için yeterli say›da
salon ve yabanc› ülke heyetleri ile gö-
rüflme yapabilecekleri ofisler haz›rlan-
m›flt›r. Kat›l›mc› tüm firmalar›n ve he-
yetlerin bu imkânlar› en iyi flekilde de-
¤erlendireceklerini ve fuar›n her an-
lamda baflar›l› geçece¤i mesaj›n› ver-
mek istiyorum. Ayr›ca kat›l›mc›lara
“Avrasya’da Buluflal›m” diyerek savun-
ma sanayisi alan›nda bölgede sinerji
yaratal›m istiyorum.

Ümit BAYRAKTAR: TSKGV olarak IDEF

fuar› için çok yo¤un çal›flmalar yapt›¤›n›z›

ve çok çaba harcad›¤›n›z› biliyoruz. 

Geçmiflteki IDEF fuarlar›yla mukayese

ederseniz; bu y›l fuardaki bafll›ca 

farkl›l›klar neler olacak? Bu y›lki fuarda

bizleri bekleyen ilkler de olacak m›?

Korg. (E) Engin ALAN: Bildi¤iniz üzere,
bu y›lki IDEF fuar›nda en büyük yenili¤i-
miz, ilk defa ‹stanbul’da düzenlenecek
olmas›d›r. Fuar›n,  Avrupa ile Asya k›ta-
lar›n› birbirine ba¤layan ve bir taraftan
da 2010 y›l›nda Avrupa Kültür Baflkenti
olmaya haz›rlanan ‹stanbul’da yap›lacak
olmas›, “Avrasya Buluflmas›” olarak
isimlendirdi¤imiz IDEF fuarlar›na ayr›
bir heyecan katm›flt›r.

IDEF 2009 fuar›n›n ‹stanbul’da düzenle-
necek olmas›, buna ba¤l› olarak bir dizi
yenili¤e daha vesile olmufltur. Bu yenilik-
lerin en önemlisi, IDEF fuar›n›n ilk defa
profesyonel ve dünya standartlar›nda bir
fuar ve kongre merkezi’nde düzenlene-
cek olmas›d›r. 60.000 m2 kapal› ve 20.000
m2 aç›k alan› ile TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde tüm kat›l›mc› ve ziyaretçile-
re her türlü hizmet sa¤lanacakt›r.
Art›k IDEF fuarlar›n›n olmazsa olmaz›
niteli¤ini kazanan görüflme ofislerinde
yap›lacak ikili görüflme say›s›n›n, bu im-
kândan yararlanan bütün taraflar›n
memnuniyetini artt›raca¤›n›; toplant›,
seminer ve imza törenleri gibi etkinlik-

ler düzenlemeye uygun salonlar›n ise
çok daha fazla kat›l›mc›ya imkân sa¤la-
yaca¤›n› de¤erlendiriyorum.
IDEF 2009 fuar›ndaki en önemli yenilik-
lerden bir di¤eri de fuar›m›z›n deniz bo-
yutunun art›k görsel anlamda da hayat
bulmas›d›r. Deniz unsurlar›n›n da fuar-
da sergilenmesi imkân›n›n kazan›lmas›
sayesinde, Türk Deniz Kuvvetleri’nden
GENES‹S’e (Gemi Entegre Savafl ‹dare
Sistemi) sahip bir adet Gabya s›n›f› f›rka-
teynin Büyükçekmece Liman›’na demir-
lemek suretiyle fuara ifltirak etmesi
mümkün hale gelmifltir. Fuar süresince
geminin ziyarete aç›k olaca¤›n› buradan
sizin arac›l›¤›n›zla duyurmak istiyorum.

RÖPORTAJ
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Avrasya Bu Kez 
‹stanbul’da Bulufluyor: 

IDEF 2009

IDEF öncesinde Türk Silahl› Kuvvetlerini

Güçlendirme Vakf› (TSKGV) Genel Müdürü Korg. 

(E) Engin Alan ile bir araya gelerek IDEF 2009’a 

›fl›k tutacak bir söylefli gerçeklefltirdik. IDEF’in 

uluslararas› savunma sektörü için çekicili¤inin

giderek artt›¤›n› belirten Korg. (E) Alan, MSI

Dergisi’ne vak›f flirketleri hakk›nda da bilgi 

vererek Türkiye’nin, art›k mal sat›lacak ülke 

olmaktan ç›kt›¤›n› söyledi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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Ümit BAYRAKTAR: Resmi heyet ve 

firma kat›l›m›n›, IDEF 2007 ile mukayese

edebilir misiniz?

Korg. (E) Engin ALAN: Resmi heyet kat›l›-
m› konusunda IDEF 2009 fuar›nda bir
rekora do¤ru gitti¤imizi söyleyebilirim.
Nisan ay›n›n ilk haftas› itibariyle, 74 ülke
ve 3 uluslararas› kurulufltan, 33’ü ba-
kan, 3’ü genelkurmay baflkan›, 9’u ba-
kan yard›mc›s›, 3’ü genelkurmay baflka-
n› yard›mc›s› ve 19’u müsteflar olmak
üzere, toplam 360 heyet üyesinin IDEF
2009 fuar›na kat›lacaklar› bilgisini alm›fl
bulunmaktay›z.
Firma kat›l›m durumu bak›m›ndan ise,
küresel mali krize ra¤men, geçti¤imiz
y›la nazaran önemli bir azalma olma-
m›fl, hedeflenen rakamlara ulafl›lm›flt›r.
Yerli ve yabanc› firma say›s› bak›m›ndan
IDEF-2007’deki gibi bir kat›l›m gerçek-
leflmifl ve sat›lan / tahsis edilen alan
miktar›nda yaklafl›k 1500 m2 art›flla
20.000 m2’nin üzerine ç›k›lm›flt›r.
Fuar›m›za kat›lacak tüm heyet üyeleri-
ne, firma temsilcilerine ve ziyaretçileri-
mize ev sahipli¤i yapacak olmaktan do-
lay› gurur duyuyoruz. Tüm konuklar›m›-
z›n geleneksel Türk konukseverli¤i ile
ülkemizde en iyi flekilde a¤›rlanmalar›,
Avrasya Buluflmas› IDEF fuar›n›n her-
kes için baflar›l› geçmesi ve dünya bar›-
fl›na katk›da bulunmas› için haz›rl›klar›-
m›z tamamlanm›flt›r.

Ümit BAYRAKTAR: Daha önce IDEF’in 

düzenlenme yerine iliflkin TSKGV; 

“Tedarik unsurlar›n›n hepsi Ankara’da.

IDEF tafl›n›rsa, tedarik kurumlar›n›n 

yetkililerinin de tafl›nmas› gerekecek ki,

bu pratik bir sonuç do¤urmaz. 

O nedenle IDEF’in Ankara’da kalmas› 

kesindir.” fleklinde bir görüfle sahipti.

IDEF’in ‹stanbul’a gelmesi ile 

bu görüflte bir de¤ifliklik oldu¤unu 

görüyoruz. Gelecek fuarlar›n yeri 

konusunda, flu andaki de¤erlendirmeniz

nedir? 2011’de de bir de¤ifliklik 

söz konusu olacak m›?

Korg. (E) Engin ALAN: Bilindi¤i gibi, 2003
y›l›na kadar Türk Hava Kurumu Etimes-
gut Türkkuflu Tesisleri’nde icra edilen
IDEF fuarlar›, söz konusu tesislerin ye-
tersiz kalmas› ve fuar›n her geçen gün
büyümesi nedeniyle 2005 ve 2007 y›lla-
r›nda 75’inci Y›l Ankara Hipodromu’nda
düzenlenmiflti. IDEF 2009 fuar›n›n dü-
zenlenece¤i tarihlerdeki planl› yar›fllar›n
iptal edilememesi ve alan›n sadece ya-
r›fllar›n olmad›¤›, ancak fuar düzenle-
mek için uygun olmayan k›fl aylar›nda
tahsis edilebilmesi; tahsis edilse dahi,

hipodromda hayata geçirilmesi planla-
nan projeler nedeniyle, fuar›n bu alanda
da yap›lmas› imkâns›z hale gelmifltir.
Öncelikle Ankara’da yeni bir fuar alan›
aray›fl›na geçilmifltir. Ancak Ankara’da-
ki mevcut alanlar›n, her geçen gün bü-
yüyen IDEF fuarlar›n›n ihtiyac›na cevap
veremeyece¤i tespit edilmifltir.
Belirtti¤im nedenler ve özellikle IDEF
fuarlar›n›n bekas›n› sa¤lamak maksa-
d›yla, bu y›l 9’uncusu düzenlenecek olan
IDEF 2009  Uluslararas› Savunma Sana-
yisi Fuar›’n›n ‹stanbul’da icra edilmesi
kararlaflt›r›lm›flt›r.
Sorunuzda belirtti¤iniz dezavantajlar›
giderici tüm tedbirleri alm›fl bulunuyo-
ruz. Özellikle tedarik makamlar› ve ilgi-
li TSK personelinin fuar süresince ‹s-
tanbul’da bulunmas›n› sa¤layacak fle-
kilde ulafl›m tedbirler al›nm›flt›r. Anka-
ra’da görevli TSK personelinin fuar› zi-
yaret etmesi için de ayr›ca tüm planla-
malar yap›lm›flt›r.
‹lk defa ‹stanbul’da icra edece¤imiz
IDEF 2009 fuar›n›n tamamlanmas›n›
müteakip, May›s 2011’de icra edilecek
IDEF 2011 fuar›n›n çal›flmalar›na baflla-
yaca¤›z ve bu kapsamda fuar›n yeri hak-
k›nda karar verece¤iz.

Ümit BAYRAKTAR: IDEF’in yurt d›fl›ndaki

benzeri fuarlar›n önüne geçebilmesini

sa¤layacak tedbirleriniz nelerdir?

Korg. (E) Engin ALAN: ‹cra etti¤imiz her
IDEF fuar›nda, bir öncekine nazaran her
hususta art›fl sa¤l›yoruz. Bu durum da
ald›¤›m›z tedbirlerin IDEF’in uluslarara-
s› seçkin fuarlar aras›nda yer almas›n›
sa¤lad›¤›n› göstermektedir.
Hedefimiz, Avrasya Buluflmas› olarak
adland›rd›¤›m›z IDEF fuarlar›n›n emsal-
leri aras›nda, dünyada ilk 3 aras›nda yer
almas›n› sa¤lamakt›r.

Ümit BAYRAKTAR: IDEF ile ilgili son 

bir soru daha sorduktan sonra, savunma

sanayimize geçmek istiyoruz. TSKGV,

IDEF 2009’dan ne kadar bir gelir elde 

etmeyi bekliyor?

Korg. (E) Engin ALAN: IDEF 2009 fuar›,
1993’ten bugüne kadar icra edilen 8
IDEF fuar›na nazaran en yüksek gelir el-
de edilen fuar olacakt›r.
Ayr›ca IDEF fuarlar›n›n ülke ekonomisi-
ne do¤rudan katk›lar› kadar dolayl› kat-
k›lar›n›n da önemli oldu¤unu vurgula-
mak istiyorum.

Ümit BAYRAKTAR: TSKGV çat›s› 

alt›ndaki flirketlerin, dolay›s›yla vakf›n

Türk Savunma Sanayisi’nin TSK’n›n 

ihtiyaçlar›n›n yüzde 50’sini karfl›lama 

hedefine olan katk›s› nedir?

Korg. (E) Engin ALAN: TSK’n›n cayd›r›c›-
l›¤›n›n devam etmesi ve bölge istikra-
r›n›n sa¤lanmas› aç›s›ndan, modern
silah ve teçhizat ile donat›lmas› ama-
c›yla, ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda,
Türk Savunma Sanayisi’nde yer alan,
gerek kamu ve gerek özel kuruluflla-
r›n gayretli çal›flmalar› neticesinde,
2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren ba-
flar›l› bir geliflim potansiyeli yakalan-
m›flt›r. Türk Savunma Sanayisi, 1980’li
y›llarda TSK’n›n ihtiyaçlar›n› yüzde
20’ler seviyesinde karfl›larken, 2006
y›l› itibar›yla bu rakam yüzde 37’ye,
2007 y›l› itibar› ile ise yüzde 42’ye yük-
selmifltir.
2007 y›l›nda Türk Savunma Sanayisi’nin
cirosu, bir önceki y›la nazaran yüzde
17’ye tekabül eden yaklafl›k 300 milyon
dolarl›k art›flla 2 milyar dolar olarak
gerçekleflmifltir. 2008 y›l›nda da sektö-
rün cirosunun küresel ekonomik krize
ra¤men büyümekte oldu¤u gözlen-
mektedir.
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Vakf›m›z›n ana sermayedar› oldu¤u ve
Türk Savunma Sanayisi’nin lokomotifi
durumundaki ASELSAN, TUSAfi, HA-
VELSAN ve ROKETSAN’›n y›ll›k sat›flla-
r›n›n toplam› sektör içinde önemli bir
paya sahiptir.
Türk Savunma Sanayisi projelerinin
tamam›na yak›n k›sm›nda ana yükle-
nici konumunda bulunan vak›f flirket-
lerinin savunma ürün sat›fllar›n›n tu-
tar›, savunma sanayimizin toplam sa-
t›fllar›n›n yar›s›na yak›nd›r. Bu da,
2007 y›l›nda yurt içi katma de¤er ba-
k›m›ndan TSK’n›n ihtiyaçlar›n› karfl›-
lama oran› olan yüzde 42 seviyesinin
yakalanmas›nda vak›f flirketlerinin
katk›s›n› göstermektedir. Yak›n gele-
cek için hedeflenen yüzde 50 oran›n›n
gerçekleflmesinde de vak›f flirketle-
rin önemli paya sahip olmas› ve hede-
finin daha da yükseltilmesinde ana
unsurlar olarak yer almas› beklen-
mekte ve bu hedeflere yönelik çal›fl›l-
maktad›r.

Ümit BAYRAKTAR: 2008 y›l› verilerini 

dikkate alacak olursak, TSKGV 

flirketlerinin, savunma sanayimizin 

ihracat rakamlar›na katk›s› nedir? K›saca

geçmifl y›llarla mukayese eder misiniz?

Korg. (E) Engin ALAN: Az öncede ifade
etti¤im üzere, son y›llarda h›zla gelifl-
mekte olan Türk Savunma Sanayisi,
TSK’n›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamada da-
ha fazla pay al›rken, ayn› zamanda
geliflen ürün ve teknolojilerini yurt d›-
fl› pazarlara tan›tarak ihracat› art›r-
ma çabalar›n› da sürdürmektedir.
Ana yüklenici konumlar›yla vak›f ba¤-
l› ortakl›klar›n›n önemli hedeflerden
birisi de ihracat›n art›r›lmas› olmufl
ve flirketlerimizin ihracat rakamla-
r›nda son y›llarda önemli art›fllar ger-
çekleflmifltir.
Küreselleflmenin olumsuz etkilerinden
korunmak, sektörel ve bölgesel ba¤›m-
l›l›ktan kurtulmak ve özgün ürünleri-
mizle yurt d›fl› pazarlarda rekabet ede-
bilmek amac›yla vak›f flirketleri taraf›n-
dan ihracat›n gelifltirilmesine yönelik gi-
riflimlerde bulunulmaktad›r. Ayr›ca va-
k›f flirketlerinin özgün ürünlerinin gide-
rek artan ölçüde TSK taraf›ndan kullan›-
m›, yurt d›fl› pazarda ürünlerin sat›fl
flans›n› olumlu etkilemekte ve hedefle-
nen bölge pazarlar›na girilmesini kolay-
laflt›rmaktad›r. Bu ba¤lamda vak›f ba¤l›
ortakl›klar› taraf›ndan yurt d›fl›nda ya-
banc› flirketlerle risk paylafl›mc› ortak
olarak yer al›nmas› ve dünya çap›nda li-
der savunma sanayisi firmalar›n›n ter-

cihli tedarikçisi olarak yer al›nmas›
önemli geliflmeler olarak de¤erlendiril-
mektedir.
TSKGV, Stratejik Plan› kapsam›nda ba¤-
l› ortakl›klar›na ihracat hedefleri koy-
makta, bu do¤rultuda da flirketler tara-
f›ndan yurt d›fl› pazarlama faaliyetleri
yo¤un bir flekilde sürdürülmektedir.
Küresel ekonomik krizin etkisini göster-
di¤i 2008 y›l›nda ba¤l› ortakl›klar›m›z,
2007 y›l›na k›yasla yüzde 16 oran›nda ar-
t›fl göstererek 416 milyon TL yurt d›fl›
sat›fl tutar›na ulafl›lm›flt›r. 2009 y›l› için
hedeflenen ihracat tutar› ise yaklafl›k
yüzde 100 art›flla 800 milyon TL olarak
belirlenmifltir.

Ümit BAYRAKTAR: TSKGV’nin savunma

sanayimizdeki KOB‹’lere yaklafl›m› 

hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

Korg. (E) Engin ALAN: Türk Savunma Sa-
nayisi kendi uzmanl›k alan›nda çok say›-
da KOB‹’nin yer ald›¤› bir sektördür. Va-
k›f ba¤l› ortakl›klar›nca yan sanayide,
ana sistem üreticileri taraf›ndan kalifiye
edilmifl alt yüklenici tafleron say›s›n›n
art›r›lmas› amac›yla çal›flmalar yürütül-
mektedir. Bu konuda, sektörde faaliyet
gösteren vak›f ba¤l› ortakl›¤› ana yükle-
nici firmalar, kalifiye alt yüklenici kul-
lanmak üzere yöntemler gelifltirerek
sistematik çal›flmalar gerçeklefltirmek-
tedir. Bu çal›flmalar›n hedefi, savunma
sanayisinde ana yüklenicilerimizin alt›n-
da yer alacak nitelikli yan sanayi firma-
lar›n›n ve KOB‹’lerin say›s›n›n artmas›,
sa¤l›kl› ve sürdürülebilir bir yap›da, yurt
d›fl› pazarlarda da rekabet edebilen bir
yan sanayinin oluflturulmas›d›r.
Bu ba¤lamda özgün çözümler üreten
sistem entegratörü konumundaki vak›f
flirketlerinin yan› s›ra alt yüklenici konu-
mundaki KOB‹’lerin teknolojik alt yap›-

lar›n›n ve finansal durumlar›n›n geliflimi
de Türk Savunma Sanayisi’nin gelece¤i
için önem arz etmektedir. Vak›f ba¤l› or-
takl›klar› 2008 y›l›nda KOB‹’lere 157 mil-
yon dolar ifl aktarm›flt›r. Bu sayede sa-
vunma sanayimizde yerli katk›n›n artt›-
r›lmas› hedefine önemli katk›lar sa¤lan-
d›¤› de¤erlendirilmektedir.

Ümit BAYRAKTAR: Son olarak 

savunma sanayimizin gelece¤i 

hakk›ndaki de¤erlendirmenizi ve bu 

gelecekte TSKGV’nin rolünün ne olaca¤›n›

sormak istiyoruz.

Korg. (E) Engin ALAN: Son y›llarda TSK
ihtiyaçlar›n›n azami oranda yerli ve öz-
gün tasar›m ve üretimle yurt içinden
karfl›lanmas› ve d›fla ba¤›ml›l›¤›n azal-
t›lmas›nda önemli aflamalar kaydedil-
mesi, savunma sanayimizin gelifliminin
olumlu yönde ilerledi¤ini göstermekte-
dir. Tedarik ve ihtiyaç makamlar› ile flir-
ketler aras›nda iletifliminin artt›¤›, yerli
flirketlere desteklerin önemli seviyelere
geldi¤i bir döneme girildi¤i gözlenmek-
te olup, bu durumun artan bir ivme ile
devam etmesi beklenmektedir. Türk
Savunma Sanayisi’nde ana yüklenici ve
sistem entegratörü olarak faaliyet gös-
teren flirketler grubu olarak vak›f,
TSK’n›n ihtiyaçlar›n›n azami ölçüde mil-
li ve özgün teknolojilerle karfl›lanmas›
çabalar›n› artt›rarak sürdürecektir.

Türkiye’nin art›k mal sat›lacak ülke 
olmaktan ç›kmas›nda ve savunma 
sanayimizin geliflmesinde çok büyük
pay› olan Türk Silahl› Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakf›’n›n Genel Müdürü
Korg. (E) Engin Alan’a, vakit ay›r›p 
sorular›m›z› cevapland›rd›¤› için 
okuyucular›m›z ad›na teflekkür 
ediyoruz.
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Modern ordular yeni-
den yap›lanma çal›fl-
malar›n› sürdürür-

ken, bu çal›flmalarda bilgi
teknolojilerinden azami
oranda yararlanma yolunu
seçmektedirler. Bu durumu
iyi de¤erlendiren STM, 2004
y›l›nda tank ve z›rhl› araçlar-
da kullan›lmak üzere bir ko-
muta kontrol sistemi geliflti-
rilmesi konusunda konsept
gelifltirme ve teknoloji arafl-
t›rmas› çal›flmalar›na baflla-
d›. Bu çal›flmalar neticesin-
de ise K.K.K.l›¤›’n›n operas-
yonel ihtiyaçlar›na uygun
olarak her türlü kara hare-
kât›nda, tek tanktan TGK se-
viyesine kadar sürekli, em-
niyetli ve güvenilir veri ha-
berleflmesini sa¤layacak et-
kin bir komuta kontrol siste-
minin gelifltirilmesini amaç-
layan TKKBS Projesi sözlefl-
mesi; Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM), STM ve
TÜB‹TAK aras›nda 15 Mart
2007 tarihinde imzalanarak
hayata geçirildi.
K.K.K.l›¤›’n›n ihtiyaçlar› do¤-
rultusunda milli bir proje
olarak bafllat›lan TKKBS, tek
tanktan veya araçtan TGK
seviyesine kadar harekât›n

planlama, icra, kontrol ve ta-
kip safhalar›nda kullan›lan
bir komuta kontrol sistemi-
dir. Tank / araç üzerindeki alt
sistemlerle entegre olan, gö-
rev prova / brifing ve faaliyet
sonu incelemesi (debriefing)
fonksiyonlar›na ve di¤er Ko-
muta Kontrol Bilgi Sistemle-
ri (KKBS) ile say›sal iletiflim
imkanlar›na da sahip olan
TKKBS, tank komutan›n›n ve
mürettebat›n ifl yüklerinin
azalt›lmas› için gelifltirilen

karar destek yard›mc› analiz
araçlar›n› da içermektedir.
TKKBS afla¤›daki temel
özelliklere sahiptir:
� Say›sal harita ortam›nda

gerçek veya gerçe¤e 
yak›n zamanl› taktik 
resmin oluflturulmas›,

� Görev prova/brifing ve 
faaliyet sonu incelemesi
fonksiyonlar›,

� Tak›laca¤› platformlardaki
alt sistemlerle entegre
olabilme,

� Di¤er KKBS’ler ile say›sal
iletiflim,

� Karar destek yard›mc›
analiz araçlar›,

� Araç içi ve araçlar aras›
veri aktar›m›.

TKKBS’nin alt birimleri ise
flöyle:
� Veri Haz›rlama ‹stasyonu

(VH‹)
� Tabur Komuta Yeri 

Bilgisayar› (TKYB)
� Araç üstü Komuta Kontrol

Bilgisayar› (AKKB)

ANAL‹Z
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Türk Savunma Sanayisi’nin önde gelen firmalar›ndan olan

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.fi. (STM),

Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› (K.K.K.l›¤›)’n›n modernizasyon

çal›flmalar› kapsam›nda hayata geçirilen Tank Komuta

Kontrol Bilgi Sistemi (TKKBS)’yi IDEF 2009’da görücüye

ç›karmaya haz›rlan›yor. TKKBS’n›n hayata geçirilmesi 

ile K.K.K.l›¤›; tek tanktan veya araçtan Tabur Görev Kuvveti

(TGK) seviyesine kadar sürekli, emniyetli ve güvenilir 

veri haberleflmesini sa¤layacak etkin bir komuta kontrol

sistemine sahip olacak.

STM Tanklar›m›z›n 
Ufkunu Geniflletiyor

Özlem DENG‹ZEK* / ozlem@stm.com.tr / editor@savunmahaber.com

*Elektrik Elektronik Mühendisi
Proje Yöneticisi, STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.fi.
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� Tafl›nabilir Komuta 
Kontrol Bilgisayar›
(TKKB)

Görev icras› s›ras›nda TKKBS
alt birimleri, birbirleriyle
K.K.K.l›¤›’n›n askeri haber-
leflme a¤›/a¤lar› üzerinden,
verilerin gerçek veya gerçe-
¤e yak›n zamanl› olarak kar-
fl›l›kl› aktar›lmas› yoluyla IP
tabanl› haberleflmektedir.
TKKBS, tank/araç üzerinde
bulunan afla¤›daki sistem-
lerle entegre olarak çal›fl-
maktad›r: 
� Muharebe Sahas› 

Tan›ma-Tan›tma Sistemi
(MSTTS)

� Araç Konumlama Sistemi
(GPS)

� Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK) Çok Bantl› Say›sal
Müflterek Telsiz ve 
‹ç Konuflma Sistemi

� At›fl Kontrol Sistemi (AKS)
� Di¤er vetronik sistemler

(motor, transmisyon v.b.)
TKKBS, afla¤›da belirtilen
KKBS ile K.K.K.l›¤›’n›n askeri
haberleflme a¤›/a¤lar› vas›-
tas›yla Muharebe Sahas› Yö-
netim Sistemi (MSYS) üzerin-
den entegre olacakt›r:
� Lojistik Yönetim Sistemi

(LYS)
� Hava Savunma Erken 

‹kaz Komuta Kontrol 
Sistemi (HER‹KKS)

� Personel Yönetim 
Bilgi Sistemi (PYBS)

ADOP-2000 ile entegras-
yon, tabur seviyesinde Atefl

Destek Koordinasyon Mer-
kezi’nde (ADKM) bulunan
Taktik Atefl ‹dare Kompü-
ter Sistemi (TA‹KS) ve A¤›r
Havan Tak›m› Atefl ‹dare
Merkezi'nde (A‹M) bulunan
Havan Atefl ‹dare Kompü-
ter Sistemi (HA‹KS) Atefl
‹dare Bilgisayar› (A‹B) vas›-
tas›yla sa¤lanacakt›r. Bö-
lük seviyesinde ise, Atefl
Destek Timi (ADEST‹M)
arac›nda bulunan Bölük
Atefl Destek Subay› Mesaj
Ünitesi (BADMÜ) ve Havan
K›sm› A‹M'de bulunan HA-
‹KS A‹B üzerinden sa¤lana-
cakt›r.

TKKBS Projesi kapsam›nda
gelifltirilmifl olan yaz›l›m pa-
ketleri afla¤›daki fonksiyon-
lar› icra etmektedir: 
� Co¤rafi bilgi ifllemleri 
� Taktik saha oluflturma
� Raporlama
� Görev harekât planlama
� Analiz
� Görev icra
� Haberleflme
� Brifing
� Yetkilendirme 

yönlendirme
� Sembol editörü
TKKBS’nin, yukar›da verilen
fonksiyonlar ile sa¤lad›¤› ye-
tenekler afla¤›daki flekilde
özetlenebilir; 
� Dost ve düflman 

hakk›ndaki ortak taktik
durum bilgilerinin 
say›sal haritalar 
üzerinden yak›n gerçek

zamanl› izlenmesi
� Say›sal harita deste¤i ve

arazi analiz araçlar›
� At›fl kontrol, vetronik,

sensör ve seyrüsefer 
sistemleri ile etkileflim

� Say›sal emir/plan, 
rapor ve mesaj 
bilgilerinin de¤iflimi

� Taktik planlama ve 
koordinasyonu

� Muharebe komutas› 
ve kontrolü

� Hedef atama
� Atefl taksimi
� Görev prova
� Faaliyet sonu incelemesi

TKKBS afla¤›daki donan›m
alt birimlerinden oluflmak-
tad›r:
� Veri Haz›rlama ‹stasyonu

(VH‹)
� Tabur Komuta Yeri 

Bilgisayar› (TKYB)
� Araç-üstü Komuta 

Kontrol Bilgisayar›
(AKKB)
• Komuta Kontrol 

Bilgisayar› (KKB)
• Kontrol ve Görüntüleme

Birimi (KGB)
• Sürücü Görüntüleme 

Birimi (SGB)
• Niflanc› Görüntüleme

Birimi (NGB)
• Tafl›nabilir Medya

� Tafl›nabilir Komuta 
Kontrol Bilgisayar›
(TKKB)

AKKB, tank üzerinde bulu-
nacak olan komuta kontrol
bilgisayar›d›r.

AKKB’de, TKYB’de görev icra-
s› öncesinde haz›rlanan görev
planlar› güncellenebilece¤i
gibi, yeni görev planlar› da ya-
p›labilecektir. TKKB, AKKB
ile ayn› fonksiyonel özellikle-
re sahip olup, onun tafl›nabilir
versiyonu olarak tank d›fl›nda
bulunacak olan komuta kon-
trol bilgisayar›d›r. TKYB, gö-
rev öncesi di¤er KKBS’den
gelen görev emirleri, rapor-
lar, istihbarat ve birlik seviye-
si planlar do¤rultusunda gö-
rev planlamas›n›n yap›lmas›
için kullan›lacak olan komuta
kontrol bilgisayar›d›r. Tank
taburu komuta yerinde kulla-
n›lacak ve tabur seviyesinde
komuta yap›lmas›n› sa¤laya-
cakt›r. TKYB gerekli durum-
larda bir z›rhl› araç üzerine
monte edilerek hareketli de
olabilecektir.
VH‹, sabit olan harekât mer-
kezinde konuflland›r›lacakt›r.
VH‹’de, tafl›nabilir medya ile
TKKBS’ye yüklenebilecek
olan say›sal haritalar›n
TKYB’de, TKKB’de ve
AKKB’de kullan›labilecek for-
matlara çevrimi gerçekleflti-
rilebilecektir. Ayr›ca VH‹’de,
TKKBS’nin di¤er birimlerinde
kullan›lacak olan sembol kü-
tüphanesinin yönetimi de
sa¤lanacakt›r. VH‹, sürekli
çal›flmas› gereken bir bilgisa-
yar olmay›p, yaln›zca harita
güncelleme ve sembol kütüp-
hanesinde bir güncelleme ih-
tiyac› oldu¤unda çal›flt›r›la-
cakt›r.
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fiekil 1. TKKBS Planlama Ekran› fiekil 2. TKKBS Görünürlük Analizi
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TKKBS, tank komutan›n›n
ve mürettebat›n ifl yüklerini
azaltan, karar almaya yar-
d›mc› görünürlük analizi,
arazi analizi, trafik analizi,
silah kapsama analizi ve
hedef çak›flma analizlerini
sunan, e¤itim ve prova im-
kan› sa¤layan ve tabur se-
viyesine kadar, tank birlik-
lerinde planlama zaman›n›
en aza indiren planlama
araçlar›n› sa¤layan bir sis-
temdir. TKKBS, tank mü-
rettebat›n›n vazifelerini et-
kin, do¤ru, zaman›nda ve
hassas bir titizlikle yapma-
s›n› sa¤lamaktad›r. TKKBS,

özellikle A¤ Destekli Yete-
nek (ADY) konseptinde ka-
ra platformlar›n›n a¤ yap›-
s›na entegre olabilmesinde
en önemli sistemlerden bi-
risi olacakt›r.
TKKBS sayesinde, tank
taburundan tek tank sevi-
yesine kadar bilginin ya-
tay ve düfley olarak birlefl-
tirilmesi; taktik resmin
oluflturulmas›, say›sal ha-
rita ortam›nda görüntü-
lenmesi, durum haritas›-
na yans›t›lmas› ve da¤›t›l-
mas›; merkezi ve ortak
kat›l›mc› görev planlama
ve icran›n desteklenmesi;

karar verme sürecinin k›-
salt›lmas› ve kalitesinin
art›r›lmas›; bütün tank
birlik komutanlar›n›n ya-
tay ve dikey bilgi paylafl›-
m› olanaklar› içinde kendi
harekat›n› efl zamanl› ola-
rak sevk ve idare etmele-
ri; KKBS ile Muharebe Sa-

has› Yönetim Sistemi
(MSYS) üzerinden efl gü-
dümünün sa¤lanmas›;
farkl› birimlerin icra ve
karar verme kabiliyetleri-
nin art›r›lmas›; gerçek ve-
ya gerçe¤e yak›n zamanl›
durum bilgisinin izlenmesi
olanakl› hale gelecektir.

ANAL‹Z
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fiekil 3. TKKBS Profil Analizi fiekil 4. TKKBS Atefl Taksimi

TKKBS ile ilgili bir tan›t›m kokteyli, T.C. Milli Savunma Bakanl›¤›
himayesinde ve Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› (TSKGV)

yönetiminde düzenlenecek 9'uncu Uluslararas› Savunma Sanayii
Fuar› IDEF 2009’da, 29 Nisan 2009 saat 15:00’te Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi Akdeniz Salonu’nda yap›lacakt›r. Ayn› zamanda söz konusu

bilgi sistemi, yine IDEF 2009’da STM’nin 5’inci salondaki 504/A
numaral› stand›nda yetkili uzmanlarca tan›t›lacakt›r.
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Ümit BAYRAKTAR: Say›n Ergeneman, 

öncelikle geride b›rakt›¤›m›z 2008 

y›l›n›n ASELSAN aç›s›ndan genel 

bir de¤erlendirmesini yapabilir misiniz?

Cengiz ERGENEMAN: Türk Silahl› Kuv-
vetlerini Güçlendirme Vakf›’n›n bir flir-
keti olarak 2008 y›l› için öngörülen he-
deflere bütünüyle ulaflt›k. Özgün tasa-
r›mlar›m›z› Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n yan› s›ra müttefik ülke silahl›
kuvvetlerinin ve yurt içi / yurt d›fl› sivil
müflterilerimizin de kullan›m›na suna-
rak ülke ekonomisine katk›da bulunma-
ya devam ettik. 2008 y›l› toplam sat›fl›-
m›z 540 milyon dolar olarak gerçekleflti
ve 956,5 milyon dolar tutar›nda yeni söz-
leflme / siparifl imzalad›k. Gelecek y›llar
için siparifl tutar›m›z da 3,3 milyar dolar
civar›nda.

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n 

IDEF 2009’da sergileyece¤i yeni sistemler 

neler olacak?

Cengiz ERGENEMAN: ASELSAN’›n IDEF
2009’da sergileyece¤i çok say›da yeni
ürünü var. Bunlar›n bafl›nda TSK envan-
terine geçen y›l giren KALKAN hava sa-
vunma radar› ile ALPER gemi LPI rada-
r› geliyor. Gelifltirmekte oldu¤umuz yeni
radar sistemlerinden; Hava Savunma
Füze ve Top Sistemleri Arama ve At›fl
Kontrol Radarlar› ile Sahil Gözetleme

RÖPORTAJ
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‹stikbalin 
Güvencesi: 

ASELSAN
Cengiz Ergeneman, Türk Silahl› Kuvvetlerini

Güçlendirme Vakf›’n›n amiral gemisi olman›n yan›

s›ra dünyan›n ilk 100 savunma sanayisi firmas› 

listesine girmeyi baflaran tek Türk flirketi olan ve

86’nc› s›raya yükselen ASELSAN’›n genel müdürlü¤ü

gibi son derece büyük öneme sahip, kritik bir mevkide

görev yap›yor. Geçti¤imiz günlerde ASELSAN’da

30’uncu y›l›n› dolduran ve düzenlenen törende hizmet

ödülünü ASELSAN Yönetim Kurulu Baflkan› Korg. (E)

Mehmet Çavdaro¤lu’nun elinden alan Ergeneman, 

MSI Dergisi’ni üretim holünde a¤›rlayarak ASELSAN

ve yeni projeleri hakk›nda bilgi verdi…
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

IGLA hava savunma füzeleri tafl›yan
STRELETS lançeri donan›ml› BRDM z›rhl›
arac› da ilk kez IDEF'te sergilenecek. 



Radar› ve Sentetik Aç›kl›kl› Radar proto-
tiplerini de IDEF 2009’da sergilemeyi
planl›yoruz. Ayr›ca Radar Elektronik Ta-
arruz Sistemi ve ASELSAN taraf›ndan
gelifltirilen M‹LKAR-5T serisi S›rt Tipi
Kar›flt›rma Sistemleri de IDEF 2009’da
yer alacak. Geliflmifl Taktik Saha Muha-
bere Sistemi (TASMUS-G) ve Yaz›l›m Ta-
banl› Telsiz Sistemleri, Kripto ve Bilgi
Güvenli¤i Ürünleri, Uydu Haberleflme
Sistemleri, Profesyonel Haberleflme
Ürünleri ve Kamu Güvenli¤i Sistemleri
de sergilenecek di¤er ürünlerimiz ara-
s›nda yer al›yor.
Ayr›ca kara platformu üzerine entegre
edilmifl Kaideye Monteli IGLA, ihracat›
gerçeklefltirilen Stabilize Top (STOP), su
alt› akustik sistemleri, insans›z kara
araçlar›, deniz platformlar› için Kaideye
Monteli Stinger sisteminin (Naval Stin-
ger) aralar›nda bulundu¤u çok genifl bir
yelpazede yeni ürünlerimizi TSK ve
müttefik ülke kuvvetlerinin be¤enisine
sunaca¤›z. Teknoloji Büyük Ödülü sahi-
bi ASELFLIR-300T Aviyonik Termal Ni-
flangâh›, ATAK helikopterinde de kulla-
n›lacak Özgün Görev Bilgisayar›, ASEL-
POD Hedefleme Podu ve P‹TON termal
silah dürbününün de aralar›nda bulun-
du¤u çok say›da di¤er ASELSAN ürünü
de IDEF 2009’da görülebilecek.

Ümit BAYRAKTAR: STAMP ve STOP gibi

stabilize silah platformlar› projelerinde

gelinen son durum nedir?

Cengiz ERGENEMAN: Deniz araçlar›
için gelifltirdi¤imiz 7,62 mm / 12,7 mm
Stabilize Makinal› Tüfek Platformu
(STAMP)’›n tasar›m çal›flmalar›n› ta-
mamlayarak seri üretimine bafllad›k. fiu
anda sözleflmeye ba¤l› STAMP sistem-
lerinin üretimi sürüyor. Yak›n gelecek-
teki Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›
(Dz.K.K.l›¤›) ve Sahil Güvenlik Komutan-
l›¤› ihtiyaçlar› dikkate al›nd›¤›nda, üreti-
lecek STAMP say›s›n›n çok daha yüksek
miktarlara ulaflmas›n› bekliyoruz.
STAMP sisteminin, gerek teknik özellik-
ler ve gerekse maliyetler aç›s›ndan ben-
zerleriyle rekabet flans›n›n yüksek oldu-
¤unu söyleyebilirim. Sistemin yurt d›fl›-
na pazarlama faaliyetleri de aral›ks›z
devam ediyor.
Biliyorsunuz bu ürün ile elde edilen ba-
flar›n›n devam›nda 25 / 30 mm toplar
için de Stabilize Top (STOP) sistemi ge-
lifltirme çal›flmalar›n› bafllatm›flt›k. Bu
çal›flmalar›m›z da tamamland›. Denizde
gerçeklefltirilen ilk at›fll› testlerde, çok
yüksek isabet oran› elde edildi. Bu para-
lelde Dz.K.K.l›¤›’nca tedarik edilecek

süratli amfibi gemilerde 25 mm STOP
kullan›lmas› öngörülüyor.
Stabilize sistemlerden bahsetmiflken
kara platformlar›na yönelik ASELSAN
çözümlerine de de¤inmek istiyorum.
Kara araçlar› için öncelikle 25 mm / 30
mm uzaktan komutal› z›rhl› kule gelifl-
tirme çal›flmalar›m›z devam ediyor.
Birkaç say› önce yay›nlam›fl oldu¤unuz
bir makalede ele ald›¤›n›z bu proje
kapsam›nda FNSS firmas›yla birlikte
yürüttü¤ümüz çal›flmalar›m›z› 2009 y›-
l› içinde tamamlamay› hedefliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n radar 

sistemlerine yönelik çal›flmalar›n›n son

durumu hakk›nda bilgi verir misiniz?

Cengiz ERGENEMAN: ASELSAN, radar
faaliyet sahas›ndaki çal›flmalar›n›, 28
Ocak 1991 tarihli Savunma Sanayii ‹cra
Komitesi karar› do¤rultusunda Türki-
ye’nin “Radar Teknoloji Merkezi” ola-
rak sürdürüyor. Radar tasar›m süreç-
lerimiz, uluslararas› kabul görmüfl sis-
tem gelifltirme süreçleri ile ayn› stan-
dartlar› esas al›yor. Devam etmekte
olan radar gelifltirme çal›flmalar›m›z
da bu süreçlere uygun flekilde, tedarik
ve kullan›c› makamlar›n kat›l›m› ile
gerçeklefltiriliyor.
Örne¤in, dünyadaki yüksek yetenekli
modern radarlarla rekabet edebilecek
yetenekteki ASELSAN Hava Savunma
Radar› (HSR)’yi, 4 y›l gibi bu alanda çok
k›sa say›labilecek bir sürede gelifltirip,

laboratuvar ve sahra testlerini tamam-
lad›k. HSR, 25 Aral›k 2008 tarihinde
Türkiye’nin ilk özgün hava savunma ra-
dar› olarak TSK’n›n kullan›m›na al›nd›.
Faz dizili anten, geliflmifl donan›m ve
sinyal iflleme alt yap›s› sayesinde heli-
kopter, uçak, insans›z hava arac› ve füze
gibi her türlü hava hedefi için 3 boyutta
arama, tespit ve takip fonksiyonlar›n›
baflar›l› bir flekilde yerine getirebilen
ASELSAN HSR; hedefi teflhis edebilme,
otomatik olarak s›n›fland›rabilme ve he-
def bilgilerini komuta kontrol sistemle-
rine aktarabilme kabiliyetlerine sahip.
HSR ile radar sahas›nda çok önemli bir
teknoloji s›çramas› sa¤lad›¤›m›z› düflü-
nüyorum. Çünkü bu sayede, her türlü
menzil ve fonksiyonda kara, deniz ve ha-
va radar›n›n milli olarak gelifltirilmesin-
de ihtiyaç duyulan bilgi birikimi ve alt ya-
p›y› ülkemize kazand›rm›fl olduk.
Radar sahas›ndaki faaliyetlerimizi,
TSK’n›n hava savunma füze ve top sis-
temleri, harp gemileri, insans›z hava
araçlar›, sahil gözetleme sistemleri ve
hatta uydular gibi birçok platformda ih-
tiyaç duydu¤u radarlar›n özgün olarak
gelifltirilmesi yönünde yo¤un olarak
sürdürüyoruz.
Son olarak ASELSAN taraf›ndan ge-
lifltirilmifl ve gelifltirilmekte olan ra-
dar sistemlerinin donan›m, yaz›l›m ve
algoritmalar›n›n tamamen milli ola-
rak gelifltirildi¤inin de alt›n› çizmek
istiyorum.
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2008 y›l›nda radar sistemlerine yönelik
faaliyetleri h›z kazanan ASELSAN taraf›ndan

özgün olarak gelifltirilen HSR'nin 
seri üretimine 2009 y›l› içerisinde bafllanacak. 



Ümit BAYRAKTAR: Su alt› akusti¤i 

alan›nda faaliyet gösteren

firmalar›m›zdan biri olan ASELSAN’›n ça-

l›flmalar›n›n son durumu hakk›nda 

bilgi verir misiniz?

Cengiz ERGENEMAN: Su alt› akusti¤i ile
ilgili çal›flmalar›m›za 2006 y›l›nda baflla-
d›k. Dz.K.K.l›¤› ihtiyaçlar›n› yurt d›fl›na
en az ba¤›ml› hale getirecek flekilde
karfl›lamak ve su alt›na hâkim olmak
amac›yla Türkiye’nin su alt› akusti¤i
teknoloji merkezi olmak yönündeki ça-
l›flmalar›m›z devam ediyor. Bu amaçla;
sinyal iflleme, elektronik ürün gelifltir-
me, üretim ve test gibi alanlar›ndaki alt
yap› ve teknolojik birikimimizi, yerli ve
yabanc› alt yüklenicilerle de yapt›¤›m›z
çeflitli ifl birlikleri ile su alt› akusti¤i ala-
n›na yönlendirmifl durumday›z. Proje
yönetimi ve mühendislik çal›flmalar›n›
yapabilmek için; Su Alt› ve Sonar Sis-
temleri Program Müdürlü¤ü ile Sonar
Sistemleri Müdürlü¤ü’nü kurduk. Hâli-
haz›rda çok önemli 3 adet su alt› akusti-
¤i projesi üzerinde çal›fl›yoruz. Milli so-
nar gelifltirilmesi ve üretimi için de ha-
z›rl›klar›m›z› sürdürüyoruz.
Halen üzerinde çal›flt›¤›m›z bu 3 proje-
nin en önemlisi; Denizalt›lar için AKus-
tik Aldat›c› (DAKA) gelifltirilmesi çal›fl-
mas›d›r. ASELSAN bu konudaki çal›fl-
malar›na; devletimizin araflt›rma kuru-
luflu TÜB‹TAK ve ülkemizin önemli iki
üniversitesi B‹LKENT ve ODTÜ ile birlik-
te 2006 y›l›nda bafllad›. Bu konuda aç›-
lan Milli Savunma Bakanl›¤› Ar-Ge Tek-
noloji Bflk.l›¤› projesi ihalesini kazana-
rak 2008 y›l›nda sözleflme imzalad›k.
ASELSAN’›n ana yüklenicili¤inde geliflti-
rilecek “M‹LL‹ kar›flt›r›c›” ve “M‹LL‹ al-
dat›c›” dekoylar ile karar destek sistemi
ürünleri, TÜB‹TAK, B‹LKENT ve OD-

TÜ’nün ortak çal›flmas›yla ortaya ç›kar-
t›lacak. Dz.K.K.l›¤› Araflt›rma Merkezi
Komutanl›¤› (ARMERKOM) taraf›ndan
yönlendirilen teknik isterler do¤rultu-
sunda proje kapsam›nda gelifltirilecek
ürünlerin, dünyadaki benzer ürünlerin
de üstünde özellikler içerece¤ini ve ge-
lifltirilecek sistemlerin Türk denizalt›la-
r›nda kullan›laca¤›n› söyleyebilirim.
Su alt› akusti¤inde önemli 2’nci çal›flma-
m›z, M‹LGEM ve di¤er su üstü gemilerin-
de kullan›labilecek flekilde; “Su Üstü
Gemileri için Torpido Karfl› Tedbir Siste-
mi” (HIZIR)’›n özgün olarak gelifltirilme-
sidir. Gelifltirme masraflar› tamamen
ASELSAN taraf›ndan üstlenilen bu pro-
jeye 2007 y›l›nda bafllad›k. HIZIR, M‹L-
GEM savafl sistemi isterlerinde belirtilen
gereklere uygun ve yurt d›fl›na ba¤›ml›¤›
en aza indirecek flekilde, yurt içinde bir-
çok yerli alt yüklenici firma ile birlikte
çal›fl›larak gelifltiriliyor. Projede, sistem
ön tasar›m›n› tamamlayarak alt birim ta-
sar›m ve gelifltirme dönemine geçtik.
3’üncü önemli çal›flmam›z ise YUNUS
Projesi kapsam›nda olup, yurt d›fl› alt
yüklenicimiz Kongsberg firmas›ndan
yap›lan teknoloji transferi ile su alt›
akusti¤i alan›nda bilgi birikimi elde edil-
mesidir. Bu paralelde Kongsberg firma-
s›ndan aktif, pasif ve dalg›ç tespit sonar-
lar› kapsam›nda teknoloji transferi ya-
p›lmakta ve ASELSAN’›n bir akustik
merkez olmas› için önemli birikimler el-
de edilmektedir.
Su alt›na hâkim olman›n yolunun, tekno-
lojiye milli kaynaklarla hâkim olmaktan
geçti¤ine ve gelecekteki deniz platform-
lar›n›n su alt›ndan gelecek tehditlere
karfl› koyabilmesinin ancak bu sayede
mümkün olaca¤›na inan›yoruz. Bu para-
lelde su alt› akusti¤i konusunda teknolo-

ji merkezi olmak için üniversiteler, TÜB‹-
TAK ve çeflitli yurt içi / yurt d›fl› alt yükle-
nicilerle çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› (SSM) yetkililerinin 2008 y›l›

sonlar›na do¤ru gerçeklefltirdikleri 

Azerbaycan ziyareti esnas›nda 

Azerbaycan’›n yerel bas›n›na verilen 

demeçlerde, ASELSAN’›n Azeri T-72

tanklar›n› modernize etti¤i bilgisi yer ald›.

ASELSAN’›n bu çal›flma kapsam›ndaki 

faaliyetleri hakk›nda neler 

söyleyebilirsiniz?

Cengiz ERGENEMAN: Azerbaycan Sa-
vunma Bakanl›¤› ile envanterlerinde bu-
lunan T-72 tanklar›n›n modernizasyon
ihtiyaçlar› çerçevesinde teknik çözüm
gelifltirmek ve yerel üretimin de öngö-
rüldü¤ü ifl birli¤i modeli üzerinde çal›fl-
malar›m›z sürüyor. Arazi test ve at›fl de-
nemeleri tamamlanm›fl olan bu çal›fl-
man›n teknik de¤erlendirmeleri devam
ediyor. Hâlihaz›rda tedarik makamlar›
ile ortak üretimi de içeren ifl birli¤i mo-
dellerinin görüflüldü¤ü çal›flmalar›n
sürdü¤ünü söyleyebilirim.

Ümit BAYRAKTAR: IDEAS 2008 esnas›nda

Pakistan Deniz Kuvvetleri ile korvet 

inflas› konusunda bir ifl birli¤ine 

gidilmesini öngören bir anlaflmas› 

imzalanm›flt›. ASELSAN’›n, hem bu proje

hem de stabilize silah platformlar› baflta

olmak üzere Pakistan’da yürüttü¤ü 

çal›flmalar›n son durumu hakk›nda 

bilgi verir misiniz?

Cengiz ERGENEMAN: Fuar s›ras›nda
SSM baflkanl›¤›nda, STM, ASELSAN ve
HAVELSAN firmalar›n›n Pakistan Deniz
Kuvvetleri’ne yapt›¤› bir sunum ile “Pa-
kistan için Milli Korvet Gelifltirilmesi”
teklifi olumlu karfl›land›. Sunum sonra-
s› Türkiye ile Pakistan aras›nda bu ko-
nuda anlaflma yap›lmas› için mutab›k
kal›nan bir protokol imzaland›. Protokol
gere¤i haz›rlanan Mutabakat Muht›ras›
ve tasar›m›n iki safhal› maliyet tahmini
çal›flmalar› Pakistan taraf›na SSM üze-
rinden aktar›l›yor.
Stabilize silah konusuna gelince… 12,7
mm STAMP ve 25 mm STOP için imzala-
nan sözleflme kapsam›ndaki ihracat›m›z
planland›¤› flekilde sürdürülüyor. 25
mm STOP ile Pakistan’da yap›lan test
at›fllar›m›z çok baflar›l› geçti.

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN taraf›ndan

gelifltirilen ve pek çok fuarda da 

sergilenen tafl›nabilir kar›flt›rma (jammer)

sistemi hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

RÖPORTAJ
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ASELSAN'›n STOP sistemi, Pakistan'da gerçeklefltirilen at›fl denemelerinden tam not ald›.   



Cengiz ERGENEMAN: ASELSAN tara-
f›ndan gelifltirilen M‹LKAR-5T serisi s›rt
tipi kar›flt›rma sistemleri, tim koruma
ve VIP araçlar›n›n korunmas›na yönelik
olarak köreltme / kar›flt›rma yaparak
radyo frekans kontrollü el yap›m› patla-
y›c› (RFEYP) düzeneklerinin patlat›lma-
s›n› engeller. Çal›flma frekans batlar›n-
da zaman›n yüzde 100’ünde etkili koru-
ma sa¤layan M‹LKAR-5T serisi sistem-
ler her türlü hava flartlar› alt›nda çal›fla-
cak flekilde tasarlanm›flt›r.
Sistemi tafl›yan personelin etkilenmesi-
ni engellemek amac›yla, sistemler özel
giysi ve bafll›k tak›m›yla kullan›lmakta-
d›r. Seçilen batarya özelliklerine göre
görev süresi de¤iflmektedir.
ASELSAN olarak araç ve s›rt tipi kar›flt›r-
ma sistemleri yan› s›ra el yap›m› patlay›-
c›lar›n tespit ve imhas›na yönelik olarak
da sistemler gelifltiriyoruz. Bu konuda
üniversiteler ve araflt›rma kurulufllar›yla
müflterek çal›fl›lmalar›m›z da var.

Ümit BAYRAKTAR: ATAK projesi 

kapsam›nda ASELSAN’›n faaliyetlerinin

son durumu hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

Cengiz ERGENEMAN: Biliyorsunuz Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤› ihtiyac› için Tür-
kiye’de üretilecek olan T129 helikopteri-
nin görev bilgisayar›, termal niflangah,
seyrüsefer, haberleflme, elektronik harp
ve kaska entegre kumanda sistemleri
ASELSAN taraf›ndan gelifltiriliyor. Ayr›ca
helikopterin tüm aviyonik ve silah sis-
temlerinin yaz›l›m entegrasyonu da
ASELSAN taraf›ndan gerçeklefltirilecek.
Tamamen Türk mühendislerince gelifl-
tirilen görev bilgisayar› ve yaz›l›mlar›,
helikopter üzerindeki seyrüsefer, ha-
berleflme, elektronik harp, hedef tespit,
platform yönetimi ve silah yönetimi

fonksiyonlar›n› bir bütün olarak yönetip,
pilotlara say›sal kokpit üzerinden ku-
manda imkan› sa¤l›yor. Özgün görev bil-
gisayar› ATAK helikopterinde kullan›ld›-
¤›nda, helikopterlerimiz, mevcutlar için-
de en ileri aviyonik sistem ile görev yap-
ma kabiliyetine sahip olacakt›r.
ATAK Projesi kapsam›nda T129 helikop-
teri için Elektronik Harp Kendini Koru-
ma (EHKK) sistemleri de ASELSAN ta-
raf›ndan sa¤lanacak. Bu sistemlerden
Füze ‹kaz Sistemi ve Karfl› Tedbir At›c›
Sistemi’nden oluflan birinci faz çal›flma-
lar› halen TSK helikopterlerine ASEL-
SAN taraf›ndan entegre edilmifl olup
baflar›yla görev yapmaktad›r. ‹kinci faz
sistemlerinden olan ve ASELSAN tara-
f›ndan özgün olarak tasarlanan; Radar
‹kaz Al›c›s› Sistemi (R‹AS), Radyo Fre-
kans Kar›flt›r›c› Sistemi (RFKS), Lazer
‹kaz Al›c›s› Sistemi (L‹AS) ve Süit Merke-
zi Yönetim Bilgisayar› (SMYB) halen ge-
lifltirilme safhas›ndad›r. Radyo Frekans
Kar›flt›r›c› Sistemi (RFKS), kat› hal yük-
selteci (Solid State Transmitter) tekno-
lojisi kullan›larak gelifltirilecek olup, he-
likopterler için dünyada bir ilk olacakt›r.
Birinci ve ikinci faz EHKK sistemleri,
ATAK Projesi kapsam›nda ana yüklenici

Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi. (TU-
SAfi) firmas›na teslim edilecek ve sis-
temlerin helikopterlere entegrasyonu
aflamas›nda TUSAfi firmas›na destek
verilecektir.

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n Kaideye

Monteli Stinger (KMS) Projesi’nden 

edindi¤i tecrübeyle bafllatt›¤› Kaideye

Monteli Igla (KMI) Projesi’nin geliflim 

süreci ve bugünkü durumu hakk›nda 

bilgi verir misiniz?

Cengiz ERGENEMAN: ASELSAN, KMS
sisteminin gelifltirilmesinde elde etti¤i
bilgi birikimi sayesinde, taret tasar›m›,
stabilizasyon ve farkl› platformlara sis-
tem entegrasyonu konusunda k›sa süre-
de çözümler üretebilmektedir. TSK en-
vanterinde yerini alm›fl bulunan KMS sis-
temlerinin Hollanda Ordusu taraf›ndan
da tercih edilmifl olmas›, ASELSAN’›n bu
konudaki yetkinli¤ini pekifltirmifltir.
ASELSAN olarak kaideye monteli hava
savunma sistemlerinin de¤iflik versi-
yonlar›n› gelifltirerek farkl› ihtiyaç ve pa-
zarlara yönelik çözümler üretmeyi
amaçl›yoruz. Envanterinde Stinger’den
farkl› alçak irtifa hava savunma füzesi
bulunan ülkelerin ihtiyaçlar›na yönelik
çal›flmalar çerçevesinde, öncelikle bir-
çok ülke taraf›ndan yayg›n flekilde kul-
lan›lan Igla füzesine yönelik bir sistem
üzerinde çal›flmalar›m›za bafllad›k.
‹lk kez IDEF 2007 fuar›nda sergiledi¤i-
miz bu sistem için üretici firmadan te-
min etti¤imiz STRELETS lançerlerini
mevcut stabilize taret yap›s›nda entegre
etmek suretiyle, sistemin yeni bir versi-
yonunu gelifltirdik. KMS sistemini olufl-
turan yap› tafllar›ndan faydaland›¤›m›z
için, sadece gerekli donan›m / yaz›l›m
güncellemesi yaparak sistemi çok k›sa
bir sürede gelifltirilebildik. Sistemin
tüm fonksiyonel testleri, at›fll› testler
için simülasyon füzeleri kullan›lmak su-
retiyle tamamlanm›fl durumda. Bu sis-
temi de IDEF 2009 fuar›nda sergilemeyi
hedefliyoruz.
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Türk Silahl› Kuvvetleri taraf›ndan hizmete
al›nan Z›pk›n KMS sistemlerinin üretimi
son h›z devam ediyor.

M‹LKAR-5T



Ümit BAYRAKTAR: Söz KMS 

sistemlerinden aç›lm›flken, ASELSAN’›n

Hollanda’ya ihraç etme baflar›s› 

gösterdi¤i KMS sistemleri kapsam›nda

üstlendi¤iniz offset yükümlülü¤ünün 

gerçekleflme durumu hakk›nda bilgi 

verebilir misiniz?

Cengiz ERGENEMAN: Dünya pazar›n-
da baflar›l› olabilmek ve uluslararas›
projeler alabilmek için, art›k teknik
yetkinlik ve ürünlerinizin teknolojik
düzeyi tek bafl›na yeterli olmuyor.
Teknik yeterlik ile birlikte ticari ve
idari becerinin yan› s›ra tüm dünyada,
özellikle askeri konularda giderek
önemi artan offset konusunda da
al›m makam›n› ikna edici düzeyde
güçlü ve baflar›l› olmak kaç›n›lmaz
bir gereklilik haline geldi.

Bu do¤rultuda Hollanda ile KMS Pro-
je sözleflmesi ile eflzamanl› olarak bir
ofset anlaflmas› da imzalam›flt›k. An-
laflmaya göre 2010 y›l› sonuna kadar
tamamlanmas› öngörülen ASEL-
SAN’›n offset yükümlülü¤ü, proje tes-
limatlar›n›n tamamlanmas› ile eflza-
manl› olarak 2008 y›l› içerisinde tü-
müyle karfl›land›. Bu itibarla ASEL-
SAN, özgün bir silah sistemini ulusla-
raras› rekabet sonucu bir NATO üyesi
ülkeye satabilmifl olma baflar›s›n›n
yan› s›ra yüzde 100 offset yükümlülü-
¤ünü de sözleflme ile öngörülmüfl za-
mandan önce yerine getirmifl nadir
firmalar aras›nda yerini alm›fl oldu.

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n 

hâlihaz›rda yürütmekte oldu¤u Ar-Ge 

faaliyetlerinin son durumu hakk›nda 

k›saca bilgi verir misiniz?

Cengiz ERGENEMAN: Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› Sanayi Araflt›rma ve Gelifl-
tirme Genel Müdürlü¤ü’ne yapt›¤›m›z
baflvurunun ard›ndan, De¤erlendirme
ve Denetim Komisyonu taraf›ndan ya-
p›lan incelemeler sonucunda; Haber-
leflme Cihazlar› Grup Baflkanl›¤› Ar-
Ge Merkezi, Radar Elektronik Harp ve
‹stihbarat Sistemleri Grup Baflkanl›¤›
Ar-Ge Merkezi, Savunma Sistem Tek-
nolojileri Grup Baflkanl›¤› Ar-Ge Mer-
kezi ve Mikroelektronik Güdüm ve
Elektro-Optik Grup Baflkanl›¤› Ar-Ge
Merkezi olmak üzere, 2009 y›l› fiubat
ve Mart aylar›nda 4 adet Ar-Ge Mer-
kezi onay› ald›k. fiirketimiz bünyesin-
de bulunan bu 4 Ar-Ge merkezinde,
hâlihaz›rda toplam 1300 Ar-Ge perso-
neli istihdam ediliyor.
Haberleflme Cihazlar› Grup Baflkanl›-
¤› Ar-Ge Merkezi; taktik telsizler, tak-

tik saha haberleflme sistemleri, avi-
yonik, uydu ve deniz haberleflme sis-
temleri ve kamu güvenli¤i haberlefl-
me sistemleri alanlar›nda,
Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-
Optik Grup Baflkanl›¤› Ar-Ge Merkezi;
mikroelektronik, aviyonik sistemler,
ataletsel seyrüsefer sistemleri, füze
IIR aray›c› bafll›klar› ve güdüm sis-
temleri, gece görüfl sistemleri, ter-
mal görüfl sistemleri, lazer mesafe
ölçme ve hedef iflaretleme sistemle-
rinin gelifltirilmesi ve bunlar›n kara,
deniz ve hava platformlar›na enteg-
rasyonu alanlar›nda,
Savunma Sistem Teknolojileri Grup
Baflkanl›¤› Ar-Ge Merkezi; hava sa-
vunma silah sistemleri, deniz savafl
sistemleri, su alt› akustik sistemleri,
komuta kontrol (C4I) sistemleri, atefl
destek sistemleri, keflif ve gözetleme
sistemleri, askeri bilgisayar, insans›z
kara ve deniz sistemleri, anayurt gü-
venli¤i sistemleri alanlar›nda,
Radar Elektronik Harp ve ‹stihbarat
Sistemleri Grup Baflkanl›¤› Ar-Ge
Merkezi; hava savunma radarlar›, ke-
flif gözetleme radarlar›, at›fl kontrol
radarlar›, füze RF aray›c› bafll›klar›,
haberleflme elektronik destek sis-
temleri, haberleflme elektronik taar-
ruz sistemleri, radar elektronik des-
tek sistemleri, radar elektronik taar-
ruz sistemleri, radar ikaz ve füze ikaz
sistemleri, kendini koruma karfl› ted-
bir sistemleri, entegre elektronik
harp kendini koruma sistemleri alan-
lar›nda faaliyet gösteriyor.
Çal›flmalar›m›z› çeflitlendirmek ve el-
de edilen sonuçlar› kullan›ma sun-
mak bak›m›ndan önemli imkânlar
oluflturan Avrupa Birli¤i Çerçeve
Programlar› kapsam›nda, hedefleri-
mize uyumlu projelerde yer almak
üzere çal›flmalar da yap›yoruz.
Tehlike düzeyi yüksek özel görevler-
de kullan›lmaya bafllanan insans›z sis-
temler alan›nda; su üstü, su alt› ve kara-
da kullan›lan insans›z araçlar konusun-
da teknoloji birikimi maksatl› Ar-Ge ça-
l›flmalar› da yürütüyoruz. Önümüzdeki
y›llarda TSK envanterine girmeye aday
olacak insans›z sistemlerin prototipleri
üzerinde çal›flmalar›m›z sürüyor.

Son derece yo¤un gündemine ra¤men
bizleri k›rmayarak IDEF arifesinde 
kabul eden ve en s›cak geliflmeler 
hakk›nda bilgi veren Say›n 
Ergeneman’a okuyucular›m›z ad›na 
teflekkür ediyoruz.
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ASELSAN, Hollanda'ya ihraç
etme baflar›s›n› gösterdi¤i 
KMS sistemlerine iliflkin 
projenin offset yükümlülüklerini
de öngörülen süreden önce
tamamlam›fl durumda.      





Belçika’n›n dev savun-
ma sanayisi firmas›
Fabrique Nationale

(FN) Herstal, genifl ürün yel-
pazesi içerisinde yer alan
ileri teknoloji ürünü çözüm-
ler ile dünya çap›nda hakl›
bir üne sahip bulunuyor. Hâ-
lihaz›rda MINIMI hafif maki-
neli tüfe¤i, GPMG makineli
tüfe¤i, FN303 lançeri ve P90
makineli tabancas› Türk Si-
lahl› Kuvvetleri (TSK) tara-
f›ndan kullan›lan firman›n,
ürün yelpazesine ekledi¤i en
son modeli ise SCAR (Speci-
al Forces Combat Assault
Rifle) ailesi oldu. Amerikan
Özel Kuvvetler Komutanl›-
¤›’n›n 2004 y›l›nda açt›¤› yeni
nesil piyade tüfe¤i ihalesine
kat›lmak üzere özel olarak
gelifltirilen SCAR, 6 ay süren
ve 9 farkl› modelin yar›flt›¤›
kapsaml› testlerin sonunda
ipi gö¤üsleyen taraf olma-
s›yla tüm dikkatleri üzerine
çekti.

En Son Teknoloji
SCAR, günümüzde kullan›lan
en son teknolojilerden yarar-
lan›larak üretiliyor. Gaz pis-
ton sistemli döner bafll›kl›
mekanizma (rotating bolt)’a
sahip tüfe¤in en önemli özel-
liklerinden birisini, yap›m›n-
da kullan›lan alafl›mlar saye-
sinde hafif, ancak bir o kadar
da sa¤lam gövde yap›s› olufl-
turuyor. Basitlik ve kullan›m
kolayl›¤› kriterlerinin göz
önünde bulundurulmas›yla
mümkün oldu¤unca az parça
kullan›larak üretilen SCAR’›n
gövdesi;
� Namlu,
� Ateflleme mekanizmas›,
� Tetik tertibat›,
� Dipçik,
� fiarjör
olmak üzere, muharebe
flartlar›nda dahi kolayl›kla
sökülüp tak›labilen 5 ana
parçadan olufluyor. Gele-
cekte yap›lmas› muhtemel
iyilefltirmelere aç›k esnek
bir yap›ya sahip olan
SCAR’›n gövdesi, ilave do-
nan›mlar›n kolayl›kla tak›la-
bilece¤i k›zaklara (MIL-STD

1913) sahip bulunuyor.
Namlunun üstünde yer alan
k›za¤a; dürbün veya gece
görüfl teçhizat› tak›labilir-
ken, yan ve altta bulunan k›-
zaklara; FN40GL (MK 13)
bombaatar, fener veya çe-
flitli niflangâhlar gibi dona-
n›mlar monte edilebiliyor.

Aile Konsepti
SCAR’›n en önemli özellikle-
rinden birisini, ortak parça-
lardan oluflan bir aile kon-
septi içerisinde gelifltirilmifl
olmas› oluflturuyor. Bu du-
rum, e¤itim ve lojistik aç›dan
kullan›c›n›n iflini kolaylaflt›-
ran bir özellik olarak karfl›-

m›za ç›k›yor. Tüfe¤in bir bafl-
ka özelli¤ini ise, tasar›m›n en
bafl›ndan itibaren ergonomi
ve kullan›m kolayl›¤› kriterle-
rinin ön planda tutulmas› tefl-
kil ediyor. Solaklar taraf›ndan
da rahatl›kla kullan›labilecek
flekilde tasarlanan tüfe¤in
farkl› flekillerde katlanabilen
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Türk Silahl› Kuvvetleri’nin yeni nesil bir piyade tüfe¤i ile

donat›lmas› için 22 Ocak 2009 tarihinde bafllat›lan Milli

Modern Piyade Tüfe¤i (MMPT) Projesi sözleflmesinin

“Gereksinim Analizi ve Sistem ‹htiyaçlar›n›n Belirlenmesi”

bafll›kl› bölümü, benzer ihtiyaçlar do¤rultusunda bu alanda

dünyada ne tür çal›flmalar›n yap›ld›¤›n›n analiz edilmesini de

öngörüyor. Bu kapsamda, yak›n bir tarihte gösterimi 

ülkemizde de yap›lacak olan FN Herstal üretimi SCAR, 

piyade tüfe¤i teknolojilerindeki son geliflmeleri ve modern 

bir piyade tüfe¤inin hangi özelliklere sahip olmas› gerekti¤ini

gösteren iyi bir örnek teflkil ediyor.
Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com

Piyade Tüfe¤i
Tasar›m›nda Son Nokta: 
FN SCAR
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ve uzunlu¤u ayarlanabilen
dipçi¤inin olmas›, önemli bir
kolayl›¤› beraberinde getiri-
yor. Yine SCAR’›n at›fl h›z›n›n
(ortalama 600 mermi/dk)
normal piyade tüfeklerine
göre nispeten düflürülmüfl
olmas›, böylelikle de geri tep-
menin azalt›lmas›, özellikle
seri at›fl modunda kullan›c›-
n›n iflini kolaylaflt›r›yor.
Uzun y›llar sorunsuz hizmet
verecek flekilde tasarlanan
SCAR, kullan›c›ya 15.000 at›-
fl›n üzerinde bir namlu ömrü
sunuyor. ‹lk al›m maliyeti ola-
rak pahal› bir çözüm olmayan
tüfe¤in, bak›m ve idame aç›-
s›ndan da maliyet etkin bir si-
lah sistemi olmas›na özen
gösterildi¤i dikkat çekiyor.

Ayn› Tüfek 
‹ki Farkl› Kalibre
SCAR ailesi, yüzde 82 oran›n-
da ortak parçalar›n kullan›l-
d›¤› hafif ve a¤›r olmak üzere
iki farkl› versiyonda üretili-
yor. SCAR-L (Mark 16) olarak
adland›r›lan hafif versiyon,
5,56 mm’lik mühimmat atefl-
leyebiliyor. 30 mermi kapasi-
teli flarjörü olan ve NATO’nun
5,56x45 mm’lik standart mü-
himmat›n› kullanan bu mo-
delde, hafiflik ile kullan›m
kolayl›¤› kriterlerinin ön
planda tutuldu¤u görülüyor.
Ailenin a¤›r versiyonu olan
SCAR-H (Mark 17) ise, 7,62
mm’lik mühimmat ateflleye-
biliyor. 20 mermi kapasiteli
flarjörü olan bu model,

7,62x51 mm’lik mü-
himmat›n uzun menzi-
li ve hedef üzerinde
yaratt›¤› etki ile kulla-
n›c›s›na üstün bir atefl
gücü sa¤l›yor.
SCAR-L ve SCAR-H tü-
feklerinin her ikisi de; k›-
sa, orta ve uzun olmak
üzere 3 farkl› namlu uzunlu-
¤u ile tedarik edilebiliyor.
A¤›rl›kl› olarak keskin niflan-
c›lar için tasarlanan uzun
namlulu versiyon, “Uzun
Namlu” (Long Barrel / LB);
menzil ve kullan›m kolayl›¤›
özelliklerinin optimize edil-
di¤i orta namlulu versiyon,
“Standart” (Standard / STD);
ve meskun mahal operas-
yonlar› ile gö¤üs gö¤üse mu-
harebe flartlar› düflünülerek
tasarlanan k›sa namlulu
versiyon ise, “Yak›n Mesafe
Muharebe” (Close Quarter
Combat / CQC) olarak adlan-
d›r›l›yor. Ancak SCAR ailesi-
nin modüler yap›s›n›n bir
özelli¤i olarak, namlunun 5
dakika gibi k›sa bir süre içe-
risinde de¤ifltirilebiliyor ol-
mas›, ayn› silah›n 3 namluyu
da kullanabilmesini olanakl›
k›l›yor.

Amerikan Deniz 
Piyadeleri de 
‹lgileniyor
SCAR’›n farkl› bir versiyonu
olan FN IAR (Infantry Auto-
matic Rifle), Amerikan Deniz
Piyadeleri’nin yeni nesil piya-
de tüfe¤i al›m› için yürüttü¤ü
projede son 4’e kalm›fl bulu-
nuyor. Proje, 5,56 mm çap›n-
da yaklafl›k 6500 adet tüfe¤in
üretimini ve entegre lojistik

destek paketini içeriyor. Te-
darik edilecek silah sistemi-
nin deniz piyadeleri taraf›n-
dan kullan›lan hafif makineli
tüfeklerden bir k›sm›n›n yeri-
ni alaca¤› proje, piyade ve
z›rhl› keflif taburlar›n›n yeni
nesil piyade tüfekleriyle do-
nat›lmas›n› öngörüyor.
Kuflkusuz piyasaya yeni giren
bir piyade tüfe¤inin, Ameri-
kan Ordusu gibi dünyan›n 1
numaral› tedarikçisinin açt›¤›
bir ihalede elde etti¤i bu ba-
flar›, SCAR’›n sahip oldu¤u
yetenekleri ve gelece¤inin ne
kadar parlak oldu¤unu aç›k-
ça gösteriyor. Nitekim FN
Herstal, yerli firmalarla ifl-
birli¤i ve teknoloji transferi
gibi cazip teklifler sunarak
tüfe¤in uluslararas› alanda
pazarlanmas› faaliyetlerine
devam ediyor.
MSI Dergisi olarak, MMPT
Projesi kapsam›nda geliflti-
rilme çal›flmalar› devam
eden tüfe¤in de, SCAR örne-
¤inde oldu¤u gibi ileri tekno-
loji ürünü bir silah sistemi ol-
mas›n› diliyor ve her fleyin en
iyisini hak eden kahraman
Mehmetçik’in, modern bir pi-
yade tüfe¤i ile donat›lmas›n›
sab›rs›zl›kla bekliyoruz.
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SCAR-H STD
Üretici FN Herstal

Kalibre 7,62x51 mm NATO

fiarjörsüz A¤›rl›¤› 3,621 kg

Silah Uzunlu¤u 960 mm - 712 mm (dipçik katl›)

Namlu Uzunlu¤u 406 mm

Çal›flma Metodu Gaz piston sistemli döner bafll›kl› mekanizma

At›fl H›z› 575-625 mermi/dak

Kontrol Sistemi Emniyet-Tek-Seri

SCAR-L STD
Üretici FN Herstal

Kalibre 5,56x45 mm NATO

fiarjörsüz A¤›rl›¤› 3,297 kg

Silah Uzunlu¤u 890 mm - 642 mm (dipçik katl›) 

Namlu Uzunlu¤u 351 mm

Çal›flma Metodu Gaz piston sistemli döner bafll›kl› mekanizma

At›fl H›z› 600-650 mermi/dak

Kontrol Sistemi Emniyet-Tek-Seri

Bombaatar monte edilmifl SCAR-H 



Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle HAVELSAN

hakk›nda k›saca bilgi verir misiniz?

Tüma. (E) Engin BAYKAL: Son dönem-
lerde de¤iflen ve geliflen teknoloji ve me-
todolojilerdeki geliflmeleri ve de¤iflimle-
ri zaman›nda alg›layarak flirketi ona gö-
re pozisyonland›ran ve de¤iflim rüzgâr›n›
do¤ru kullanan yönetimi sayesinde HA-
VELSAN, faaliyet alanlar›n› “yaz›l›m yo-
¤un sistemler” olarak belirlemifl du-
rumda. Bu çerçevede, komuta, kontrol,
muhabere, bilgisayar, istihbarat, gözet-
leme ve keflif sistemleri (C4ISR) kapsa-
m›nda, hava savunma sistemleri ve de-
niz savafl sistemleri üretiyoruz. E¤itim,
test ve de¤erlendirme, simülasyon sis-
temleri, yönetim bilgi sistemleri, enerji
yönetimi ve anayurt güvenli¤i sistemleri,
ihtiyaçlara yönelik özgün “görev kritik
çözümler” de gelifltiriyoruz.
2008 y›l› sonu itibariyle HAVELSAN’›n
mali resmi de oldukça baflar›l›.
� 208,2 milyon TL gelire
� 11,3 milyon TL net kara
� 49,2 milyon dolar ihracata
� 339,8 milyon TL aktif büyüklü¤e ulaflt›k.
Temel stratejik amaçlar›m›zdan biri olan
“güçlenme ve büyüme” hedefi do¤rultu-
sunda mevcut ürün ve kabiliyetlerimizi
yenilikçi yaklafl›mlarla de¤erlendirmek ve
yeni / türev ürünler gelifltirmek için ino-
vasyon ve Ar-Ge yat›r›mlar›na 2008 y›l›nda
önemli kaynak ay›rd›k. Bu paralelde Ekim
2008’de, 5746 say›l› Araflt›rma ve Gelifltir-
me Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanu-
nu çerçevesinde “Ar-Ge Merkezi Belgesi”
almaya hak kazand›k.
HAVELSAN, dinamik ve de¤iflimlere kolay
adapte olabilme amac›yla; Hava ve Sa-
vunma Sistemleri, Deniz Savafl
Sistemleri, Simülatör ve E¤itim
Sistemleri, Yönetim Bilgi
Sistemleri ve Operasyon-
lar’dan oluflan 5 ana grup
baflkanl›¤› ile
Bar›fl Kartal›
ve Hava Kuv-
vetleri Bilgi Sis-
temi (HvBS)’den
oluflan iki özel pro-
je müdürlü¤ü alt›nda
faaliyet gösteriyor.

RÖPORTAJ
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HAVELSAN, Türk Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakf›
ve Ayd›n Investments Inc. ortakl›¤›yla 1982 y›l›nda,

HAVELSAN-AYDIN Hava Elektronik Sanayii ve Ticaret
A.fi. ismi ile kuruldu. 1985 y›l›nda hisselerinin 

yüzde 98'ini Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakf›’n›n, kalan yüzde 2’lik k›sm›n› da

di¤er Türkiye merkezli kurulufllar›n
almas› ile yüzde 100 Türk sermayeli bir

flirket olarak faaliyetlerine devam ediyor.
Son dönemde özellikle deniz
projelerinde önemli görevler

üstlenen HAVELSAN’›n Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Tüma. 

(E) Engin Baykal ile bir araya gelerek
IDEF 2009’a damga vurmas› beklenen

projelerden GENES‹S’i konufltuk.
Ümit BAYRAKTAR

ubayraktar@savunmahaber.com

HAVELSAN 
GENES‹S’le 

Büyüyor



Ümit BAYRAKTAR: Deniz Savafl 

Sistemleri Grup Baflkanl›¤›’n›n 

faaliyetleri kapsam›na giren 

GENES‹S Projesi’nin tarihçesinden 

bahseder misiniz?

Tüma. (E) Engin BAYKAL: Deniz Kuv-
vetleri Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’na ba¤l›
Araflt›rma Merkezi Komutanl›¤› (AR-
MERKOM)’un, geçmifl y›llarda gerçek-
lefltirdi¤i projelerden kazand›¤› tecrü-
beler ve teknolojideki geliflmeler neti-
cesinde Dz.K.K.l›¤›, 2000’li y›llarda ge-
reksinim duyaca¤› savafl yönetim sis-
temleri için 1998 y›l›nda bir Ar-Ge proje-
si bafllatt›. Bu kapsamda Dz.K.K.l›¤›, ‹n-
gilizce’de “yeni bir hayat›n bafllang›c›”
anlam›na da gelen Gemi ENtegrE Savafl
‹dare Sistemi kelimelerinden türetilen
GENES‹S’i proje ad› olarak benimsedi.
Bu kapsamda yine Dz.K.K.l›¤› taraf›ndan
özgün bir arakatman yaz›l›m› olan “Ge-
nieware” gelifltirilerek,  Dz.K.K.l›¤›’n›n
ihtiyaç duydu¤u savafl yönetim sistem-
lerine ait;
� Çok ifllevli operatör konsollar›n›n,
� Sensör ve silah entegrasyon 

kabinetlerinin,
� Savafl sistemi veri ve video a¤lar›n›n,
� Bu donan›mlar üzerinde çal›flacak

yaz›l›mlar›n
azami seviyede milli olanaklar ve haz›r
ticari ürün teknolojisi kullan›larak yurt
içinde üretilebilmesi için Savunma Sa-
nayii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin de devreye
girmesiyle, 2004 y›l›nda GENES‹S Proje-
si bafllam›fl oldu.
Dz.K.K.l›¤› envanterindeki G s›n›f› (USS
Oliver Hazard Perry, FFG 7) f›rkateynle-
rin modernizasyonunu amaçlayan ve
Dz.K.K.l›¤› taraf›ndan Ar-Ge projesi ola-
rak bafllat›larak prototipi gelifltirilen GE-
NES‹S Projesi’nin endüstrileflme süreci-
nin birinci safhas›, 26 Kas›m 2004 tari-

hinde, SSM ile HAVELSAN aras›nda,
Baflbakan, Genelkurmay Baflkan›, Milli
Savunma Bakan› ve Deniz Kuvvetleri Ko-
mutan›’n›n kat›l›m›yla HAVELSAN tesis-
lerinde düzenlenen törenle imzaland›.
GENES‹S Projesi’nde HAVELSAN, alt
yüklenicileri ile birlikte, gerek Dz.K.K.l›-
¤› gerekse SSM ile çok yak›n bir çal›flma
süreci geçirerek, yaklafl›k 7-8 ay gibi k›-
sa bir sürede her seviyedeki taraflar›n
üzerinde mutabakata vard›¤› bir sözlefl-
meyi imzalama aflamas›na geldi. Bu sü-
ratli çal›flma prensibi projenin ruhuna
da yans›m›fl olsa gerek ki; bu tür kap-
saml› projelerde az görülür flekilde,
proje sürecindeki gemi teslimatlar› da
flimdiye kadar hep zaman›ndan önce
gerçeklefltirildi.
Bir mühendislik evi olarak temel faali-
yet alan›nda sistem entegrasyonu ve
milli olmas› zorunlu yaz›l›mlar›n geliflti-
rilmesini hedefleyen HAVELSAN, bu
yaklafl›m›n› modül baz›nda, KOB‹’lerle
ifl birli¤ini gerekli k›lan bir yaklafl›mla
destekleyerek GENES‹S Projesi’nde
MilSOFT, AYESAfi, Vestel Savunma ve
YALTES gibi alt yüklenicilerle çal›flma
ortam› yaratt›.
2006 y›l›nda ise Dz.K.K.l›¤›’m›z›n kendi im-
kanlar›n› kullanarak gerçeklefltirdi¤i GE-
NES‹S uygulama yaz›l›mlar›n›n, ilk iki ge-
mideki baflar›l› uygulaman›n ard›ndan
HAVELSAN’a devrine yönelik süreç baflla-

d›. Son derece uyumlu ve baflar›l› gerçek-
lefltirilen çal›flmalar neticesinde, 2008 y›-
l›nda bahse konu yaz›l›mlar HAVELSAN
taraf›ndan devral›nd› ve projenin yaz›l›m
ve donan›mlar› ile birlikte tümünü kapsa-
yan, çok büyük ama o derecede gurur ve-
rici bir sorumlulu¤u yüklenmifl olduk.
Bu süreçte kendisine tan›nm›fl f›rsat› en
iyi flekilde de¤erlendiren HAVELSAN,
bir yandan G s›n›f› f›rkateynlerin komuta
kontrol yaz›l›mlar›n›n bak›m-idamesi ve
mevcut yaz›l›ma yeni ifllevler ekleme
görevlerini icra ederken di¤er taraftan
da deniz platformlar›ndaki silah ve sen-
sörleri, kendi komuta kontrol sistemle-
rimiz ile kullanacak flekilde “yeni nesil
komuta kontrol yaz›l›mlar›” gelifltirmek
üzere gerekli çal›flmalar› da bafllatt›.
Dz.K.K.l›¤› taraf›ndan Ar-Ge çal›flmalar›
bafllat›larak tasarlanan ve gelifltirilen
GENES‹S Projesi; bugün HAVELSAN ta-
raf›ndan yap›lan ilave ve yeni gelifltirme-
ler ile G s›n›f› gemilere uygulanmakta-
d›r. Modernizasyon program› kapsa-
m›nda; GENES‹S donan›mlar›n›n üretil-
mesi, yaz›l›m›n›n de¤iflen ihtiyaçlara gö-
re uyarlanmas› ve gelifltirilmesi, sistem
entegrasyonu ve testlerinin yap›lmas›,
gerekli e¤itimlerin verilmesi ve sistemin
yaflam süreci boyunca bak›m deste¤inin
sa¤lanmas› faaliyetleri, tamamen milli
kaynaklar kullan›larak yurt içinde ger-
çeklefltirilmektedir.
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Aral›k 2011 tarihinde tamamlanmas› öngörülen
GENES‹S Projesi kapsam›nda toplam 8 adet G s›n›f›

f›rkateynin moderdize edilmesi öngörülüyor.
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Ümit BAYRAKTAR: GENES‹S’in G s›n›f›

f›rkateynlere kazand›rd›¤› imkân ve 

kabiliyetler hakk›nda bilgi verir misiniz?

Tüma. (E) Engin BAYKAL: GENES‹S’in
kazand›rd›¤› imkân ve kabiliyetleri flöyle
s›n›fland›rabiliriz:
a. Tan›mlanm›fl Taktik Resmin
Oluflturulmas›: 
G s›n›f› f›rkateynlerin görev yapacaklar›
harekât alanlar› içinde, taktik resmin
oluflturulmas› ve idamesi amac›yla, or-
ganik sensörleri ve taktik veri aktar›m
sistemini kullanarak, harekât alan›nda;
su üstünde yer alan, hava sahas›nda
uçan ve su alt›nda bulunan dalm›fl nes-
nelerin tespiti, takibi, s›n›fland›r›lmas›
ve kimliklendirilmesi sa¤lanmaktad›r.
Oluflturulan tan›nm›fl su üstü, hava ve
su alt› taktik resmi; yüksek güvenilirlik,
kolay anlafl›labilirlik ve de¤ifltirilebilirlik
özellikleriyle komuta heyetine sergilen-
mektedir.
b. Tehdit De¤erlendirmesi, 
Sensör Tahsisi ve Silah Atamas›
GENES‹S, oluflturulan taktik resimden,
su üstü ve hava tehditleri aras›nda oto-
matik olarak analiz yaparak, öncelikli
tehdit listesi oluflturmaktad›r. Sürekli
tazelenen tehdit listesine göre GENE-
S‹S, angajman kanal› tahsisi konusunda
planlama yapmakta ve tavsiye vermek-
tir. Tavsiye edilen plana göre veya el
kontrollü olarak seçilen en uygun sen-
sör ve silah kombinasyonu, hedefe atefl
açmaya haz›r hale getirilmektedir.
c. Savafl Yönetim Yetenekleri 
G s›n›f› f›rkateynlerin sahip olduklar›
sensör ve silahlarla; 
� Hava ve su üstü savunma harbi,
� Denizalt› savunma harbi,
� Elektronik harp
icras›na yönelik ifllevler yerine getiril-
mektedir.

d. Sistemin Taktik ‹fllevleri;
� Otomatik hedef tespit ve izleme,
� Taktik resim sergileme,
� Video ve harita sergileme,
� Taktik veri aktar›m›,
� Hava unsurlar›n›n taktik kontrolü,
� Taktik ve genel amaçl› seyir,
� Veri saklama ve oynatma,
� Simülasyon ve e¤itimdir.
Bu sayd›klar›m› yapabilmeleri için G s›n›f›
f›rkateynler, GENES‹S modernizasyonu
sonucunda eski yap›lar›ndan farkl› olarak;
� Binlerce hedef izinin takip 

edilebilmesini olanakl› hale getiren
modern haz›r ticari ürün niteli¤i 
tafl›yan ifllemcilerle donat›lm›flt›r,

� Di¤er radarlar›n iki misli otomatik
tespit ve izleme yapabilme ve 
ayn› zamanda otomatik 
iliflkilendirme kabiliyeti kazanm›flt›r,

� Gerçeklefltirilen otomasyon ve 
entegrasyon sayesinde seçilecek
sahte hedef (decoy)’lar›n etkinli¤ini
azami seviyeye ç›kartacak flekilde
kullan›m› sa¤lanm›flt›r,

� Phalanx, arama radar› ile entegre
çal›flabilir hale getirilmifltir,

� Seçilmifl hedeflere angaje olabilmek
için Phalanx kullanabilir hale 
getirilmifltir,

� Phalanx, Mk 92 at›fl kontrol sistemine
entegre edilerek belirlenen 
hedeflere angaje olabilir hale 
getirilmifltir,

� Kara bombard›man›nda reaksiyon
süreleri yüzde 98’den fazla 
azalt›lm›flt›r,

� Aç›k yerel alan a¤› teknolojisi ile 
sürekli geliflime aç›k ve yeni 
kabiliyetler kazanabilir hale 
getirilmifltir,

� Otomatik IFF (dost-düflman 
tan›mlama) çözüm ve izleme sistemi
ile otomatik tan›mlama ve pasif 
izleme yapabilir hale getirilmifltir,

� Da¤›t›k ve modüler yaz›l›m mimarisi
sayesinde yüksek uygunluk, 
ayarlanabilen, tekrar kullan›labilen
ve de¤iflik ihtiyaçlara uyumlu 
kabiliyetler kazanm›flt›r,

� Link-16/22 sistemi ile entegre 
olabilme kabiliyeti kazanm›flt›r,

� Donan›m de¤iflikliklerine (minimum
hasar / de¤ifliklik ve fonksiyonalite
kayb›) karfl› dayan›kl› hale 
getirilmifltir.

Ümit BAYRAKTAR: GENES‹S Projesi

kapsam›ndaki modernizasyon takvimi

konusunda bilgi alabilir miyiz?

Tüma. (E) Engin BAYKAL: Türkiye’de 8
gemiyi kapsayan GENES‹S Projesi kapsa-
m›nda hat›rlanaca¤› üzere ilk gemi olan
TCG Gemlik (F-492)’nin teslimi May›s
2007 tarihinde yap›lm›flt›. Modernizasyo-
nu tamamlanan 2’nci ve 3’üncü gemiler,
TCG Giresun (F-491) ve TCG Gaziantep (F-
490) 2008 y›l› içinde, Dz.K.K.l›¤›’n›n ilgili
birimlerinin de üstün gayretleri ve katk›-
lar›yla, savunma projelerinde az görülür
biçimde planlanan tarihten önce teslim
edilmiflti. 4’üncü gemi olan TCG Gelibolu
(F-493) üzerinde çal›flmalar›m›z tamam-
lanm›fl olup, kabul testlerine baflland›. K›-
sa bir süre sonra bu geminin de Dz.K.K.l›-
¤›’na teslim edildi¤i haberini sizlerle pay-
lafl›yor olaca¤›z. Buna paralel olarak 5’in-
ci gemi olan TCG Gökçeada (F-494) üze-
rindeki entegrasyon çal›flmalar›m›zda ay-
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Link-16/22 sistemi ile 
G s›n›f› f›rkateynlerimize
a¤ merkezli harp
kabiliyeti kazand›r›l›yor.

Phalanx sistemi ile art›k seçilmifl hedeflere de 
taarruz edilebiliyor.

TCG Giresun f›rkateyninin Phalanx nokta savunma sistemi, 
GENES‹S modernizasyonundan sonra 

çok daha etkili olarak kullan›labilecek.
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n› h›zla devam ediyor. 6’nc› gemi TCG Ge-
diz (F-495)’de de montaj ve entegrasyon
ön çal›flmalar›m›z sürüyor. 7’nci ve 8’inci
gemilerden sonra Aral›k 2011’de projenin
tamamlanmas› planlan›yor.
GENES‹S Projesi’nin, Türk Dz.K.K.l›¤› ta-
raf›ndan yap›lan testler sonucunda kendi-
sini ispatlam›fl, tek savafl yönetim sistemi
modernizasyonu oldu¤unu burada vurgu-
lamak isterim. Sonuç olarak Dz.K.K.l›-
¤›’m›z, her gemi teslimi ile teknolojinin en
son imkanlar›n› kullanan etkin birer plat-
forma sahip olacakt›r.

Ümit BAYRAKTAR: Uluslararas› pazarda

GENES‹S’in gelece¤i hakk›nda neler 

söyleyebilirsiniz?

Tüma. (E) Engin BAYKAL: Yurt içi pa-
zarda öngördü¤ümüz büyümeye ra¤-
men, özellikle GENES‹S Projesi ile gelifl-
tirdi¤imiz yetenekleri, Perry s›n›f› f›rka-
teyne sahip ve f›rkateynlerini modern-
lefltirme ihtiyac› duyan ülkelerde de¤er-
lendirebilece¤imizi öngörüyoruz. Uzak
Do¤u ve Körfez ülkeleri baflta olmak
üzere, stratejik olarak belirledi¤imiz pa-
zarlarda Raytheon firmas› ile ifl birli¤ine
yönelik olarak ciddi bir çal›flman›n için-
deyiz. IDEF 2009 fuar›nda, Dz.K.K.l›-
¤›’m›z›n fuar kapsam›nda ‹stanbul’da
bulunduraca¤› TCG Gaziantep gemisi,
fuar süresince sistemin kabiliyetlerinin
anlat›lmas› için ziyaretçilere  aç›k ola-
cak. Günümüzde GENES‹S modernizas-
yonuna tabi tutulmufl gemiler, kritik gö-
rev ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda tercih
nedeni olmaktad›r. Biliyorsunuz bu kap-
samda GENES‹S modernizasyonuna tabi
tutulan 2’nci gemi olan TCG Giresun,
uluslararas› Müflterek Görev Kuvveti’nin
bir parças› olarak flu anda Aden Körfe-
zi’nde korsanlara karfl› yürütülen müca-
delede görev yapmaktad›r.

Ümit BAYRAKTAR: HAVELSAN deniz 

projelerine iliflkin GENES‹S’ten 

hareketle neler yapacak? Bu paralelde

HAVELSAN’› nas›l bir gelece¤in 

bekledi¤ini düflünüyorsunuz?

Tüma. (E) Engin BAYKAL: GENES‹S
kapsam›nda, sensör ve silah sistemleri
ile bunlar›n entegrasyonu konular›nda
kazan›lan deneyim ve bilgi birikimi saye-
sinde, baflta ana yüklenici s›fat›yla HA-
VELSAN olmak üzere, yerli sanayimizin,
Dz.K.K.l›¤›’n›n yak›n gelecekteki moder-
nizasyon ve yeni gemi infla projelerinde
yurt d›fl›ndan asgari, belki de hiç destek
almadan projenin tamam›n› baflarabile-
cek bir konuma gelebilmesini hedefleni-
yor. Bu hedefi kendine ilke edinen HA-
VELSAN, Türkiye’de ilk kez gerçeklefltiri-
len savafl gemisi platformlar›ndaki ko-
muta kontrol sistemi modernizasyonu
çal›flmalar›na do¤rudan ifltirak ederek
bu alanda çal›flan ilk firma olmufltur.
Bu do¤rultuda Dz.K.K.l›¤›’n›n savafl yö-
netim sistemi ihtiyaçlar›n› en yeni tek-
nolojilerle karfl›lamay› hedefleyen HA-
VELSAN, Dz.K.K.l›¤› projelerinde sistem
ve komuta kontrol yaz›l›mlar›nda ana
entegratör olma konusunda azimli ça-

l›flmalar›na devam edecek. Dz.K.K.l›-
¤›’m›z›n, her zaman oldu¤u gibi bu defa
da yo¤un kat›l›m›yla, yerli sanayimizin
savafl yönetim sistemi gelifltirmesi ça-
l›flmalar›na yol ve yön gösterici olaca¤›
inanc›n› tafl›yoruz.
Donan›m a¤›rl›kl› bir noktadan yaz›l›m
a¤›rl›kl› bir noktaya do¤ru h›zl› bir de-
¤iflim gösteren sonar sistem teknolo-
jileri ve su alt› akusti¤i, Dz.K.K.l›¤›’m›-
z›n liman koruma ve denizalt› projele-
ri kapsam›nda son y›llarda önemi ar-
tan bir teknoloji alan› haline geldi. Bu-
nun önemini kavram›fl olarak, deni-
zalt› modernizasyon ve yeni tip deni-
zalt› tedarik projelerinde entegre su-
alt› komuta kontrol sistemleri ve tor-
pido kontrol sistemleri tedariki ve ge-
lifltirilmesi kapsam›nda devam et-
mekte olan çal›flmalar›m›z›, su alt›
akusti¤i sinyal iflleme alanlar›nda da
yapaca¤›m›z çal›flmalarla zenginleflti-
rerek savunma projelerimizdeki kat-
k›lar›m›z› daha genifl alanlara yayma-
y› hedefliyoruz.
HAVELSAN, özellikle son y›llarda alm›fl
oldu¤u projelerle, Türkiye’deki ilk ve tek
milli savafl yönetim sistemi entegrasyo-
nunu baflar›yla gerçeklefltirerek deniz
savafl sistemleri alan›nda Türkiye’de li-
der firma oldu. Deniz projelerinin, HA-
VELSAN’›n sat›fllar›ndaki pay› son y›llar-
da hep yükselen bir e¤ri gösteriyor. Yurt
içinde, Dz.K.K.l›¤›’m›z›n ihtiyaçlar› do¤-
rultusunda aç›lacak Amfibi Ç›karma Ge-
misi (LST) ve Havuzlu Ç›karma Gemisi
(LPD) vb. yeni ihaleler ile pazar›n k›sa ve
orta vadede büyümeye devam edece¤ini
görüyoruz.
Pazardaki büyümenin, GENES‹S ve M‹L-
GEM gibi projelerdeki performans› sa-
yesinde sektörün önde gelen oyuncula-
r›ndan biri olan HAVELSAN için de yeni
f›rsatlar yarataca¤›na inan›yoruz.
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Ümit BAYRAKTAR: Tuncer Bey, 

öncelikle 10’uncu y›l›n› geride b›rakan 

Alp Havac›l›k’›n, bugün geldi¤i noktay›

okuyucular›m›za özetler misiniz?

Tuncer ALPATA: Alp Havac›l›k’›n, 1998
y›l›nda Alpata Grubu taraf›ndan faaliyete
geçirilmesinden sonra, ilk müflterimiz
olan Sikorsky Aircraft 1999 y›l›nda flirke-
te hissedar da oldu ve böylece, Alpata-
Sikorsky aras›nda bir ortak giriflim do¤-
du. Bafllang›çtaki büyük hedeflerimiz,
Sikorsky’nin kat›l›m› ile daha da büyüdü
ve bilhassa döner kanatl› platformlar›n
aktarma organlar› ve döner aksamlar›n›
içine alacak flekilde geliflti.
3500 m2 kapal› alan üzerinde 4 adet
CNC tezgâh kapasitesi ile bafllayan üre-
timimiz, bugün 12.500 m2 kapal› alanda
80’e yak›n tezgâhla sürüyor. Onlarca
özel prosesimiz ve say›s› 300’ü aflan ni-
telikli personelimiz ile geceli gündüzlü
çal›flarak, havac›l›k ve uzay sanayisine
dönük, hassas, kritik yap›sal ve motor

komponentleri, sistemleri ve heli-
kopter dinamik bileflenleri-

nin, sürücü flaftlar›n›n
ve di¤er uçufl emniyeti

aç›s›ndan kritik parçalar›-

n›n üretimini yap›yoruz. Bunlar›n
önemli bir bölümünde, dünyada tek
kaynak üreticiyiz.
Baflta Sikorsky olmak üzere, Pratt &
Whitney, Pratt & Whitney Canada, Good-
rich Landing Gear, Lockheed Martin Ae-
ro ve Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi.
(TUSAfi) gibi dünyan›n en önde gelen
flirketlerine; Black Hawk, Seahawk, S-
76, S-92, CH-53, F-22, F135, F100, Boe-
ing 737 / 787 ve Airbus A-380 gibi plat-
formlar için teknoloji yo¤un üretim ger-
çeklefltiriyoruz.
Bu ortak giriflimin 10’uncu y›l›nda, Tür-
kiye ihracat›nda yüksek teknolojiye da-
yal› ve yüksek katma de¤erli ürünlere
geçifl sürecinde de örnek bir flirket ola-
rak faaliyetlerimizi idame ettirme ka-
rarl›l›¤›nday›z. ‹deal müflteri kombinas-
yonuna büyük ölçüde ulaflt›k. Art›k ilifl-
kilerimizin derinli¤ini ve hacmini artt›r-
maya öncelik veriyoruz.
Bir Türk yaz›l›m gelifltirme flirketi ile
birlikte gelifltirdi¤imiz modern ERP/MIS
sistemimizle tüm faaliyetlerimizi ça¤-
dafl standartlar›n da ötesinde gerçek-
lefltiriyoruz. Teknoloji odakl›, çevreye
sayg›l›, ça¤dafl insan kaynaklar› yönetim
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Bu say›m›z›n bir di¤er
konu¤u da, özellikle

döner kanatl› platformlar
için çok say›da parça için 

dünyada tek kaynak olma
konumuna eriflen ve

Türk Havac›l›¤›’n›n 
uluslararas› arenada

duyurulmas›nda önemli
bir paya sahip olan 
Alp Havac›l›k’›n bu 

günlere gelmesinde
önemli bir pay› bulunan,
Yönetim Kurulu Baflkan›

Tuncer Alpata oldu. 
Alpata ile Alp Havac›l›k’›n

10 y›lda kat etti¤i
mesafeyi, mevcut 

projelerini ve gelecek
hedeflerini konufltuk…

Eskiflehir’den 
Bir Baflar› Öyküsü:

Alp Havac›l›k
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Alp Havac›l›k bugün Black Hawk ve Seahawk
helikopterlerinin arka kuyruk pervane
flaftlar›n›n tedarikinde tek kaynak konumunda.



prensiplerini benimsemifl; meslek okul-
lar› ve üniversitelerle yak›n ifl birli¤i
içinde çal›flan bir kurum olma hedefi-
mizde önemli ad›mlar att›k. Bu paralel-
de Eskiflehir ekonomisine ve KOB‹’lere
sa¤lad›¤›m›z katk› giderek art›yor.
Uluslararas› pazarda rekabet gücü ka-
zanmak, bu pazarlara girmek ve orada-
ki deneyimli ve pazar›n kurallar›n› belir-
leyen büyük oyuncularla çal›flabilmek
iddias›n› gerçeklefltirmede en önemli
kald›raçlardan biri olan offset uygula-
malar›, Alp Havac›l›k’›n düfllerden ger-
çeklere dönüflmesi, bugünkü seviyelere
gelebilmesinde çok önemli bir rol oyna-
d›. Offset, yat›r›m alan›m›z› do¤ru belir-
lememiz ve dünyan›n havac›l›k sektö-
ründeki ana oyuncularla tan›flmam›z
için önemli bir vesile oldu. Sikorsky fir-
mas›ndan ald›¤›m›z offsete dayal› küçük
bir siparifl, bizleri daha büyük sipariflle-
re, bir süre sonra bir ortak giriflime, da-
ha sonra daha büyük siparifllere, yeni
müflterilere ve nihayet offset kald›rac›n›
kullanma gere¤i duymad›¤›m›z büyük
projelere ifltirak etme noktas›na tafl›d›.

Ümit BAYRAKTAR: Kabiliyetleriniz 

aç›s›ndan bir de¤erlendirme yapacak

olursan›z, bugün Alp Havac›l›k’›n 

dünyadaki yeri hakk›nda neler 

söyleyebilirsiniz?

Tuncer ALPATA: Bugün Alp Havac›l›k,
ço¤u helikopterlerin döner bölümlerin-
de yer alan ve ayn› zamanda yedek par-
ça niteli¤indeki komponentlerden yüz-
lercesini üretiyor. Sikorsky ile tüm Si-
korsky modellerini kapsayacak flekilde
çal›flma yürütüyoruz. Yedek parça nite-
li¤indeki asamble ve komponentlerle
tüm dünyadaki Black Hawk, Seahawk,
S-76 ve S-92’lerin uçufllar›n› aktif olarak
destekliyoruz. Bunlar aras›nda arka
kuyruk pervane döndürme flaftlar›
(TRDS), Swash Plate, Bifilar, Horn / Ser-
vo Beam / Pitch Beam asambleleri,
uçufl kritik empenaj fitingleri, Spindle
Nut / Screw, vibrasyon sönümleme me-
kanizmas› gibi parçalar yer al›yor.
Black Hawk ve Seahawk helikopterleri-
nin arka kuyruk pervane döndürme
flaftlar› için tek kaynak konumunday›z.
2010 y›l› bafl›nda S-76 da bu aileye ekle-
necek. Bu aç›dan da emsalsiz oldu¤u-
muzu düflünüyorum.

Genel Maksat Helikopteri (GMH) / Inter-
national Black Hawk (IBH) projeleri
kapsam›nda Black Hawk helikopterleri
için gelifltirmeyi öngördü¤ümüz kabili-
yet neticesinde tüm transmisyon siste-
mi ve hub / rotor komplesinin Sikorsky
ana üretim tesisleri d›fl›ndaki tek kayna-
¤› olarak konumlanmay› planl›yoruz.
Türkiye’nin helikopter uçufl kritik sistem
üreticisi ilk ve tek kuruluflu olarak; ulus-
lararas› havac›l›k sertifikasyonlar› olan
AS EN 9100 ile birlikte UTC ASQR-01
onaylar›na sahibiz. Tüm özel prosesleri-
miz de uluslararas› NADCAP organizas-
yonunca sertifikal›. Amerikan Savunma
Bakanl›¤›’n›n Sikorsky helikopterleri için
uçufl kritik parça özel üretim izni verdi¤i
ABD d›fl›ndaki tek kurulufluz.
Ayn› çat› alt›nda bulundurdu¤umuz titan-
yum prosesleri itibariyle dünyadaki bir
kaç merkezden birisi durumunday›z. Ti-
tanyum da dahil olmak üzere metal ya-
p›flt›rma ve hassas derin delik delme gibi
çok özel yeteneklerimiz var. ‹nifl tak›mla-
r› aç›s›ndan da Türkiye’de tek, dünyada
s›n›rl› say›daki kaynak aras›nday›z. 

55

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - May›s 2009

©
M

S
I

D
ergisi

©
M

S
I

D
ergisi



‹nifl tak›mlar›nda kullan›lan 300M ve
Aermet 100 alafl›m› yüksek dayan›ml›
çeliklerin dekarbürizasyon olmaks›z›n
›s›l iflleminin yap›labilmesi için gerekli
olan; vakum alt›nda ›s›l ifllemi gerçek-
lefltirip, akabinde koruyucu gaz orta-
m›nda sertlefltirme yapabilen özel tesi-
simizi devreye ald›k. Bu tesisimiz Avru-
pa’da Aermet için kurulan ilk ve tek te-
sis olurken, 300M çeli¤i için onayl› 3
noktadan biri olarak hizmet verecek.
Yine, inifl tak›m› parçalar› imalat›nda kul-
lan›lan bir di¤er özel proses olan ve insan
sa¤l›¤›na zarar› nedeniyle sert krom kap-
laman›n yerini almaya bafllayan, çevre
dostu High Velocity Oxygen Fuel (HVOF)
spray kaplama tesisi de tam otomatik ro-
botik kontrollü olarak kurularak iflletme-
ye al›nd›. HVOF tesisi Goodrich’in Kuzey
Amerika d›fl›ndaki 3 global kayna¤›ndan
biri olarak hizmet verecek.

Ümit BAYRAKTAR: Alp Havac›l›k’›n 

ihracat performans› ve gelecek hedefleri

hakk›nda bilgi verir misiniz?

Tuncer ALPATA: Güçlü mühendislik ve
üretim altyap›m›zla, kalite ve zaman›nda
teslim performans›m›z›n bir sonucu ola-
rak müflterilerimizle uzun dönemli ifl bir-
liklerine imza at›yoruz. Üretimimizin ta-
mam›na yak›n bir bölümünü ihraç ediyo-
ruz. fiirketimizin, hâlihaz›rda alm›fl oldu-
¤u siparifllerle birlikte, üretimden ihracat
rakam› 2009 y›l›nda 40 milyon dolar›,
2010’da ise 62 milyon dolar› aflacak. 2015
y›l› için hedefimiz ise asgari 100 milyon
dolar. Bu döneme kadar sa¤lanacak ilave
ifl imkânlar›yla birlikte, bu rakamlar›n çok
daha üzerine ç›k›lmas›n› bekliyorum as-
l›nda. 2020 y›l›nda ise GMH / IBH ve JSF
projelerinin de etkisi ile 400 milyon dolar›
yakalamay›, bunun büyük bölümünü de
ço¤u KOB‹ olan alt yüklenicilerimizle ger-
çeklefltirmeyi hedefliyoruz. Saat gibi iflle-
yen bir tedarikçi zinciri, en önemli rekabet
avantajlar›m›zdan birisini oluflturacak.
Alan›m›zda, bilhassa döner kanat aktar›m
organlar› ve dinamik bileflenleri ve hava
araçlar›n›n karmafl›k mekanik asamble-
leri konular›nda sadece Türkiye’nin de¤il
Dünya’n›n üretim ve tasar›m mükemme-
liyet merkezi olaca¤›z. 2020 itibariyle bir
kaç ulusal / uluslararas› ticari projeye kar
ortakl›¤› temelinde proje partneri olarak
kat›lm›fl olmay› da hedefliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Söz Genel Maksat

Helikopteri Projesi’nden aç›lm›flken, 

bu proje kapsam›nda Sikorsky seçildi¤i

takdirde nas›l bir ifl birli¤i öngörüyorsunuz?

Tuncer ALPATA: Türkiye’nin en büyük
havac›l›k projelerinden biri olan GMH
Projesi kapsam›nda mevcut kabiliyetle-
rimizi daha da gelifltirmeyi ve böylece
dünyada bir efli daha olmayan bir heli-
kopter dinamik komponent ve trans-
misyon sistemi mükemmeliyet merkezi
seviyesine ulaflmay› hedefliyoruz. Bu
proje kapsam›nda Black Hawk ana ve
arka dinamik rotor (hub) asamblesi;
ana, orta ve arka diflli kutusu
asambleleri ve bunlara ait detay
parçalar›n üretim, montaj, test

ve mühendislik hizmetlerini vermeyi he-
defliyoruz. Böylece Alp Havac›l›k, mev-
cut ürün gam›na yapaca¤› ilavelerle
Black Hawk ve Seahawk helikopterleri
için tam bir yedek parça tedarikçisi du-
rumuna gelecek, bu konuda benzersiz
bir konum kazanacak. Mevcut ve kaza-
n›lacak bu yeteneklerin, tüm orta s›n›f
helikopterlere yönelik Türkiye’de önem-
li bir altyap› oluflturaca¤›na inan›yorum.

Ümit BAYRAKTAR: Alp Havac›l›k’›n, 

havac›l›k devimiz TUSAfi ile de 

yürütmekte oldu¤u önemli çal›flmalar 

oldu¤unu biliyoruz. Biraz da bunlardan

bahseder misiniz?

Tuncer ALPATA: Alp Havac›l›k, ulusal
havac›l›k sektörümüzün geliflmesi ve
uluslararas› havac›l›k sektörü ile reka-
bet edebilmesi için çok önemli bir mis-
yon üstlenen, havac›l›k sektörümüzün
lider kuruluflu TUSAfi’›n stratejik bir
partneri konumunda.
Kendimizi, uzmanl›k alan›m›zdaki alt
sistemlerin, bilhassa döner kanatl› plat-
formlar›n dinamik komponent ve trans-
misyon sistemlerinden TUSAfi’›n ihtiyac›
olanlar›n sorumlusu ve tedarikçisi ola-
rak konumland›r›yoruz ve yat›r›mlar›m›-
z› buna göre planl›yoruz. Ulusal ve ulus-
lararas› projelerde TUSAfi ve Sikorsky
gibi ana yüklenicilere ve kullan›c›lara bu
ürünlerle destek olmay› ve bu tip ürün-
ler için dünyan›n en önde gelen tedarik-
çisi, proje orta¤› olmay›; ayr›ca bir taraf-
tan üretimde mükemmeliyeti yakalar-
ken di¤er taraftan da tasar›m kabiliyet-
lerimizi ad›m ad›m gelifltirmeyi ve bil-
hassa bu alanlar, kabiliyetler söz konusu
oldu¤unda stratejik orta¤›m›z TUSAfi’›n
sa¤ kolu olmay› hedefliyoruz.
Bu kapsamda Alp Havac›l›k olarak, göz-
bebe¤imiz Türk Hava Kuvvetleri’nin en-

vanterine girip, onlarca y›l Türk
semalar›nda uçarak,
cesur pilotlar›m›z›n
yetiflmesinde hizmet
verecek ve TUSAfi ta-
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15 Aral›k 2006'da ilk kez havalanan 
F-35 fiimflek II prototipinde, Alp Havac›l›k
taraf›ndan üretilen parçalar da bulunuyordu.
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raf›ndan üretilecek olan, KT-1T e¤itim
uça¤›n›n kuyruk bölümünde bulunan ya-
tay ve dikey kumanda yüzeylerinin üre-
tim sorumlulu¤unu üstlenmifl bulunu-
yoruz. Firmam›z aç›s›ndan bu projenin
di¤er bir önemi de, bu projede kazand›-
¤›m›z tecrübe ve birikim ile TUSAfi’›n öz-
gün projesi olan HÜRKUfi E¤itim Uça-
¤›’na da ileride katk›da bulunma imkân›-
n› elde etmemizdir. Ayr›ca TUSAfi’›n yü-
rütmekte oldu¤u Sikorsky ve Boeing
programlar›n› da çok say›da kompo-
nent, fiting ve saç parça / asamble ile
rutin olarak destekliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Uçan ilk F-35’te 

Alp Havac›l›k’›n üretti¤i parçalar›n da 

bulundu¤unu biliyoruz. Bu paralelde, 

JSF Projesi kapsam›ndaki çal›flmalar›n›z

hakk›nda okuyucular›m›za neler 

söyleyebilirsiniz?

Tuncer ALPATA: fiirketimiz, Türk Hava
Kuvvetleri’ne de hizmet verecek F-35’le-
rin gelifltirildi¤i Müflterek Taarruz Uça¤›
(JSF) Program›’na da ifltirak ediyor. Bu
proje, 2014’ den itibaren önemli bir gelir
kayna¤›m›z olacak. Ayn› zamanda yeni
teknoloji ve yetenekler kazanmam›zda
önemli bir kald›raç vazifesi gören bu
projede Savunma Sanayii Müsteflarl›-
¤›’n›n yol göstericili¤i, proje finansman›-
na dönük destekleri ve motivasyonu son
derece etkili. Proje kapsam›nda flu ana
kadar motor so¤uk bölge döner kompo-
nentleri ve inifl tak›mlar› kapsam›nda
önemli yetenekler kazand›k. JSF Türk
Endüstri Grubu üyesi olan Alp Havac›l›k,
bilhassa bu uça¤›n inifl tak›mlar›na ait
yüzlerce komponent ve alt asamblenin
üretimini gerçeklefltiriyor. Bu itibarla bu
proje kapsam›nda Goodrich’in en önem-
li ifl orta¤› ve F-22 projesinde de ABD d›-
fl›ndaki tek yüklenicisi konumunday›z.
Sizin de de¤indi¤iniz gibi ilk uçufl yapan
F-35 uça¤›n›n inifl tak›mlar›nda, üretti-
¤imiz 40’dan fazla parça bulunuyor.
‹nifl tak›mlar›yla ilgili temel ve özel pro-
sesleri bünyesinde bulunduran Alp Ha-

vac›l›k, 8 milyon dolar› bulan bu yat›r›m-
lar›n entegre edilmesi sonucu Drag
Brace Assy, piston asamblesi gibi bir
çok sistemin, tüm detaylar› ile birlikte
üretimini, montaj› ve fonksiyonel testle-
rini yaparak teslime haz›r hale getirebi-
liyor. Örne¤in Drag Brace Asamblesi
ürün a¤ac› 400’den fazla detaydan olu-
flan son derece karmafl›k bir sistemdir.
F-35 uçaklar›na güç verecek Pratt &
Whitney F135 motorunun fan rotor rear
hub ve coupling nut asamblesi gibi kritik
bölümlerinin de tedarikçisiyiz.
Geçti¤imiz günlerde proje kapsam›nda
Lockheed Martin Aero firmas›ndan da
ilk sipariflimizi ald›k. Proje kapsam›nda
BAE Systems ve Martin Baker firmalar›
ile temaslar›m›z da sürüyor.
JSF Projesi kapsam›nda ald›¤›m›z ifller-
le, önümüzdeki günlerde sonuçland›r-
may› planlad›¤›m›z projelerden, JSF
Proje dönemine düflecek sat›fl hedefi-
mizi, 2 milyar dolar olarak revize ettik.
Bu projeksiyonun önemli bir bölümünü
Pratt & Whitney’e sat›fllar oluflturuyor.
Onu Goodrich takip ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: Pratt & Whitney 

ile F135 motoru kapsam›ndaki 

çal›flmalar›n›z› biraz daha 

detayland›rabilir misiniz?

Tuncer ALPATA: Biliyorsunuz 2008
sonlar›nda ilk F135 fan rotor rear hub
ürünümüzü Pratt & Whitney’e teslim et-
tik. Di¤er teslimatlar›m›z› da bugünler-
de yapaca¤›z. Bu çal›flmalar sürerken,
F-16’lara güç veren F100 motoru için de
Pratt & Whitney’den bir siparifl ald›k.
Pratt & Whitney Canada ile de genifl
kapsaml› bir çal›flma bafllatt›k.
fiu anda bizi çok heyecanland›ran bir
projeyi de sonuçland›rma aflamas›nda-
y›z. Geçti¤imiz IDEF’te müjdesini verdi-
¤imiz bu proje kapsam›nda IDEF 2009
s›ras›nda Pratt & Whitney ile bir muta-
bakat metni imzalamay› planl›yoruz. Bu
projemiz, F135 motoruna ait 2, 3, 4 ve
5’inci kademe fan rotorlar›n›n “Integra-
ted Blade Rotor (IBR)” üretimini kaps›-
yor. Proje dahilinde titanyum kademele-
rine ek olarak, ilerleyen süreçte nikel
aflamalar›n›n da eklenmesi ve di¤er
motor programlar›n›n da kapsanmas›n›
hedefliyoruz. 2011 y›l›ndan itibaren F135
IBR teslimatlar›n›n bafllamas›n› planl›-
yoruz. IBR airfoil iflleme teknolojisinde
gerekli olan 5 eksen flank milling pro-
sesi ile bu proseste kullan›lacak özel
kesici tak›mlar›n›n imalat› da Alp Hava-
c›l›k’ta gerçeklefltirilecek.
Bu ana prosesi destekleyecek olan tüm
özel prosesleri tek çat› alt›nda toplama-
m›z ve bir mükemmeliyet merkezi olarak
hizmet vermemiz sayesinde, ç›kacak
ürünün do¤rudan motor asamble hatt›na
veya kullan›c›ya sevki mümkün olacak.
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F-35 fiimflek II için gelifltirilen 
F135 motoru kapsam›ndaki çal›flmalar›n›
sürdüren Alp Havac›l›k, önümüzdeki 
günlerde bu motorun parçalar›n›n 
üretimindeki pay›n› artt›rmaya haz›rlan›yor.
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Bu proje kapsam›nda önde gelen bir üni-
versitemizle de ifl birli¤i yap›yoruz. Böy-
lece, bu çok kritik motor teknolojisi aç›-
s›ndan Pratt & Whitney için kendi organi-
zasyonu d›fl›ndaki ilk kaynak olaca¤›z ve
F135’deki global ifl hacminin en az yar›s›-
n›, Alp Havac›l›k olarak biz sa¤layaca¤›z.

Ümit BAYRAKTAR: IBR teknolojisi 

hakk›nda bilgi verir misiniz?

Tuncer ALPATA: Eski teknoloji ile disk
ve kanatç›klar ayr› ayr› imal edilip daha
sonra monte edilerek bir araya getirilir-
ken, günümüz motorlar›n›n daha yük-
sek verim gereksinimleri ve geliflen
imalat teknolojilerinin bir sonucu olarak
tek parça olarak imal edilmeye bafllan-
d›. Teknolojik üstünlük sa¤layan F135
IBR’lar› da bu aç›dan yeni nesli temsil
ediyor. Dünyada uygulamas› s›n›rl› olan
IBR airfoil machining teknolojisini Alp
Havac›l›k’ta oluflturmay› hedefliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Tuncer Bey, son 

olarak alt yüklenici programlar›n›z ve 

bilhassa KOB‹’lerle ilgili projelerinizden

bahseder misiniz?

Tuncer ALPATA: Alp Havac›l›k olarak, 9
y›ldan beri özel proseslerimi-
zi yurt içi kaynaklardan

sa¤lamaya özen gösteriyoruz. Sürekli
geliflen teknolojiler çerçevesinde ihtiyaç
duydu¤umuz yeni özel prosesler için de
yerel kabiliyetlere yol göstererek, önder-
lik ediyoruz. Bu çerçevede, uluslararas›
sertifikasyonuna önayak oldu¤umuz 11
ayr› özel prosesi yurt içi kaynaklardan te-
min ediyoruz.
Bu özel proseslere ilaveten, geliflen
müflteri portföyü ve yeni projelerine pa-
ralel olarak, mevcut ulusal kaynaklardan
havac›l›k dünyas›nda daha etkin olarak
yararlan›labilmesi amac›yla; mühendis-
lik, parça ve tak›m imalat› alanlar›nda da
yerli sanayi ile ortak çal›flmalar bafllatt›k.
Yeni ürünlerin üretime dönük tasar›m,
mühendislik ve proses planlar›n›n yap›l-
mas› amac›yla, 4 ayr› mühendislik flir-
keti belirledik ve bu flirketlerle sözlefl-
meler imzalayarak ortak çal›flmalar
bafllatt›k. Di¤er yandan, yeni ürün dev-
reye alma faaliyetlerinde mühendislik
çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesi ve
hatta ilk ürün muayenesi / testleri (First
Article Inspection / FAI) uygulamas›n› da
içerecek flekilde ifl birli¤i yap›labilecek
yeni çözüm ortaklar› tespit ettik.
Yeni ürün devreye alma sürecinde, tasa-
r›m› bizde veya çözüm orta¤›m›zda ya-
p›lm›fl olan parça iflleme fikstürlerinin
imalat›, Eskiflehir’de yerleflik iflletme-
lerde gerçeklefltirilmeye bafllan›l›rken,
üretim çal›flmalar› sürdürülen iflletme
say›s› da k›sa zamanda 5’e yükseldi.
Gerek bünyemizde hâlihaz›rda üretti¤imiz,
gerekse yeni projeler kapsam›nda üretim
sorumlulu¤unu ald›¤›m›z yeni ürünlerin
ulusal kaynaklar›n kullan›m› ile yurt içinde
imal edilebilmesi amac›yla 10 yeni hedef
iflletme daha belirledik ve uygulama prog-
ram›na bafllad›k. Ço¤u KOB‹ özelli¤ine sa-
hip bu kurulufllarla bafllatt›¤›m›z de¤er-

lendirme, e¤itim ve sertifikasyon çal›flma-
lar›m›z› büyük ölçüde tamamlad›k.
Alp Havac›l›k böylelikle, bir taraftan bu
iflletmelerin mevcut kapasitelerinin et-
kin biçimde de¤erlendirilmesini hedef-
lerken, di¤er yandan ihtiyaç duyulan ya-
t›r›mlar›n finansman›n› özendirmek
amac›yla ifl ortaklar›na uzun dönemli ifl
anlaflmalar› sunmaya bafllad›. Tüm bu
çal›flmalarda, Alp Havac›l›k’›n sahip ol-
du¤u bilgi birikiminin, çözüm ortaklar›
ile paylafl›lmas› suretiyle h›zla çözümle-
re ulafl›lmas› sa¤lan›yor.

Alp Havac›l›k Yönetim Kurulu Baflkan›
Tuncer Alpata’ya IDEF öncesi yo¤un
gündeminde vakit ay›r›p sorular›m›z›
cevapland›rd›¤› için okuyucular›m›z 
ad›na teflekkür ediyoruz. Yaklafl›k 
10 y›l önce sadece 4 tezgâhla bafllayan
bir serüveni, bir baflar› öyküsüne 
dönüfltürerek bugün sadece JSF 
Projesi kapsam›nda 2 milyar dolarl›k
bir ihracat hedefi koyma noktas›na 
tafl›yan Alp Havac›l›k ekibine bu zorlu 
yolculukta baflar›lar diliyoruz.

RÖPORTAJ

58

Military Science & Intelligence / MSI - May›s 2009 www.milscint.com

Tuncer Alpata
Yönetim Kurulu Baflkan›, 
Alp Havac›l›k San. ve Tic. A.fi.
Bilkent Üniversitesi ‹flletme Fakültesi
‹flletme Bölümü’nden mezun olduktan
sonra Alpata Grubu’nda de¤iflik 
pozisyonlarda çal›flt›. Kurulufl tarihinden
itibaren Alp Havac›l›k San. ve Tic. A.fi.
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevini
sürdüren Tuncer Alpata, 2002 y›l›ndan
itibaren g›da, biliflim, sigortac›l›k, 
otomotiv ve inflaat konular›nda faaliyet
gösteren di¤er Alpata Grubu fiirketleri’nde
de Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevini
sürdürmektedir. 40 yafl›ndaki Tuncer
Alpata, evli ve bir çocuk babas›d›r. 
Tuncer Alpata T.C. vatandafl›d›r ve
‹ngilizce bilmektedir. Sivil Havac›l›k özel
ilgili alanlar› aras›nda yer alan Tuncer
Alpata, çeflitli vak›f ve derneklerde de
sosyal hizmetlerde bulunmaktad›r.

F-35A ve C modelleri için gelifltirilen F135 motoru

F-35B modeli için gelifltirilen F135 motoru

Sikorsky üretimi Black Hawk, Seahawk, S-76 ve S-92 modeli helikopterlerin uçufllar› Alp Havac›l›k taraf›ndan destekleniyor.
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Türk Savunma Sanayi-
si'nin en genç üyelerin-
den olan Yüksel Savun-

ma Sistemleri A.fi. (Yüksel
Savunma) 2008 y›l›n›n A¤us-
tos ay›nda kuruldu. Yüksel
Savunma her ne kadar geçti-
¤imiz y›l kurulsa da Yüksel
Grubu, grup flirketlerinden
Yüksel ‹nflaat A.fi. nezdinde
TSK’ya yönelik “faydal›” ve
özgün ürünler gelifltirmek
için 2006 y›l›ndan itibaren ça-
l›flmalar yürütüyor. Strateji-
sini uluslararas› firmalar›n
lisanslar› alt›nda üretim yap-
madan, daha çok Ar-Ge faali-
yetlerine dayal›, kendi bafl›na
ifl gören yararl› ürünler ge-
lifltirmek için mühendislik
çal›flmalar› yapmak olarak
saptayan Yüksel Savunma,
ilk giriflimini 30 Yatakl› Mobil
Cerrahi Hastane Projesi kap-
sam›nda Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤›’na (SSM) teklif
vererek gerçeklefltirdi. Sis-
tem mühendisli¤i yetenekle-
rine ve yerli firmalar›n teknik
becerilerine dayal› bu ilk çö-
zümüyle ilk ihalesini kazana-
mayan firma, buna ra¤men
proje kapsam›nda gösterdi¤i
“know-how” yaratma ve öz-
gün çözüm üretme çabas› ile
Yüksel Grubu’nun sektörel
stratejisine yön ve destek
vermifl oldu.

‹MTAKS 
Nöbeti Devral›yor
TSK’n›n terörizmle mücadele
kapsam›nda girdi¤i çat›flma-
larda önemli oranda üstünlük
sa¤lan›lmas›na karfl›n, genel-
likle aç›lan ilk terörist ateflin-
de hayat›n› kaybeden Meh-
metçik’lerimize dair haberler
bütün Türkiye’yi üzüntüye bo-
¤uyor. Özellikle karakol nöbet
görevlerinde, her an eli tetik-
te olan askerlerimizin; ger-
ginlik, hava ve görüfl flartlar›

ANAL‹Z
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Düflman da 
Uyumuyor ‹MTAKS da

Y›llard›r teröre karfl› mücadele veren ve bu u¤urda ülkenin

en ücra köflelerinde fedakârca görev yapan Türk Silahl›

Kuvvetleri (TSK) unsurlar›na daha güvenli bir çal›flma

ortam› yaratmak için bir “Karakol Savunma Teknolojik

Konsepti” oluflturan Yüksel Savunma Sistemleri A.fi., 

konseptin ilk ürünü olan ‹nsans›z Makineli Tüfek At›fl

Kontrol Sistemi (‹MTAKS) ile “s›n›rlar›” zorluyor.
Mahmut BÖLÜKBAfi / bolukbasm@savunmahaber.com
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gibi etkenler nedeniyle yafla-
d›klar› bir anl›k dikkat bozuk-
lu¤u, hayatlar›na mal olabili-
yor. Bu durumu çok iyi analiz
eden Yüksel Savunma, ilk
ateflte verilen kay›plar› azalt-
mak, hatta ortadan kald›rmak
ad›na, 2007 y›l›n›n Ocak ay›n-
da ‹MTAKS’› gelifltirmeye
bafllad›. Üzücü haberlerin
artmas›yla ‹MTAKS Projesi’ne
özel bir önem ve h›z veren
Yüksel Savunma, bir y›l süren
konsept gelifltirme faaliyetle-
rinden sonra 2008 y›l›n›n Mart
ay›nda sistemin ilk at›fl testle-
rini gerçeklefltirdi. Baflar›l›
geçen at›fl testleriyle birlikte
bafllang›çta tasarlanan kon-
septin do¤ruland›¤› projede,
‹MTAKS’›, isterleri karfl›laya-
cak bir ürün haline getirmek
için prototip aflamas›na geçil-
mesi de teknik bak›mdan
onaylanm›fl oldu.

‹nsan›n Yerini 
Robot Al›yor
Yüksel Savunma’n›n “Robot-
su Nöbetçi” olarak tan›mla-
d›¤› ‹MTAKS, nöbetçilerin
esas mevziler d›fl›nda daha
güvenli bir bölgeye konufl-
land›r›lmas›n› sa¤lamak ve
hem nöbetçileri hem de on-
lar›n korumakla yükümlü ol-
du¤u personeli bask›n tipi te-
rörist ateflinden korumak
amac›yla tasarlanm›fl uzak-
tan komutal› bir gözetleme
ve at›fl sistemi. Bir Operatör
Kontrol Birimi (OKB) vas›ta-
s›yla kontrol edilen ‹MTAKS
platformuna, veriler ve ko-
mutlar kablolu veya kablosuz
olarak aktar›labiliyor. Gözet-
leme ve at›fl birimleri 360°

yatay ve 75° dikey hareket
edebilen bir platform üzerine
monteli sistem, biri makineli
olmak üzere 2 adet piyade
tüfe¤i ile donat›l›yor. Birlik
deposunda bulunan PKMS /
AK-47 ikilisi veya MG-3 / G-3
ikilisi gibi herhangi 2 silahla
teçhiz edilebilen ‹MTAKS, ay-
n› zamanda termal ve elektro
optik olmak üzere 2 adet ka-
meraya sahip. Bu sayede ge-
ce ve gündüz zorlu hava ko-
flullar›nda dahi görev yapabi-
len sistem, flebeke elektri¤i
ile beslenmekle birlikte es-
nek yap›da bir güç ünitesi ile
de destekleniyor.
‹MTAKS’ta, operasyon s›ra-
s›nda silahlar›n birinde me-
kanik veya mühimmattan
kaynaklanan bir sorun ya-
fland›¤› takdirde, OKB üze-
rinden sadece bir seçici dü¤-
me ile ikinci silaha geçilerek
görev devam ettirilebiliyor.
Bunun yan›nda, ayr› bir bi-
rimde bulunan merkezi ünite
ile ilgili bir ar›za durumunda
da, bu ünite hemen yede¤iyle
de¤ifltirilerek sistemin ope-

rasyonel haz›rl›¤› veya ifllev-
selli¤i sürdürülüyor. Böylece
lojistik aç›dan zorluk çekilen
bölgelerde teknisyen müda-
halesine gerek kalmadan so-
run çözülmüfl oluyor.

Nas›l Çal›fl›r?
Bir komuta kolu (grip) üzerin-
de yer alan almaç ile ve bafl-
parmak hareketleriyle kon-
trol edilen ‹MTAKS, sistemine
girilen veriler do¤rultusunda
belirlenen sorumluluk saha-
s›n› programlanm›fl rotalarda
gözetliyor. Kritik arazi ar›za-
lar›, tercihen görüntü büyütü-
lerek yak›n plandan izlenebi-
liyor. Henüz yapay zekâya sa-
hip olamayan ‹MTAKS, mima-
risindeki görüntü iflleme yaz›-
l›m› sayesinde arazideki her
türlü hareketi alg›layabilme
kabiliyetine sahip. Rüzgâr, ya-
¤›fl vb. nedenlerle oluflan ha-
reketlenmeleri süzerek yan-
l›fl alarm olas›l›¤›n› oldukça
düflüren sistem, otomatik ko-
numdayken herhangi bir ha-
reketi hedef olarak tan›mlad›-
¤›nda komut beklemeksizin
takip etmeye bafll›yor. Hede-

fin menzilini de ölçebilen ‹M-
TAKS, hareket tespit etti¤i her
durumda alarm da vererek
kullan›c›y› uyar›yor. Gerekli
görüldü¤ü hallerde ise, sade-
ce operatör taraf›ndan komu-

ta kolundaki tetik kullan›larak
belli bir bölge veya hedef atefl
alt›na al›nabiliyor. At›fl esna-
s›nda harcad›¤› mermileri sa-
yarak cephane kutusunda ka-
lan mühimmat miktar›n›
an›nda operatöre bildiren ‹M-
TAKS’›n, otomatik niflangâh
düzeltmesi ve meteorolojik
ölçüm istasyonu gibi opsiyo-
nel özellikleri de bulunuyor.

Neden ‹MTAKS?
‹MTAKS’›n en büyük avantaj›,
terörle mücadele harekâtla-
r›n›n yürütüldü¤ü bölgelerde
kullan›lmak üzere tasarlan-
m›fl özgün bir sistem olmas›.
Dünyadaki benzer örnekleri-
nin tamam› araç üstü silah
platformu olarak tasarlanan
‹MTAKS’›n, yer istasyonu ola-
rak flimdiye kadar yap›lm›fl
en ciddi platform oldu¤u id-
dia ediliyor. 
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Modüler yap›s› ile basitli¤in 
ön planda tutuldu¤u ‹MTAKS'›n 

alt sistemleri



Basitlefltirilmifl mekanik ya-
p›s› ve son derece kolay ara
yüzü sayesinde, neredeyse
e¤itim gerektirmeden, sade-
ce kullan›m k›lavuzu yard›-
m›yla iflletilebilen ‹MTAKS,
böylece uzman operatör ihti-
yac›n› ortadan kald›rarak per-
sonel maliyetlerini ve e¤itim
mecburiyetlerini büyük oran-
da azalt›yor. Kullan›lacak si-
lah cinsine göre de¤iflen ‹M-
TAKS’›n mekanik adaptörü,
birkaç vidan›n gevfletilmesi ve
s›k›lmas›yla envanterde bulu-
nan 7,62 mm çap›nda her-
hangi iki silah›n beflik üzerine
monte edilip kullan›labilme-
sini olanakl› k›l›yor.
OKB üzerindeki komuta kolu
sistemi, yatay ve dikey hare-
ket ettiren hassas yönlendir-
me, görüntü yak›nlaflt›rma ve
uzaklaflt›rma fonksiyonlar›n›n
yan›nda tetik görevi de görü-
yor. Tamamen otomatik ola-
rak çal›flabilen ‹MTAKS, elle
komuta edilirken de hareket
tespit özelliklerine sahip. Ya-
z›l›msal olarak mümkün ol-
mas›na karfl›n konunun has-
sasiyetinden ötürü IMTAKS,
operatör teti¤e basmadan ke-
sinlikle atefl edemiyor.

‹MTAKS’›n Kalbi
‹MTAKS’›n kalbi olarak kabul
edilen merkezi ünite, içinde
tüm verilerin ifllendi¤i, silah
platformuna sadece bir kab-
lo ile ba¤l› ba¤›ms›z bir bi-
rim. Merkezi ünitenin ‹M-
TAKS’›n ana gövdesini teflkil
eden silah platformuna gö-
mülü olmamas›, ar›zalanma-
s› durumunda bütün siste-
min fonksiyon d›fl› kalmas›-

n›n önüne geçiyor. Olas› bir
ar›za durumunda karakolda
e¤itimli bir teknisyen bulun-
mas› ihtimalinin düflüklü¤ü
ve karakollar›n genellikle
ulafl›m›n kolay olmad›¤› böl-
gelerde konufllu oldu¤u dü-
flünüldü¤ünde, ‹MTAKS’›n
modüler yap›s›n›n önemi or-
taya ç›k›yor. Depoda bulun-
durulan yedek merkezi ünite,
ar›zal› ünite onar›m kademe-
sinden gelene kadar görevin
devaml›l›¤›n› sa¤l›yor. Elek-
trik beslemesinde bir sorun
oldu¤unda da, ihtiyaca göre
kapasitesi belirlenebilen bir
güç ünitesi devreye giriyor.
‹MTAKS’›n görev yapmas› is-
tenen aç›lar›n d›fl›na ç›kmas›-
n›n istenmedi¤i durumlarda,
operatör taraf›ndan sisteme
yönelme bilgileri verilerek
platformun o s›n›ra geldi¤in-
de durmas› sa¤lan›yor. Bu
engelleme hem sistem mi-

marisi üzerinden yaz›l›msal
olarak, hem de mekanik kilit-
leme ile sa¤lanabiliyor. Ayr›ca
üzerine aç›lan atefle karfl› ko-
runmas› gereken kamera ve
cephane kutusu ile motor ka-
bini gibi k›s›mlar›n balistik
mukavemeti de gereksinim-
lere göre tasarlanm›fl.

Pazar›n 
‹MTAKS ‹lgisi
2008 y›l›n›n Mart ay›nda Ür-
dün’de düzenlenen SOFEX
fuar›nda dizüstü bilgisayar
sunumlar› ile bafllayan ‹M-
TAKS’›n yurt d›fl› maceras›,
hemen arkas›ndan ayn› y›l›n
Nisan ay›nda Kuala Lum-
pur’da gerçeklefltirilen DSA
fuar›nda baflar›l› bir flekilde
devam etti. Bu fuarda Savun-
ma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) ve Türk Silahl› Kuvvet-
leri heyetlerinden büyük ilgi
gören ‹MTAKS, yabanc› ülke

heyetleri taraf›ndan da dik-
katle incelendi. Yüksel Sa-
vunma’n›n çok say›da yabanc›
firman›n bölge temsilcili¤i ta-
lebine maruz kald›¤› DSA’dan
sonra, Pakistan ve Abu Dha-
bi’deki fuarlarda da boy gös-
teren ‹MTAKS, önümüzdeki
günlerde ‹stanbul’da düzen-
lenecek IDEF fuar›n›, ülke-
sinde ilk kez görücüye ç›ka-
cak olmas› nedeniyle heye-
canla bekliyor. Milli Savunma
Bakanl›¤›’na konsept sunu-
mu daha önce yap›lm›fl olan
‹MTAKS’›n, y›l sonuna do¤ru
bir at›fl gösterisi ile uzman
askeri personelin karfl›s›na
ç›kmas› planlan›yor.

Yüksel Savunma’n›n
Gelece¤i
Bir ODTÜ Teknokent flirketi
olan Yüksel Savunma, KO-
B‹’lerin ve Teknokent flirket-
lerinin imkân ve yetenekleri-
ni de kullanarak savunma
sanayisine taktik anlamda
faydal›, yüksek teknolojili ye-
ni ürünler kazand›rmak, ya-
z›l›m ve elektronik tabanl›
ürünler gelifltirmek gibi kap-
saml› bir strateji izliyor.
Özellikle LRU tasar›m› konu-
sundaki çal›flmalar› hâliha-
z›rda devam eden Yüksel Sa-
vunma, tüm bu faaliyetlerin-
de sistem entegratörü kimli-
¤ini ön planda tutmay› planl›-
yor. Genç firma ayr›ca, “ana-
yurt güvenli¤i” konusu önce-
likli olmak üzere Ar-Ge çal›fl-
malar›na son h›zla devam
ediyor. Yüksel Savunma’n›n
önümüzdeki dönemde görü-
cüye ç›kacak bir projesi de
Yüksel At›fl Kulesi (YAK).
Ürün ailesini yavafl yavafl ge-
lifltiren firman›n, bu çal›flma-
s›yla SSM taraf›ndan yürütü-
len Tekerlekli Taktik Z›rhl›
Araç Projesi’ne girebilece¤i
öngörülüyor.
Bugün daha 1 yafl›n› bile dol-
durmayan Yüksel Savunma,
emeklemeden yürümeye
bafllad›. Koflaca¤› günler ya-
k›n gibi görünen firma, önü-
müzdeki dönemde yeni pro-
jelerle ad›ndan söz ettirmeyi
sürdürecek gibi görünüyor.
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Basit arayüzüyle kolay kullan›m›n 
ön plana ç›kar›ld›¤› ‹MTAKS,
belirlenen rotay› otomatik 
takip ediyor.





Gelifltirilen cihaz›n;
özellikle kablo döflen-
mesine imkân olma-

yan yerlerde yüksek h›zda
haberleflme kabiliyetine sa-
hip olmak isteyen kurumlar
taraf›ndan tercih edilmesi
bekleniyor. Bununla birlikte,
mevcut haberleflme altyap›-
s›n›n yedeklenmesi amac›yla
da rahatl›kla kullan›labilece-
¤i, gelifltiricileri taraf›ndan
de¤erlendiriliyor.

Yerli Tasar›m ve
Üretim Karar›
Ülkemizde yerli sanayinin
desteklenmesi ve Ar-Ge faali-
yetlerinin gelifltirilmesi ama-
c›yla Bilgi Teknolojileri ve ‹le-
tiflim Kurumu (BTK) önderli-
¤inde; Türk Elektronik Sana-
yicileri Derne¤i (TES‹D), Ar-
Ge kurulufllar›, haberleflme
ve elektronik cihaz› üreticileri
ile altyap› iflletmecilerinin ka-
t›l›m›yla 2007 y›l› bafl›ndan iti-
baren çeflitli toplant›lar yap›l-
m›flt›. Yerli sistemlerin gelifl-
tirilip üretilmesi yönünde he-
defler de bu toplant›lar s›ra-
s›nda ortaya konulmufltu.

BTK önderli¤inde yap›lan bu
toplant›lar sonucunda ise ih-
tiyaçlara uygun bir radyo link
sisteminin gelifltirilmesi ve
yerli üreticiler taraf›ndan
üretilmesi konusunda görüfl
birli¤ine var›lm›flt›. Toplant›-
lar s›ras›nda ayr›ca, üreticile-
rin cesaretlendirilmesi ama-
c›yla yerli olarak üretilecek
cihazlar›n alt yap› iflletmeci-
leri ve mobil flebeke iflletme-
cileri taraf›ndan tercih edile-
ce¤i de deklare edilmiflti. Bu
paralelde, projedeki tasar›m
görevini ülkemizde radyo link
tasar›m› ve üretimi konusunda
bilgi birikimi sahibi kurulufl-
lardan olan TÜB‹TAK UEKAE,
üstlendi. Kurum, tasarlanan
radyo link sisteminin yerli üre-
ticiler taraf›ndan üretilebilme-
si için her türlü deste¤i sa¤la-
yaca¤›n› da taahhüt etti.
2008 y›l› bafl›ndan itibaren
çal›flmalara bafllayan TÜB‹-
TAK UEKAE, üzerine düflen
görevi yerine getirerek
SRC155A say›sal radyo link
cihaz›n› tasarlad› ve prototip-
lerini üretti. Sistemin, 2009
y›l›n›n ikinci çeyre¤inden iti-

baren seri üretime haz›r hale
gelmesi planlan›yor.

Ülke Ekonomisine
Katk›
Yerli tasar›m›n ülke ekono-
misine en temel katk›s›, Ar-
Ge yapan kurulufllar›n sahip
oldu¤u nitelikli tasar›m gücü-
nün tecrübeli oldu¤u alanlar-
da çal›flmalar›n› sa¤layarak
zaman içerisinde tasar›m›n
gelifltirilmesine ve çeflitlendi-
rilmesine zemin haz›rlamak-
t›r. Bu çerçevede, stratejik
öneme sahip telekomünikas-
yon sistemlerinin, yüzde 100
yerli olarak üretilebilmesiyle
ülke ekonomisine do¤rudan
ve dolayl› olarak çok önemli
katk›lar sa¤lanacakt›r.
Teknolojinin h›z› ve insan ihti-
yaçlar›n›n artmas› birbirine
çok ba¤l› unsurlard›r. Bu iki
unsur bir di¤erini sürekli ola-
rak tetiklemekte ve zorla-
maktad›r. Geçmiflte her bir
farkl› ihtiyaç için gerekli teç-
hizat›n yurt d›fl›ndan ithal
edilmesi sonucunda, y›llar
içinde farkl› özelliklere sahip
telekomünikasyon cihazlar›
yurda sokulmufltur. Bu sis-
temlerin ço¤u, gelifltirmeye
kapal› esnek olmayan sis-
temlerdir. Oysa günümüz ih-
tiyaçlar› esnek ve uyarlanabi-
lir sistemler kurulmas›n› ge-
rektirmektedir. Zira her bir
uygulama için farkl› fiyatlar›n
oluflmas›, alt yap› yat›r›mlar›-
n›n maliyetlerinin belirsizlefl-
mesine de yol açmaktad›r.

Yerli üretim bir radyo link ci-
haz›n›n denetlenebilir mali-
yetleri ve fiyat politikas› sa-
yesinde, iflletmecilerin bu
türlü sorunlarla karfl›laflma-
lar›n›n önüne geçilebilecek-
tir. Ayr›ca üretilen yerli ciha-
z›n yeni ihtiyaçlara göre ge-
lifltirilmesi çok daha kolay ve
düflük maliyetli olacakt›r.
Son kullan›c›ya olan maliyeti
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, yurt
d›fl›ndan temin edilen cihaz-
larla rekabet edebilecek yer-
li üretim bir cihaz›n fazladan
getirilerinin olaca¤› kuflku
götürmez bir gerçektir.
Üreticilerin desteklenmesi,
tedarikçiler vas›tas›yla sa¤-
lanacak alt birimlerin ve ham
maddenin getirece¤i katma
de¤er göz önüne al›nd›¤›nda,
böyle bir sistemin yerli ola-
rak üretiminin ülke ekono-
misine ve istihdama olumlu
yönde katk› sa¤layaca¤› da
aç›kt›r.

SRC155A Say›sal
Radyo Link Sistemi
SRC155A noktadan noktaya
say›sal radyo sistemi; N x E1
(64 x E1’e kadar) veri h›zla-
r›nda PDH, STM-1 veri h›z›n-
da SDH, Gigabit Ethernet ara
yüzü ile IP tabanl› say›sal ha-
berleflme ba¤lant›s› olufltur-
mak için oldukça esnek ve
güvenilir bir çözüm sunmak-
tad›r. Cihaz›n çal›flma fre-
kans band› 7, 8 ve 10,5 GHz
(ITU)’dur. Cihaz, de¤iflik say›-
sal ara yüz birimleri ve çokla-
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TÜB‹TAK UEKAE’nin 
Say›sal Radyo Link Çözümü:
SRC155A

Bilgi güvenli¤i, haberleflme ve ileri 
elektronik alanlar›nda ülkemizin önde
gelen kurulufllar›ndan olan TÜB‹TAK
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma
Enstitüsü (UEKAE), Türkiye’nin ilk ve tek
yerli tasar›m yüksek kapasiteli noktadan
noktaya (point to point) radyo link 
cihaz› olan SRC155A’n›n gelifltirme
çal›flmalar›n› tamamlad›. Sistemin, 2009
y›l›n›n ikinci çeyre¤inden itibaren seri
üretime haz›r hale gelmesi planlan›yor.
Muzaffer K‹RAZ* / editor@savunmahaber.com
*Bafluzman Araflt›rmac›

SRC155A'n›n iç birim ünitesi
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y›c› devreleri ile oldukça es-
nek veri iletim seçenekleri
sunmaktad›r. Nitekim
SRC155A; N x E1 kapasiteli
çoklay›c› birimleri yard›m›yla
16 x E1, 32 x E1 ve 64x E1 h›z-
lar›nda PDH altyap›s›nda; Gi-
gabit Ethernet ara yüz birimi
yard›m›yla 3G altyap›s›nda;
STM-1 ara yüz birimi yard›-
m›yla ise, SDH ve 3G altyap›-
s›nda kullan›labilmektedir.

Temel Özellikleri
� ‹ç birim (IDU) ve d›fl birim

(ODU) bölünmüfl yap› ile
kolay montaj

� 1+0 ve 1+1 yap›lar› için
tek mekanik kullan›m›

� 2G ve 3G ihtiyaçlar›na 
yönelik düflük maliyetli
RF iletiflimi

� Standart ITU-R lisansl›
frekans bantlar› (7, 8 
ve 10,5 GHz)

� Mixed Mode çal›flma 
özelli¤i, PDH ve SDH 
iletiflim (16 x E1, 32 x E1,
64 x E1, STM-1e, STM-1o,
10 / 100 / 1000 Base-T)

� IEEE 802.3, ITU-T G.703
standartlar›na uygun veri
ara yüz kartlar›

� (1+0), (1+1) frekans 
çeflitlemeli, (1+1) HSB Tx,
(1+1) uzay çeflitlemeli Rx,
(2+0) çal›flma biçimlerine
uygun yap›

� Bölünmüfl yap›da; temel
band devreleri (IDU; iç 
birim) ve verici / al›c›
(ODU; d›fl birim) aras›nda
tek koaksiyel kablo ile

(1+0), çift koaksiyel kablo
ile (1+1) ba¤lant›s›

� Seçimli hata düzeltme
(FEC) özelli¤i

� Veri kapasitesine göre
ayarlanabilen modülasyon
biçimi ile frekans band›
kullan›m optimizasyonu

� Vericide otomatik verifl
gücü ayarlama (ATPC)
özelli¤i

Yönetim Özellikleri
� Her bir kart üzerinde / 

ön yüzünde bulunan LED
göstergeler sayesinde 
ilgili kart alarmlar› ve 
çal›flma göstergelerinin
yerel olarak 
gözlenebilmesi

� Cihazda bulunan kendini
test edebilme (self test)
özelli¤i sayesinde ba¤lant›
ve cihaz alarmlar›n›n 
ayr›lmas›

� Grafiksel WEB ara yüzü
ve hyper terminal 
yard›m›yla yerel ya da
uzak radyolara eriflim

� Denetim kart›na tafl›nabilir
bellek kart›yla yaz›l›m
yükleme / konfigürasyon
yedekleme özelli¤i

� Yüksek güvenlik: 
SNMP V.2 ve V.3 deste¤i

Geniflleme Özellikleri
� RF biriminden 

(frekanstan) ba¤›ms›z 
iç birim (IDU) ve seçimli
kartlar sayesinde 
de¤iflken kapasiteli PDH,
SDH ve Ethernet iletimine
uygun veri ara yüzleri

� Veri kapasitesinden 
ba¤›ms›z RF birimi

� Tek kart de¤iflimi ve 
ilavesiyle 16 x E1’den 64 x
E1’e kadar kapasite art›m›

Seçimli / 
De¤ifltirilebilen 
Özellikler

� Yaz›l›mla seçilebilen
QPSK, 16, 32, 64 ve 
128 QAM modülasyonlar›

� Yaz›l›mla seçilebilen 
FEC özellikleri sayesinde

RF band geniflli¤i ve 
sistem kazanc›n›n 
optimizasyonu

� Sökülüp tak›labilen / 
de¤ifltirilebilen modüller
yard›m›yla kapasite de¤iflimi
ve konfigürasyon de¤iflimi

Di¤er Özellikler
� SNMP temelli denetim

yaz›l›m› ile link üzerindeki
tüm radyolara kolayca
eriflerek denetleme ve
gözlemleme imkan›

� Sistem üzerinde bulunan
WEB temelli ara yüz ile
de¤iflik yetkilerdeki 
kullan›c›lara basit bir
WEB taray›c› üzerinden
yerel, internet / intranet
eriflim imkan›

� Denetim Kart›nda 
bulunan standart USB 
veri kanal›, radyo ile 
denetleyici (PC, modem
vb.) aras›nda asenkron
veri iletiflimi

� Seçimli XPIC (Cross 
Polarization Interference
Cancellation) özelli¤i

Bugüne kadar Türkiye’de kul-
lan›lan radyo link sistemlerinin
say›s›, kayna¤›, ekonomiye yü-
kü ve önümüzdeki dönemdeki
ülke ihtiyaçlar› ortaya konul-
du¤unda, SRC155A’n›n yarata-
ca¤› katma de¤erin büyüklü¤ü
aç›kt›r. Bu alanda önümüzdeki
5 y›l içerisinde, sadece Türki-
ye’de en az 30 milyon dolarl›k
bir pazar oluflmas› beklen-
mektedir. SRC155A’n›n geliflti-
rilmifl olmas›, ülkemiz ekono-
misine önemli katk› da bulu-
naca¤› gibi, bu teknolojiye tüm
hatlar›yla sahip olunmas›n› da
sa¤layacakt›r. 65
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SRC155A'n›n d›fl birim ünitesi (solda) ve standart
parabolik yüksek performansl› anteni (üstte).

Muzaffer Kiraz
10.12.1960 tarihinde Uflak’ta do¤du. ‹lk, orta ve lise e¤itimini 
Uflak’ta tamamlad›. 1982 y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi 
(‹TÜ) Elektrik – Elektronik Fakültesi’nden Elektronik ve Haberleflme
mühendisi olarak mezun oldu (B.Sc.). 1984 y›l›nda ‹TÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü Elektronik ve Haberleflme bölümünü bitirdi (M.Sc.). 
1982-1985 y›llar› aras›nda ‹TÜ Elektrik – Elektronik Fakültesi’nde
“Araflt›rma Görevlisi” olarak çal›flt›. 1985-2001 y›llar› aras›nda 
TELETAfi ve ALCATEL-TELETAfi firmalar›n›n Ar-Ge bölümünde 
radyo link donan›m mühendisi olarak görev yapt›. 2001 y›l› 
fiubat ay›ndan beri TÜB‹TAK UEKAE - RF Sistemleri Grubu’nda

“Bafluzman Araflt›rmac›” unvan›yla proje yürütücü yard›mc›s› olarak görev yapmaktad›r. 
Muzaffer Kiraz, evli ve 3 çocuk babas›d›r.
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Cirit Füzesinin 
Do¤uflu
‹lk kez 1993 y›l›nda ortaya at›-
lan güdümsüz 2,75 inç’lik (70
mm) bir rokete güdüm siste-
mi ekleyerek füze kabiliyeti
kazand›rma konsepti, nere-
deyse bütün yeni sistemlerin
hikâyelerinde oldu¤u gibi, hâ-
lihaz›rda envanterde bulunan
benzeri sistemlerin dezavan-
tajlar›ndan ç›kar›lan sonuçla-
ra dayan›yor. TSK’n›n da ara-
lar›nda bulundu¤u dünyadaki
birçok ordu, farkl› çaplardaki
güdümsüz roketleri kara ha-
vac›l›k unsurlar›nda yayg›n
olarak kullan›yor. Fakat her
ne kadar yayg›n olarak kulla-
n›lsalar da bu roketler; yük-
sek da¤›l›m de¤erleri ve dü-
flük harp bafll›¤› etkinlikleri
nedeniyle kendilerinden bek-
lenen etkiyi sa¤layam›yor. Bu-
nun yan›nda menzili ve uçufl
hassasiyeti yüksek Hellfire gi-
bi geliflmifl füzeler de yüksek
maliyetleri nedeniyle yayg›n
olarak kullan›lam›yorlar. So-
nuç olarak savafl ekonomisi-
nin gerektirdi¤i kurallar da,
güdüm hassasiyeti yüksek ve
ucuz, ara bir sistemin geliflti-
rilmesini talep ediyor.
‹flte bu düflüncelerle ortaya ç›-
kan “Cirit Konsepti”, 2003 y›-
l›nda TSK ihtiyaçlar›n› tan›m-
layan bir proje haline getirildi.
7 Ocak 2004 tarihinde Milli Sa-
vunma Bakanl›¤› ile imzala-
nan sözleflmenin ard›ndan
proje takviminin resmen bafl-
lamas›yla art›k “Cirit Projesi”

ad›n› alan konsept, bugün RO-
KETSAN’›n bilgi birikimiyle se-
ri üretim hatlar›na aktar›l›yor.

Füze-Roket ‹kilemi
Projelendirme sürecine gir-
meden önce, Cirit füzesinin
gerek sistem karmafl›kl›¤›
gerek maliyetler aç›s›ndan
ciddi farkl›l›klar tafl›yan roket
ve füze projelerinden hangisi
kapsam›nda incelenmesi ge-
rekti¤ini sorgulamakta fayda
var. K›sacas›, “Cirit roket mi
yoksa füze mi?” sorusunun
yan›t›n› iyi vermek gerekiyor.
Bu ayr›m› yapabilmek için fü-

ze ile roket aras›ndaki birta-
k›m farkl›l›klar› belirtmek yol
gösterici olabilir.
Bir füzenin en önemli özelli-
¤i, geliflmifl bir güdüm siste-
mine sahip olmas›d›r. Kulla-
n›m amaçlar›na göre de¤iflik
tipte alg›lay›c›larla donat›la-
bilen füzeler, bu sayede ara-
ma, yönlendirme ve kilitlen-
me fonksiyonlar›n› otonom
veya yar› otonom olarak ger-
çeklefltirebilirler. Roketler-
de böyle sistemler bulun-
mad›¤› için kullan›c›, roketi
ancak platformdan ç›k›nca-
ya kadar kontrol edebilir.

Roket, mekanik olarak iliflki
kesildikten sonra meteoro-
lojik olaylar ve itki-vektör
kaç›kl›¤› gibi olumsuz fak-
törlere do¤rudan maruz ka-
larak tahmini hedef bölgesi-
ne do¤ru seyrini gerçeklefl-
tirir. “Tahmini” kavram›n›
ortadan kald›ran füzeler ise,
roket konseptinin aksine d›fl
faktörler ile oluflabilecek et-
kileri yok etmek ve hedefe
noktasal taarruz gerçeklefl-
tirmek amac›yla tasarlan›r.
Bu da esas olarak, yukar›da
da belirtildi¤i üzere geliflmifl
bir güdüm ve kontrol siste-
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Asimetrik tehditlerin ve artan maliyetlerin etkisiyle ordular›n
bafll›ca tercih sebebi haline gelen “ak›ll›” mühimmatlar, 
ülkemizin roket ve füze sistemleri uzman› ROKETSAN 
Roket Sanayii ve Ticaret A.fi. (ROKETSAN) sayesinde 
kendilerine yeni bir üye edindi: Cirit füzesi. 2,75 inç’lik 
(70 mm) güdümsüz roket yetene¤ini yar› aktif lazer güdüm 
sistemiyle birlefltirerek yepyeni bir konsepte öncülük eden 
ve Cirit’i baflta Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK) olmak üzere 
uluslararas› pazara sunmaya haz›rlanan ROKETSAN, 
hem çok yönlü hem de maliyet etkin bir çözüm sunuyor.
Mahmut BÖLÜKBAfi / bolukbasm@savunmahaber.com

“Cirit”in 
Türk Topraklar›nda
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minin varl›¤›n› gerektirir.
Özetlenmeye çal›fl›lan ro-
ket-füze farkl›l›klar› dikkate
al›n›rsa, her ne kadar proje
2,75 inç lazer güdümlü roket
olarak an›lsa da, aray›c›
bafll›¤›, güdüm ve kontrol
sistemleri ile birlikte Cirit’in
güdümlü bir füze oldu¤u ka-
ç›n›lmaz bir gerçektir. Hare-
ketli hedefleri vurabilme ka-
biliyeti de onun bu yönünü
destekliyor.

Projelendirme
Süreci
Her ne kadar roket ve füze
sistemleri alan›ndaki tecrü-
besi uzun y›llara dayansa da,
Cirit Projesi ROKETSAN’a
“özgünlük” ve “millilik” anla-
m›nda büyük sorumluluk
yüklemifl durumda. Türki-
ye’de kendi s›n›f›nda yap›lan
en büyük Ar-Ge projelerin-
den olan Cirit Projesi, dünya-
da hâlihaz›rda kullan›mda
2,75 inç’lik güdümlü roket ol-
mamas› nedeniyle “ifl”in
“bafl”a düfltü¤ü bir proje. Öz-
gün konseptlerin geliflim sü-
recindeki zorluklardan biri
olan benzer projeleri incele-
me imkân›n›n olmamas›, Cirit
Projesi’nde kullan›c› ile koor-
dinasyonun en üst seviyede
tutulmas› ihtiyac›n› do¤ur-

mufl. Bu do¤rultuda TSK ile
sürekli temas halinde çal›flan
ROKETSAN mühendisleri,
gereksinimlerin tam olarak
anlafl›labilmesi ve akabinde
projenin flekillendirilebilmesi
için yine TSK taraf›ndan ha-
z›rlanan “Proje ‹stekleri Ta-
n›mlama Doküman›”n› yol
gösterici olarak kullanm›fllar.
Mühendislik kabiliyetleri de
göz önünde bulundurularak
son flekli verilen bu doküman
içindeki istekler, daha sonra
sistem mühendisli¤i çal›fl-
malar› sonucunda teknik ve-
rilere dönüfltürülmüfl. Kulla-
n›c›n›n ne istedi¤i ve buna pa-

ralel olarak ROKETSAN’›n
nas›l bir sistem tasarlayaca¤›
sorular›na cevap veren Proje
‹stekleri Tan›mlama Dokü-
man›, sözleflmenin bir parça-
s› olarak Cirit Projesi’nin ta-
sar›m ve test çal›flmalar›nda-
ki en önemli dokümanlardan
birisi.

Proje Safhalar›
Kavramsal tasar›m, ön tasa-
r›m, yer ve uçufl denemeleri
ile ürün ve üretim hatt› kalifi-
kasyonu olarak belirlenen 5
aflamadan oluflan Cirit Pro-
jesi, flu anda sistem kalifi-
kasyonunun gerçeklefltirildi-
¤i son aflamada. ROKETSAN,

2009 y›l› içinde kalifikasyon
faaliyetlerini tamamlay›p seri
üretim haz›rl›klar›na geçme
planlar› yap›yor. Sistemin y›l
sonunda seri üretime geç-
mesi muhtemel, fakat bu si-
parifl al›n›p al›nmamas› ile de
ilgili bir süreç. Bu kapsamda
birbiriyle ba¤lant›l› projeler
olan ATAK Projesi’nin bek-
lenmesine gerek olmad›¤›
vurgulan›yor. Sistemin AH-
1W helikopterleri gibi mev-
cut platformlardan at›lmas›-
na yönelik çal›flmalar yürü-
tülmesi de, TSK’n›n uygun
görmesi durumunda, Cirit
füzesinin hemen envantere
girebilece¤ini gösteriyor.
Türkiye’de yürütülen projele-
rin genel seyrine k›yasla, Cirit
Projesi, gerek tasar›m safha-
s›nda gerekse gelifltirme sü-
recinde oldukça h›zl› ilerle-
mifl bir proje. Bu baflar›n›n en
önemli sebeplerinden biri Ci-
rit Projesi’nde ROKETSAN’›n
geçmifl dönemde yapm›fl ol-
du¤u projelerden kazand›¤›
bilgi birikimini ve teknolojik
altyap›s›n› en iyi flekilde kul-
lanm›fl olmas›; di¤eri ise bu
birikimin kayna¤› olan 
ROKETSAN’›n bünyesinde
bulunan genç mühendisler.

Testler
Bir projenin test safhas›na
gelmesi, kuflkusuz bütün pro-
je “emektar”lar› için heyecan
verici bir olay. Fakat Cirit Pro-
jesi’nde testler ROKETSAN
mühendisleri için çok daha
büyük önem tafl›yor. Çünkü
ilk defa giriflilen böylesi özgün
bir projede, ka¤›t üzerinde ta-

sarlanan sistemin pratikte de
iflledi¤ini görmek; proje süre-
cine motivasyon anlam›nda
kritik katk›lar sa¤lam›fl. Bu
aç›dan 4 km ve 6 km’deki he-
deflere gerçeklefltirilen at›fl-
lardaki baflar›lar, projenin
önemli kilometre tafllar› ola-
rak kabul ediliyor.
Cirit Projesi’nde bugüne ka-
dar, tasar›m do¤rulama ve
gelifltirme testleri ad› alt›n-
da; yer konufllu balistik, heli-
kopter konufllu balistik ve
yer konufllu güdümlü olmak
üzere 30’un üzerinde at›fl
testi gerçeklefltirilmifl. Çev-
resel faktörlerin füzeye olan
etkilerinin de gözlemlendi¤i
hâlihaz›rda devam eden bu
testler neticesinde, konfigü-
rasyonun iyilefltirme ihtiyac›
olup olmad›¤› kontrol edili-
yor. fiu ana kadar yürütülen
balistik testlerde, füzenin
helikopterin “downwash”*
etkilerine maruz kalmadan
güvenli bir flekilde platform-
dan ayr›labildi¤i kan›tlanm›fl.
Bu geliflme, platformun gü-
venli¤i ve sistemin güveni-
lirli¤i aç›s›ndan projenin cid-
di mesafe kat etti¤ini göste-
riyor. Bugüne kadar 4 km ve
6 km menzilde tabi tutuldu¤u
testlerden baflar›yla ç›kan
Cirit füzesi, en son yerden
gerçeklefltirilen güdümlü
at›fl testlerinde hedefini 6
km’den vurmufl.

Bu Süreçte 
Neler Yap›lacak?
Cirit Projesi önümüzdeki dö-
nemde uçufl testleri ve kalifi-
kasyon çal›flmalar›yla devam
edecek. Yap›lacak olan test-
lerde sistem etkinli¤i incele-
nece¤i gibi ayn› zamanda fü-
zenin kalifikasyonu da ger-
çeklefltirilecek. Bu kapsam-
da, ilk ifl olarak azami menzil-
de (8 km) at›fllar›n yap›lmas›
planlan›yor. Yer platformun-
dan yap›lan güdümlü testler
tamamlan›r tamamlanmaz,
önümüzdeki birkaç ayl›k dö-
nemde helikopterden gü-
dümlü at›fllar gerçeklefltirile-
rek füzenin performans› göz-
lemlenecek.
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Cirit'in, kara konufllu
bir helikopter 

podundan at›fl testi
gerçeklefltirilirken.
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Cirit’in 
Tasar›m Hikâyesi
Hafif z›rhl› araçlara karfl› et-
kili olmas› amac›yla tasarla-
nan Cirit füzesi, ad›na ilham
veren ince uzun yap›s› nede-
niyle baz› teknik zorunluluk-
lar getiriyor. D›fl çap›n 70 mm
oldu¤u ve füzenin d›fl cephe-
sini oluflturan kabu¤un kal›n-
l›¤› ç›kar›ld›¤›nda geriye 60
mm’lik bir iç çap›n kald›¤› dü-
flünülürse; elektronik ve me-
kanik birimleri çok küçük bir
hacmin içine s›¤d›rma soru-
nu ortaya ç›k›yor. Ayr›ca kul-
lan›c›n›n menzil isteklerine
ba¤l› bir motor tasar›m› da
iflin içine girince, çapça ge-
niflletilemeyen sistem boyca
uzat›larak gereken hacim
sa¤lanmaya çal›fl›l›yor. Bu da
aerodinamik yap›y› di¤er mü-
himmatlara göre oldukça
zorluyor. Fakat yukar›da bah-
si geçen uçufl test sonuçlar›-
na bak›ld›¤›nda, ROKETSAN
bu konuda oldukça mesafe
kat etmifl durumda.

Taarruz Kabiliyeti
Cirit füzesi mevcut 70 mm
çap›nda güdümsüz roketleri
atabilen M ve LAU serisi pod-
lardan, bu podlar›n boyu uza-
t›larak ve bir kapak eklene-
rek atefllenebilecek. Bu kul-
lan›m fleklinde füze, herhangi
bir güdümsüz roket poduna
yerlefltirilmifl gibi düflünülü-
yor ve f›rlat›ld›ktan sonra la-
zer sinyalini görene kadar
manyetometre destekli ata-
letsel güdüm ile seyrini ger-
çeklefltiriyor. Lazer sinyalini
tespit etti¤inde ona kilitleni-
yor ve son manevras›n› yap›p
bu sinyalin ayd›nlatt›¤› hedefe
taarruz ediyor. Di¤er taraftan,
C‹R‹T’in ak›ll› bir mühimmat
olmas› nedeni ile füzenin tüm

kabiliyetlerinin kullan›ld›¤› bir
“ak›ll› pod” konsepti de proje
kapsam›nda yer al›yor. Her ne
kadar Cirit mevcut 70 mm’lik
podlardan f›rlat›labilse de,
ak›ll› pod kullan›c› ara yüzünü
iyilefltirerek füzenin plat-
formla aras›ndaki haberlefl-
meyi sa¤l›yor. Bu da sistemin
performans›n› art›rd›¤› gibi
ayn› zamanda kullan›c›n›n ifli-
ni büyük oranda kolaylaflt›r›-
yor. Ak›ll› pod, hedefin koordi-
natlar›, do¤rultu ya da menzi-
li gibi bilgiler al›nd›¤› takdirde
kullan›c›ya, genifl bir at›fl zar-
f› sa¤l›yor. Füzenin konufllu
oldu¤u platformun durumu
ve hedefin durumu gibi çok
kritik parametreler ak›ll› pod
üzerinden füzeye aktar›l›yor.
Mekanik olarak bilinen pod-
lardan daha farkl› olan ak›ll›
podun, Platformun tafl›ma
kapasitesi ve harekât ihtiyac›-
na göre; 2, 4 veya daha fazla
say›da tüpten oluflabilece¤i
belirtiliyor.
Bütün bu özelliklerin yan›nda,
yar› aktif lazer güdüm siste-
minin taktik sahada sa¤lad›¤›
kolayl›klardan her iki kulla-
n›mda da faydalan›labiliyor.
Lazer iflaretlemenin bu gü-
düm sisteminde kara birlikle-
ri ve insans›z hava araçlar› gi-
bi d›fl unsurlar taraf›ndan
gerçeklefltirilebilmesi saye-
sinde Cirit füzesi, uzun menzil

ve sütre arkas› gibi hedefin
görüfl aç›s› ve mesafesinde
olmad›¤› durumlarda da kul-
lan›labiliyor. Bu da atefllendi-
¤i platformun gizlili¤i, dolay›-
s›yla bekas› aç›s›ndan olduk-
ça önem tafl›yor.

Pod Farkl› Füze Ayn›
Cirit füzesinin en önemli özel-
liklerinden birisi ise yukar›da
da anlat›ld›¤› üzere, tek konfi-
gürasyondaki füzenin her-
hangi bir modifikasyona tabi
tutulmadan klasik roket pod-
lar›ndan ve ak›ll› poddan at›-
labiliyor olmas›. Lojistik ve
ekonomik anlamda müflteri-
lere sunulan bir kolayl›k olan
bu özellik, TSK’n›n Cirit füzesi
için ATAK helikopterini bekle-
me zorunlulu¤unu ortadan
kald›ran nedenlerden biri de
ayn› zamanda.
Cirit füzesinde biri çok mak-
satl› di¤eri anti-personel ol-

mak üzere iki farkl› tip harp
bafll›¤› kullan›labiliyor. Z›rh
delici, parça tesirli ve yan-
g›n ç›kart›c› özellikli çok
maksatl› harp bafll›¤›n›n ön
bölümünde bir çukur imla
astar›, çevresinde çelik bil-
yeler ve arka taraf›nda da
yang›n ç›kart›c› halkalar bu-
lunuyor. Alternatif yüksek
infilakl› harp bafll›¤›nda ise
çukur imla astar› ve yang›n
ç›kart›c› halkalar yer alm›-
yor. Bunlar›n yerine anti-
personel etkisini artt›rmak
için daha fazla çelik bilye
kullan›lm›fl.

Alt Yükleniciler 
ve Kobiler
Türkiye’nin en büyük Ar-Ge
projelerinden biri olan Cirit
Projesi’nde, ASELSAN ve
TÜB‹TAK-SAGE gibi önemli
firmalar da alt yüklenici ola-
rak yer al›yorlar. 
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Yabanc› Programlar
Program›n Ad› Yürüten Firma Ülke Çap

APKWS II BAE Systems ABD 70 mm

DAGR Lockheed Martin ABD 70 mm

LGR Raytheon ABD / BAE 70 mm

GATR-L Elbit Systems / ATK ABD / ‹srail 70 mm

CRV7-PG Magellan Aero. / Kongsberg ‹ngiltere / Kanada / Norveç 70 mm

Syrocot Thales Fransa 68 mm

Ugroza AMETEX Rusya 57 mm / 80 mm

Cirit’in Teknik Özellikler
Çap                          2,75'' (70 mm)

Uzunluk 1,9 m

A¤›rl›k 14 kg

Azami Menzili 8 km

Asgari Menzili 1,5 km

Güdüm Sistemi Yar› Aktif Lazer Güdüm Sistemi

Harp Bafll›¤› Çok Amaçl› / Anti-personel

Platformlar AH-1W, AH-1P, ATAK ile MIL-STD-1760 arayüzü

Cirit, TSK'n›n onay vermesi durumunda ATAK'› beklemeden mevcut taarruz helikopterlerimize konuflland›r›lacak.
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ASELSAN’la yap›lan çal›fl-
malar ak›ll› podun elektronik
kitinin tasar›m› ve platform
entegrasyonu ifl paketlerini
kaps›yor. TÜB‹TAK-SAGE ile
motor, harp bafll›¤› ve tafl›ma
sand›¤› tasar›m› alanlar›nda
ifl birli¤i yürütülüyor. Bunun
yan›nda motor ve harp bafll›-
¤› da dahil olmak üzere tüm
sistem ve alt-sistem üretim
çal›flmalar› ROKETSAN te-
sislerinde yap›l›yor.
Cirit Projesi’nde, günümüzün
en çok tart›fl›lan konular›ndan
biri olan KOB‹-yan sanayi ifl
birli¤ine de önem veriliyor.
Kritik üretiminde hassas tek-
nolojiler gereken kompo-
nentlerin d›fl›ndaki parçalar›n
tedariki alt yüklenicilerden
karfl›lan›yor. Bu tedarik süre-
cinde ROKETSAN’›n kalite ge-
reksinimlerini karfl›layacak
firmalarla çal›fl›l›yor. ‹flte tam
bu noktada Cirit Projesi’nde
yurt d›fl›ndan destek al›n›p
al›nmad›¤› sorusu ön plana ç›-
k›yor. Cirit Projesinde teknik
anlamda hiçbir yurtd›fl› destek
al›nm›yor. ROKETSAN mü-
hendisleri Cirit Projesi’nde
tüm ulusal ve uluslararas›
projelerdeki geçmifl birikimle-
rini kullan›yorlar.

Cirit ve 
Dünya Üzerindeki
Benzer Projeler
Haz›r yurt d›fl› deste¤inden
bahsedip s›n›rlar›n d›fl›na ç›k-
m›flken, dünya üzerin-
deki Cirit benzeri projele-
re bir göz atmakta fayda
var. Amerika Birleflik
Devletleri, Rusya,
Norveç, ‹ngiltere,
‹srail ve Fransa
gibi 70 mm’lik ve
benzeri çaplarda-
ki roketleri kulla-
nan ülkeler hâliha-
z›rda güdümlü roket
projeleri yürütüyor-
lar. Detaylar› yandaki
tabloda verilen bu projeler ge-
nel olarak, envanterde bulu-
nan Mk-40, Mk-66, Hydra-70
ve CRV-7 gibi güdümsüz ro-
ketlere güdüm kiti ekleme ça-
l›flmalar› fleklinde ilerliyor.

Buna karfl›l›k olarak ROKET-
SAN; yeni aerodinamik tasar›-
m›, güdümsüz roket motorla-
r›na benzeyen fakat sadece
kendisi için gelifltirilmifl moto-
ru ve üzerindeki di¤er tüm son
teknoloji alt sistemleriyle Cirit
füzesini bafll› bafl›na yeni bir
sistem olarak pazara sunuyor.
Bunun d›fl›nda, gelifltirilmekte
olan sistemlerden birço¤unun
azami menzilinin 6 km oldu¤u
biliniyorken, ROKETSAN Cirit
Projesi’nde 8 km’lik azami
menzil hedefliyor. Ayr›ca bu
tip bir projeye Türkiye d›fl›nda
tek devlet deste¤i sa¤layan ül-
ke olan ABD, flu an için Cirit’e
en yak›n rakiplerden biri ola-
rak görülen APKWS II sistemi-
nin gelifltirme çal›flmalar›n-
dan deste¤ini çekmifl durum-
da. Bu geliflme de, devlet des-
te¤ine sahip tek sistem unva-
n›yla projedeki son dönemini
geçiren Cirit füzesinin güdüm-
lü roket pazar›na giren ilk sis-
tem olaca¤› ihtimalini güçlen-
diriyor. Kuflkusuz böyle bir f›r-
sat da, gerek ROKETSAN’›n
gerek Türkiye’nin uluslararas›
arenadaki prestijini olumlu
yönde etkileyecektir.

Rakip Sistemler
Kayg› Yarat›yor mu?
Gelecekte piyasaya sürülecek
rakip sistemlerin performans›
ROKETSAN için sürpriz olma-
yacak. Cirit Projesi ile hedef-
lenen performans paramet-
relerinin yürümekte olan bir-
çok programdan daha ileri

seviyede oldu¤u bili-

niyor. Ayr›ca, tekno-
loji ilerledikçe ve en-
tegre edilecek platform
çeflidi artt›kça Cirit füzesinin
de¤iflik iyilefltirilmifl modelle-
rinin gelifltirilmesi de söz ko-
nusu. Tüm tasar›m bilgilerinin

“milli” olmas›, füzenin 10 y›ll›k
raf ömrünün rahatça uzat›la-
bilmesini de olanakl› k›l›yor.
Her ne olursa olsun, ROKET-
SAN mühendislerinin Cirit
Projesi için flu an hedefledi¤i
nokta, teknolojinin en günceli-
nin kullan›ld›¤› ve kullan›c›n›n
tüm isteklerine cevap veren
baflar›l› bir sistem olmas›. He-
nüz pazara ç›kmamas›na ra¤-
men, Cirit füzesinin Türk sa-
vunma ürünlerinin genel ka-
rakteri olan rekabet edebilir
bir fiyata sahip olmas› bekle-
niyor.

ROKETSAN’›n 
Hedefleri
ROKETSAN’›n Cirit Projesi
kapsam›nda büyük ihracat he-
defleri bulunuyor. Kuflkusuz
bunda haks›z da de¤iller. He-
nüz kendisiyle rekabet edebilir
bir ürünün piyasaya sürülme-
mifl olmas› önündeki en büyük
potansiyel olarak de¤erlendi-
riliyor. Ayr›ca içinde bulundu-
¤umuz dönemde ordular›n
ak›ll› mühimmat kullan›m›na
yönelik modernizasyonlara ta-
bi tutulmas› yine Cirit füzesi-

nin önündeki büyük f›rsatlar-
dan biri olarak yorumlan›yor.
Birleflik Arap Emirlikleri’nde
fiubat ay›nda düzenlenen IDEX
2009 fuar›nda oldukça ilgi gö-
ren sistem, ad› belirtilmeyen
bir ülke taraf›ndan yak›n ilgi
görüyor. Hatta yine ayn› fuarda
de¤iflik ülkeler taraf›ndan Cirit
füzesinin deniz platformlar›n-
da kullan›labilirli¤i dahi sor-
gulanm›fl. Bugün sadece teda-
rikçiler de¤il platform üreticisi
Amerikan ve Avrupa firmalar›
da Cirit Projesi’ne yak›n ilgi
gösteriyor.
Sonuç olarak Cirit füzesi,
ROKETSAN’›n elinde her
an zirveye f›rlat›laca¤› an›
bekliyor. Onun ROKETSAN
mühendislerine kazand›r-
d›¤› tecrübelerin ›fl›¤›nda,
UMTAS (Uzun Menzilli
Tanksavar Füzesi) ve OM-
TAS (Orta Menzilli Tanksa-
var Füzesi) gibi projeler de
kendilerine gelecek s›ray›
bekliyorlar.

* Downwash: Döner kanatl› platformlar›n 
afla¤›ya do¤ru meydana getirdi¤i hava ak›m›n›n,
füzenin kald›rma ve itki kuvveti sa¤layan 
bölümlerini etkileyerek dengesini bozmas›.
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Cirit füzesini 
oluflturan bölümler



K›rm›z› noktal› niflan-
gâh, çal›flma prensi-
bi ile optiklerinin içe-

risine ayd›nlat›lm›fl hedef
göstergesi eklenmifl büyüt-
meli dürbünlerden farkl›-
lafl›yor. Ayd›nlat›lm›fl hedef
göstergesinin niflangâh›n
içerisinde ortalanm›fl ol-
mas›, niflan al›rken gözü-
nüzün belirli bir hizada ol-
mas›n› gerektiriyor. K›rm›z›
nokta teknolojisine sahip
Aimpoint niflangâhlar›nda
ise hedef göstergesi olan
noktan›n ortalanmas›na
gerek duyulmamas› saye-
sinde, niflan al›rken gözün
belirli bir noktaya hizalan-
mas› zorunlulu¤u ortadan
kalk›yor. Ayr›ca niflan al›r-
ken iki gözün de aç›k tutu-
labilmesi, olas› bir çat›flma
s›ras›nda kullan›c›n›n du-
rumsal fark›ndal›¤›n› artt›-
r›yor. Ifl›k yayan diyot (light
emitted diyote / LED) kulla-
n›lan Aimpoint niflangâhla-
r›, göze de hiçbir flekilde
zarar vermiyor.

Teknolojik Avantajlar
Aimpoint ürünü k›rm›z› nok-
tal› niflangâhlarda kullan›lan
üstün niteli¤e sahip mercek-
ler, tüm dalga boylar›ndaki
›fl›¤›n neredeyse yüzde
100’ünü iletiyor. Böylelikle
niflangâh›n üzerinde, hem
net, hem de gerçe¤e yak›n
renklerden oluflan bir görün-
tü olufluyor. Niflangâh›n içe-
risinde bulunan benzersiz
çift mercek sistemi ise para-

laks etkisini (gözlemcinin ye-
rindeki de¤ifliklik sonucunda
bir cismin görünüflünde
meydana gelen de¤iflim) or-
tadan kald›rarak merce¤in
hangi bölgesine bak›l›rsa ba-
k›ls›n k›rm›z› noktan›n görü-
lebilmesini mümkün hale
getiriyor. Bu özellik ise en
çok meskûn mahal muhare-
be koflullar›nda etkisini gös-
teriyor. Muharebe alan›nda
h›zl› olman›n gerekti¤i mes-

kûn mahal koflullar›nda Aim-
point niflangâhlar›, benzerle-
rine göre çok daha h›zl› ve
do¤ru niflan al›nmas›n› sa¤-
layabiliyor.

Aimpoint’in 
Çift Mercekli 
Niflangâh›n›n 
Çal›flma Prensibi
LED taraf›ndan üretilen k›r-
m›z› nokta, çift mercek tara-
f›ndan yans›t›larak ön mer-
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Bugün Amerikan Ordusu’nun neredeyse her askerinin

demirbafl› haline gelen Aimpoint firmas› üretimi k›rm›z›

noktal› niflangâhlar, bu baflar›lar›n› sahip olduklar› benzer-

siz teknolojik özelliklerine borçlu. MSI Dergisi’nin 41’inci

say›s›nda yer alan röportajda kabiliyetlerini tan›tt›¤›m›z

Aimpoint, k›rm›z› noktal› niflangâh pazar›na sundu¤u son

ürünü CompM4 ile Türk Silahl› Kuvvetleri’nin de aralar›nda

bulundu¤u dünya üzerindeki tüm modern ordular›n

ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya aday.
Zuhal ESEN / zesen@savunmahaber.com

K›rm›z› Noktal›
Niflangâh Teknolojisi 

ve Aimpoint
CompM4
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ce¤e iletiliyor. Bu s›rada di-
¤er tüm dalga boylar›ndaki
›fl›k, çift merce¤in üzerinden
serbestçe niflangâh›n içinden
geçebiliyor.

Kullan›c›n›n gözü çift mercek
üzerindeki hangi noktaya
odaklan›rsa odaklans›n, LED
taraf›ndan üretilen k›rm›z›
noktan›n yans›mas›, ön mer-
ce¤e daima niflangâh›n optik
eksenine paralel bir biçimde
ulafl›yor. Bunda da çift mer-
ce¤in tasar›m› ve ›fl›¤› k›rma
özelli¤i baflrolü oynuyor.
Böylelikle niflan alma ve atefl
etme noktas› her zaman ça-
k›fl›yor.

Piyasadaki di¤er k›rm›z› nok-
tal› niflangâhlar›n genelinde
kullan›lan mercekler, k›rm›z›
noktay› belirli bir aç› ile yan-
s›t›yor. Göz, merce¤in mer-
kezinden uzaklaflt›kça, ni-
flangâh›n optik merkezinden
sapma meydana geliyor. Bu
yüzden de niflan alma ve at›fl
noktas› hiçbir zaman tam
olarak örtüflmüyor.

Benzerlerinden 
Ayr›lan Noktalar
K›rm›z› noktal› niflangâhlar›,
hedef taraf›ndan fark edilme
riski bulunan lazer teknoloji-
li benzeri ürünler ile kar›flt›r-
mamak gerekiyor. Zira k›r-
m›z› nokta sadece niflanc›s›
taraf›ndan görülebiliyor. Ay-
r›ca daha düflük pil ömrü ve
performans›n yan› s›ra, len-
sinin k›r›lmas› sonucunda

kullan›c›s›na zarar verme
olas›l›¤› bulunan holografik
niflangâhlar da ayn› ifllevi
görmesi ve benzer prensipte
çal›flmas›na ra¤men, k›rm›z›
noktal› niflangâhlardan bu
zay›f yanlar› ile ayr›l›yor.
Elektronik niflangâhlar›n ta-
mam› çal›flmak için enerjiye
ihtiyaç duyuyor. Niflangâh›n
çal›flma süresinin uzunlu¤u-
nu belirleyen iki temel etken
bulunuyor: hedef göstergesi-
ni ayd›nlatan ›fl›k kayna¤›n›n
güç tüketimi ve gücü sa¤la-
yan pilin kapasitesi. Bu nok-
tada Aimpoint, gelifltirilmifl
çevrim etkinli¤i teknolojisi
(Advanced Circuit Efficiency
Technology / ACET) ad› veri-
len tekni¤i kullanarak ben-
zeri niflangâhlarda kullan›lan
›fl›k kaynaklar›n›n sarfetti¤i
enerji tüketiminden de tasar-
ruf sa¤lamay› baflarm›fl.
ACET teknolojisi kullan›lan
niflangâhlar, kullan›c›ya 2 ya
da 4 MOA olmak üzere iki ay-
r› k›rm›z› nokta boyutu seçe-
ne¤i öneriyor. Bugüne kadar
gerçeklefltirilen testlerden
elde edilen sonuçlara göre 4
MOA’l›k k›rm›z› nokta boyutu,
2 MOA’ya nazaran daha
avantajl›.
Bunun yan› s›ra gücü sa¤la-
yan kaynak için yapt›¤› ter-
cihte; kolay ulafl›labilme,
enerji depolama kapasitesi
ve ›s› özelli¤ini temel alan fir-
ma, zamanla öncelik s›ras›na
göre farkl› seçeneklere de
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‹lk At›flta Tam ‹sabet
‹sveç’in Malmö flehrinde bulunan Aimpoint tesislerine 28-29 Ocak 2009
tarihleri aras›nda gerçeklefltirdi¤im ziyaretim s›ras›nda firman›n imalat
tesislerini gezmenin ve ürünlerini yak›ndan incelemenin yan› s›ra k›rm›z›
noktal› niflangahlar ile deneme at›fllar› yapma imkan›m da oldu. Her ne
kadar uzun y›llard›r savunma sektörünün içinde olsam da elime hiç silah
almam›fl olmam, k›rm›z› noktal› niflangâh donan›ml› silahlarla
yapaca¤›m deneme at›fllar›n› benim aç›mdan çok daha ilginç bir hale
getirdi. Aç›kças›, önceleri biraz heyecanlansam da yaklafl›k 2,5 saat
süren ve aralar›nda Sig Sauer ve Glock markal› tabancalar, HK MP7
makineli tabanca ile 5,56 mm HK 416 ve 7,62 mm HK 417 piyade
tüfekleriyle Aimpoint’in birçok ürününü test etme f›rsat› yakalad›¤›m
at›fllardan çok büyük keyif ald›m. At›fllar›n bir k›sm›n› ise özellikle
firman›n en son ürünü olan CompM4 k›rm›z› noktal› niflangâh› ile 
gerçeklefltirdim. 100 m mesafeden, en az 100 mühimmat ateflledi¤im ve
hedefleri önceki beklentimin aksine ve herkesi flafl›rtacak derecede
büyük bir baflar› ile vurdu¤um at›fllar s›ras›nda, k›rm›z› noktal› 
niflangâhlar›n de¤erini yaflayarak ö¤renme f›rsat›n› yakalamak 
ve böyle bir deneyim yaflamak bana
inan›lmaz keyif verdi. 
Zira hayat›mda hiç atefl etmemifl
olmama ra¤men hedefleri hiç
zorlanmadan bu ölçüde
baflar› ile vurabilmem, 
ilk olarak akl›ma 
bu konuda e¤itimli
askerlerin ve iç güvenlik
birimlerinin k›rm›z› 
noktal› niflangâhlarla
neler yapabilecekleri
sorusunu getirdi.

Aimpoint'in en yeni nesil 
k›rm›z› noktal› niflangah› 
olan CompM4, Amerikan 
Ordusu taraf›ndan da
tercih edilmifl durumda.



yönelmifl. Böylelikle Aimpo-
int ürünlerinde ilk olarak
3V’lik lityum piller kullan›l›-
yorken, daha sonra, özelikle
son olarak Amerikan Ordusu
taraf›ndan da tercih edilen ve
Türkiye’ye de önerilen en ye-
ni CompM4 niflangâhlar›nda,
herhangi bir ticari sat›fl nok-
tas›ndan çok kolay ulafl›labi-
len AA pillere yönelinmifl.

En Yeni Nesil 
K›rm›z› Nokta:
CompM4
Aimpoint taraf›ndan üretilen
en yeni nesil k›rm›z› noktal›
niflangâh olma unvan›n› elin-
de bulunduran CompM4, fir-

man›n ad›n› özellikle ABD
pazar›ndaki baflar›lar› ile du-
yuran niflangâh ailesinin son
üyesi. Bu modelin öncülleri-
ne göre en büyük avantaj› ise
sa¤lad›¤› enerji tasarrufu ve
dolay›s› ile kullan›m süresin-
deki art›fl. CompM4, tek bir
AA pil ile 8 y›l boyunca kesin-
tisiz çal›flabiliyor.
CompM4’ün silah üzerine
kendi üzerindeki parças› ile
rahatl›kla monte edilebilme-
si, halka biçimindeki fazla-
dan bir montaj parças›na
olan gereksinimi ortadan
kald›r›yor. CompM4’ün, al-
çak ve yüksek olmak üzere
iki farkl› pil haznesine sahip

modellerinin di¤er özellikleri
ise tamamen ayn›. CompM4,
hâlihaz›rda kullan›mda olan
tüm gece görüfl sistemleri ile
uyumlu olarak kullan›labile-
ce¤i gibi özellikle 3’üncü ne-
sil gece görüfl sistemleri ile
birlikte görev icra edebilecek
flekilde tasarlanm›fl. Ameri-
kan Kara Kuvvetleri’nde M68

CCO (Close-Combat Optic /
Yak›n Mesafe Opti¤i ) ad› al-
t›nda 1997’den bu yana kulla-
n›lan Aimpoint ürünü k›rm›z›
noktal› niflangâhlar›n en son
neslini temsil eden CompM4,
rekabetçi özellikleri ile bu
alanda firman›n sahip oldu¤u
lider konumun korunmas›n-
da en büyük silahlardan biri
olacak gibi görünüyor.
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CompM4 Yüksek Performansl› Muharebe Niflangah›
OPT‹K S‹STEM

Optik Odaklama x1

Nokta Boyutu 2 MOA standart, 4 MOA iste¤e ba¤l›

Optik Kaplama Yans›may› önleyen kaplama, gece görüfl sistemleri ile uyumlu 

Nokta Parlakl›¤› 16 seçenek: 7 gece, biri fazladan parlakl›k özelli¤inde olmak üzere 9 gündüz

Nokta Rengi K›rm›z› (650 nm dalga boyunda)

Optik ‹zi 10 m’nin üzerinde herhangi bir optik iz b›rakmaz

GÜÇ KAYNA⁄I

Pil Tipi 1 adet AA boyutunda pil, (flarj edilebilir 1,2 V), alkalin/lityum 1,5 V ya da lityum 3-3,7 V (kabul edilebilir voltaj 1,2-5 V)

Pil Ömrü 80.000 saat, 12 nokta parlakl›k derecesinde 8 y›l boyunca kesintisiz (gündüz ve gece), 13 nokta parlakl›k derecesinde 

3 y›l›n üzerinde. Gece görüfl seçeneklerinde 500.000 saatin üzerinde. (Veriler oda s›cakl›¤›nda ve iyi kalite 1,5 V'lik 

alkalin piller için geçerlidir) 

GÖRÜNÜM ÖZELL‹KLER‹

Boyutlar (Boy x En x Yükseklik) 120 mm x 53 mm x 60 mm (4,7" x 2,1" x 2,4"), sadece niflangah

120 mm x 72 mm x 71 mm (4,7" x 2,8" x 2,8"), niflangah ve QRP2 kunda¤›

Optik Eksenin Yüksekli¤i 30 mm (1,2") QRP2 kunda¤› ile birlikte picatinny ray›n›n üzerinde

A¤›rl›k 265 g (sadece niflangah) 335 g (QRP2 kunda¤› ile birlikte)

Spacer Spacer kullan›ld›¤›nda yükseklik 9 mm (0,35") ve a¤›rl›k 25 g artar.

Mercek Kapaklar› Mercek kapaklar› boyda 10 mm (0,4") ve a¤›rl›kta 35 g art›fla neden olur

Kaplamada Kullan›lan Hammadde Haddelenmifl, sert anotlanm›fl, siyah ve koyu gri renkte, parlamay› engelleyen ifllemden geçirilmifl dayan›kl› alüminyum

Mercek Kaplamas›nda Siyah renkte parlamay› engelleyen ifllemden geçirilmifl kauçuk

Kullan›lan Hammadde (K›rm›z› noktal› niflangahlar›n üretiminde radyoaktif ve zararl› malzemeler kullan›lmamaktad›r)

ÇEVRESEL ÖZELL‹KLER

Çal›flma S›cakl›¤› Aral›¤› -45°C (-50°F)'den 71°C (160°F)'ye kadar

Nem 20°C (68°F)'den 50°C (122°F)'ye kadar yüzde 95 nem oran›nda  

Suya Dayan›kl›l›k 45 m (150 ft)'e kadar

Darbe Dayan›m› 3 x 500 G 0,7-1,1 ms

Bak›m Kabiliyeti Muharebe alan› koflullar›nda yar›m saatten daha az bir sürede bak›m› gerçeklefltirilebilir

Tek AA pille 
çal›flan CompM4, 

8 y›l boyunca 
kesintisiz kullan›m

imkan› sunuyor.





Kudret KILIÇ: Rosoboronexport’un 

Rusya’n›n savunma sistemleri 

ihracat›nda oynad›¤› rol ve bugün bu 

rolün Rusya’ya kazand›rd›klar› nelerdir?

Anatoly AKSYONOV: Kuruluflumuz, Rus-
ya’n›n her türden savunma sanayi ürünle-
ri ve hizmetleri ile askeri ve sivil olmak
üzere çift amaçl› kullan›lan teknolojilerin
uluslararas› pazarlara sa¤lanmas›ndan
sorumlu arac› kurumdur. Rosoboronex-
port’un hâlihaz›rda 70’in üzerinde ülke ile
ifl ba¤lant›s› bulunmaktad›r. Rusya’n›n
askeri ihracatlar›n›n yüzde 80’i Rosoboro-
nexport üzerinden gerçeklefltirilmektedir.
2008 y›l›nda Rosoboronexport, uluslara-
ras› müflterilerine, ayn› zamanda bir re-
kor olan, 6,7 milyar dolar›n üzerinde sa-
vunma sanayi ürünleri ihracat› gerçeklefl-
tirmifltir. Bu süreçte al›nan siparifllerin
tutar› da 27 milyar dolara yükselmifltir. Bu
geliflmelerle birlikte Rusya, pazar›n bü-
yük oyunculardan Avrupa ülkelerini de
geride b›rakarak, uluslararas› savunma
sektöründe ABD’nin hemen arkas›ndan
2’nci s›raya yerleflmifl bulunuyor.

Kudret KILIÇ: Rusya’n›n savunma 

sanayisi ürünlerinin ihracatlar›n›n 

durumunda bugün gelinen nokta nedir?

Anatoly AKSYONOV: Rusya’n›n savunma
sanayi alandaki ihracatlar›n›n yap›s› son
y›llarda pek de¤iflmedi. ‹hracatlar›n ya-
r›s›ndan fazlas›n› havac›l›k alan›ndaki
ürünler oluflturuyor. Havac›l›¤›n ard›n-
dan ise hava savunma, kara ve donanma
sistemleri geliyor. Rus askeri ürünleri-
nin ihraç edildi¤i co¤rafya ise de¤iflken-
lik gösteriyor. Güney Do¤u Asya, Orta
Do¤u ve Kuzey Afrika’daki geleneksel
müflterilerimizle olan ifl birli¤imiz de-
vam ediyor. Ayr›ca son dönemde Latin
Amerika pazar›ndaki konumumuzu da
güçlendiriyoruz. fiu anda ise, NATO üye-
si ülkeler de dâhil olmak üzere yeni
müflteriler aray›fl› içerisindeyiz.

Kudret KILIÇ: NATO üyesi ülkelerin 

bugün sizden tedarik etti¤i askeri 

sistemler birli¤in standartlar›na uygun

mu? Bu paralelde NATO üyesi ülkelerin

envanterindeki Rus yap›m› silah ve 

teçhizat›n modernizasyonuna yönelik 

çal›flmalar›n›zdan bahseder misiniz?

Anatoly AKSYONOV: NATO üyeleri genel-
likle Bat›l› savunma sistemlerini tercih
ediyor. Ancak baz› üye ülkeler, Rus yap›-
m› silah sistemlerini de tedarik ediyor.
Tedarik edilen ürünler; hava savunma
sistemleri, helikopterler, tanklar ve
z›rhl› araçlar ile hafif silahlar ve bunla-
r›n mühimmatlar›n›n da bulundu¤u ge-
nifl bir yelpazeyi kaps›yor. Bu savunma
sistemleri, gerçek harekât koflullar›nda
tüm NATO standartlar›n› karfl›l›yor.
NATO’ya yeni üye olan ülkelerin ordula-
r›n›n envanterlerinde, Rus yap›m› sa-
vunma sistemleri hala önemli bir a¤›rl›-
¤a sahip. Bu sistemler aras›nda MiG-29
savafl uçaklar›, Mi-8/17 genel maksat ve
Mi-24 taarruz helikopterleri ile k›sa, or-
ta ve uzun menzilli hava savunma sis-
temleri dikkat çekiyor. fiu anda bunlar›n
modernizasyonu ile ilgili herhangi bir
teknik engel görünmüyor. Bu silah sis-
temlerinin modernizasyonunda, kulla-

n›c› ülkelerin hizmetinde olan komuta
kontrol, keflif, hedef tespit sistemleri ile
uyumluluk temel al›n›yor. Bu noktada
vurgu yapmak istedi¤im bir husus daha
var. Biz, Rus silah sistemlerinin moder-
nizasyonunun yine Rus firmalar›n kat›l›-
m› ile yap›lmas› gerekti¤ine inan›yoruz.

Kudret KILIÇ: Türkiye ve Rusya 

aras›ndaki savunma sanayisine yönelik 

ifl birli¤i paralelinde Rosoboronexport

Türkiye’ye neler önerebilir?

Anatoly AKSYONOV: Türkiye ve Rusya ara-
s›ndaki askeri ve teknik ifl birli¤i, 1994 y›-
l›nda kurulan savunma sanayisi ve askeri
teknolojiler alan›ndaki devletleraras› ko-
misyonun kurulmas› ile bafllad›. Türkiye,
NATO üyesi ülkeler aras›nda Rusya ile
savunma alan›nda ifl birli¤i yapan ilk ül-
kelerden biri oldu. Rusya, 1990’l› y›llar›n
ortalar›nda Jandarma Genel Komutanl›-
¤›’na ve ‹çiflleri Bakanl›¤›’na ba¤l› birlik-
lere z›rhl› personel tafl›y›c›lar, genel
maksat helikopterleri ve yang›n söndür-
me gemileri ile çeflitli hafif silahlar ve
bunlar›n mühimmatlar›n› sa¤lad›.
Bugün Türkiye, NATO üyesi ülkeler ara-
s›nda en büyük orduya sahip olan 2’nci
ülke. Türk Silahl› Kuvvetleri, hâlihaz›rda
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Türkiye ve Rusya,
Savunma Alan›ndaki 
‹fl Birli¤ini Gelifltirmeli
Rusya’n›n savunma sistemleri ihracat›ndan sorumlu devlet kuruluflu Rosoboronexport,
bu y›l 9'uncusu düzenlenecek olan Uluslararas› Savunma Sanayii Fuar› IDEF’e 8’inci kez
kat›l›yor. Rosoboronexport’un Genel Müdürü Anatoly Isaikin’in bafl dan›flman› ve IDEF’09’a
kat›lacak heyetin bafl›ndaki yetkili olan Anatoly Aksyonov, stratejik fuara say›l› günler
kala kurum hakk›ndaki sorular›m›z› yan›tlad›. Kudret KILIÇ / kkilic@savunmahaber.com
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devam eden kapsaml› ve uzun dönemli
modernizasyon programlar› çerçeve-
sinde her y›l 3 ila 5 milyar dolar de¤erin-
de askeri teçhizat tedarik ediyor.
Türk savunma pazar›n›n ölçe¤inin ve
sundu¤u olanaklar›n fark›nda olarak di-
¤er Avrupal› ülkeler ile birlikte biz de,
bölgedeki güç dengelerini de¤ifltirme-
yecek ve bölge güvenli¤ine katk› sa¤la-
yacak ölçüde Rus askeri donan›m›n›
Türkiye’ye sa¤lamay› öneriyoruz. Bu pa-
ralelde Rosoboronexport, Türkiye’nin
belirli savunma sanayisi ihalelerine ka-
t›lmay› düflünüyor.

Kudret KILIÇ: Türk ve Rus savunma 

sanayileri aras›nda yürütülecek 

ifl birli¤i, her iki tarafa ne gibi faydalar

sa¤layabilir?

Anatoly AKSYONOV: Geçti¤imiz y›llarda
Türk Savunma Sanayisi oldukça etkileyi-
ci bir geliflme kaydetti. Bizim elimizdeki
bilgilere göre, hâlihaz›rda Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin hizmetindeki silah sis-
temlerinin yaklafl›k yüzde 20’sini Türk
firmalar› üretiyor. Türk Silahl› Kuvvetle-
ri’nin ihtiyaçlar›n›n yerli firmalar›n›z ta-
raf›ndan karfl›lanma oran› da yüzde 40’›n
üzerine ç›km›fl durumda. Türk makam-
lar›, art›k yurt d›fl›ndan do¤rudan al›m
yerine en az›ndan ortak üretim ve lisans
alt›nda üretimi içeren bir tedarik strate-
jisi izliyor. Bu noktada biz, karfl›l›kl› fay-
da prensibi çerçevesinde haz›rlad›¤›m›z

ifl birli¤i tekliflerimizi Türkiye’ye sunma-
ya haz›r›z. Bizim düflüncemize göre; iki
ülke aras›nda savunma alan›nda ger-
çeklefltirilecek bir ifl birli¤inin, Türk Sa-
vunma Sanayisi’nde faaliyet gösteren
firmalar›n teknolojik kabiliyetlerinin art-
t›r›lmas› ve ileri teknoloji ile üretim ya-
pan sektörlerde yeni ifl gücü imkânlar›
yarat›lmas› yönünde getirileri olacak.
Bunun yan›nda ülkelerimiz aras›nda böl-
gesel ve küresel güvenlik alan›ndaki ko-
nularda karfl›l›kl› güven sa¤lanaca¤› gibi
ikili iliflkileri daha da güçlendirecek.

Kudret KILIÇ: Türkiye ve Rusya aras›nda

savunma alan›ndaki ifl birli¤inin bir türlü

istenilen seviyeye ulaflt›r›lamamas›n›n

nedenleri ve bu noktada karfl›lafl›lan 

engeller hakk›ndaki düflünceleriniz

nelerdir?

Anatoly AKSYONOV: Geçti¤imiz y›l Rusya
ve Türkiye aras›ndaki ticaret hacmi 32
milyar dolara ulaflt›. Böylelikle Rusya,
Türkiye’nin en önemli ticari orta¤› haline
geldi. Ancak, iki ülke aras›ndaki askeri ve
teknik ifl birli¤inin seviyesi maalesef hala
çok düflük. Bizim Türkiye’ye sundu¤u-
muz teklifler elveriflli; her iki taraf›n fay-
da sa¤layabilece¤i ve herhangi bir siyasi
ba¤lay›c›l›¤› olmayan koflullar içeriyor.
Fakat bize göre Türkiye, savunma alan›n-
da hala baz› NATO ülkelerinin ve “So¤uk
Savafl” dönemine özgü blok ideolojisinin
etkisi alt›nda. Türkiye’nin, ihalelerdeki
baz› sorunlar›n kat›l›mc›larla müzakere
edilmesine s›cak bakmamas›n› iki ülke
aras›ndaki savunma ifl birli¤ine engel
teflkil edebilecek bir unsur olarak görü-
yoruz. Bizi Türkiye’nin tedarik program-
lar›na kat›lmaktan cayd›ran di¤er bir se-
bep de; olas› yükleniciler için sorun teflkil
eden mali sorunlar. Söz konusu soruna
örnek olarak ihaleye kat›lan firmalar›n

göstermesi gereken mali teminatlar›n
miktar› ve fesih koflullar›n› verebilirim.

Kudret KILIÇ: IDEF’te bu konular› 

detayl› olarak tekrar konuflaca¤›m›z› 

ümit ediyoruz. Son olarak eklemek 

istedi¤iniz nokta var m›?

Anatoly AKSYONOV: Sözlerimi noktalar-
ken Türkiye’nin Savunma Bakan› Vecdi
Gönül ve Rus meslektafl› Anatoly Serd-
yukov aras›ndaki ikili görüflmeler s›ra-
s›nda dile getirilen bir fikrin alt›n› çizmek
istiyorum. ‹ki ülke aras›ndaki savunma
alan›ndaki ifl birli¤i hakk›nda konuflan
Savunma Bakan› Vecdi Gönül, “Biz çeflit-
li projelerde bir arada çal›flmay› arzu
ediyoruz. Ümit ediyoruz ki gelecekte de
askeri ve teknik alandaki ifl birli¤imiz ba-
flar›yla devam edecektir.” demiflti.
Bu paralelde, Savunma Bakan›
Vecdi Gönül’ün de vurgulad›¤›
üzere, Rusya ve Türkiye gibi,
hem Asya hem de Avrupa’da
topraklar› bulunan iki benzersiz
ülkenin karfl›l›kl› fayda temelin-
de ifl birli¤i yapmaya devam
edece¤ine inanc›m›z›n tam ol-
du¤unu ifade etmek istiyorum.
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‹zmir P›narbafl›’nda 200.000
m2 alana sahip, otomotiv
sektöründe kullan›lan en

son teknolojiyle donat›lm›fl
entegre tesislerinde üretim
yapan BMC Sanayi ve Ticaret
A.fi. (BMC), y›lda 22.000 adet
araç ve motor üretim kapasi-
tesi, mühendisinden iflçisine
3500 çal›flan›yla bir dünya
markas› olma yolunda h›zla
ilerliyor. fiasisi, gövdesi, mo-
toru ve akslar› dâhil bir arac›
oluflturan tüm aksam›n üre-
timi için gerekli olan mühen-
dislik bilgisine ve teknolojisi-
ne sahip olan BMC, bugün te-
sislerinde; a¤›r, orta ve hafif
kamyon, çekici, kamyonet,
minibüs, midibüs, otobüs, pa-
nelvan, kombi, kombivan ve
askeri araçlar ile özel kulla-
n›ma yönelik komple araç,
yedek parça, motor ve döküm
parçalar›n› üretebilme kabili-
yetine sahip.

S›n›rl› Üreticiden
Biri Olmak
Muharebe flartlar›ndaki ara-
zi, yol ve yük koflullar›n›n
farkl›l›¤›, askeri alanda görev
yapan araçlar›; flasi ve süs-
pansiyon sistemi, aktarma
organlar›, çekifl düzeni, ça-
l›flma s›cakl›¤› toleranslar›
vb. özellikleri ile s›radan
araçlardan ay›r›yor. BMC’nin

dünyadaki s›n›rl› say›daki
üreticilerinden biri oldu¤u
taktik tekerlekli araçlar; a¤›r
koflullarda personel ve yük
tafl›maya, römork ve top ara-
balar›n› çekmeye veya sa-
vunma amaçl› silah sistem-
lerine üstyap› olmaya kadar
pek çok ifli ve ifllevi yerine
getiriyorlar. Bu araçlar›n;
sudan geçifl derinli¤i, yüklü
t›rmanma yetene¤i, karart-
ma ve ›fl›k kamuflaj›, demir-
yolu ile tafl›nabilme kabiliye-
ti, silah dayanaklar›, çok so-
¤uk ve çok s›cak havada veya
ya¤›fl alt›nda çal›flmaya uy-
gunluk ve bu koflullarda ha-

rekât icra edebilme gibi te-
mel özelliklere sahip olmas›
gerekiyor. Ayr›ca güç ç›k›fl
üniteleri ile çeflitli ekipman-
lar› çal›flt›rabildikleri gibi, te-
kerlekli araçlar; arama-kur-
tarma, ormanc›l›k, maden ve
inflaat iflletmecili¤i gibi alan-
lardaki kamu hizmetlerinin
gerçeklefltirilmesinde de gö-
rev al›yorlar. Tüm bu k›stas-
lar›n ayr› bir tasar›m güçlü¤ü
oldu¤u ve bu güçlüklerin üs-
tesinden gelen nadir firma-
lardan biri oldu¤u göz önüne
al›nd›¤›nda, BMC’nin de¤eri
daha iyi anlafl›l›yor. Ürünleri-
nin kalitesi ISO 9000 Kalite

Sistem Belgesi ve AQAP 2110
Endüstriyel Kalite Güvence
Seviye Belgesi ile tescil edil-
mifl olan BMC, NATO stan-
dartlar›nda üretim yapan ku-
rulufl unvan›na da sahip. Bu-
nunla da yetinmeyen firma,
NAMSA (NATO ‹kmal ve Ba-
k›m Ajans›) kaynak arflivinde
yer alarak NATO ülkelerine
sat›fl yapan üreticiler listesi-
ne girmifl durumda. “NATO
Gizli” Gizlilik Dereceli Tesis
Güvenlik Belgesi, “Milli Gizli”
Gizlilik Dereceli Tesis Güven-
lik Belgesi ve T.C. Milli Sa-
vunma Bakanl›¤› taraf›ndan
verilen “Kurulufl /Üretim ‹zin

ANAL‹Z
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Yeni araçlar›n tasar›m›ndan bafllayarak seri üretimine kadar

tüm süreçleri kendi imkân ve yetenekleri ile gerçeklefltirebilen

BMC, ürünlerini düflük iflletme maliyetlerine sahip olacak

flekilde tasarlayarak, askeri flartlar› da sa¤layan kusursuz 

konfigürasyon yönetimi disiplini alt›nda kullan›c›lar›na 

en ekonomik hizmet ömrünü sa¤l›yor.

Bir Milli Cesaret
Öyküsü: BMC

Nadi POSTO⁄LU* / pazarlama@bmc.com.tr / editor@savunmahaber.com
*BMC Savunma Sanayii ve Özel Projeler Bölüm Yöneticisi
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Belgesi” de BMC’nin sahip
olu¤u kritik belgeler aras›n-
da bulunuyor. Büyük yat›r›m-
larla; motor, flasi ve aks üre-
tim bölümlerinin yan› s›ra
kendi dökümhanesini de ku-
ran BMC, üstün teknolojiyle
donat›lan 21.800 ton üretim
kapasiteli bu tesisinde ülke-
mizdeki ve yurt d›fl›ndaki di-
¤er otomotiv kurulufllar›na
da hizmet veriyor. Ayr›ca dö-
kümhane bünyesinde bulu-
nan “modelhane”, çok genifl
teknik olanaklar› ve uzman
kadrosu ile ayr›cal›kl› bir ye-
re sahip.
Bu do¤rultuda BMC’nin ve
ürünlerinin kabiliyetleri flöyle
s›ralanabilir:

BMC’nin 
Kabiliyetleri
� D›fla ba¤›ml› olmayan 

yüzde 100 milli kurulufl
� Dünya ve NATO 

standartlar›nda üretim
� Otomotiv dal›nda tam 

entegre bir tesis
� Ürün tasar›m ve 

gelifltirme kabiliyetleri
� Ürünlerin s›naî mülkiyet

hakk›na sahip olma
� 700 çeflit türev ürün 

üretme yetene¤i
� ISO 9000 Kalite Güvence

Sistemine ve AQAP 2110
Endüstriyel Kalite 
Güvence Seviye Belgesine
sahip olma

� Basitlefltirilmifl Entegre

Lojistik Destek
� Müflteri taleplerine 

süratle cevap verecek 
esnekli¤e sahip olmas›

� Yetiflmifl insan gücü ve 
üstün kaliteli insan gücü
yetifltiren “E¤itim Merkezi
Ç›rakl›k Okulu”

� Araçlarda kullan›lan 
motorlar›n BMC 
taraf›ndan döküm ve 
ifllemesinin yap›larak 
üretilmesi

� Müflteri istekleri 
do¤rultusunda tasar›mlar›
de¤ifltirebilme yetene¤i

� Otomotiv dal›ndaki yeni
geliflmelerin süratle 
araçlara uygulanabilir 
olmas›.

Ürünlerin 
Kabiliyetleri
� De¤iflebilirlik; araçlardaki

birçok malzemenin 
birbirinin yerine 
kullan›labilmesi

� Modülerlik; müflterek 
alt sistemler kullan›lmas›
ve bak›m› kolaylaflt›rmas›

� Azami yak›t tasarrufu
sa¤lamas›

� Asgari iflletme ve bak›m
masraf› gerektirmesi

� Müfltereklik; modüler yap›
ve di¤er ürünlerde de
parçalar›n ortak 
kullan›lmas› sayesinde
yedek parça çeflidinin
azalt›lmas›

� Sa¤dan ve soldan 
direksiyonlu araç üretimi

� Araçlar›n tek ve çift kabin
olarak üretilebilmesi

� Yayg›n servis ve yedek
parça a¤›n›n olmas›

� Aerodinamik tasar›m

BMC ve Türk Silahl›
Kuvvetleri
Otomotivdeki 45 y›ll›k bilgi bi-
rikimini ve teknolojisini 1972
y›l›ndan itibaren savunma sa-
nayisinin de hizmetine sun-
maya bafllayan BMC’nin ürün
yelpazesini; taktik tekerlekli
araçlar, z›rhl› muharebe
araçlar›, lojistik destek araç-
lar› ve bunlar›n d›fl›ndaki özel
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Farkl› s›n›flardaki çözümleri ile BMC, bugün Türkiye’nin 
en önemli taktik tekerlekli z›rhl› araç üreticilerinden biri konumunda

BMC’nin 10 ton s›n›f›ndaki 6x6 taktik tekerlekli arac›



projeler oluflturuyor. Türk Si-
lahl› Kuvvetleri (TSK)’ya yö-
nelik çal›flmalar› uzun y›llara
dayanan BMC, sadece ordu-
muzun de¤il NATO üyesi dost
ve müttefik ordular›n araç ih-
tiyaçlar›n› da karfl›l›yor. 1991
y›l›nda Jandarma Genel Ko-
mutanl›¤›’n›n envanterinde
bulunan 302 adet 6x6
BTR60’n›n modernizasyonu-
nu gerçeklefltiren BMC, bu-
güne de¤in TSK’ya 1000 adet
taktik tekerlekli araç ve 3000
adet lojistik destek arac› tes-
lim etmifl durumda. TSK’ya
yönelik çal›flmalar› hâlihaz›r-
da tüm h›z›yla devam eden
BMC, geçti¤imiz dönemde
son y›llar›n en önemli kamu
ihalelerinden birini kazana-
rak önemli bir görev daha
üstlendi. Savunma Sanayii ‹c-
ra Komitesi’nin 18 Aral›k
2008 tarihli karar› do¤rultu-
sunda görevlendirilen BMC,
TSK’n›n ihtiyac› olan 1859
adet taktik tekerlekli arac›n
tedarikini gerçeklefltirecek.
Bu projeyi bu kadar önemli
yapan ise, TSK’n›n, modern
ordular›n kara unsurlar›n›n
son dönemde en çok tercih
etti¤i sistem olan may›na da-
yan›kl› ve pusuya karfl› beka-
s› artt›r›lm›fl (Mine Resistant
Ambush Protected / MRAP)
araç ihtiyac›n› da “milli” bir
çözümle karfl›lamay› amaç-
lamas›. Proje kapsam›nda

706 adedi 2,5 ton (4x4), 282
adedi 5 ton (4x4), 403 adedi 10
ton (6x6) ve 468 adedi MRAP
s›n›f› 4x4 olmak üzere top-
lamda 1859 adet araç ürete-
cek olan BMC, MRAP s›n›f›
4x4 ilk arac›n prototipini de
hâlihaz›rda üretmifl ve seri
üretim haz›rl›klar›n› tamam-
lam›fl bulunuyor.

BMC’nin 
Yürüyen Kalesi
Ürün kodu BMC 350-16 Z
olan araç, MRAP s›n›f› araç-
lar›n genel karakteristi¤i olan
may›na ve pusuya dayan›kl›l›k
özellikleri ile öne ç›k›yor.
BMC kaynaklar›, bu arac›n
balistik tehditlere ve may›na
karfl› yüksek koruma sa¤la-
d›¤› gibi, her türlü tehdidi

bertaraf etme yetene¤ine sa-
hip oldu¤unu da belirtiyor.
Arac›n büyüklü¤ü ve iç hac-
mi, operasyon noktas›na veya
hatt›na güvenli bir flekilde
yaklaflmay› ve personel sev-
kini olanakl› k›lmakla birlikte,
çeflitli teçhizat ve mühimma-
t›n yerlefltirilmesi için de uy-
gun. Otomatik flanz›mana ve
350 BG’de bir motora sahip
olan arac›n akslar›; düflük
süratlerde 4x4, yüksek sürat-
lerde de 4x2 modunda kulla-
n›l›yor. Arac›n ayr›ca, römork
çekme ve baz› ekipmanlar›
çal›flt›rma özelli¤i de bulunu-
yor. Bu gibi teknik özellikleri
ile araç, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›’n›n; silah, malze-
me ve personelinin emniyetli
ve süratli bir flekilde görev

yerine intikalini sa¤layan tak-
tik tekerlekli araç ihtiyac› ile
iç güvenlik bölgesinde görev
yapan birlik personelinin ma-
y›n, el yap›m› patlay›c› ve hafif
silahlar›n etkisinden korun-
mas›na yönelik z›rhl› araç ih-
tiyac›n› karfl›layacak. Arac›n
uluslararas› pazarda da bü-
yük ilgi görmesi bekleniyor.
MRAP s›n›f› araçlar, özellik-
le, atefl hatt› olarak nitele-
nen cephe ve cepheye yak›n
bölgelerde, tanklar ile lastik
tekerlekli araçlar›n sa¤lad›-
¤› avantajlar› kullanarak
kullan›c›n›n taktik üstünlü-
¤ünü artt›r›yorlar. Ayr›ca
büyüklükleri, görünüflleri ve
hareket kabiliyetleri ile psi-
kolojik üstünlük de sa¤l›-
yorlar.

ANAL‹Z
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Türk Silahl› Kuvvetleri’nin uzun 
bir süredir gündeminde olan 

MRAP s›n›f› araçlar›n tedariki 
BMC taraf›ndan karfl›lanacak.

Pakistan’a ihraç edilen BMC 832 (6X4) uçak akaryak›t ikmal tankeri



Entegre Lojistik
Destek
BMC, sat›fl sonras› destek
unsurlar› ile de müflterilerine
her koflulda en üst düzeyde
lojistik destek verebilme ye-
tene¤ine sahip. Ülke çap›nda,
6 bölge müdürlü¤üne ba¤l›
63 yetkili sat›c›s›, 170 yetkili
servisi ve 202 yetkili yedek
parça sat›c›s› bulunan BMC,
Türkiye'nin en yayg›n sat›fl
sonras› hizmet a¤›na sahip
firmas›. Servis standartlar›-
n›n ana ilkesini “An›nda Par-
ça Temini”nin oluflturdu¤u
BMC, sat›fl sonras› hizmet
deste¤indeki ayn› anlay›fl ve
titizli¤i ihracat yapt›¤› ülke-
lerde de gösteriyor. BMC
bünyesinde bulunan BMC Sa-
t›fl Sonras› Hizmetler depart-
man›, sadece BMC araçlar›-
n›n yedek parçalar›n› kullan›-
c›ya tam zaman›nda ve yeter-
li miktarda temin etmekle
yükümlü. Bu departman
10.000 m2’lik deposunda bu-
lunan 20.000 kalemin üzerin-
de yedek parça stoku ile kul-
lan›c› isteklerine süratle ce-
vap verebiliyor.
BMC’nin bak›m kademeleri,
TSK’n›n bak›m kademelerine
paralel bir yap›da oluflturul-
mufl. “Kullan›c› ve birlik ba-
k›mlar›” ile 4’üncü ve 5’inci
kademe bak›mlar›ndan olu-
flan “fabrika bak›m›”n› ger-
çeklefltirebilecek yetenekte
olan BMC, ayr›ca operasyon
ve tatbikat koflullar›nda gar-
nizonlardaki sabit birliklere
destek veriyor. 4’üncü ve
5’inci bak›m kademeleri ile
birliklerden gelebilecek her
türlü yedek parça talebi tüm
Türkiye’ye yay›lm›fl yetkili
servisleri ve yetkili yedek
parça sat›c›lar› vas›tas›yla en
h›zl› flekilde ihtiyaç noktas›na
ulaflt›r›labiliyor. Tüm savun-
ma ürünlerinin bak›m ve iflle-
timi için gerekli bilgi ve bece-
ri e¤itimi deste¤i de, yine
BMC bünyesinde bulunan
tecrübeli personel taraf›ndan
veriliyor. Askeri tüm ürün ve
yedek parçalar› NATO stok
numaras›na sahip olan BMC,
teslim etti¤i bütün araçlarla

birlikte Yedek Parça El Kitab›,
Kullan›c› Kitab› ve Tamir /
Bak›m El Kitab› veriyor.

‹hracatta BMC
Y›l içerisinde üretti¤i araçla-
r›n yüzde 20-25’ini ihraç eden
BMC; bugün Bulgaristan,
Fransa, Güney Afrika Cumhu-
riyeti, H›rvatistan, ‹ngiltere,
‹ran, ‹spanya, ‹talya, Portekiz,
Romanya ve Yunanistan baflta
olmak üzere 70’i aflk›n ülkeye
otobüs, kamyon, hafif ticari
araç ve otobüs flasisi ihracat›
gerçeklefltiriyor. Bir dünya
markas› olma yolunda h›zla
ilerleyen firma, yurt d›fl› sat›fl
ve sat›fl sonras› hizmetlerini
say›lar› her geçen gün artan
distribütörler kanal›yla yap›-
yor. 12 tanesi AB üyesi olmak
üzere toplam 19 adet yurt d›fl›
bayisi bulunan BMC’nin, ‹ngil-
tere’nin baflkenti Londra’da
kendine ait bir sat›fl ofisi de
bulunuyor. Bunun yan›nda fir-
ma, montajlar› kendi lisans›
alt›nda yurt d›fl›nda yap›lan
CBU (Complete Built Up) araç
ihracat›n›n yan› s›ra SKD /
CKD (Semi/Complete Knoc-
ked Down) sat›fllar gerçek-
lefltiriyor. Halihaz›rda ‹ran,
Malezya ve Pakistan’da BMC
lisans› alt›nda üretim yap›ld›¤›
gibi, otobüs flasisi ile lokal
gövde entegrasyonu konu-
sunda da Güney Afrika Cum-
huriyeti ve Tayland’da faali-
yetler yürütülüyor. Yurt d›fl›n-
da yerleflik çeflitli imalatç› fir-
malarla ürün, pazarlama ve

ortak tedarik konular›nda
stratejik ifl birli¤i çal›flmalar›-
n› sürdüren BMC’nin 2008 y›l›
ihracat› 120 milyon dolar ola-
rak belirtiliyor.

Bugün BMC
BMC, bugün 3500 çal›flan›,
600 milyon dolar›n üstündeki
cirosu ile ‹zmir baflta olmak
üzere Ege Bölgesi’nin ekono-
misinde çok önemli bir yere
sahip. 140 yan sanayi firma-
s›nda 8500 kifli çal›flan firma,
aileleri ile birlikte yaklafl›k
35.000 kifliye gelir kayna¤›
sa¤l›yor. 44 y›ll›k tarihi boyun-
ca 300.000 adede yak›n araç
üreten BMC, Türkiye ekono-
misine yaklafl›k 10 milyar do-
larl›k ürün katk›s› ve buna
ba¤l› olarak vergi kazanc›
sa¤lam›fl durumda. Yüzde 100
yerli sermaye ve ifl gücü ile ‹z-
mir’deki fabrikalar›nda üre-
tim yapan BMC, tüm araçlar›-
n›n tasar›m, gelifltirme, üre-
tim, sat›fl, pazarlama ve sat›fl
sonras› hizmetlerini kendisi
veriyor. E¤itimli personelin
önemini çok iyi bilen BMC’nin
entegre üretim tesisleri bün-
yesinde, üstün kalitede, kalifi-
ye insan gücü sa¤layan bir
e¤itim merkezi ve ç›rakl›k
okulu da bulunuyor. Milli bir
marka olarak yurt d›fl›nda
kendi lisans›yla üretim yapt›-
ran tek ticari araç üreticisi
olan BMC, Ar-Ge çal›flmalar›-
na verdi¤i önemle de öne ç›k›-
yor. 2006 y›l›nda net sat›fl ge-
lirleri içerisinde Ar-Ge’ye en

fazla kaynak ay›ran sanayi ku-
ruluflu olan firma, ayn› y›l
56.352.678 TL’lik Ar-Ge har-
camas›yla Ar-Ge faaliyetleri-
ne en çok para harcayan flir-
ketler s›ralamas›nda 3’üncü,
otomotiv sektörüne yönelik
alt grupta da 1’inci oldu.
2007’de de 61.833.964 TL’lik
Ar-Ge harcamas› yaparak yi-
ne yat›r›mlar›n› devam ettiren
BMC’nin tüm ürünlerinin s›-
naî mülkiyeti kendisine ait.

BMC’nin Savunma
Sanayisi Vizyonu 
ve Stratejisi
BMC’nin vizyonu, bir “Dünya
Markas›” olarak varl›¤›n› sür-
dürmek. Bu vizyona ba¤l› ka-
larak da sivilde gösterdi¤i ba-
flar›y› savunma sanayisinde
kara tafl›tlar› alan›nda sür-
dürmeyi amaçl›yor. Üretim ve
pazarlama stratejisi olarak
da, savunma sanayisinde re-
kabet edilen tüm kara plat-
formu üreticileri içinde tek
marka olarak yer almay› be-
nimsemifl durumda.
BMC, TSK’n›n d›fla ba¤›ml›
olmaktan kurtulaca¤›, am-
bargolardan etkilenmeyece-
¤i, s›n›rs›z operasyonel kulla-
n›m hakk›n› elde edece¤i ve
üçüncü ülkelere sat›fl ve pa-
zarlamada hiçbir s›n›rlamaya
tabi olmayacak çözümleriyle
bugün “Bir Milli Cesaret” ör-
ne¤i. Üstelik ordumuzun sa-
dece bugün de¤il gelecekteki
ihtiyaçlar›n›n da “milli” ga-
rantisi.
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Taktik tekerlekli z›rhl› araç pazar›na h›zl› bir girifl yapan BMC, Türkiye’nin Ar-Ge’ye en çok kaynak ay›ran firmalar› aras›nda bulunuyor.



Telsiz A¤lar
Bu teknolojik geliflmeler, bü-
tün kuvvet yap›s›n›n tek er-
den en üst düzeye kadar bir-
birine yatay ve dikey olarak
kesintisiz ba¤lanmas›na,
hatta bu sistemin muharebe
sahas›ndaki her türlü perso-
nel, malzeme ve ortam ko-
flullar›n› anl›k takip edebilen
duyarga a¤lar› ile bütünleflti-
rilmesine olanak tan›makta-
d›r. Bu nedenle k›sa süre
içinde, bugünkünden çok da-
ha ileri olan gelecek nesil ko-
muta-kontrol, dost kuvvet
takip (blue force tracking),
lojistik, zamana duyarl› hedef
seçme (time sensitive targe-
ting) sistemleri görülmeye
bafllanacakt›r.
Telsiz tasars›z a¤larda, telsiz
dü¤ümlerinin (node) herhan-
gi bir yere fiziksel olarak
ba¤lanmas›na veya a¤ mi-
marisinin (topology) önceden
tasarlanmas›na ihtiyaç yok-
tur. Bunun için telsiz tasars›z
a¤lar›n, kendi kendine orga-
nize olabilen ve oluflan hata-
lar› kendi kendine giderebi-
len teknolojiler olmalar› ge-
rekmektedir. Bu özellikleri,
tasars›z a¤lara gezginlik, sü-
ratle konuflland›r›labilme ve
kald›r›labilme yeteneklerini
kazand›rmaktad›r. fiekil 1’de

gösterildi¤i gibi bu a¤lar›n,
altyap›l› a¤lardan farkl› ola-
rak önceden tasarlanm›fl bir
alt yap›ya ihtiyaçlar› yoktur.
Dost kuvvet izleme sistemle-
ri ve taktik saha muhaberesi,
tasars›z a¤lar için düflünüle-
bilecek ilk uygulama alanla-
r›ndand›r. Günümüzde kla-
sik tasars›z a¤ teknolojileri
IEEE 802.11 içerisinde stan-
dartlaflt›r›lm›flt›r. IEEE
802.11 ise bir endüstriyel
standart olan WiFi için temel
teflkil etmektedir. 802.11 si-
vil dünyada ço¤unlukla alt-
yap›l› telsiz yerel alan a¤lar›
(WLAN) için kullan›lmakla
beraber, altyap›s›z a¤ tekno-
lojilerini de desteklemekte-
dir. IEEE 802.11p ile h›zl›

araçlar içindeki kullan›c›lara
da hizmet verebilecek altya-
p›l› gezgin a¤lar için standart
gelifltirme çal›flmalar› sür-
dürülmektedir.
Altyap›s›z a¤ teknolojileri için
gelifltirilen bir baflka stan-
dart ise IEEE 802.15.1’dir. Bu
standard›n endüstriyel flekli

“Bluetooth” olarak bilinmek-
te ve sivil dünyada kiflisel
alan a¤lar› (PAN) ve vücut
alan a¤lar› (BAN) olufltur-
mak için kullan›lmaktad›r.
Telsiz duyarga ve tetikleyici
a¤lar› ise kontrol ile alg›lama
amac›yla gelifltirilmifl tasar-
s›z a¤lard›r. Bir telsiz duyar-
ga a¤›, gözlemlenen olay›n /
hedefin içerisine serpilerek
b›rak›lm›fl çok say›da ve bir-
birleriyle yard›mlaflabilen
dü¤ümden oluflur. Herhangi
bir dü¤ümün bozulmas› a¤›n
ifllerli¤ine engel olmaz. Du-
yarga / kontrol a¤lar› IEEE
802.15.4 içerisinde standart-
laflt›r›lm›flt›r. Bu standard›n
endüstriyel karfl›l›¤› ise “Zig-
Bee” olarak bilinmektedir.
Duyarga a¤lar›n›n çok önem-
li askeri uygulamalar› bulun-
maktad›r.
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Savunma Uygulamalar›nda 
ve S›n›r / Tesis Güvenli¤inde

Telsiz Duyarga A¤lar›
1990’lar›n ilk yar›s›ndan itibaren, telsiz a¤ teknolojilerinde
önemli geliflmeler yaflanmaktad›r. Bu geliflmeler, sivil hayatta
GSM gibi altyap›l› telsiz teknolojileri ile k›sa sürede yayg›n olarak
kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Askeri alanda ise altyap›l› teknolojiler
her ortama uyarlanamad›¤› için özellikle taktik saha
muhaberesinde benzeri bir s›çrama gerçeklefltirilememifltir.
Fakat son 10 y›lda, tasars›z (ad hoc), duyarga ve tetikleyici 
(sensör ve aktuator) ile örgü (mesh) a¤ teknolojilerinde önemli
ilerlemeler gözlenmektedir.
Prof. Dr. Erdal Çay›rc›* / editor@savunmahaber.com
*Stavanger Üniversitesi

fiekil 1: Tasars›z
ve altyap›l› a¤lar

fiekil 2: Telsiz duyarga a¤lar›
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Telsiz örgü a¤lar› ise yüksek
kapasiteli genifl bant haber-
leflmeye olanak sa¤layabilen
bir tasars›z a¤ teknolojisidir.
Genifl alanda h›zla ve bir alt-
yap› gerektirmeden genifl
bant haberleflmeye imkân
verecek bir flebeke olufltura-
bilmek için tasarlanm›flt›r.
IEEE 802.16 içinde standart-
laflt›r›lan bu teknolojinin en-
düstriyel standard› ise “Wi-
Max” olarak bilinmektedir.
Sivil alanda telsiz flehir alan
a¤› (WMAN) olarak kullan›l-
maktad›r. Askeri alanda ise
büyük birlik karargâhlar›n›n
veya görev kuvvetlerinin bir-
birlerine ba¤lanmas› amac›
ile kullan›labilecektir.

S›n›r ve Tesis 
Güvenli¤inde 
Telsiz Duyarga A¤lar›
Telsiz duyarga a¤lar›n›n en
önemli uygulama alanlar›n-
dan biri de s›n›r ve anayurt gü-
venli¤idir. Bu uygulama özel-
likle Türkiye’nin güneydo¤u
s›n›r› gibi sert co¤rafyalarda;
termal kameralar, kara ra-
darlar› ve insanl› / insans›z
hava devriyeleri gibi konvansi-
yonel yöntemler ile karfl›laflt›-
r›ld›¤›nda daha dayan›kl› ve ifl-
letimi kolay bir teknolojidir.
Ancak telsiz duyarga a¤lar›n›,
konvansiyonel alg›lama tek-
niklerine alternatif olarak dü-
flünmek zorunda de¤iliz. Tam
tersine, telsiz duyarga a¤lar›
konvansiyonel alg›lama sis-
temleri ile bütünlefltirilerek,
çok daha etkin ve yan›lt›lmas›
hemen hemen imkâns›z bü-
tünleflik bir s›n›r güvenli¤i sis-
temi oluflturulabilir. Son y›l-
larda teknolojik yönden ileri
ülkeler, bu alanda yeni ürün-
ler gelifltirmektedirler. Hatta
ülkemizde de bu teknoloji
üretilmektedir.
Bir önceki bölümde anlat›ld›¤›
gibi telsiz duyarga a¤lar›, çok
say›da mikro duyargan›n alg›-
lama yap›lacak alana rastgele

serpilebilmesi fikrine dayan-
maktad›r. Her bir duyarga dü-
¤ümü, bir ifllemci ve telsiz ha-
berleflme birimi ile de donat›l-
d›¤› için birbirleri ile yard›mla-
flabilmekte ve toplad›klar› ve-
riyi telsiz ortam› üzerinden
merkeze aktarabilmektedir-
ler. Duyarga dü¤ümleri k›sa
aral›klarla ve hedefin yak›n›na
yerlefltirilmektedir. Bunun
sayesinde ucuz ve küçük du-
yargalar, uygulama için yeter-
li olmaktad›r.
Telsiz duyarga a¤lar› s›n›r ve
anayurt güvenli¤i amac› ile
fiekil 3’te gösterildi¤i gibi 3
kuflak halinde konuflland›r›-
labilir: S›n›r kufla¤›, orta ku-
flak ve yak›n kuflak. Her ku-
flak de¤iflik özelliklere ve is-
terlere sahiptir. S›n›r kufla¤›,
s›n›r boyunca yerlefltirilmifl
duyarga a¤lar›ndan oluflur.
Y›l boyunca çal›flmas› gere-
ken ve yerleri bilinen a¤lar-
d›r. Bu nedenle yerleri bilin-
mesine ra¤men k›sa sürede
zarar verilemeyecek sa¤lam-
l›kta olmal›d›rlar ve bak›mla-
r› bulunduklar› yerlerde ko-
layca yap›labilmelidir. Orta
kuflaktaki a¤lar geçifl güzer-
gâhlar›na geçici olarak yer-
lefltirilen gizli a¤lard›r. Yerle-
rinin belli zaman aral›klar› ile
de¤ifltirilmesi gerekebilir.
Süratle ve gizlice konuflland›-
r›l›p, gizlenebilmeli ve yine
h›zla kald›r›labilmelidirler.
Yak›n kuflak karakol, boru
hatt› tesisi (vana istasyonu,
pompa istasyonu vb.) ve rafi-
neri gibi tesislerin çevre gü-
venli¤ini desteklemek için
kullan›lan kuflakt›r. Orta ku-
flak ile ayn› özellikleri göste-
ren geçici ve gizli a¤lar ile
çevre çitlerine tak›lan dü-

¤ümlerden oluflurlar. Her 3
kufla¤›n da görevi yetkisiz ge-
çifl giriflimlerini tespit edip,
mümkün olan en yüksek
do¤rulukla s›n›fland›rmakt›r.
S›n›r kufla¤›ndaki duyargalar
fiekil 4’te gösterildi¤i gibi s›-
n›r boyunca yerlefltirilmifl
iflaretleyicilerde (marker) dü-
¤ümlenmifl, iflaretleyiciler-
den de¤iflik uzakl›klarda ye-
rin alt›na gizlenmifl olarak
bulunan sismik, manyetik ve
akustik gibi çeflitli özellikler-
de mikro duyargalard›r. Bu
duyargalar sayesinde çevre-
den geçen insan, hayvan ve
araçlar tespit edilip s›n›flan-
d›r›labilir. ‹flaretleyiciler ayr›-
ca kameralar, sesli uyar› do-
nan›m›, ilave duyargalar ile
de donat›lm›flt›r. Yükseklikle-
ri, co¤rafik koflullara göre
çal›flmalar› istenen en fazla
kar kal›nl›¤›na uygun olarak
üretilirler. Yerin en az 1 m al-
t›nda beton ile gömüldükle-
rinden, yerlerinin k›sa sürede
ve fark edilmeden de¤ifltiril-
mesi veya zarar verilebilme-
leri mümkün de¤ildir.
Orta ve yak›n kuflaktaki du-
yargalar ise fiekil 5’te göste-
rildi¤i gibi yere saplanmakta
veya tel örgü / çitlere tak›l-
maktad›r. Yere saplananlar›n
üstü toprakla veya kamuflaj
malzemeleri ile örtülebil-
mektedir. Bu tip dü¤ümler
genellikle sismik, manyetik,
akustik, optik, ›s› ve nem du-
yargalar› ile donat›lmakta ve
bu duyargalar sayesinde ya-
k›n çevrelerinde yürüyen /
sürünen / emekleyen insan-
lar›, hayvanlar› ve araçlar›
tespit edip birbirlerinden ay›-
rabilmektedirler. Daha k›sa
mesafelerde ise, insanlar›n
silahl› olup olmad›klar›n› da-
hi tespit edebilmektedirler.
Çitlere tak›lan duyargalarda
ise ivmeölçerler kullan›l-
maktad›r. Bunun sayesinde

çitlerin üzerinden, içinden
veya alt›ndan geçmeye çal›-
flanlar tespit edilebilmekte-
dir. Ayr›ca bu tip tehditler,
rüzgâr ve top çarpmas› gibi
olaylardan da kolayl›kla ay›rt
edilebilmektedir.

Sonuç
Son 10 y›l içinde h›zla geli-
flen duyarga a¤lar›, s›n›r ve
anayurt güvenli¤inde kulla-
n›labilecek yeni teknolojile-
rin üretilmesini sa¤lam›flt›r.
Bu teknolojiler konvansiyo-
nel alg›lama sistemleri ile
bütünlefltirilerek, etkin ve
yan›lt›lmas› hemen hemen
imkâns›z bütünleflik s›n›r ve
anayurt güvenli¤i sistemleri
oluflturulabilir. S›n›r ve te-
sis güvenli¤i için telsiz du-
yarga a¤› teknolojileri ülke-
mizde de üretilmektedir ve
ayn› temele dayanan yeni
ürünler gelifltirilmeye de-
vam edilmektedir. Hatta
geçti¤imiz 2 y›l içinde ülke
çap›ndaki birçok tesisin
çevre güvenli¤i için telsiz
duyarga a¤lar› kuruldu¤u ve
çok iyi sonuçlar al›nd›¤› bi-
linmektedir. Bu örnekler-
den yola ç›karak telsiz du-
yarga a¤lar›n›n uygulama
alanlar›n›n h›zla artaca¤› ve
kullan›m›n da yayg›nlaflaca-
¤› öngörülmektedir.
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fiekil 4: S›n›r kufla¤›ndaki telsiz
duyarga a¤lar›

fiekil 3: S›n›r ve tesis güvenli¤inde telsiz duyarga a¤lar›

a. Yere saplanan duyarga dü¤ümü

b. Çitlere tak›lan duyarga dü¤ümü

fiekil 5: Orta ve yak›n kuflakta 
kullan›lan telsiz duyarga a¤›

dü¤ümleri.



Elektronik harp sistemle-
ri tasar›m› ve üretimin-
de 50 y›ldan fazla tecrü-

besi olan Elettronica, günü-
müz muharebe sahas›n›n ihti-
yaçlar›na cevap verebilen gü-
venilir ve etkin çözümler sun-
ma konusunda iddial›. ‹ç gü-
venlik birimlerinin harekâtlar›
s›ras›nda elektronik koruma
sa¤layan ve hassas alanlar›n
elektronik olarak gözetlen-
mesine yönelik çözümleri bu-
lunan firman›n, tehlikeli böl-
gelerde görev yapmak zorun-
da olan çeflitli platformlar›n öz
savunmas›na ve çevredeki
elektromanyetik izlerin gö-
rüntülenebilmesine imkân ta-
n›yan ürünleri de mevcut.
Elettronica’n›n ürün yelpaze-
si; ba¤›ms›z iflleyenlerden, de-
niz, hava ve kara platformlar›
üzerine yerlefltirilen entegre
sistemlere kadar elektronik
harbin her alan›n› kaps›yor.
Bugün bu sistemler, 5 k›tada-
ki 28 ülkenin silahl› kuvvetle-
rinde baflar› ile görev yap›yor.
Elettronica; elektromanyetik
yay›mlar›n gözlemlenmesi,
tespiti, analizi, tan›mlamas› ve
konumland›rmas›na dayanan
elektronik istihbarat
(ESM/ELINT), elektronik karfl›
tedbir (ECM) ve entegre
ESM/ECM sistemlerinin yan›
s›ra pasif elektronik harp do-
nan›mlar› ve radar ikaz al›c›la-
r› (RWR)’lerin tasar›m›, geliflti-
rilmesi ve üretiminde uzman-
laflm›fl bulunuyor.

ECM ve ELINT 
Elettronica’dan 
Soruluyor
Transistörlü faz tarama gibi
baz› tekniklerin kullan›ld›¤›
sistemlere sahip olan ECM
donan›mlar gelifltiren Elet-
tronica, bu alanda dünyan›n
önde gelen üreticilerinden bi-
ri konumunda. Bir pod, plat-
form, gemi veya araç içerisi-
ne yerlefltirilebilen Elettroni-
ca üretimi ECM donan›mlar›;
DRFM, dijital al›c›lar, RX/TX
modülleri, elektronik yay›ma
h›zla yön verme ve yüksek
ERP (Effective Radiated Po-
wer / Etkin Ifl›ma Gücü) özel-
li¤i olan faz tarama anteni gi-
bi transistorlü dijital teknolo-
jiler temelli geliflmifl sistem
tasar›mlar› ile dikkat çekiyor.
Bu tasar›m yaklafl›m›; h›zl›
yay›n önleme, gerçek zaman-
l› tan›mlama ve ECM prog-
ramlar›n›n bir görevin baflar›-
ya ulaflmas›nda hayati unsur-
lar oldu¤u günümüz tehdit
ortam›ndan kaynaklanan
zorlu ihtiyaçlara cevap verile-
bilmesine olanak sa¤l›yor.
Elettronica, elektronik istih-
barat ihtiyaçlar›n›n karfl›lan-
mas› için ELINT sistemleri-

nin tasar›m› ve gelifltirme-
sinde de köklü bir tec-
rübeye sahip. Bir ül-
kenin askeri so-
rumlulu¤u çerçe-
vesinde icra edi-
len en önemli
görevlerden biri
olan elektronik
istihbarat›n, ön-
leme ve savunma
gibi iki amac› bulu-
nuyor. Temel hedefi;
düflman›n muharebe
sahas›na konuflland›rd›¤›
donan›mlar, bunlar›n kulla-
n›m prosedürleri ve kulla-
n›mdaki kaynaklar hakk›nda
bilgi edinmek olan önleme
görevlerinde edinilen bilgiler
sayesinde, görev kitapl›klar›-
n›n oluflturulmas› ve uygun
görev planlar›n›n haz›rlan-
mas› mümkün olabiliyor. Ay-
r›ca, bu do¤rultuda gerçek-
lefltirilen eylemlerden savun-
ma amac› ile yararlan›labil-
mekte, böylelikle, pasif erken
ikaz sistemlerinin sa¤lad›¤›
k›sa tepki süresi sayesinde
güçlü ve etkili bir ECM gelifl-
tirilmesi mümkün olabiliyor.
Tek bafl›na oldu¤u kadar bir
pasif gözetleme a¤›n›n unsu-

ru olarak da görev yapabilen
Elettronica’n›n ELINT çö-
zümleri, yüksek hassasiyette
önleme ve yüksek do¤rulukta
veri analizi özelliklerinin ya-
n›nda; yo¤un, karmafl›k ve
önceliklerin belirsiz oldu¤u
elektromanyetik senaryolar-
da harekât icra edebilme ka-
biliyetine de sahip.

Uluslararas› 
Projeler
Bugüne kadar çok say›da
uluslararas› projede yer alan
Elettronica’n›n, dünya gene-
lindeki farkl› platform ve
elektronik sistem üreticileri
ile gerçeklefltirdi¤i çal›flma-
larda baflar›l› bir karnesi bu-
lunuyor. Elettronica, ister
ESM, isterse ECM ya da elek-
tronik harp alan›ndaki di¤er
bir donan›m› ilgilendirsin, ta-
sar›m yetkilisi veya ana tasa-
r›mc› olarak bu programlar-

ANAL‹Z
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Bugün dünyan›n önde gelen elektronik harp sistemi üreticilerinden
biri olan Elettronica, 1951 y›l›nda Roma’da kuruldu. 
JED Dergisi taraf›ndan yap›lan bir araflt›rmaya göre 
‹talyan elektronik harp devi, dünya genelinde 
elektronik harp sistemleri pazar›nda faaliyet 
gösteren firmalar aras›nda 4’üncü s›rada 
bulunuyor. 
Mahmut BÖLÜKBAfi / bolukbasm@savunmahaber.com

Elektronik Harbin ‹talyancas›: 

Elettronica

Eurofighter Typhoon 
savafl uça¤›n›n da elektronik

harp donan›m›n›n bir parças› olan 
EPA ECM Podu

TX-RX modülleri
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da birinci derecede görevler
üstleniyor. Bu uzun dönemli
ifl birlikleri aras›nda; FREMM
ve Horizon f›rkateynleri, Eu-
rofighter Typhoon, Tornado,
Mirage 2000 ve AMX savafl
uçaklar›, EH101 ve NF90 ge-
nel maksat helikopterleri gi-
bi örnekler dikkat çekiyor.
Avrupa’n›n en önemli savun-
ma sanayisi ifl birli¤i projele-
rinden olan Eurofighter
Typhoon’un elektronik harp
donan›m›nda da Elettroni-
ca’n›n imzas› bulunuyor.
Typhoon’lara yerlefltirilen
DASS (Defensive Aids Sub
System) bilgisayar destekli
elektronik savunma alt siste-
mi; uça¤a yaklaflan füzelere
karfl› pilotu ikaz eden MAW,
ECM, ESM ve uça¤›n arkas›-
na konuflland›r›lan çekili
sahte hedeften olufluyor. Bu
sistemin gelifltirilmesi için

oluflturulan
E u r o D A S S
konsorsiyu-
munda, Elet-
tronica’n›n yan›
s›ra ‹ngiliz BAE Systems, ‹s-
panyol Indra ve EADS firma-
lar› da yer al›yor. Elettronica,
NH90 genel maksat helikop-
terinin donanma modeli olan
NFH (NATO Frigate Helicop-
ter / NATO F›rkateyn Heli-
kopteri)’nin elektronik gözet-
leme sistemlerinin gelifltiril-
mesinde de görev al›yor. Bu
kapsamda firma taraf›ndan
gelifltirilen ve ALR-733V(4)
olarak da adland›r›lan DETE-
90, geliflmifl ESM, RWR ve
ELINT kabiliyetleri ile ben-
zerleri aras›nda en üstün ni-
teliklere sahip ürünlerden
biri olmas›yla dikkat çekiyor.
Hava platformlar›n›n yan›nda
donanmalar için de çözümler

üreten Elettronica’n›n yer al-
d›¤› bir di¤er proje de, Fran-
s›z-‹talyan ortakl›¤› ile infla
edilen Horizon f›rkateyni. Bu
projede Frans›z Thales ile ifl
birli¤i yapan Elettronica, bu
f›rkateynler için elektronik
harp sistemleri gelifltiriyor.

‹hracat Çal›flmalar›
ve Türkiye
Türk savunma pazar›na
önemli bir ilgisi olan Elettro-
nica, ülkemizden beklentile-
rini henüz karfl›layabilmifl
de¤il. Türkiye’nin h›zla geli-
flen savunma sanayisi ile ifl
birli¤i olanaklar›n› araflt›ran
Elettronica, bu kapsamda
elektronik harp sistemleri
alan›nda önemli bir birikimi
olan ASELSAN ve HAVELSAN
gibi firmalar›m›zla ortak pro-
jelerde yer alman›n gereklili-
¤ine ve böylelikle taraflar›n
sahip oldu¤u teknolojinin ba-
z› ürünlerde kullan›labilece-
¤ine inan›yor. Hatta bu
amaçla Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤›’n›n da onay› ile
belirli alanlarda teknik ifl bir-
li¤ine yönelik Türk firmala-

r›yla farkl› mutabakat muht›-
ralar› imzal›yor. Kurulacak ifl
birlikleri ile Türk, ‹talyan ve
üçüncü ülkelerin elektronik
harp sanayileri için s›naî ve
ticari f›rsatlar yarat›lmas›
hedefleniyor.
Elettronica’n›n önem verdi¤i
bir di¤er konu ise offset. Bi-
lindi¤i üzere Türkiye’nin de
aralar›nda bulundu¤u sana-
yileflmekte olan ülkeler, tek-
noloji transferi ve know-how
konular›nda kazan›mlar elde
edebilmek için askeri alan-
daki offsetleri bir araç ola-
rak baflar› ile kullan›yor. Bu
durumun fark›nda olan Elet-
tronica, firma için vazgeçil-
mez olan ihracat pazarlar›n-
daki f›rsatlar› daha iyi de¤er-
lendirebilmek ad›na ticari
alanda daha rekabetçi ola-
bilmek ve yerel sanayilerle ifl
birli¤ini gelifltirebilmek için
offsetler konusunda oldukça
yap›c› bir yaklafl›m sergili-
yor. Bu gibi giriflimleriyle
Elettronica’n›n, Türkiye ile
gerçeklefltirdi¤i temaslar›n
sonuçlar›n› ise önümüzdeki
günler gösterecek.
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Asl›nda yap›lan aç›klama
sa¤l›k çal›flanlar›n› se-
vindirecek türdendi.

Google üzerinden gerçeklefl-
tirilen grip konulu aramalar›n
kay›tlar›ndan hareketle, yerel
salg›nlar›n tespit edilebilece-
¤i ile ilgili bir çal›flman›n du-
yurusu yap›lm›flt›. 
Söz konusu çal›flma ile ilgili
bir ‹nternet sitesi kurulmufl
(http://www.google.org/flut-
rends/), ayr›ca Nature dergi-
sinde de bir makale yay›nlan-
m›flt› (Nature say› 457, sayfa
1012-1014, 19 fiubat 2009).
Ortaya konan yöntem ile sal-
g›nlar› tespit etmek için kulla-
n›lan klasik yöntemlerde
(hastane kay›tlar›n›n derlen-
mesi ve de¤erlendirilmesi gi-
bi) bir iki hafta sürebilecek
tespit zaman›n› bir güne in-
dirmek mümkün olabilecekti.
Yap›lan aç›klaman›n ilginç ya-
n›, benzer çal›flmalar›n yafla-
m›n di¤er yönlerine de uygu-
lanmas› durumunda ortaya
ç›k›yor. Ayn› yöntem ile belirli
bir co¤rafyada yaflayan kiflile-
rin herhangi bir konuda yap-
t›klar› aramalar tespit edilip
üzerinde çözümlemeler ger-
çeklefltirilebilir. Nitekim yine
Google’›n içinde bulundu¤u
yak›n zamanl› bir örne¤i ülke-
mizde yaflad›k: 29 Mart se-
çimlerinde NTVMSNBC ile
Google ortakl›¤› ile seçmen-
lerin ‹nternet’te en çok hangi
kelimeleri arad›klar› her gün
NTVMSNBC ‹nternet sitesin-
de yay›nland›. 19 Mart günü
itibari ile en h›zl› yükselen 10
siyaset aramas› flöyle imifl:
“CHP seçmen”, “2009 seçim
anket”, ”yerel seçim anketle-
ri”, “AKP ilçe adaylar›”, “CHP
Adana adaylar›”, “AKP Diyar-
bak›r adaylar›”, “CHP Çanka-
ya aday›”, “CHP ‹stanbul
adaylar›”, “AKP ‹stanbul
adaylar›”, “AKP Ankara aday-
lar›”.
Elbette sorun bir grip salg›n›-
n›n ya da – örne¤in- Ankara
halk›n›n siyasi e¤ilimlerinin
tespit edilmesi de¤ildir. Her
iki konu da gizli tutulmaya ça-
l›fl›lmayan konulard›r. Di¤er
yandan, araflt›rma yap›lmak

istenen bölgeye gitmeye bile
gerek kalmadan baz› bilgile-
rin kolayl›kla edinilebilecek
olmas› üzerinde düflünmeye
de¤er bir noktad›r. Bu kritik
düflünce noktas›na bir de söz
konusu arac›n, ülkenizin, do-
lay›s› ile sizin kontrolünüzün
d›fl›nda oldu¤unu ekledi¤iniz-
de, “acaba” ile bafllayan soru-
lar akla gelmeye bafll›yor.
Acaba ‹nternet arama motor-
lar› arac›l›¤› ile milli güvenli-
¤imizi tehdit edebilecek bilgi-
ler d›flar›ya gidiyor mu? Aca-
ba birileri bu bilgileri elde
edebilecek ve de¤erlendirebi-
lecek yeteneklere sahip mi?
Acaba bu konuda yapabilece-
¤imiz fleyler var m›?

Dünyada Durum
Arama motoru kullan›m› ko-
nusunda dünya ülkelerini
kapsayan ve ABD hâkimiyetini
belirten bir genelleme yap-
mak mümkün olmakla birlik-
te, bu genellemenin d›fl›na ç›-
kan durumlar da bulunmak-
tad›r. Kuflkusuz ‹nternet ABD
kaynakl› ve ABD kontrolünde
bir teknolojidir. MSI Dergi-
si’nin Aral›k 2005 say›s›nda
“ABD ‹nternet’in Kontrolünü
B›rakm›yor” bafll›kl› yaz›m›z-
da da belirtti¤imiz gibi ‹nter-
net’in yönetimi halen ABD’nin
elinde bulunmaktad›r. Bu du-
rum arama motorlar› konu-
sunda da gözlemlenmektedir.
En çok kullan›lan ilk 3 arama
motoru; Google, Yahoo ve
Microsoft “Live Search” ABD

flirketlerine aittir. Bununla
beraber dünya geneline ba-
k›ld›¤›nda yerel farkl›l›klar
bulundu¤unu görülmektedir.
Çin’de ‹nternet aramalar›n›n
yüzde 62’si “Baidu” adl› Çin
arama motoru üzerinden ya-
p›lmaktad›r. Kore Cumhuri-
yeti’nde de benzer bir durum
vard›r. Avrupa’da 2005 y›l›nda
Fransa ve Almanya “Quaero”
adl› bir arama motorunu ge-
lifltirmek üzere yaklafl›k 90
milyon avro tutar›nda bir
araflt›rma-gelifltirme projesi
bafllatm›flt› (http://www.qu-
aero.org). “Quaero”nun metin
tabanl› aramalar›n yan› s›ra
çoklu-ortam dosyalar›nda da
arama yapacak flekilde gelifl-
tirilmesine devam ediliyor
(kendi ‹nternet sitesi yan›nda
proje ile ilgili Wikipedia’dan
da bilgi edinmek mümkün-
dür: http://en.wikipedi-
a.org/wiki/Quaero).
Çince ve Korece ile benzer
durumda olan Arapça için ise
Suudi Arabistan – Alman or-
takl›¤› ile 2006 y›l›nda "Sawa-
fi" adl› arama motorunu ge-
lifltirme projesi bafllat›lm›flt›.
Projenin güncel durumu bi-
linmemektedir (http://en.wi-
kipedia.org/wiki/Sawafi).
Arama motoru gelifltirmek için
Çin, Kore Cumhuriyeti ve Suu-
di Arabistan’›n motivasyonlar›
Latin alfabesi kullanmayan
dillerin özel durumundan, Av-
rupa’n›n motivasyonu teknolo-
jide geri kalmamak amac›n-
dan kaynaklanmaktad›r.

Kuflku Duymak 
Anlaml› m›?
Arama motorlar› stratejik bi-
rer istihbarat toplama arac›
olarak kullan›labilir mi? Ne
ölçüde etkili olurlar? Bunlar
cevaplar› tart›fl›labilecek so-
rulard›r. Arama motorlar› ile
iliflkili teknolojinin yerel grip
salg›nlar›n› tespit edebilecek
noktaya geldi¤ini ve ‹nternet
kullan›m›n›n da h›zla yayg›n-
laflt›¤›n› biliyoruz. Bu iki nok-
ta, hakl› olarak da kuflkular›
artt›r›yor.
Bu aflamada kritik olan nok-
ta, konu ile ilgili fark›ndal›¤›
artt›rmak olarak öne ç›k›-
yor. Hiç flüphe yok ki birey-
selli¤in de ötesinde, insan
gruplar›n›n ‹nternet’te b›-
rakt›klar› izler inceleniyor
ve ç›kar›mlar yap›l›yor. Bu
gerçe¤in fark›nda olmak,
yukar›da özetlendi¤i gibi
dünya genelinde baz› alter-
natiflerin yarat›labildi¤ini
bilmek ve bu bilgilerle do-
nat›lm›fl olarak konu hak-
k›nda kafa yormak flu anda
izlenmesi gereken hareket
tarz› olarak gözüküyor.
Yap›labilecek hatalardan
birisi teknolojiyi kötüleye-
rek ‹nternet kullan›m›n› an-
lams›z yere k›s›tlamaya ça-
l›flmak olacakt›r. ‹htiyaç
duydu¤umuz fley, böyle ya-
n›lg›lara kap›lmadan duru-
mu de¤erlendirmek ve al›-
nabilecek tedbirleri ortaya
koyan bir strateji belirle-
mektir.
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‹nternet’te arama yapmakla özdefl hale gelmesinin yan› s›ra
sergiledi¤i yenilik performans› ile de göze batan Google,
fiubat ay›nda savunma ve güvenlik alan›nda çal›flan kiflilere
çok ilginç gelecek bir aç›klama yapt›.
Burak CODUR / editor@savunmahaber.com

‹nternet Arama
Motoru Stratejik 
Bir Araç m›d›r?





So¤uk Savafl’›n tüm h›-
z›yla devam etti¤i
1960’l› y›llar›n ilk yar›-

s›nda Sovyetler Birli¤i, a¤›r-
l›kl› olarak T-54, T-55 ve T-62
serisi ana muharebe tankla-
r›ndan oluflan ve say›sal aç›-
dan rakipsiz bir filo idame et-
tiriyordu. Bat›l› istihbarat
servislerine göre Ruslar, da-
ha geliflmifl ana muharebe
tanklar› üretmek için de ça-
l›flmalar›n› sürdürüyordu. 
T-64 ve T-72 olarak adland›-
r›lan bu yeni tanklar, döne-
min mevcut Bat›l› sistemleri-
nin tümünden üstündü.
Ayn› y›llarda Amerikan Ordu-
su, M-48 ve M-60 serisi ana
muharebe tanklar›n› kullan-
maktayd›. A¤›rl›kl› olarak
Amerikan yap›m› M-48 ana
muharebe tanklar›n› kulla-
nan Bat› Alman (Federal Al-
manya Cumhuriyeti) Ordusu

“Bundeswehr” ise, kendi
üretimi olan Leopard 1’leri
yeni hizmete almaya baflla-
m›flt›. Ancak bu araçlar›n
muharebe sahas›nda karfl›-
laflmalar› muhtemel yeni ne-
sil Sovyet tanklar› karfl›s›nda
yetersiz kalaca¤› aç›kt›. Teh-
didin fark›nda olan ABD ve
Almanya, yeni bir ana muha-
rebe tank›n›n gelifltirilmesi
için ifl birli¤i yapmaya karar
verdi. Gelifltirilecek olan
araçtan beklenenler, bir ana
muharebe tank›n›n 3 önemli
birleflimi olan; atefl gücü, ha-
reket kabiliyeti ve z›rh koru-
mas› aç›s›ndan mevcut tüm
rakiplerinden üstün özellik-
lere sahip olmas›yd›.

MBT-70 Projesi
MBT-70 olarak adland›r›lan
proje, 1963 y›l›nda bafllat›ld›.
‹lk prototip tank›n 1965 y›l›n-
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Bir Alman
Efsanesi: 

Leopard 2
Dünyan›n en iyi ana muharebe tanklar›

aras›nda gösterilen Leopard 2, 
uluslararas› alanda girdi¤i ihalelerde

elde etti¤i baflar›larla dikkatleri 
üzerine çekmeye devam ediyor.

Düzenli olarak yap›lan iyilefltirme
çal›flmalar› ile güncelli¤i sürekli
korunan arac›n, daha uzun y›llar

hizmette kalmas›na kesin 
gözüyle bak›l›yor.

Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com



da gün yüzüne ç›kt›¤› proje-
de, bafllang›çta her fley yo-
lunda gidiyordu. 1966 y›l›nda
arazi denemelerine baflland›
ve yap›lan testlerde prototip
araç, M-60’tan çok daha yük-
sek performansa sahip oldu-
¤unu gösterdi. Ancak MBT-
70’in o dönem için namlu,
süspansiyon ve elektronik
sistemler baflta olmak üzere,
yeni say›labilecek teknoloji-
lere sahip olmas› baz› teknik
aksakl›klar› beraberinde ge-
tirdi. Ayr›ca Almanlar’la
Amerikal›lar’›n farkl› z›rhl›
birlik konseptlerine sahip ol-
mas› da, projenin ilerleyen
safhalar›nda anlaflmazl›klar
yaflanmas›na yol açt›.
Sorunlar› çözmek ve farkl›
talepleri karfl›lamak için ya-
p›lan çal›flmalar›n maliyetle-
ri öngörülenin çok üzerine
ç›karmas›, kaç›n›lmaz bir

son oldu. Nitekim ilk olarak
Almanlar, yükselen maliyet-
leri gerekçe göstererek Ocak
1970’te projeden ayr›lma ka-
rar› ald›. Kas›m 1971’de
Amerikal›lar’›n da çekilme-
siyle MBT-70 projesi iptal
edildi.
Amerikal›lar, 1971 y›l›nda
MBT-70 projesinden elde et-
tikleri deneyimler ›fl›¤›nda,
sonradan M1 Abrams ana
muharebe tank›n›n do¤ma-
s›yla sonuçlanacak olan
XM803 program›n› bafllatt›.
Almanlar ise, kendi ana mu-
harebe tanklar›n› gelifltir-
mek için dü¤meye bast› ve
bir anlamda Leopard 2’nin
hikâyesi de böylece bafllam›fl
oldu.

Leopard 2’ye 
Giden Yol
Alman Savunma Bakanl›¤›
taraf›ndan ana yüklenici ola-
rak görevlendirilen Krauss-
Maffei (bugün Krauss-Maf-
fei Wegmann / KMW)’nin,
1972-1975 y›llar› aras›nda
toplam 17 adet prototip araç
üretmesiyle projede ilk so-
mut ad›mlar at›lmaya bafl-
land›. Birbirinden farkl› ku-
le, süspansiyon ve silah sis-
temlerine sahip prototiple-
rin hepsi, 50 ton s›n›f›nday-
d›. Ancak Yom Kippur Sava-
fl›’n›n ard›ndan yap›lan de-
¤erlendirmelerde, tanksa-
var füze tehdidine karfl› z›rh
korumas›n›n artt›r›lmas›n›n
gerekti¤i sonucuna var›l›n-
ca, proje de¤ifltirilerek ara-
c›n 60 ton s›n›f›nda olmas›-
na karar verildi.
Her ne kadar geçmiflteki gi-

riflimleri baflar›s›z olsa da,
Aral›k 1974’te ABD ile Alman-
ya, farkl› kulvarlarda yürüt-
tükleri ana muharebe tank›
çal›flmalar›nda ifl birli¤i yap-
maya yönelik yeni bir anlafl-
ma imzalad›. ‹zleyen süreçte
Amerikan Ordusu’nun hare-
kât ihtiyaçlar› do¤rultusunda
baz› modifikasyonlar yap›lan
ve Leopard 2 AV (Austere Ver-
sion) olarak adland›r›lan pro-
totip, ABD’de kapsaml› testle-
re tabi tutuldu. Her ne kadar
testler sonucunda, Amerikan
Ordusu tercihini XM803 pro-
jesinin devam› olan XM1 (gü-
nümüzde M1 Abraams)’tan
yana kulland›ysa da; özellikle
atefl gücü ve hareket kabiliye-
ti aç›s›ndan Leopard 2’nin ba-
flar›l› bir model oldu¤u ABD
otoriteleri taraf›ndan da aç›k-
land›.

Dengeli Bir 
Tasar›m
ABD’de kapsaml› testlere
tabi tutulan Leopard 2’nin
Alman Ordusu için gelifltir-
me çal›flmalar›na ise efl
zamanl› olarak devam edi-
liyordu. Nitekim tarihler
1977 y›l›n› gösterdi¤inde,
Leopard 2’nin gelifltirme
çal›flmalar› tamamland›.
Eylül 1977’de Alman Sa-
vunma Bakanl›¤›, 1800
adet ana muharebe tank›
için siparifl verdi. Sipariflin
yüzde 55’lik k›sm›n›n tasa-
r›m ve gelifltirilmesinden
sorumlu Krauss-Maffei’ye,
yüzde 45’lik k›sm›n›n ise
Maschinenbau Kiel (MaK)
firmas›na verildi¤i projede,
üretim band›ndan ç›kan ilk
tank Ekim 1979’da Alman
Ordusu’na teslim edildi.
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KMW’nin
üretim hatt›ndan 
bir görüntü

Avusturya Ordusu’nun envanterinde yer alan Leopard 2A4

Strv-122
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Hizmete girdi¤i dönemin en
ileri teknolojileri kullan›la-
rak üretilen Leopard 2; atefl
gücü, hareket kabiliyeti ve
z›rh korumas› özelliklerinin
dengeli biçimde bir araya
getirildi¤i bir tasar›ma sa-
hipti. Buna göre: 4 kiflilik
mürettebat taraf›ndan idare
edilen arac›n tam yüklü mu-
harebe a¤›rl›¤› yaklafl›k 55
ton idi. 4000 m’ye kadar et-
kili at›fllar gerçeklefltirebi-
len Rheinmetall üretimi 120
mm’lik L44 topu ile donat›-
lan araç, dönemin Sovyet
yap›m› tüm ana muharebe
tanklar›n›n z›rhlar›n› delebi-
lecek güce sahipti. Leopard
2’nin, MTU MB 873 Ka-501
dizel motorunun sa¤lad›¤›
1100 KW (1500 BG) güç ile
27,2 BG/t gibi yüksek bir güç
/ a¤›rl›k oran› bulunuyordu.
Saatte 72 km gibi, bir ana
muharebe tank› için etkileyi-
ci say›labilecek h›za ulaflabi-
len ve arazide üstün bir ha-
reket kabiliyeti bulunan
araç, sahip oldu¤u z›rh ko-
rumas› ile özellikle önden
isabet al›nd›¤›nda mürette-
bata yüksek bir koruma sa¤-
l›yordu.

‹yilefltirme 
Çal›flmalar› Bafll›yor
Leopard 2, Mart 1982’ye ka-
dar yukar›daki konfigüras-
yonda toplam 380 adet üre-

tildi. Bu tarihten itibaren ya-
p›lan iyilefltirmelerle de,
arac›n muharebe sahas›n›n
de¤iflen ihtiyaçlar›na uyum
göstermesi sa¤land›. Bu
kapsamda, yap›lan iyilefltir-
melerden ilki olan Leopard
2A1’de, mühimmat ile mü-
rettebat bölümleri birbirin-
den ayr›ld›. Ayr›ca araca, ter-
mal kamera ile yeni bir yak›t
filtresi entegre edildi. 
Leopard 2A2, önceki model-
den daha geliflmifl bir termal
kamera ile donat›ld›. Moder-
nize edilmifl yak›t tanklar›
bulunan arac›n, NBC (Nük-
leer, Biyolojik, Kimyasal) sa-
vunma sistemlerinin düfl-
man taarruzlar›na karfl› ko-
rumas› artt›r›ld›. Leopard
2A3’de ise, araca say›sal tel-

siz eklendi ve yanda bulunan
mühimmat yükleme kapak-
lar› iptal edildi.
1985 y›l›na kadar küçük çapl›
iyilefltirmelere tabi tutularak
güncelli¤i korunan araç üze-
rinde yap›lan ilk kapsaml›
modernizasyon ise, Leopard
2A4 modelinin hizmete gir-
mesi ile gerçekleflti. Leopard
2A4’e infilak bast›rma ve yan-
g›n söndürme sistemleri en-
tegre edildi. Elektronik at›fl
kontrol sistemi ile donat›lan
araç, modern mühimmatlar›n
tümünü ateflleyebilecek du-
ruma geldi. Leopard 2A4 üze-
rinde yap›lan bir baflka iyilefl-
tirme de, kulenin z›rh delici
mühimmatlara karfl› koru-
mas›n›n artt›r›lmas› oldu. Ni-
tekim 1985-1992 y›llar› ara-

s›nda üretilen Leopard 2A4,
tüm Leopard serisi ana mu-
harebe tanklar› içerisinde en
fazla üretilen model olarak
tarihe geçti. Alman Ordusu ve
yurt d›fl› kullan›c›lar için o gü-
ne kadar üretilen tüm model-
ler de, zaman içerisinde A4
seviyesine yükseltildi.

Aç›l› Z›rh
Rus konsept ve teknolojisiyle
üretilen ana muharebe tank-
lar›n›n, özellikle atefl gücü
aç›s›ndan yaflanan ilerleme-
lerin bir süre sonra Leopard
2A4’ün de modernize edil-
mesi ihtiyac›n› ortaya ç›kar-
mas› kaç›n›lmazd›. Nitekim
öyle de oldu. 1980’li y›llar›n
sonlar›nda bafllan›lan çal›fl-
malar sonucunda, Kas›m
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Leopard 2’nin kalbi: 
MTU MB 873 Ka-501 
dizel motoru

‹sveç Ordusu’nun Strv-122’leri
toplu halde görülüyor
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1995’te, Leopard 2A5 olarak
adland›r›lan model Alman
Ordusu’nda hizmete girdi.
Leopard 2A5’de, tank komu-
tan› için termal periskop,
elektrik kumandal› kule ve
GPS/INS destekli seyrüsefer
sistemi gibi birçok yenilik ek-
lendi. Ancak yap›lan de¤iflik-
likler içerisinde en dikkat çe-
kici olan›, görünüm olarak
Leopard’› di¤er tanklardan
ay›ran karakteristik z›rh kit-
lerinin entegrasyonuydu. Öy-
le ki; Leopard 2A5’te kulenin
ön cephesine, özel olarak aç›
verilmifl modüler z›rh kitleri
entegre edildi. Yan etek z›rh-
lar› da farkl› tasar›ma sahip
olanlarla de¤ifltirildi. Muha-
rebe sahas›nda kolayl›kla
de¤ifltirilebilen modüler z›rh
kitlerinin entegrasyonuyla,
Leopard’›n ön ve yandan ge-
len düflman atefline karfl› ba-
listik korumas› da önemli öl-
çüde artm›fl oldu.
Öte yandan ayn› dönemde ‹s-
veç Ordusu, Leopard 2A5 te-
mel al›narak gelifltirilen Strv-
122 ana muharebe tank›n›
hizmete ald›. Strv-122’nin en
büyük fark›; ‹sveç Ordusu’nun
harekât ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda ön cephesinin ve kule-
sinin üst k›sm›n›n z›rh koru-
mas›n›n artt›r›lmas›yd›. Strv-
122’de dikkat çeken di¤er
farklar ise, Leclerc ana mu-
harebe tank›nda kullan›lan

komuta-kontrol ve at›fl kon-
trol sistemlerinin kullan›lma-
s› ile Galix öz savunma siste-
minin entegrasyonuydu.

En Son Versiyon:
Leopard 2A6
2001 y›l›na kadar Leopard
2A5 modeli ile üretilen araç,
bu tarihte yap›lan bir tak›m
iyilefltirmeler sonucunda gü-
nümüzdeki fleklini ald›. Leo-
pard 2A6 olarak adland›r›lan
bu modelin en dikkat çekici
özelli¤i; L44 topu yerine 130
cm daha uzun olan L55 topu
ile donat›lm›fl olmas›yd›. DM-
53 kinetik enerjili mühimmat
ile birlikte kullan›ld›¤›nda
5000 m’den etkin bir z›rh del-
me kabiliyeti sunan L55,
Leopard’›n atefl gücünü
önemli ölçüde artt›rd›. A6
modernizasyonunun bir di-
¤er dikkat çekici özelli¤i ise,
tanklara a¤ merkezli harp
kabiliyeti kazand›rmas›yd›.
Geçti¤imiz dönem içerisinde
Almanya 225, Hollanda ise
180 adet Leopard 2 ana mu-
harebe tank›n› A6 seviyesin-
de modernize etti. Alman Or-
dusu, depolarda bulunan 400
civar›nda yedek tank dikkate
al›nmad›¤›nda, gelecekteki
kuvvet yap›s›nda iki farkl›
modelde toplam 350 adet
(225 adet A6, 125 adet A5)
Leopard 2’yi aktif olarak hiz-
mette tutmay› planl›yor.
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LEOPARD 2A6EX
Üretici KMW / Almanya

Mürettebat 4

BOYUTLAR VE A⁄IRLIK

Muharebe A¤›rl›¤› 62,4 t

Uzunluk 9,97 m (namlu saat 12 yönünde) 

8,49 m (namlu saat 6 yönünde)

7.72 m (gövde)

Genifllik 3,74 m (palet etekli)

3,55 m (palet eteksiz)

Yükseklik 3,00 m (komutan periskopu)

2,64 m (kule)

Yere Bas›ç Oran› 0,96 kg / cm2

GÜÇ PAKET‹

Motor MTU MB 873-Ka 501 1100 KW (1500 BG)

Transmisyon Renk HSWL 354 (manuel 4 ileri, 2 geri vites)

PERFORMANS

Güç / A¤›rl›k Oran› 24,3 BG/t

H›z 68 km/sa (yol)

45 km/sa (arazi)

31 km/sa (geriye)

Menzil 470 km

Yak›t Kapasitesi 1200 litre

Meyil T›rmanma %60

Yana Yat›fl %30

Dik Engel Aflma 1,15 m

Hendek Geçme 3 m

Sudan Geçme 1 m (haz›rl›ks›z)

4 m (haz›rl›kl›)

S‹LAH S‹STEMLER‹ VE ZIRH

Ana Silah Rheinmetall L55 120 mm yivsiz top

Mühimmat Kapasitesi 42 adet

Doldurucu Manuel

Yard›mc› Silahlar 1x7,62 mm efl eksenli (koaksiyel) makineli tüfek

1x7,62 mm hava hedeflerine karfl› makineli tüfek

2x8 sis lançeri

Z›rh Chobham
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Yunan Ordusu’nun Leopard 2A6 HEL ana muharebe tank›



Öte yandan Leopard 2A6’n›n,
özellikle bar›fl› koruma ope-
rasyonlar›nda elde edilen de-
neyimler ›fl›¤›nda, tanksavar
may›nlara karfl› taban z›rh›
güçlendirilmifl Leopard
2A6M versiyonu da gelifltiril-
mifl bulunuyor. Hâlihaz›rda
Alman Ordusu’nun 70 adet
A6’s›, bu flekilde modernize
ediliyor. Yine A6M’in baz› de-
¤ifliklikler yap›lm›fl farkl› bir
versiyonu olan Leopard 2
A6M-CAN’da, Kanada Ordu-
su’nda görev yap›yor.
Leopard 2A6 temelli geliflti-
rilen di¤er versiyonlar ise,
‹spanyol Ordusu’nun Leo-
pard 2A6E ve Yunan Ordu-
su’nun Leopard 2 HEL ana
muharebe tanklar›. Her iki
ülkenin harekât ihtiyaçlar›
düflünülerek baz› modifi-
kasyonlar yap›lan ve son
teknoloji ürünü sistemlerle
donat›lan bu araçlar›n en
önemli özelli¤ini; ‹sveç’in
Strv-122’sindeki gibi ön cep-
henin ve kulenin üst k›sm›-
n›n z›rh gücünün artt›r›lmas›
teflkil ediyor.

Leopard 2 
Meskûn Mahâl 
Muharebelerine de
Haz›r
Günümüz kara operasyonla-
r›n›n a¤›rl›kl› olarak meskûn
mahallerde gerçekleflmesi
ve bar›fl› koruma operasyon-
lar›n›n giderek önem kazan-
mas›, üretici firma KMW’yi
Leopard 2 PSO (Peace Sup-
port Operations) olarak ad-
land›r›lan farkl› bir versiyonu
gelifltirmeye de yöneltti. Al-

man Ordusu ile yak›n ifl birli-
¤i içerisinde gelifltirilen ve
meskûn mahallerde karfl›la-
fl›labilecek risk ve tehditler
düflünülerek tasarlanan bu
araç, ilk olarak 2006 y›l›nda
kamuoyuna tan›t›ld›.
Leopard 2 PSO’nun dikkat
çeken özelliklerini; modüler
z›rh kitleri ile her yönden
gerçekleflebilecek taarruzla-
ra karfl› artt›r›lm›fl balistik
koruma, tanksavar may›nla-
r›na karfl› güçlendirilmifl ta-
ban z›rh› ve d›flar›daki piyade
ile iletiflim kurmaya imkân
veren özel muhabere dona-
n›m› oluflturuyor. 
Ön k›sm›na yol üzerindeki
engelleri kald›rma amaçl›
dozer b›ça¤›n›n entegre edil-
di¤i araç, sahip oldu¤u ileri
teknoloji ürünü sistemlerle,
her tür hava koflulunda, gece
ve gündüz 360 derece keflif /
gözetleme yapma imkan›na
da sahip.

Yo¤un ‹lgi
‹lk olarak 1979 y›l›nda hizme-
te girmesine karfl›n, periyo-
dik olarak yap›lan iyilefltir-
melerle güncelli¤i korunan
Leopard 2, bugün hâlâ ulus-
lararas› savunma pazar›n›n
aran›lan ürünleri aras›nda
yer al›yor. Bugüne kadar
farkl› modellerde üretilen
3500 civar›nda Leopard 2,
hâlihaz›rda ço¤u NATO üyesi
olmak üzere; Almanya,
Avusturya, Danimarka, Fin-
landiya, Hollanda, ‹spanya,
‹sveç, ‹sviçre, Kanada, Nor-
veç, Polonya, Portekiz, Sin-
gapur, fiili, Türkiye ve Yuna-

nistan’dan oluflan 16 ülke ta-
raf›ndan kullan›l›yor. Gele-
cekte bu ülkelere yenilerinin
eklenmesi de kuvvetle muh-
temel görünüyor.
Bu noktada uluslararas› bir
ihale sonucunda Leopard 2
üzerinde karar k›lan ‹sveç’in
savunma al›mlar›ndan so-
rumlu kuruluflu FMW’nin
aç›klad›¤› resmi rapor; “Ne-
den Leopard?” sorusuna so-
mut bir yan›t oluflturuyor.
‹halede yar›flan Leopard 2A5,
M1A2 Abrams ve Leclerc ana
muharebe tanklar› 1993-
1994 y›llar› aras›nda ‹sveç’in
farkl› iklim ve arazi koflulla-
r›nda kapsaml› testlere tabi
tutulur. Atefl gücü, hareket
kabiliyeti, z›rh korumas›,
muharebeye haz›rl›k, yak›t
tüketimi ve e¤itim gibi 148
konu bafll›¤› üzerinden yap›-
lan de¤erlendirmelerin so-
nucunda Leopard rakipleri-
nin önünde yer al›r. Nitekim
test sürecinin ard›ndan ideal
tank›n 100 puan oldu¤u var-
say›m›ndan hareketle haz›r-
lanan raporda; Leopard
2A5’in 91, M1A2 Abraams’›n
86 ve Leclerc’in 63 puan ald›-
¤› aç›klan›r.

Al›flkanl›k Yap›yor!
Leopard 2 kullan›c›lar›n›n en
dikkat çekici özelli¤ini, he-
men hemen hepsinin geç-
miflte Leopard 1 ana muha-
rebe tank›n› kullanm›fl ya da
halen kullan›yor olmas›

oluflturuyor. Bu durum,
Leopard serisinin kullan›c›
memnuniyeti aç›s›ndan
olumlu bir geçmifli oldu¤u-
nu gösteren bir veri olarak
de¤erlendiriliyor.
Kullan›c› ülkelerin memnu-
niyetinden güç alan KMW,
günümüzde uluslararas› iha-
lelerde Leopard 2A6 EX (Ex-
port) versiyonunu öneriyor.
Leopard 2A6’n›n ihracat
amaçl› modifiye edilmifl ver-
siyonu olarak nitelendirilebi-
lecek bu araç, sahip oldu¤u
üstün özellikler ile dikkat çe-
kiyor. Nitekim en son teslim
edilen ‹spanya’n›n Leopard
2A6E ve Yunanistan’›n Leo-
pard 2A6 HEL ana muharebe
tanklar›, Export’un bu ülke-
lerin harekât ihtiyaçlar› do¤-
rultusunda modifiye edilmifl
versiyonlar›n› oluflturuyor.

Muharebe 
Deneyimleri
Leopard 2, hizmete girdi¤i
1979 y›l›ndan günümüze ka-
dar çeflitli bar›fl› koruma
operasyonlar› kapsam›nda
görev yaparak gerçek mu-
harebe flartlar›nda da test
edildi. Hollanda Ordusu,
NATO’nun Bosna Hersek’te
gerçeklefltirdi¤i IFOR hare-
kât›na Leopard 2A4, 1 y›l
sonra SFOR olarak devam
eden harekâta ise Leopard
2A4 ve Leopard 2A5 model-
leriyle kat›ld›. NATO’nun
Makedonya’da gerçeklefl-
tirdi¤i KFOR harekât›na ka-
t›lan Alman Ordusu ise,
operasyonda Leopard 2A4
ve Leopard 2A5 modellerini
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KMW, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin envanterinde yer alan Leopard 2A4’leri en son model olan A6 seviyesinde modernize etmeyi teklif ediyor. 
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kulland›. Elde edilen sonuç,
Leopard 2’nin harekât ge-
reksinimlerini tam anlam›y-
la karfl›lad›¤› fleklindeydi.
Hâlihaz›rda Leopard 2, NA-
TO’nun Afganistan’daki ISAF
harekât›na kat›lan kullan›c›
ülkeler taraf›ndan da bölgeye
gönderilmifl durumda. Kana-
da Ordusu, Almanya’dan ki-
ralad›¤› ve kendi harekât ihti-
yaçlar› do¤rultusunda bir ta-
k›m iyilefltirmeler yapt›¤› 20
adet Leopard 2A6M-CAN ana
muharebe tank› ile bölgede
görev yap›yor. Danimarka
Ordusu ise, yine kendi hare-
kât ihtiyaçlar› do¤rultusunda
modernize etti¤i Leopard
2A5-DK’leri Afganistan’da
genifl çapl› olarak kullan›yor.

Teflekkür Mektubu
ISAF bünyesinde görev yapan
Leopard 2’ler, yer ald›klar›
s›cak çat›flmalarda perfor-
manslar›n› kan›tlam›fl bulu-
nuyor. Kas›m 2007’de devriye
görevi gerçeklefltiren Kana-
da Ordusu’na ba¤l› bir Leo-
pard 2A6M-CAN, Taliban’›n
yerlefltirdi¤i çok yüksek mik-
tarda patlay›c› içeren bubi tu-
za¤›na çarpar. Patlaman›n
fliddetiyle araçta büyük ha-
sar oluflur. Ancak mürette-
batta herhangi bir kay›p ya-
flanmaz. Leopard 2, gerekli
onar›mlar› yap›ld›ktan sonra
birli¤ine geri döner. Bu olay›
ilginç k›lan ise, bölgede gö-
rev yapan Kanadal› bir ko-

mutan›n Alman Savunma
Bakanl›¤›’na yazd›¤› teflek-
kür mahiyetindeki mektup
olur. Kanadal› asker mektu-
bunda; kiral›k olarak kullan-
d›klar› tank›n sahip oldu¤u
üstün balistik koruma ile
mürettebat› baflar›yla koru-
du¤unu ve baflka bir araç
içerisinde bulunulmas› duru-
munda bu kadar flansl› olu-
namayaca¤›n› ifade eder.
Ayn› flekilde Ocak 2008’de,
Taliban ile Helmand Nehri
civar›nda çat›flmaya giren ‹n-
giliz ve Danimarkal› askerle-
rin imdad›na da Leopard
2’ler yetiflir. Öyle ki; bölgede
rutin devriye görevi icra eden
‹ngiliz ve Danimarkal› asker-
lere, Taliban güçleri uzun
namlulu silah ve RPG tipi ro-
ketatarlarla sürpriz bir taar-
ruz gerçeklefltirir. A¤›r atefl
alt›nda kalan askerler derhal
karfl›l›k verir. Ancak Taliban
siperlerinin korunakl› yap›s›
sebebiyle bu yeterli etkiyi
sa¤layamaz. Bir süre sonra
Taliban güçleri aç›k olan ka-
natlardan kuflatma manev-
ras›na bafllar. Engelleneme-
mesi durumunda bunun bü-
yük tehlike yarataca¤› orta-
dad›r. Tehlikeyi fark eden
Danimarka birli¤i içerisinde
görev yapan 3 adet Leopard
2A5-DK, derhal harekete ge-
çer. Bölgede Taliban’›n z›rhl›
araçlar›n ç›kamayaca¤›n› dü-
flünerek bofl b›rakt›¤› yüksek
bir tepe vard›r. H›zl› bir ma-

nevra ile karfl› taraf›n siper-
lerini kuflbak›fl› gören bu te-
peye ç›kan Leopard’lar, top
ve makineli tüfeklerini kulla-
narak Taliban güçlerine a¤›r
zayiat verdirir ve k›sa bir sü-
re içerisinde geri çekilmele-
rini sa¤lar.

Leopard Türkiye’de
Leopard 2, uzun y›llar Türki-
ye’nin de gündeminde yer al-
d›. Türk Silahl› Kuvetleri
(TSK)’n›n modern bir ana
muharebe tank› ile donat›l-
mas› için bafllat›lan Tank
2000 Projesi kapsam›nda ül-
kemizde testlere tabi tutulan
araç; ihalede Amerikan
M1A2 SEP, Frans›z Leclerc
ve Ukrayna’n›n T-84 Yata¤an
çözümleri ile yar›flm›flt›. O
dönem kamuoyuna yans›yan
haberlerde, Leopard 2’nin
yap›lan testlerde baflar›l› bu-
lundu¤u ve TSK taraf›ndan
›srarla istenildi¤i söylen-
mekteydi.
Leopard 2, Türkiye’nin Altay
Projesi ile kendi özgün ana
muharebe tank›n› gelifltir-
meye karar vermesi ile gün-
demden düfltü. Ancak bu du-
rum uzun sürmedi. Türkiye,
2007 y›l›nda Alman Ordu-
su’nun kullan›m d›fl›na ç›kar-
d›¤› 298 adet Leopard 2A4’ü
düflük bir bedel karfl›l›¤›nda
sat›n ald›. TSK’n›n baz› istek-
leri do¤rultusunda KMW’nin
Münih’teki tesislerinde mo-
dernizasyona tabi tutularak

Leopard 2A4T olarak adlan-
d›r›lan bu tanklarla birlikte;
simülatör, yedek parça, ba-
k›m için gerekli araçlar ve
test ekipmanlar› da tedarik
edildi.
Kuflkusuz Leopard 2’lerin
hizmete girmesiyle, TSK’n›n
ana muharebe tank› gücü
önemli ölçüde artt›. ‹srail ile
birlikte modernize edilen M-
60T’lerin de teslimatlar›n›n
yap›lmaya bafllan›ld›¤› düflü-
nüldü¤ünde, Altay Projesi
kapsam›nda üretilecek milli
tank hizmete girinceye kadar
önemli bir boflluk doldurul-
mufl oldu.
Öte yandan hâlihaz›rda tank
taburlar›m›z ile e¤itim birlik-
lerimizde görev yapan Leo-
pard 2’lerden, 41 adet daha
al›nmas› gündemde. Ayr›ca
üretici firma KMW, bu tank-
lar› en son konfigürasyon
olan A6 seviyesinde moder-
nize etmeyi de teklif ediyor.
Sonuçta, 1970’li y›llar›n son-
lar›nda hizmete girmesine
ra¤men sürekli olarak gelifl-
tirilen Leopard 2, bugün
uluslararas› tank pazar›n›n
iddial› oyuncular› aras›nda
yer al›yor. Uzmanlar, Leo-
pard 2A6 modelini dünyan›n
en iyi ana muharebe tanklar›
aras›nda gösteriyor. Nitekim
arac›n motor ve top namlusu
gibi donan›mlar›n›n birçok
rakibi taraf›ndan kullan›l›yor
oldu¤u bilgisi bile bunu do¤-
rulamaya yetiyor.
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Afganistan’da görev yapan Kanada Ordusu’nun Leopard 2A6N-CAN 
ana muharebe tank› atefl gücünü sergilerken
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Üzerinde bir bilgisayar
sistemi olmayan bir
askeri araç günümüz

muharebe sahas›n›n ihtiyaç-
lar›na cevap vermekten ol-
dukça uzak. Ço¤u ordunun
envanterinde halen önemli
bir yeri olan; eski nesil ancak
etkili silah sistemleri ise
üzerlerine eklenen bilgisayar
donan›mlar› ile ak›ll› hale ge-
lebiliyor. Bu noktada da ço¤u
zaman devreye tafl›nabilir diz
üstü bilgisayarlar giriyor.
Günlük hayatta her geçen
gün daha fazla tercih edilen
bilgisayarlar›n muharebe or-
tam›nda kullan›labilmeleri
için ise üzerlerinde baz› de¤i-
fliklikler yap›lmas› gerekiyor.
Zira üzerlerine çay veya kah-
ve döküldü¤ü zaman bile bi-
ze son derece büyük s›k›nt›-
lar yaflatabilecek bilgisayar-
lar›n, muharebe sahas›n›n
sert koflullar›na dayanabil-
mesi flart.
Bu noktada ise devreye sa¤-
lamlaflt›r›lm›fl bilgisayarlar
üreten firmalar giriyor. Mu-
harebe ortam›nda oluflabile-
cek afl›r› ›s› de¤iflikliklerinin
yan›nda fliddetli darbeler
karfl›s›nda tafl›d›klar› verileri
koruyup, bu verileri a¤ orta-
m›nda ilgili birimlere iletme-
ye devam edebilen bilgisayar
çözümleri üreten markalar-
dan biri de GETAC. Ordular
ve çeflitli kamu kurumlar›n›n
yan› s›ra çeflitli sektörlere
yönelik sivil kullan›m için de
sa¤lamlaflt›r›lm›fl bilgisayar
üniteleri ve çözümleri sa¤la-
yan GETAC, 1989 y›l›nda Ge-
neral Electric (GE) Aerospa-
ce Group ve MiTAC Tecno-
logy Corporation firmalar›n›n
ortak giriflimi ile kuruldu.
Firma, sahip oldu¤u kabili-
yetleri ve deneyimlerini kul-
lanarak en ileri mühendislik
yöntemleri ve teknikleri ile
kullan›c› ihtiyaçlar›na en uy-
gun çözümleri gelifltirmeyi
hedefliyor. Bu kapsamda GE-
TAC ürünleri, firman›n Türki-
ye genel distribütörü Ankara

Çelik taraf›ndan, zor flartlar-
da görev yapan kurum ve
profesyonellerin kullan›m›na
sunuluyor. Dünya genelinde
pek çok ülkenin silahl› kuv-
vetleri, emniyet birimleri, ka-
mu ve özel sektör kuruluflla-
r›nca tercih edilen GETAC
dayan›kl› bilgisayar üniteleri,
Türk Silahl› Kuvvetleri, kamu
ve özel kurulufllar taraf›ndan
da hâlihaz›rda kullan›l›yor.

Dayan›kl› Diz Üstü
Bilgisayarlarda 
Son Nokta: A790
GETAC’›n sa¤lamlaflt›r›lm›fl
diz üstü bilgisayar çözümleri
ailesinin en son fertlerinden
biri de A790. A790, s›n›f›nda
en üst seviye dayan›kl›l›k, ve-
ri güvenlik seviyesi, benzersiz
geniflleyebilme kapasitesi ve
ihtiyaca göre uyarlanabilir
yap›s› ile dikkat çekiyor.

Amerikan Ordusu’nun askeri
dayan›kl›l›k test standard›
MIL-STD 810F* ile elektro-
manyetik (EMI) test standard›
MIL-STD 461E** sertifikala-
r›na sahip olan A790, endüs-
tri IP54 koruma standartlar›-
n› da karfl›l›yor. Opsiyonel ha-
z›r ba¤lant› modülleri ile
özellikleri gelifltirilebildi¤i gi-
bi, özel ihtiyaçlar da projelen-
dirilerek ürün gelifltirilebili-
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GETAC Muharebe Sahas›ndaki
Bilgiyi Korumaya Aday

Günümüz a¤ merkezli harp ortam›nda silah, cephane ve
lojistik deste¤in yan›nda, askeri birimlerin ihtiyaç duydu¤u
kritik unsurlar aras›nda bilgi de bulunuyor. Son derece
pahal› savafl araçlar› ve donan›mlar› ile insan hayat› da 
riske at›larak muharebe sahas›ndan elde edilen kritik 
verilerin iletilmesi ve saklanmas› görevi ise yaz›l›m tabanl›
telsizler ve bilgisayarlara düflüyor. Elde edilen verilerin 
saklanmas›n›n yan› s›ra ilgili askeri birimlerle a¤ ortam›nda
paylafl›lmas› görevini de üstlenen bilgisayarlar›n, muharebe
sahas›n›n zorluklar› ile bafl edebilmesi de gerekiyor.
Kudret KILIÇ / kkilic@savunmahaber.com
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yor. Ayr›ca kullan›c›
taraf›ndan gelifltiri-
len ve kullan›lan
PC veriyolu mima-
risindeki arayüz
kartlar›, ilave genifl-
leme ünitesi (expan-
tion unit) üzerinde
kullan› labi l i l iyor .
12,1" ya da 14.1" ebad›n-
da 2 ayr› ekran boyutu seçe-
ne¤i olan A790, gün ›fl›¤›nda
okunabilir ve eldivenle kulla-
n›labilir dokunmatik ekran
opsiyonuna da sahip. Mag-
nezyum alafl›ml› bir kasas›
olan A790, titreflime, düflme-
ye ve afl›r› s›cakl›klara karfl›
dayan›kl›. Bilgisayar›n sabit
disk birimi de darbeye karfl›
dayan›kl› üretiliyor. Fazladan
sabit disklerle veri depolama
kapasitesi artt›r›labilen
A790’in, ek bataryalarla gö-
rev süresi de uzat›labiliyor.
Ayr›ca modüler yap› ve haz›r
opsiyonlar ile ihtiyaca göre
üniteye; Bluetooth,
GPS, GPRS
3G HSDPA
vb. özellik-
ler eklene-
biliyor.
A790’›n sahip ol-
du¤u güvenlik me-
kanizmas›, sadece sa¤-
lamlaflt›r›lm›fl yap›s› ile s›-
n›rl› de¤il. Veri güvenlik do-
nan›mlar›n›n aras›nda, Güve-
nilir Platform Modülü (Trus-
ted Platform Module / TPM
1.2) kriptolu ifllemcisinin ya-
n›nda ünite üzerinde ak›ll›
kart (smart kart) okuyucusu
ve parmak izi taray›c›s› da
bulunuyor. Böylelikle bilgi-

sayara yüklenen bilgiler, sa-
dece çevresel flartlara de¤il,
istenmeyen kiflilerin
olas› müdahalele-
rine karfl› da
korunabiliyor
ve iletimde ila-
ve yüksek veri
güvenli¤i sa¤-
lanabiliyor.
GETAC A790,
dünya genelinde
birçok ülkede halen
baflar› ile görev yap›yor.
A790’›n kullan›ld›¤› baz› ülke
ve projeler aras›nda; Boeing

V-22 (ABD), NMCI
(ABD), ISMC-

IHA (ABD),
AS&E Güm-
rük X-Ray
(ABD), Tek-

sas Eyalet Po-
lisi (ABD), Rock-

well-Test ve Ölçüm
(ABD), Schlumberger-pet-

rol ve gaz saha uygulamas›,
Alman Silahl› Kuvvetleri
(Leopard Tank Projesi),
Avustralya Hava Kuvvetleri,
‹ngiliz Kraliyet Hava Kuvvet-
leri, ‹sveç Ordusu, ‹talyan As-
keri Polisi, ‹talyan Hava Kuv-
vetleri ve M›s›r Savunma Ba-
kanl›¤› bulunuyor.

* GETAC A790, MIL-STD810F 
uygunluk testleri; 

MIL STD 810 F Method 500.4 I-II (Yükseklik-Düflük
bas›nç; Çal›fl›r halde 15.000 ft, 2000 ft/dak)
MIL STD 810 F Method 501.4 I-II (Yüksek s›cakl›k)
MIL STD 810 F Method 502.4 I-II (Düflük s›cakl›k)
MIL STD 810 F Method 503.4 I (Is›l fiok)
MIL STD 810 F Method 506.4,III (Su geçirmezlik)
MIL STD 810 F Method 507.4 (Ba¤›l nem)

MIL STD 810 F Method 510.4 I-III (Toz geçirmezlik)
MIL STD 810 F Method 514.5 I (Titreflim)
MIL STD 810 F Method 516.5 IV (Düflme)

* * GETAC A790, MIL-STD461E EMI 
uygunluk testleri;

CS102, CS114, CS115, CS116, RE102, RS101,
RS103
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GETAC A790 Modüler Dizüstü Bilgisayar Teknik Özellikleri
� Ultra Dayan›kl› Magnezyum Kasa
� Dayan›kl› Modüler Yap›

Temel Bileflenler
� Intel Core Duo 1.66 GHz L2400 FSB667 2MB L2 cache 
� Intel Core2 Duo 1.5 GHz L7400 FSB667 4MB L2 cache
� 12” XGA 1024x768 TFT (SLR, touch)
� 14” XGA 1024x768 TFT (SLR)
� Ç›kart›labilir: ana pil, sabit disk

Geniflleme 
� Media Bay Geniflleme Yuvas›: 2’nci pil, DVD DL sürücü, disket sürücü, 

2’nci disk ünitesi
� X- Bay Geniflleme Yuvas›: 3’üncü pil, RS232/422, Ultra 320 SCSI, 

2’nci PCMCIA 2xTypeII, ak›ll› kart okuyucu, Bluetooth, GPS, 
GSM GPRS HSDPA modülü

� Exp. Unit Geniflleme ünitesi: 2x kart yuvas› (ISA, PCI ya da PCI-Express)

Arabirimler
� Kablosuz: Bluetooth, WLAN, GPS, HSDPA
� Cardbus, Sound, LPT, IrDA, 2xUSB,
� FireWire, LAN, Modem, COM, VGA

Özellikler
� IP54 toz ve su koruma
� MIL-STD-810 
� MIL-STD-461 EMI opsiyon
� Çal›flma Ortam Is›s›: -20°C / +55°C
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Su üstü hedefleri uzak mesafelerden etkisiz hale getir-
mek amac›yla gelifltirilen ve kökleri ‹kinci Dünya Sava-
fl›’nda Almanlar taraf›ndan kullan›lan V-1 ve V-2 roketle-

rine kadar uzanan güdümlü mermilerin, donanma operasyon-
lar›nda etkinli¤ini kan›tlad›¤› ilk yer 1967 Arap-‹srail Savafl› ol-
mufltur. Savafl s›ras›nda M›s›r Donanmas›’n›n Komar s›n›f› hü-
cumbotundan atefllenen Sovyet yap›m› SS-N-2 Styx (P-15 Ter-
mit) güdümlü mermisinin, ‹srail’in Eliat muhribine isabet ede-
rek k›sa süre içerisinde bat›rmas›, su üstü hedeflerine karfl›
kullan›lan güdümlü mermilerin ilk askeri baflar›s› olarak ka-
bul edilmektedir.
Kuflkusuz muhrip büyüklü¤ünde bir su üstü gemisinin, hü-
cumbot gibi nispeten küçük bir platform taraf›ndan bat›r›ld›¤›
bu olay büyük yank› uyand›rm›fl ve tüm dünyada dikkatlerin
güdümlü mermilere çevrilmesine neden olmufltur. Bu olay›n
üzerinden çok geçmeden yaflanan 1971 y›l›n-
daki Hindistan-Pakistan Savafl›’nda, Hin-
distan Donanmas› taraf›ndan ateflle-
nen 12 adet SS-N-2 Styx güdümlü
mermisinden 11’inin tam isabet kaydet-
mesi ise, söz konusu tehdidinin art›k yads›namaya-
cak bir boyuta ulaflt›¤›n› gözler önüne sermifltir.

Falkland Efsanesi
Arjantin ile ‹ngiltere aras›nda 1982 y›l›nda yaflanan Falkland
Savafl›, güdümlü mermilerin bir savafl›n gidiflat›n› de¤ifltirebi-
lecek potansiyele sahip oldu¤unu gösteren en çarp›c› örnek
olarak haf›zalardaki yerini alm›flt›r. Arjantin’in elinde bulunan
Frans›z yap›m› Exocet güdümlü mermileri, ‹ngiliz Kraliyet Do-
nanmas› için büyük bir tehdit yaratm›fl ve bölgedeki görev gü-
cü mümkün mertebe bu silahlar›n menziline girmemeye ça-
l›flm›flt›r. Ancak al›nan önlemlere ra¤men kay›plar önleneme-
mifltir. Arjantin Hava Kuvvetleri’nin Super Etendard uçaklar›
taraf›ndan atefllenen AM-39 Exocet’ler, Tip 42 s›n›f› HMS Shef-
field muhribi ve Atlantic Conveyor isimli yük gemisinin batma-
s›na neden olmufltur. Yine Arjantinliler’in a¤›r hasar gören

ARA Guerrico (P-32) korvetin-
den sökerek adalara yerlefltir-
dikleri MM-38 Exocet güdümlü mermileri de, Country s›n›f›
HMS Glamorgan (D19) muhribindeki 13 denizcinin hayat›n›
kaybetmesine sebep olmufltur. ‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’n›n
bölgedeki 2 uçak gemisinden birine do¤ru yol alan bir güdüm-
lü merminin, Tip 21 s›n›f› HMS Avenger f›rkateyni taraf›ndan
etkisiz hale getirilmesi ise, savafl›n dönüm noktalar›ndan biri-
si olarak kabul edilmektedir. Nitekim baz› uzmanlar, muhare-
belere sadece 5 adet AM-39 Exocet’le giren Arjantinler’in elin-
de 15-20 tane güdümlü mermi olmas› durumunda, savafl›n
seyrinin farkl› geliflebilece¤ini belirtmektedir.
Tarihler 17 Haziran 1987’yi gösterdi¤inde, Amerikan Donan-
mas›’na ba¤l› Oliver Hazard Perry s›n›f› bir f›rkateyn olan USS

Stark (FFG-31)’in bafl›na gelenler de AM-39 Exo-
cet’in ne kadar tehlikeli bir silah oldu¤unu bir
kez daha gözler önüne sermifltir. ‹ran-Irak Sava-

Gemilerin Korkulu Rüyas›: 

Güdümlü Mermiler
Günümüz donanma operasyonlar›n›n 
vazgeçilmezi haline gelen güdümlü mermiler, uzun menzilleri ve 
tahrip güçleri nedeniyle has›m su üstü platformlar›n 
en çok çekindi¤i silah sistemleri aras›nda 
yer almaktad›r. Son zamanlarda 
kara hedeflerine taarruz kabiliyeti de 
kazand›r›lan yeni nesil güdümlü mermilerin, 
gelecekte öneminin daha da artmas› 
beklenmektedir.
Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com

Exocet güdümlü mermisinin hedefe çarpma
an›ndan 3 enstantane
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fl›’nda petrol ak›fl›n›n güvenli¤ini sa¤la-
mak amac›yla Basra Körfezi’nde ko-

nufllanan Amerikan filosuna ba¤l› olarak görev icra eden USS
Stark, bir Irak uça¤›ndan atefllenen AM-39 taraf›ndan vurul-
mufltur. 37 denizcinin hayat›n› kaybetmesi ile sonuçlanan bu
olayda, USS Stark bölgedeki di¤er Amerikan gemilerinin yar-
d›m›yla batmaktan son anda kurtar›labilmifltir.

Körfez Savafl›’nda da Sahnede
Basra Körfezi’nde gerçekleflen USS Stark olay›nda etkisini bir
kez daha gösteren güdümlü mermiler, 1991 y›l›nda ayn› bölge-
de yaflanan Birinci Körfez Savafl›’nda da genifl ölçüde kullan›l-
m›flt›r. Savafl süresince ‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’n›n Lynx he-
likopterleri taraf›ndan atefllenen 12 adet Sea Skua güdümlü
mermisinin tamam›, Kuveyt’in Failaka Adas› çevresinde görev-
li olan Irak karakol botlar›na tam isabet kaydetmifltir. Ayn› fle-
kilde Suudi Arabistan Donanmas›’na ba¤l› AS365SA Dauphin
helikopterleri taraf›ndan atefllenen AS 15TT güdümlü mermi-
leri de, Kuveyt’in Umm al Maradim Adas› aç›klar›nda devriye
gezen Irak’a ait en az 3 tane su üstü platformun bat›r›lmas›na
ya da görev d›fl› kalmas›na neden olmufltur. Güdümlü mermi

tehdidinin günümüzde de aynen devam etti¤inin kan›t› ise,
Temmuz 2006 tarihinde ‹srail’in, Hizbullah Örgütü’ne karfl›
Lübnan’a  yönelik yapm›fl oldu¤u harekâtta, Sa’ar 5 S›n›f› INS
Hanit Korveti’nin vurulmas› olmufltur. Lübnan’›n yaklafl›k 10
deniz mili aç›¤›nda seyretti¤i s›rada karadan atefllenen Çin ya-
p›m› C-802 (kimi kaynaklarda C-701 oldu¤u iddia edilmektedir)
tipi bir güdümlü mermiyle vurulan gemi a¤›r hasar alm›fl ve
olayda 4 ‹srailli denizci hayat›n› kaybetmifltir.

Farkl› Platformlardan Atefllenebiliyor
Güdümlü mermiler, su üstü savafl gemileri, denizalt›lar, uçak-
lar, helikopterler ve karada konuflland›r›lm›fl lançerler tara-
f›ndan atefllenebilmektedir. Hedefin ufuk çizgisinin ötesinde
olmas› durumunda donanma helikopterlerinin ayd›nlatma ve-
ya koordinatlar› aktarma ifllevini yerine getirerek destekledi¤i
güdümlü mermiler, gece ve gündüz, tüm hava flartlar›nda kul-
lan›labilmektedir. Aktif radar, yar› aktif radar, lazer, optik, k›-
z›l ötesi (IR), k›z›l ötesi görüntüleme (IIR) ya da bunlar›n›n bir-
kaç›n›n birlefliminden oluflan güdüm sistemlerine sahip olan
bu sistemler, yüksek ses alt› veya ses üstü h›zlarda seyret-
mektedir. Düflman savunmas›n› atlatabilmek için elektronik
karfl›-karfl› tedbirlerle donat›lan ve manevralar yaparak hede-
fe yaklaflan modern güdümlü mermilerin, deniz seviyesine
çok yak›n bir irtifada seyretmeleri (sea skimming) nedeniyle
tespit ve etkisiz hale getirilmeleri oldukça zordur.

Türk Deniz Kuvvetleri'mizin
ihtiyaçlar› için 2007 y›l›nda
siparifl edilen Penguin Mk2
Mak7 güdümlü mermileri,

halihaz›rda kullan›mda olan
kendi s›n›f›ndaki en etkili

füzelerden biridir.
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Donanma operasyonlar›n›n a¤›rl›kl› olarak k›y› sular›nda ger-
çekleflmesinin öngörüldü¤ü günümüzde, güdümlü mermiler
konusunda yaflanan en son geliflme, Exocet MM-40 Block 3,
Harpoon Block 2 ve NSM örneklerinde oldu¤u gibi söz konusu
sistemlerin GPS/INS destekli seyrüsefer sistemleri ile donat›-
larak kara hedeflerine karfl› da etkili olabilmelerinin sa¤lan-
mas›d›r. K›y› fleridine yak›n noktalarda bulunan tüm taktik ve
stratejik hedeflerin atefl alt›na al›nabilmesi anlam›na gelen bu
durum, güdümlü mermilerin tehdit potansiyelini daha da art-
t›rm›flt›r. 

Çarpma Yöntemine Göre S›n›fland›rma
Güdümlü mermiler, hedefe çarpma yöntemleri aç›s›ndan te-
mel olarak ikiye ayr›lmaktad›r. Birinci grup içerisinde yer alan
sistemler, dalgalar›n 2 ila 5 m üzerinden yan güverteye çar-
parken; ikinci grupta yer alan sistemler, vurufl an›na çok k›sa
bir süre kala yükselerek hedef platformun üst güvertesine da-
l›fl (pope up dive) yapmaktad›r.
Genellikle birinci grup içerisinde yer alan güdümlü mermiler,
nispeten küçük bir harp bafll›¤› (150 kg civar›) ile donat›l›r ve
öncelikli olarak has›m platformun harekât d›fl› b›rak›lmas›
amac›yla kullan›l›rlar. Kolay tafl›nabilecek boyutlarda tasarla-
nan bu silah sistemleri, salvo halinde atefllenmeleri ya da mü-
himmat deposu gibi hayati bir noktaya isabet etmeleri duru-
munda, gövdede açacaklar› yar›kla veya ç›karacaklar› yang›n-
la düflman gemisini bat›rabilmektedir. Bu tip sistemlere veri-
lebilecek en bilinen örneklerden birisi, yaklafl›k 165 kg’l›k
harp bafll›¤› tafl›yan ve hedefe, dalgalar›n yaklafl›k 2 m üzerin-
den çarpan Exocet güdümlü mermisidir.
Öte yandan ikinci grup içerisinde yer alan güdümlü mermiler,
Sovyet yap›m› AS-4 Kitchen (Kh-22) örne¤inde oldu¤u gibi
1000 kg’› bulabilen büyük bir harp bafll›¤› tafl›yan uzun menzil-
li sistemler olup, tam isabet kaydetmeleri durumunda hedef
gemiyi k›sa süre içerisinde bat›racak flekilde tasarlanm›flt›r.
Uçak gemileri ve onlara refakat eden su üstü platformlar›n›
bile tehdit edebilecek potansiyele sahip bu tip sistemleri gü-
nümüzde envanterinde bulunduran ülkeler; baflta Çin, Hindis-
tan ve Rusya olmak üzere, a¤›rl›kl› olarak eski Sovyet doktri-
nini benimsemifl güçlerdir. Her ne kadar çok büyük bir harp
bafll›¤›na sahip olmasa da, çarpma yöntemi aç›s›ndan ABD’nin
Harpoon ve Frans›z-‹talyan ortak yap›m› Otomat gibi baz›
Bat›l› sistemler de bu grup içerisinde yer almaktad›r.

Kruvazör Bat›rmak
Farkl› menzil ve harp bafll›¤›na sahip olsa da, güdümlü mer-
milerin hedef üzerindeki etkisini anlatabilmek için, Otomat’›
dikkate alarak bir de¤erlendirme yap›labilir. Buna göre; 210
kg’l›k harp bafll›¤› tafl›yan ve hedef platforma üst güverteden
dal›fl yapan Otomat güdümlü mermisinin, NATO standartla-
r›nda muhrip s›n›f›nda kabul edilen bir gemiyi bat›rabilmek
için 2 adet, kruvazör s›n›f›nda bir gemiyi bat›rabilmek içinse 4
adet tam isabet kaydetmesi gerekmektedir.
Öte yandan, muharebe sahas›ndaki muhrip gibi büyük tonajl›
bir hedefi etkisiz hale getirmek için gelifltirilen güdümlü mer-
mi, küçük bir platform için maliyet etkin olmamaktad›r. Ayr›-
ca bu tip sistemler, h›zl› ve manevra kabiliyeti yüksek plat-
formlar› vurmakta da zorluk yaflamaktad›r. Bu sorunu orta-
dan kald›rmak için, küçük boyutlu ve maliyeti etkin güdümlü
mermiler de gelifltirilmifltir. Manevra yetene¤i yüksek olan bu
sistemler, tafl›d›klar› 20-30 kg’l›k harp bafll›klar› ile a¤›rl›kl›
olarak hücumbot ve karakol gemisi gibi hafif deniz hedefleri-
ne karfl› kullan›lmaktad›r. ‹ngiliz yap›m› Sea Skua ve Frans›z
yap›m› AS 15TT güdümlü mermileri, bu tip sistemler içerisin-
de en bilinen örnekler aras›nda yer almaktad›r.

Çal›flma fiekli
Gemi konufllu modern bir aktif radar güdüm sistemli güdüm-
lü merminin su üstü hedeflere karfl› çal›flma flekli; tespit,
ateflleme, kilitlenme ve çarpma olmak üzere 4 aflamadan olu-
flur. Buna göre;

RGM-84 Harpoon

Kara konufllu lançerden atefllenen 
NSM güdümlü mermisi

©
B

o
ei

n
g



97

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - May›s 2009

1Olas› hedeflerin tespit edilebilmesi için gemi üzerinde 
bulunan yüzey arama radar›ndan al›nan veriler ile 

helikopter ve deniz karakol uçaklar›n›n sensörlerinden 
gelen veriler birlefltirilerek muharebe sahas›n›n gerçek 
zamanl› bir resmi oluflturulur. Gerekti¤inde elektro-optik 
ve optik (termal kamera, dürbün vs.) pasif gözetleme 
sistemlerinden de yararlan›labilen bu aflamada, savafl 
harekât merkezi taraf›ndan olas› bir hedef tespit edilmesi
halinde alarm durumuna geçilir.

2Tespit edilen cismin koordinatlar› ve belirlenen uçufl 
rotas› güdümlü mermiye yüklenir. Gemi hedefin 

istikametine göre en uygun at›fl konumunu al›r. Sistem 
emniyet konumundan ateflleme konumuna geçirilir
ve gemi komutan›n›n emriyle silah operatörü 

güdümlü mermiyi atefller. 

3Ateflleme sonras›nda belirli bir irtifaya yükselen güdümlü
mermi, seyir aflamas›nda kademeli olarak alçal›r 

ve belirlenen uçufl rotas›na uygun flekilde deniz seviyesinin
hemen üzerinde hedefe do¤ru yol al›r. Hedef platformun

uyar› sensörleri taraf›ndan tespit edilmemek için pasif uçufl
gerçeklefltiren güdümlü mermi, çarpmaya sadece saniyeler
kala kendi radar›n› açarak düflmana kilitlenir.

4 Son yaklaflmada düflman savunmas›n› aflmak için ani 
ve rast gele manevralar yapan güdümlü mermi, çarpma

yöntemine göre ya dalgalar›n birkaç metre üzerinden 
yan gövdeye çarpar ya da vurufl an›na yak›n yükselerek
üst güverteye dal›fl yapar. Baz› güdümlü mermiler çarpma
an›nda infilak etmek yerine, verilecek hasar› artt›rmak için

gövdenin içine nüfuz ettikten 
sonra infilak eder. Aktif radar 

güdüm sistemli güdümlü merminin 
çal›flma fleklinin anlat›ld›¤› bu noktada, 

uygulamada hedefe farkl› yönlerden yaklaflacak
flekilde programlanm›fl en az 2 adet güdümlü merminin
atefllenmesinin esas oldu¤u da belirtilmelidir. 2 adet 
güdümlü mermi atefllemedeki amaç; karfl› tedbir al›nmas›n›
zorlaflt›rmak, isabet ihtimalini artt›rmak ve güdümlü 
mermilerden birisi has›m taraf›ndan imha edilse bile görevi 
baflar›yla tamamlamakt›r. 

Türkiye’nin ‹mkân ve Kabiliyetleri
Dünyan›n say›l› askeri güçlerinden biri olan ve güdümlü mer-
milerin öneminin fark›na erken varan Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK), bu silah sistemlerini uzun y›llard›r envanterinde bu-
lundurmaktad›r. Halen Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n en-
vanterinde bulunan güdümlü mermiler; su üstü platformlar-
dan atefllenebilen RGM-84 Harpoon, MM-38 Exocet ve Pen-
guen Mk 1 ile donanma helikopterlerinden atefllenebilen Se-
a Skua’d›r. Ayr›ca güdümlü mermi olarak tasarlanmasa da,
donanma helikopterlerinin AGM-114 Hellfire ile Hava Kuvvet-
leri Komutanl›¤› uçaklar›n›n AGM-142 Popeye ve AGM-65 Ma-
verick füzeleri de bu amaçla kullan›labilecek olan di¤er sis-
temlerdir.
TSK, 2007 y›l› içerisinde donanman›n S-70B SEAHAWK heli-
kopterleri taraf›ndan kullan›lmak üzere, Norveç yap›m› Pen-
guen Mk 2 Mod 7 güdümlü mermilerinin sipariflini vermifltir.
Devam eden modernizasyon çal›flmalar› kapsam›nda, önü-
müzdeki dönemde benzeri yeni silah sistemlerinin tedarik
edilmesi de kuvvetle muhtemeldir.

Karfl› Tedbirler  
Güdümlü mermi taarruzuna maruz kalan gemiye yüzde 
100 kurtulma imkân› veren bir hava savunma sistemi henüz 
bulunmamaktad›r. Ancak hava savunma sistemleri kademeli bir
anlay›fl içerisinde kullan›ld›¤›nda, baflar›l› sonuçlar al›nabilmesi
mümkün olmaktad›r. Bu kapsamda, hava savunma füzeleri ve 
namlulu hava savunma sistemleri ile elektronik kar›flt›rma 
sistemlerinin birlikte kullan›lmas›, halen en yayg›n kullan›lan
çözümdür. Gemilerin tespit edilmesini zorlaflt›rmak için radar ve
k›z›l ötesi izini düflürmeye yönelik çal›flmalar da, bu kapsamda
düflünülmesi gereken bir baflka önlemdir.
Günümüzde güdümlü mermi taarruzuna maruz kalan bir geminin
karfl› tedbirler ile kurtulmas›na en iyi örneklerden birisi Birinci
Körfez Savafl›’nda yaflanm›flt›r. 25 fiubat 1991 tarihinde Kuveyt
k›y›lar›n›n hemen aç›¤›nda seyreden Amerikan Donanmas›’n›n USS
Missouri (BB-63) savafl gemisine, Irakl›lar taraf›ndan 2 adet Çin
yap›m› HY-2 Silkworm güdümlü mermisi atefllenmifltir. Bölgede
bulunan ‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’n›n Tip 42 S›n›f› HMS Gloucester
(D96) muhribi, taarruzu tespit etmifl ve derhal karfl› önlemleri 
devreye sokmufltur. Nitekim güdümlü mermilerden biri bilinmeyen
bir sebeple denize düflerken, ikinci füze Missouri’ye çarpmas›na
saniyeler kala Gloucester taraf›ndan atefllenen Sea Dart hava
savunma füzesiyle imha edilmifltir. Bu olay, ‹ngiliz Kraliyet
Donanmas›’n›n Falkland’›n ard›ndan dersini iyi çal›flt›¤›n› 
göstermektedir.

RBS-15 güdümlü mermileri ile
donat›lm›fl JAS 39 Gripen 
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So¤uk Savafl y›llar›nda Sovyet gemilerine karfl› geliflti-
rilen Harpoon, ilk olarak 1977 y›l›nda hizmete girmifl-

tir. Sistemin uçaklardan f›rlat›lan AGM-84, su üstü plat-
formlardan f›rlat›lan RGM-84 ve denizalt›lardan f›rlat›lan
UGM-84 modelleri bulunmaktad›r. Boeing, de¤iflen hare-
kât ihtiyaçlar› kapsam›nda Harpoon güdümlü mermisini
sürekli olarak modernize etmektedir. Yap›lan moderni-
zasyonlardan en dikkat çekici olanlardan birisi, sistemin
kara taarruz amaçl› olarak modifiye edilmesidir. JDAM ve
SLAM-ER programlar› kapsam›nda gelifltirilen alt sis-
temlerin entegre edilmesini kapsayan proje ile Harpoon,
k›y› fleridindeki taktik ve stratejik hedeflere karfl› da kul-
lan›labilecek duruma gelmifltir. Harpoon Blok 2 olarak
adland›r›lan ve Boeing’in kendi kaynaklar›yla gelifltirdi¤i
güdümlü mermiden Amerikan Donanmas› siparifl verme-
mifltir. Ancak Amerikan Donanmas›’n›n, en son versiyon
olan Harpoon Blok 3’ten alaca¤› öngörülmektedir.  Halen
gelifltirilme çal›flmalar› devam eden ve sat›htan ateflle-
nen modelinin 2011 y›l›nda harekâta haz›r olmas› bekle-
nen Harpoon Blok 3, baz› farklar içerse de genel olarak
Harpoon Blok 2 Program› kapsam›nda gelifltirilen sis-
temlerin kitler halinde Harpoon Blok 1C güdümlü mer-
milerine entegrasyonunu kapsamaktad›r. Envanterdeki
850 adet güdümlü merminin yenilenmesinin düflünüldü-
¤ü projede, güdümlü merminin menzilinin 125 km’nin
üzerinde olmas› öngörülmektedir. Harpoon, gerçek mu-
harebe flartlar›nda kulla-
n›lm›fl olmas› itibariyle
güvenilirli¤ini kan›tlam›fl
bir sistemdir. Bu yap›s›y-
la güdümlü mermi piya-
sas›n›n aran›lan bir ürü-
nü olan Harpoon, halen
aralar›nda Türk Deniz
Kuvvetleri’nin de yer ald›-
¤› 25 kullan›c› taraf›ndan
tercih edilmifltir.

Harpoon

K›y› sular›nda görev yapan su üstü platformlar›na karfl› etkili
olacak flekilde tasarlanan AS 34 Kormoran güdümlü mer-

misi, ilk olarak 1973 y›l›nda hizmete girmifltir. Almanya ve ‹tal-
ya taraf›ndan envantere al›nan sistem, bu ülkelerin F-104G
uçaklar›na önemli bir deniz taarruz kabiliyeti kazand›rm›flt›r.
De¤iflen harekât ihtiyaçlar› do¤rultusunda modernize edilen
Kormoran’›n üst versiyonu olan Kormoran 2’nin gelifltirme ça-
l›flmalar› ise 1991 y›l›nda tamamlanm›flt›r. Kormoran 2, daha
geliflmifl bir harp bafll›¤›, elektronik sistemler, gelifltirilmifl ak-
tif radar, elektronik karfl› tedbir sistemleri ve kat› yak›tl› roket
motoruyla donat›lm›flt›r. Kormoran 2, hedef seçim özelli¤iyle
pilot taraf›ndan görüfl alan›nda
bulunan hedeflerden herhangi
birine yönlendirilebilmektedir.
Ataletsel seyrüsefer sistemine
sahip olan güdümlü mermi,
uçaktan f›rlat›lmadan önce pilot
taraf›ndan hedefe kilitlenebildi-
¤i gibi, kendi aktif radar› saye-
sinde son yaklaflma faz›nda da
hedefe kilitlenebilmektedir.
Hâlihaz›rda Almanya ve ‹talya
taraf›ndan kullan›lan Kormoran
2, Tornado IDS uçaklar›n›n te-
mel su üstü taarruz silah›d›r.

Kormoran

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

RGM-84 Harpoon Blok 2

Boeing / ABD

3,84 m

0,914 m

340 mm

522 kg

2+ Mach

100 km

13 km

Kat› yak›tl› roket motoru 

ve turbojet motoru

222 kg yüksek infilakl›

Aktif radar

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Kormoran 2

MBB / Almanya ve Nord /

Fransa

4,4 m

1 m

344 mm

630 kg

0,95 Mach

55 km

-

Kat› yak›tl› roket motoru

220 kg yüksek infilakl›

Aktif radar

Çin Ordusu’nun ses üstü
h›zlara ulaflabilen güdüm-

lü mermi ihtiyac› çerçevesinde
1970’li y›llarda gelifltirilmeye
bafllanan C101, Çin’in bu alan-
da özgün olarak tasarlad›¤› ilk
güdümlü mermilerden biridir.
Su üstü platformlar›n yan›nda
havadan ve karadan da ateflle-
nebilen C101’in, sonraki y›llar-
da daha büyük olan C301 mo-
deli de gelifltirilmifltir. C101
(NATO kod ad› CSS-C-5 Sab-
bot), basit yap›s› ve 300 kg’lik
güçlü harp bafll›¤› ile dikkat
çekmektedir. ‹tki sistemi 2
adet s›v› yak›tl› ramjet motoru
ve görevlerini tamamlad›ktan
sonra gövdeden ayr›lan 2 adet
kat› yak›tl› yard›mc› itki siste-
minden oluflan C101’in sürati,
bu sayede ses h›z›n›n 2 kat›na
ulaflabilmektedir. Önceden
programlanan bir rotada 50 m
irtifada hedefine do¤ru seyrini
gerçeklefltiren C101, son yak-
laflma safhas›nda hedefe yak-

lafl›k 3 km kala 5 m’ye kadar
alçal›r. Daha sonra aktif rada-
r›n› çal›flt›ran güdümlü mermi,
hedefinin su çizgisindeki bir
noktas›na do¤ru taarruz eder.
Çin, bu güdümlü mermiyi ihraç
etmek için de çal›flmalar yü-
rütmektedir.

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

C301

CPMIEC / Çin

9,85 m

2,24 m

760 mm

3400 kg

2 Mach

180 km

-

Kat› yak›tl› roket motoru ve

ramjet motoru

512 kg yüksek infilakl›

Aktif radar

C101 / C301
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Çin’in hava konufllu ilk
güdümlü mermisi olan

YJ-6 (NATO kod ad› CAS-1
Kraken, ihracat ismi: C601),
HY-2 (C201) üzerinden
1960’lar›n ortalar›nda gelifl-
tirilmeye bafllanm›fl; ancak
Çin Kültür Devrimi’nin de et-
kisiyle 1986 y›l›nda hizmete
al›nabilmifltir. Rus bombar-
d›man uça¤› Tu-16 üzerin-
den gelifltirilen H-6A’n›n bu

güdümlü mermilerin kulla-
n›m› için özel olarak modifi-
ye edilmifl H-6D modeli ta-
raf›ndan kullan›lan C601,
seyir uçuflu s›ras›nda atalet-
sel seyrüsefer sistemini kul-
lanmaktad›r. Son yaklaflma

safhas›nda ise monopulse
aktif radar›n› devreye sokan
güdümlü mermi, bu sayede
deniz seviyesine yak›n uçtu-
¤unda dalgalar›n yaratt›¤›
etki ve hedef taraf›ndan ya-
p›lan elektronik kar›flt›rma-
lardan en az düzeyde etki-
lenmektedir. Say›sal kontrol
sistemine sahip olan bu gü-
dümlü merminin elektro op-
tik güdüm sistemine sahip
kara taarruz modeli de ge-
lifltirilmifltir.

C601

Sahip oldu¤u 300 km’lik
menzil ile dikkat çeken

YJ-62 (‹hracat ismi: C602)
güdümlü mermisi ilk kez,
2006 y›l›nda düzenlenen
Zhuhai Hava Gösterisi s›ra-
s›nda görücüye ç›kar›lm›fl-
t›r. ‹hracat versiyonunda
menzili 280 km ile s›n›rlan-
d›r›lan güdümlü mermi, tur-
bojet motor ile donat›lm›fl-
t›r. C602, gemi konufllu ve
araç üzerine yerlefltirilmifl
bir rampa üzerinden kara konufllu olarak atefllenebilir. F›r-
lat›ld›ktan sonraki seyrini üzerindeki ataletsel seyrüsefer
sistemini kullanarak 30 m irtifada gerçeklefltiren C602, son
yaklaflma safhas›nda 40 km menzili olan ve ±40° aral›¤›nda
tarama yapabilen radar›n› açarak hedefine taarruz eder.
Güdümlü merminin frekans atlama özelli¤i bulunan radar›,
C602’nin elektronik kar›flt›rmaya karfl› önemli ölçüde daya-

n›kl› olmas›n› sa¤lamaktad›r. Küresel konumland›rma sis-
temi (GPS) ile de donat›labilen güdümlü mermi, böylelikle
kara hedeflerine karfl› da etkili olabilmektedir. C602’nin
z›rh delici harp bafll›¤›, 3 safhal› güvenlik mekanizmas› bu-
lunan geciktirmeli tapas› sayesinde hedefin içine nüfuz
ederek infilak etmektedir. D›fl pazara da sunulan C602’nin
henüz Çin d›fl›nda kullan›c›s› bulunmamaktad›r.

C602

Çin’de düzenlenen Zhu-
hai Hava Gösterisi s›ra-

s›nda ilk kez tan›t›m› yap›-
lan C701, hava konufllu ola-
rak da atefllenebilen hafif
bir güdümlü mermidir.
2000 y›l›nda kara konufllu
bir rampadan at›fl deneme-
si gerçeklefltirilen C701,
bot ve hafif s›n›ftaki savafl
gemilerine de yerlefltirile-
bilmektedir. Kat› yak›tl› itki
sistemine sahip olan ve ses
h›z›n›n alt›nda seyreden
güdümlü mermi, elektro-
optik, k›z›l ötesi ve radar
güdüm bafll›klar› ile dona-
t›labilmektedir. Gövdenin
arka taraf›na konumland›-
r›lm›fl, uç k›s›mlar›nda ha-
reket edebilen delta kanat-

ç›klar bulunan 4 adet kana-
d›n yan›nda kuyruktaki 4
adet kanatç›k, güdümlü
merminin manevra kabili-
yetinin yüksek oldu¤una
iflaret etmektedir. At-unut
prensibiyle kullan›labilen
C701, veri ba¤lant›s› yolu
ile de hedefe yönlendirile-
bilmektedir. Seyir irtifas›
ise 15 ila 20 m aras›ndad›r.

C701’in üreticisi China Pre-
cision Machinery Import
Export Co (CPMIEC), gü-
dümlü merminin elektro-
nik kar›flt›rmaya dayan›kl›
oldu¤unu belirtmektedir.
29 kg’lik savafl bafll›¤› ile
sadece hafif s›n›ftaki he-
deflere karfl› etkili olabilen
C701, ‹ran taraf›ndan da
kullan›lmaktad›r.

C701

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

C601

CPMIEC / Çin

7,1 m

2,4 m

760 mm

2440 kg

0,9 Mach

100 km

-

S›v› yak›tl› roket motoru

513 kg yüksek infilakl›, 

geciktirmeli, yar› z›rh delici

Aktif radar

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

C701

CPMIEC / Çin

2,507 m

0,587 m

180 mm

100 kg

0,8 Mach

15 km

-

Kat› yak›tl› roket motoru

29 kg yüksek infilakl›, 

yar› z›rh delici (SAP)

Elektro-optik

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

C602

CPMIEC / Çin

6,1 m

2,9 m

540 mm

1140 kg

0,8 Mach

280 km

40 km

Kat› yak›tl› roket motoru ve

turbojet motor

300 kg yüksek infilakl›, 

z›rh delici

Aktif radar
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Çin Hava Kuvvetleri’nin
hava konufllu güdümlü

mermi ihtiyac› kapsam›nda
1970’li y›llarda bafllat›lan
çal›flmalar sonucunda gelifl-
tirilen C801, daha sonra ge-
mi ve kara konufllu modelle-
ri de bulunan çok amaçl› bir
güdümlü mermiye dönüfltü-
rülmüfltür. Çin’in bir dönem
Fransa’dan sa¤lad›¤› Exocet
güdümlü mermisi ile benzer
özelliklere sahiptir. Kat›
yak›tl› roket motoruna sahip
olan C801, ses alt› h›zlarda
seyrini gerçeklefltirmekte-
dir. At-unut prensibiyle çal›-
flan C801, atefllendikten
sonra 20 m irtifada hedefine
do¤ru seyretmekte, kendi
radar›n› çal›flt›rd›¤› son yak-
laflma safhas›nda ise 5 ila 7

m irtifaya alçalmaktad›r.
Elektronik kar›flt›rmaya kar-
fl› dayan›kl› olan C801, hedef
gemiye gövde alt›ndan çarp-
mak üzere programlanm›fl-
t›r. Havadan at›lan modeli
C801K olarak adland›r›lan
bu güdümlü mermi, Çin’in
yan› s›ra ‹ran, Kuzey Kore ve
Tayland taraf›ndan da tercih
edilmifltir.

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

C801

CPMIEC / Çin

5,814 m

1,18 m

360 mm

815 kg

0,9 Mach

40 km

8 km

Kat› yak›tl› roket motoru

165 kg yüksek infilakl›

Aktif radar

C801

‹srail’in Gabriel güdümlü
mermisinin lisanss›z kop-

yas› olan HY-1’i temel alan
HY-2 (NATO kod ad› Seer-
sucker) güdümlü mermisi,
Çin taraf›ndan 1965 y›l›nda
gelifltirilmeye bafllanm›flt›r.

K›y› savunmas›nda kullan›l-
mas› amaçl› gelifltirilen kara
konufllu bu sistem, ancak
1980’li y›llar›n bafllar›nda
hizmete girebilmifltir. HY-
1’den daha küçük bir harp
bafll›¤›na sahip olan HY-
2’nin, bu sayede daha fazla
yak›t tafl›yabildi¤i için men-

zili artm›flt›r. Seyir s›ras›nda
ataletsel seyrüsefer siste-
mini, son yaklaflma faz›nda
da aktif radar›n› kullanan
HY-2’nin; A, B, C ve G mo-
delleri mevcuttur. Bunlar-
dan A modeli son yaklaflma
safhas›nda pasif k›z›l ötesi
taray›c›s› kullanmaktad›r.

Radyo altimetresi yard›m›yla
30-50 m irtifada seyredebi-
len G modeli ise son yaklafl-
ma faz›nda daha etkili sak›n-
ma manevralar› yapabil-
mektedir. HY-2 güdümlü
mermisi, üreticisi Çin’in yan›
s›ra Bangladefl ve ‹ran tara-
f›ndan da kullan›lmaktad›r.

HY-2

Çin’in önemli bir ihracat baflar›s› yakalayan C801 güdüm-
lü mermisi ile büyük benzerlik gösteren C802 (NATO kod

ad› CSS-N-8 Saccade), itki sistemi ile öncülünden farkl›lafl-
maktad›r. Turbojet motora sahip C802, bu sayede C801’in
yaklafl›k 3 kat› daha uzun menzillere ulaflabilmektedir. Her
türlü hava koflulunda görev yapabilen güdümlü mermi, at-
unut prensibiyle çal›flmaktad›r. C802; deniz, hava (C802K) ve
kara platformlar›ndan atefllenebilmektedir. F›rlat›ld›ktan
sonraki seyrini 20 ila 30 m irtifa aral›¤›nda gerçeklefltiren
C802, son yaklaflma safhas›n-
da 5 ila 7 m’ye alçalmakta;
akabinde de aktif radar› ile
tespit etti¤i gemiye taarruz
etmektedir. C802’nin elek-
tronik kar›flt›rmaya karfl› da-
yan›kl› oldu¤u da belirtil-
mektedir. Müflterileri ara-
s›nda Çin’in güdümlü mermi
alan›ndaki sad›k müflterile-
rinden biri olan komflumuz
‹ran’›n yan› s›ra Bangladefl,
Myanmar ve Pakistan bulun-
maktad›r.

C802

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

C802

CPMIEC / Çin

6,39 m

1,18 m

360 mm

715 kg

0,9 Mach

120 km

15 km

Kat› yak›tl› roket motoru ve

turbojet motoru

165 kg yüksek infilakl›

Aktif radar

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

HY-2

CPMIEC / Çin

7,36 m

2,75 m

760 mm

3000 kg

0,9 Mach

95 km

-

S›v› yak›tl› roket motoru

513 kg yüksek infilakl›

Aktif radar veya IR (HY-2A)
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Hafif su üstü platformla-

r›na karfl› kullan›lmak

üzere tasarlanan ve ticari

anlamda önemli bir baflar›

elde eden AS 12 güdümlü

mermisinin yerine geliflti-

rilen AS 15TT, ilk olarak

1985 y›l›nda hizmete gir-

mifltir. Öncelikli olarak he-

likopterlerden atefllenecek

flekilde tasarlanan sistem,

k›y› savunma amaçl› olarak

hafif su üstü platformlara

da konuflland›r›labilmekte-

dir. Atefllendikten sonra

dalgalar›n hemen üzerinde

seyrini gerçeklefltiren AS

15TT, helikoptere konufl-

land›r›lm›fl ayd›nlatma ra-

dar› sayesinde hedefe kilit-

lenmektedir. AS 15TT, sa-

dece Suudi Arabistan Kra-

liyet Donanmas› taraf›ndan

hizmete al›nm›flt›r. Bu ülke

donanmas›n›n AS 365 Da-

uphin helikopterlerine ko-

nuflland›r›lan AS 15TT, Bi-

rinci Körfez Savafl›’nda Irak

karakol botlar›na karfl›

kullan›lm›flt›r.

AS 15TT

Arjantin ile ‹ngiltere aras›nda 1982 y›l›nda gerçekleflen
Falkland Savafl›’nda gösterdi¤i üstün performansla y›ld›z›

parlayan Exocet güdümlü mermisinin seri üretimine 1974 y›-
l›nda bafllanm›flt›r. Exocet’in uçaklardan f›rlat›lan AM-39, su
üstü platformlardan f›rlat›lan MM-38 ve denizalt›lardan f›rla-
t›lan SM-39 modelleri bulunmaktad›r. Güdümlü merminin en
büyük özelli¤i, deniz seviyesine çok yak›n bir irtifada seyrede-
rek hedefe önceden programlanm›fl bir rotada yaklaflmas› ve
çarpmaya az bir süre kala kendi radar›n› açarak hedefe kilit-
lenmesidir. Nitekim Exocet, dalgalar›n 2 m üzerinden hedefe
çarpmakta ve gövdeye nüfuz ettikten sonra infilak etmekte-
dir. MBDA, de¤iflen harekât ihtiyaçlar› kapsam›nda Exocet’i
sürekli olarak iyilefltirmelere tabi tutmufltur. Son model olan
MM-40; daha uzun menzile, geliflmifl bilgisayar sistemine ve
hedefe daha geç kilitlenmeye imkan veren bir radara sahip-
tir. MBDA, MM-40 güdümlü mermisinin kara taarruz kabili-
yetine sahip Blok 3 versiyonunu da gelifltirmifltir. GPS güdüm
sistemi ile desteklenen bu güdümlü mermi, 180 km’lik etkili
menzile sahiptir. Uzun menziliyle k›y› fleridine yak›n noktalar-
da bulunan tüm taktik ve stratejik hedefleri atefl alt›na alabi-
len MM-40 Blok 3, donanmalar›n vurufl gücünü önemli ölçü-

de artt›rmaktad›r. Gerçek muharebe flartlar›nda gösterdi¤i
üstün performansla güdümlü mermiler içerisinde hakl› bir
üne sahip olan Exocet, halen 33 ülkenin donanmas›nda hiz-
met vermektedir. Türk Deniz Kuvvetleri’nin Fransa’dan
transfer etti¤i Burak s›n›f›
korvetleri, Exocet MM-38 gü-
dümlü mermisi ile donat›l-
m›flt›r.

Exocet

©
E
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Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

AS 15TT

MBDA / Fransa

2,16 m

0,53 m

184 mm

96 kg

0,82 Mach

15 km

3 km

Kat› yak›tl› roket motoru

29,7 kg yüksek infilakl›

Platformdan radar ile kumanda

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

MM-38 Exocet

Aérospatiale  (bugün MBDA)  

/ Fransa

5,2 m

1 m

348 mm

750 kg

0,93 Mach

42 km

-

Kat› yak›tl› roket motoru

165 kg, yar› z›rh delici

Aktif radar
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Hindistan ve Rusya’n›n
ortak çal›flmas›yla ge-

lifltirilen BrahMos, Rus yap›-
m› SS-N-26 (P-800 Oniks)
güdümlü mermisi temel al›-
narak tasarlanm›flt›r. ‹smini
Brahmaputra ve Moskova
nehirlerinden alan Brah-
Mos, f›rlat›l›fl ve sonras›nda-
ki ivmelenme esnas›nda ka-
t› yak›tl› itki sistemini kulla-
n›rken, seyir halinde s›v› ya-
k›tl› ramjet itki sistemini
kullanmakta; böylece yakla-
fl›k 2,8 Mach’l›k seyir h›z›na
ulaflabilmektedir. Su üstü
platformlar, denizalt›lar, ha-
va araçlar› ve kara platform-
lar› taraf›ndan atefllenebilen

ve at-unut prensibiyle çal›-
flan BrahMos, radara yaka-
lanma riskini en aza indire-
cek flekilde tasarlanm›flt›r.
Ataletsel seyrüsefer siste-
mine sahip olan, son yaklafl-

ma faz›nda ise aktif radar›n›
kullanan BrahMos, yap›lan
testlerde temsili hedefleri
baflar›yla imha etmifltir.
BrahMos’un Hindistan ve
Rusya d›fl›ndaki üçüncü ül-

kelere sat›lmas› da planlan-
maktad›r. BrahMos’un 5
Mach’›n üzerindeki h›zlarda
seyredebilecek hipersonik
modelinin ise gelifltirme ça-
l›flmalar› devam etmektedir.

BrahMos

‹ngiliz Ordusu’nun
uçak ve helikopter-

lerden atefllenebile-
cek bir güdümlü mer-
mi talebi do¤rultusun-
da gelifltirilen sistem,
1985 y›l›nda hizmete
girmifltir. ‹ngiliz Krali-
yet Hava Kuvvetleri’nin Tornado IDS ve ‹ngiliz Kraliyet Donan-
mas›’n›n Sea Harrier uçaklar› taraf›ndan f›rlat›labilen Sea
Eagle, uzun menzili ve Bat›l› sistemler için a¤›r olarak nite-
lendirilebilecek harp bafll›¤› ile dikkat çekmektedir. Aktif ra-

dar güdüm sistemine sahip
olan Sea Eagle, önceden
programlanm›fl bir rotada
seyretmektedir. Seyrinin son
yaklaflma safhas›nda radar›-
n› açarak hedefine kilitlenen
Sea Eagle, bu yap›s›yla düfl-
man radarlar› taraf›ndan ol-
dukça zor tespit edilebilmek-
tedir. Bugüne kadar 800’den
fazla üretilen Sea Eagle, ‹n-
giltere d›fl›nda Hindistan ve
Suudi Arabistan taraf›ndan
da hizmete al›nm›flt›r.

Sea Eagle

Hafif deniz hedeflerine
karfl› kullan›lmak üze-

re gelifltirilen Sea Skua, ilk
olarak 1982 y›l›nda hizme-
te girmifltir. Öncelikli ola-
rak helikopterlerden atefl-
lenecek flekilde tasarla-
nan Sea Skua, hücumbot
benzeri hafif su üstü plat-
formlar ve karaya konufl-
land›r›lm›fl rampalardan
da f›rlat›labilmektedir.
Atefllendikten sonra deniz
seviyesine çok yak›n bir ir-
tifada uçan sistem, otoma-
tik pilotu sayesinde önce-
den belirlenmifl rotada
seyrederek hedefini bul-
maktad›r. Son yaklaflma
safhas›nda yar› aktif rada-
r›n› kullanarak hedefe ki-
litlenen Sea Skua, hedef

platforma önceden prog-
ramlanabilen farkl› aç›lar-
da çarpmaktad›r. Sea Sku-
a, Falkland ve Birinci Kör-
fez Savafl› s›ras›nda kulla-
n›lm›fl güvenilir bir sis-
temdir. Türk Deniz Kuvvet-
leri’nin AB-212 helikopter-
leri de Sea Skua güdümlü
mermisi ile donat›lm›flt›r.

Sea Skua

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Sea Skua

BAe Dynamics (bugün MBDA) /

‹ngiltere

2,5 m

0,72 m

250 mm

147 kg

0,8 Mach

15 km

-

Kat› yak›tl› roket motoru

35 kg z›rh delici

Yar› aktif radar

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Sea Eagle

BAe Dynamics (bugün MBDA) /

‹ngiltere

4,14 m

1,2 m

400 mm

600 kg

0,85 Mach

110 km

-

Turbojet motoru

230 kg yüksek infilakl›, 

z›rh delici

Aktif radar

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

BrahMos

BrahMos Aerospace / 

Hindistan - Rusya

8,4 m

-

600 mm

3000 kg

2,5+ Mach

290 km

-

Kat› yak›tl› roket motoru ve

ramjet motoru

200 kg yüksek infilakl› 

Aktif radar
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‹srail Deniz Kuvvetleri
için gelifltirilen Gabri-

el güdümlü mermisi,
1973 y›l›nda hizmete
girmifltir. Ayn› y›l yafla-
nan Yom Kippur Sava-
fl›’nda ‹srail hücumbot-
lar› taraf›ndan yo¤un olarak kullan›lan Gabriel, çok say›da
Arap savafl gemisini muharebe d›fl› b›rakarak etkinli¤ini ka-
n›tlam›flt›r. Atefllendikten sonra yaklafl›k 100 m irtifaya yük-
selen Gabriel, kademeli olarak alçalmakta ve normal uçufl
esnas›nda deniz yüzeyinin yaklafl›k 20 m üzerinde seyret-
mektedir. Son yaklaflma faz›nda dalgalar›n hemen üzerine
inen Gabriel, hedef platformun güvertesine yan taraf›ndan

çarpmaktad›r. Gabriel, de¤iflen harekât ihtiyaçlar› kapsa-
m›nda sürekli olarak iyilefltirmelere tabi tutulmufltur. Gü-
dümlü merminin Mk 1 ve Mk
2 versiyonlar› yar› aktif radar
güdümlüdür. Mk 3 ve en son
versiyon olan Mk 4 ise aktif
radar güdümlüdür. Gabriel,
‹srail d›fl›nda çok say›da ya-
banc› ülke taraf›ndan envan-
tere al›nm›flt›r. Ayr›ca Tay-
van’›n Hsiung Feng-1 ve Gü-
ney Afrika Cumhuriyeti’nin
Skorpion güdümlü mermileri
de Gabriel Mk 2 temel al›na-
rak gelifltirilmifltir.

Gabriel

‹sveç Donanmas›’n›n hare-
kat ihtiyaçlar› do¤rultu-

sunda gelifltirilmeye baflla-
nan RBS15, 1985 y›l›nda
hizmete girmifltir. Sistemin
su üstü platformlardan at›-

lan versiyonu RBS15M, k›y›
savunma bataryalar›ndan
at›lan versiyonu RBS15K,
hava platformlar›ndan at›-
lan versiyonu RBS15F, d›fl
pazarlar için üretilen versi-
yonu ise RBS15D olarak ad-
land›r›lmaktad›r. F›rlat›l-

d›ktan sonra yard›mc› itki
sistemleri gövdesinden ay-
r›lan RBS15, uçufl esnas›n-
da sürekli olarak kendisine
aktar›lan bilgiler do¤rultu-
sunda rotas›n› çizmektedir.
Nitekim aktif radar güdüm
sistemli RBS15, f›rlat›ld›k-
tan sonra kademeli olarak
alçalmakta ve son yaklafl-
ma faz›nda yükselerek he-
defin üst güvertesine taar-
ruz etmektedir. Güdümlü
merminin en son versiyonu
olan RBS15 Mk 3, artt›r›lm›fl
menzili ve kara hedeflerine
karfl› taarruz kabiliyeti ile
dikkat çekmektedir. RBS15,
‹sveç d›fl›nda Almanya, Fin-
landiya, H›rvatistan ve Po-
lonya taraf›ndan da kulla-
n›lmaktad›r.

Sistel taraf›ndan 1960’lar›n
sonuna do¤ru Nettuno ad›

alt›nda gelifltirilmeye baflla-
nan Sea Killer’›n Mk 2 versi-
yonu, ‹ran ve Libya donanma-
lar› taraf›ndan kullan›lm›flt›r.
Ayn› güdümlü merminin üze-
rinde helikopterlerden atefl-
lenmesine olanak verecek
flekilde yap›lan düzenleme-
lerden sonra ise ‹talyan Do-
nanmas› taraf›ndan Marte
Mk 1 ad› alt›nda hizmete al›nm›flt›r. Bu güdümlü merminin Mk
2 versiyonu ise Otobreda (bugün MBDA) taraf›ndan gelifltiril-
mifltir. Helikopterlerden atefllenen S, uçaklardan atefllenen A
ve su üstü platformlardan atefllenen N modeli bulunan orta
menzilli Marte Mk 2’nin aerodinamik yap›s› üzerinde; sürtün-
menin azalt›l›p, h›z›n ve manevra kabiliyetinin artt›r›lmas› için
birtak›m de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. N ve S modellerinde at-unut

özelli¤i bulunan Marte Mk 2, son yaklaflma faz›nda kulland›¤›
radar›yla elektronik kar›flt›rmalara karfl› daha dayan›kl› bir ya-
p›ya kavuflturulmufltur. AB-212, AW101 (EH101 Merlin), NH90
ve SH-3D helikopterleriyle uyumlu olan Marte Mk 2 günümüz-
de yaln›zca ‹talya taraf›ndan kullan›lsa da, güdümlü merminin
daha eski modeli olan Mk 1; Libya, ‹ran, ‹talya, Peru ve Vene-
zuela taraf›ndan envanterde tutulmaktad›r.

Marte

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

RBS15 Mk3

Saab Bofors / ‹sveç

4,35 m

1,4 m

500 mm

630 kg

0,9 Mach

200 km

-

Kat› yak›tl› roket motoru 

ve turbojet motoru

250 kg z›rh delici

Aktif radar

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Marte Mk 2A

OTOBreda (bugün MBDA) 

/ ‹talya 

3,9 m

0,984 m

316 mm

260 kg

0,9 Mach

20 km

2 km

Kat› yak›tl› roket motoru

70 kg z›rh delici

Aktif radar

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Gabriel Mk I

IAI / ‹srail

3,35 m

1,385 m

325 mm

400 kg

0,65 Mach

20 km

5 km

Kat› yak›tl› roket motoru

180 kg yüksek infilakl›

Yar› aktif radar

RBS15
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Fransa ve ‹talya ortakl›¤›y-
la 1969 y›l›nda gelifltiril-

meye bafllanan Otomat Mk
1, 1976 y›l›nda Teseo Mk 1
ad›yla ‹talyan Donanma-
s›’nda göreve bafllam›flt›r.
Hizmete girdi¤i ilk dönem-
den itibaren sürekli iyilefltir-
melere tabi tutulan sistemin
en son versiyonu, su üstü
platformlara ilave olarak
kara hedeflerine taarruz ka-
biliyetine de sahip olan Mk 2
Blok IV’tür. Otomat, son yak-
laflma faz›nda yaklafl›k 10 m
irtifada seyretmekte ve
çarpmadan hemen önce
yaklafl›k 200 m yüksekli¤e
ç›karak hedef geminin üst
güvertesine dal›fl yapmakta-
d›r. Sistemin en dikkat çeki-
ci özelliklerinden birisi ise,
atefllendikten sonra 200 de-

recelik dönüfl yaparak hede-
fine ulaflabilmesi ve böylece
do¤rudan hedefe karfl› po-
zisyon alma mecburiyetini
ortadan kald›rmas›d›r. Oto-
mat, su üstü platformlar d›-
fl›nda kara konufllu rampa-
lardan da atefllenebilmekte-
dir. Sistem, halen 11 ülkenin
100 civar›nda su üstü plat-
formunda konuflland›r›lm›fl
bulunmaktad›r.

Otomat

Japonya’n›n kendi imkânlar›yla gelifltirdi¤i ilk havadan
sat›ha güdümlü mermi olan ASM-1’in (Tip 80) tasar›m

çal›flmalar›na 1973 y›l›nda bafllanm›flt›r. 1980’li y›llar›n ba-
fl›ndan itibaren Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri’nin
(JASDF) F-1, F-2 ve F-4J uçaklar› taraf›ndan kullan›lmaya
bafllanan ASM-1, seyir uçuflunu ataletsel seyrüsefer siste-
miyle yapmakta ve son yaklaflma safhas›nda da aktif rada-
r›yla hedefine kilitlenmektedir. Sonraki y›llarda, ASM-1’in
k›y› bölgelerindeki kara platformlar›ndan gemilere taarruz
amac›yla Tip 88 ya da SSM-1 olarak adland›r›lan kara ko-
nufllu versiyonu, P-3C Orion
deniz karakol uçaklar›nda
kullan›lmas› amac›yla ise
Tip 91 olarak da bilinen
ASM-1C versiyonu, Japon
Deniz Öz Savunma Kuvvet-
leri’ndeki Harpoon’lar›n ye-
rini alacak bir güdümlü
mermiye ihtiyaç duyulmas›
üzerine ise SSM-1’in B mo-
deli gelifltirilmifltir. Mitsu-
bishi Heavy Industries imza-
l› bu güdümlü mermiler,
yaln›zca Japonya taraf›ndan
kullan›lmaktad›r.

ASM-1

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Otomat Mk I

MBDA / ‹talya

4,46 m

1,35 m

460 mm

770 kg

0,9 Mach

60 km

6 km

Turbojet motoru

210 kg yüksek infilakl›

Aktif radar

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

ASM-1

Mitsubishi Heavy Industries /

Japonya

4 m

1,02 m

340 mm

640 kg

1 Mach

50 km

-

Kat› yak›tl› roket motoru

150 kg yüksek infilakl› 

z›rh delici

Aktif radar

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

ASM-2

Mitsubishi Heavy Industries /

Japonya

4,1 m

0,9 m

350 mm

520 kg

0,9 Mach

100 km

-

Kat› yak›tl› roket motoru ve

turbojet motoru

150-225 kg yüksek infilakl› 

z›rh delici

IIR

Gemi konufllu bir güdümlü mermi olan Type 88’in teknolo-
jisi üzerinden gelifltirilen hava konufllu ASM-2 (Tip 93),

1980’lerin ortalar›nda gelifltirilmeye bafllanm›fl ve 1998’de
kullan›ma girmifltir. Yine hava konufllu Type 80’den daha
uzun menzile sahip olan ASM-2, boyut olarak Tip 80’den da-

ha küçük olsa da güdüm sistemi teknolojisi bak›m›ndan daha
geliflmifltir. Seyir uçuflu s›ras›nda ataletsel seyrüsefer siste-
mini kullanan ASM-2, son yaklaflma safhas›nda hedefine ki-
litlenmek için aktif radar›n› devreye sokan öncülünün aksine
pasif k›z›l ötesi görüntüleme (IIR) güdüm sistemini kullan-
maktad›r. F-1, F-2, F-15J ve P-3C uçaklar›na konuflland›r›lan
ASM-2, yaln›zca Japonya taraf›ndan kullan›lmaktad›r.

ASM-2
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Norveç Donanmas› ve
Kongsberg taraf›ndan

Penguin güdümlü mermisi-
nin yerini almas› amac›yla
1996 y›l›nda gelifltirilmeye
bafllanan ve halen at›fl test-
leri devam eden Naval Stri-
ke Missile (NSM); uçaklar,
helikopterler, hücumbot
benzeri h›zl› su üstü plat-
formlar›, f›rkateynler ve k›y›
bataryalar› taraf›ndan kul-
lan›labilecek flekilde tasar-
lanm›flt›r. Tamamen pasif
k›z›l ötesi görüntülemeye
(IIR) dayal› bir taray›c›ya sa-
hip olan ve kompozit malze-

melerin yo¤un olarak kulla-
n›lmas› ve gövde tasar›m›-
n›n görünmezlik özelli¤ini
destekleyecek flekilde ya-
p›lmas› sonucu radarlar ta-
raf›ndan tespit edilme ihti-
mali düflürülen NSM gü-
dümlü mermisi, kendisine
uygulanacak karfl› tedbirle-
re karfl› da oldukça daya-
n›kl›d›r. Hedef tan›mlama
sistemi sayesinde yanl›fl

hedef vurma riski neredey-
se ortadan kald›r›lan NSM,
hem kara hem de su üstü
hedeflere karfl› kullan›labil-
mektedir. ‹lk olarak Norveç
Donanmas›’nda görev ya-
pan Fridtjof Nansen s›n›f›
f›rkateynlere ve Skjold s›n›f›
karakol botlar›na konufllan-
d›r›lmas› planlanan bu gü-
dümlü mermiler, Polonya
Donanmas› taraf›ndan da

siparifl edilmifltir. NSM’nin
bafllang›ç seri üretim an-
laflmas› 2007 y›l›nda imza-
lanm›flt›r.

NSM

Bat›’n›n ilk güdümlü mermisi olan Penguin, 1972 y›l›nda
Norveç Kraliyet Donanmas›’nda göreve bafllam›flt›r.

Seyir uçuflu esnas›nda otomatik pilotunu kullanan sistem,
son yaklaflma faz›nda k›z›l ötesi güdüm sistemiyle hedefe
kilitlenmekte ve su üstü platformun en s›cak bölgesine
çarparak infilak etmektedir. Hizmete girdi¤i ilk y›llardan

itibaren modernize edilen
Penguin’in, uçaklar taraf›n-
dan kullan›labilen Mk3 ve su
üstü platformlar›n yan› s›ra
helikopterler taraf›ndan kul-
lan›labilen Mk2 Mod7 versi-
yonlar› gelifltirilmifltir. Hâli-
haz›rda Penguin güdümlü
mermisini kullanan ülkeler;
ABD, Avustralya, Brezilya,
Güney Afrika, ‹spanya, ‹sveç,
Norveç ve Yunanistan’d›r.
Türk Deniz Kuvvetleri’nin

Kartal s›n›f› hücumbotlar› da Penguin ile donat›lm›flt›r. Ay-
r›ca Türkiye de, 2007 y›l›nda S-70B Seahawk helikopterle-
rinde kullan›lmak üzere, en son versiyon olan Mk2 Mod7
al›m›na karar vermifltir.

Penguin

Amerikan Donanmas›’na
ait uçak gemilerinin olufl-

turdu¤u tehdide karfl› uzun
menzilli güdümlü mermiler-
le taarruz stratejisini geliflti-
ren Ruslar, 1960’l› y›llar›n or-
talar›nda havadan atefllene-
bilen Kh-22 Burya’n›n (NATO
kod ad› AS-4 Kitchen) ilk mo-
dellerini hizmete alm›flt›r.

Kh-20 (NATO kod ad› AS-3
Kangaroo) güdümlü mermi-
lerinin yerini alan Kh-22’nin,
Kh-22NA (AS-4A), Kh-22MP
(AS-4B) ve Kh-22N (AS-4C)
modelleri sonraki y›llarda K›-
z›l Ordu’nun envanterine gir-
mifltir. ‹lk modelleri Tu-16
bombard›man uçaklar›ndan
atefllenebilen Kh-22’ler, da-
ha sonra Tu-22 ve Tu-95’ler
taraf›ndan da tafl›nmaya bafl-

lanm›flt›r. ‹hracat modeli ise
Kh-22E olarak adland›r›l-
maktad›r. Ses üstü h›zlarda
uçabilen bir güdümlü mermi
olan Kh-22, s›v› yak›tl› itki
sistemine sahiptir. F›rlat›l-
d›ktan sonra ataletsel seyrü-
sefer sistemini kullanarak
hedefine ulaflan Kh-22, dal›-
fla geçti¤i son safhada yar›
aktif radar güdüm sistemi ile
hedef gemiyi bulur. Çukur

imla hakk› özelli¤inde imal
edilmifl yüksek patlay›c›l›
harp bafll›¤› tafl›yan Kh-22,
nükleer bafll›k ile de donat›-
labilmektedir.

Kh-22

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Penguin Mk2 Mod 7

Kongsberg / Norveç

3 m

1,4 m

280 mm

385 kg

0,7 Mach

34 km

2,5 km

Kat› yak›tl› roket motoru

120 kg z›rh delici

IR

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Kh-22

Raduga Tasar›m Bürosu /

Rusya

11,65 m

3 m

920 mm

5365 kg

2,5+ Mach

400 km

-

S›v› yak›tl› roket motoru

900 kg yüksek infilakl› 

veya nükleer

Yar› aktif radar

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

NSM

Kongsberg / Norveç

3,95 m

1,4 m

0,6 m (yükseklik) 

/ 0,69 m (genifllik)

412 kg

0,90 Mach

150+ km

-

Kat› yak›tl› roket motoru ve

turbojet motoru

120 kg yüksek infilakl›

IIR
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Mevcut sistem-
lerin yetersiz

kalmas› üzerine
Chelomei Tasar›m
Bürosu taraf›ndan
1969 y›l›nda P-500
Bazalt (NATO kod
ad› SS-N-12 Sand-
box) üzerinden ge-
lifltirilmeye baflla-
nan P-700 Granit (NATO kod ad› SS-N-19 Shipwreck), 1983
y›l›nda hizmete girmifltir. Seyir uçuflu esnas›nda ataletsel
seyrüsefer sistemi, son yaklaflma faz›nda da k›z›l ötesi ve
aktif ya da pasif radar kullanan Granit, öncülü Bazalt’tan
daha geliflmifl bir güdüm sistemine sahiptir. Salvo at›fl›yla
f›rlat›ld›klar›nda güdümlü mermilerden bir tanesi di¤erle-
rinden daha yüksek irtifaya ç›karak bölgedeki hedefleri tes-

pit edip hedef bilgilerini f›rla-
t›ld›¤› platformun üzerindeki
kontrol sistemine gönder-
mekte ve bu sistem de belir-
lenen hedefleri güdümlü
mermiler aras›nda paylaflt›-
r›p bunlara yönelmelerini
sa¤lamaktad›r. Nükleer bafl-
l›k da tafl›yabilen Granit, seyir
uçuflu s›ras›nda 2,5 Mach h›-
za ulaflabilmektedir. Rus-
ya’n›n Kirov s›n›f› kruvazörle-
ri, Oscar 1 ve 2 denizalt›lar› ve
Kuznetsov uçak gemisinde
kullan›lan Granit, kara hedeflerine karfl› da kullan›labil-
mektedir. Bu sistem yaln›zca Rus Donanmas› taraf›ndan
kullan›lmakta ve 2020’ye kadar etkili kullan›m›n› sa¤lamak
amac›yla gelifltirme çal›flmalar› yürütülmektedir.

P-700

Bat›’da SS-N-22 Sunburn
olarak da adland›r›-

lan P-270 Moskit, Aegis
sistemiyle tüm gemilerini a¤
ortam›nda birlefltiren Ameri-
kan Donanmas›’na karfl› koy-
mak üzere P-120 Malakhit
(NATO kod ad› SS-N-9 Siren)
güdümlü mermisi üzerinden
1969 y›l›nda gelifltirilmeye
bafllanm›flt›r. 1993 y›l›nda hiz-
mete girdi¤i söylense de bu
konuda kesin bir bilgiye ulafl›-
lamamaktad›r. Ramjet moto-
ruyla seyir uçuflu s›ras›nda

2,5 Mach h›za ulaflabilen
Moskit, f›rlat›ld›ktan sonra 60
derece dönebildi¤inden dolay›
f›rlatma do¤rultusu konusun-
da esneklik sa¤lar. P-270 he-
defe son yaklaflma safhas›n-
da, 15 g’lik sak›nma manev-
ralar› yapabilmektedir. Seyir
uçuflunda ataletsel seyrüse-
fer sistemini kullanan gü-
dümlü mermi, son yaklaflma

safhas›nda aktif radar›n› dev-
reye sokarak hedefine kilitle-
nir. Nükleer bafll›k tafl›ma ka-
pasitesine sahip olan Mos-
kit’in hava platformlar›ndan
atefllenebilen versiyonu da
Kh-41 ad›yla kullan›lmakta-
d›r. P-270, Rusya d›fl›nda Çin,
Hindistan, ‹ran ve Vietnam ta-
raf›ndan da kullan›lmaktad›r.

P-270
Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

P-270

Raduga Tasar›m Bürosu /

Rusya

9,385 m

2,1 m

760 mm

3590 kg

2,5 Mach

120 km

-

Kat› yak›tl› roket motoru 

ve Ramjet motoru

300 kg yüksek infilakl› 
veya nükleer 
(200 kT)

Aktif radar

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

P-700

Chelomei Tasar›m Bürosu /

Rusya

10,5 m

2,6 m

880 mm

6980 kg

2,5 Mach

550 km

-

Turbojet motoru

750 kg yüksek infilakl› veya

nükleer (500 kT)

Aktif radar

Sovyetler Birli¤i taraf›ndan
1970’li y›llar›n sonunda gelifltirilmeye bafllanan, havadan

atefllenebilen Kh-31 (NATO kod ad› AS-17 Krypton) güdüm-
lü mermisi, 1990’l› y›llarda hizmete al›nmaya bafllanm›flt›r.
Kh-31’in A modeli güdümlü mermi, P modeli ise anti rad-
yasyon füzesi olarak görev yapmaktad›r. Ayr›ca MA-31 ola-
rak adland›r›lan ve ABD taraf›ndan da sat›n al›nan hava he-
defi modeli de mevcuttur. Gücünü ramjet motorundan alan
Kh-31A, seyir esnas›nda bulundu¤u irtifaya göre ses h›z›n›n
2,5 ila 3 kat›na ulaflabilmektedir. Aktif radar güdüm sistemi-
ne sahip olan Kh-31A, çukur imla hakk› özelli¤indeki yüksek
infilakl› harp bafll›¤› ile donat›lmaktad›r. Kh-31, hedefine he-

nüz uçak üzerinde iken kilitle-
nebildi¤i gibi atefllendikten
sonra da kilitlenebilmekte,
kaç›nma manevralar›n›n ar-
d›ndan taarruzunu gerçeklefl-
tirmektedir. Bu güdümlü
mermi, Su-30MK, Su-32, Su-
35, MiG-29M, MiG-27M, MiG-
29SMT ve MiG-29K savafl
uçaklar› taraf›ndan tafl›nabil-
mektedir. Kh-31’in kullan›c›-
lar› aras›nda Çin de bulun-
maktad›r.

Kh-31
Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Kh-31A

Raduga Tasar›m Bürosu /

Rusya

9,385 m

2,1 m

760 mm

3590 kg

2,5 Mach

120 km

-

Kat› yak›tl› roket motoru 

ve Ramjet motoru

300 kg yüksek infilakl› 

veya nükleer (200 kT)

Aktif radar
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Bugün gemi, hava ve ka-
ra konufllu versiyonlar›

bulunan Kh-35 (3M24) gü-
dümlü mermisi, 1970’li y›l-
larda Sovyetler Birli¤i tara-
f›ndan gelifltirilmifltir. Gemi
konufllu modeli (NATO kod
ad› SS-N-25 Switchblade)
Uran sistemi içerisinde kul-
lan›lan güdümlü mermi,
5000 ton’un alt›ndaki hedef-
lerin imhas› için tasarlan-
m›flt›r. Atefllendikten sonra
10-15 m irtifa aral›¤›nda
gerçeklefltirdi¤i seyrini ata-
letsel seyrüsefer sistemi ve
hassas altimetre yard›m› ile
yapan Kh-35, son yaklaflma
safhas›nda 3-5 m irtifaya
alçalarak ve elektronik kar-
fl› tedbirlere dayan›kl› oldu-
¤u belirtilen aktif radar›n›
kullanarak hedefine taarruz
etmektedir. Hedef hakk›n-

daki bilgilerin f›rlatma ön-
cesinde yüklenebildi¤i Kh-
35, bu bilgileri seyir esna-
s›nda da alabilmektedir.
Havadan atefllenebilen mo-
deli Kh-35U (NATO kod ad›
AS-20 Kayak) olarak tan›m-
lanan Kh-35, hareketli ram-
palara yerlefltirilen güdüm-
lü mermilerden oluflan ka-
ra konufllu Bal sisteminde
de kullan›lmaktad›r.

Kh-35

Ruslar taraf›ndan P-800 ya
da 3M55, NATO taraf›n-

dan da SS-N-26 Yakhont ola-
rak adland›r›lan bu güdümlü
merminin gelifltirme çal›fl-
malar›, 1985 y›l›nda P-120, P-

500 ve P-700 temel al›narak
bafllat›lm›flt›r. Güdüm ve
ateflleme sistemi P-270 Mos-
kit ile benzerlik gösteren P-
800, seyir s›ras›nda ataletsel
seyrüsefer sistemini kullan›r-
ken son yaklaflma safhas›nda
da aktif radar›n› devreye so-

karak hedefine ulaflmaktad›r.
Seyir esnas›nda yaklafl›k 14
km irtifaya ç›kabilen ve 2,5
Mach h›za ulaflabilen P-800,
hedefine yaklaflt›¤›nda irtifa-
s›n› 5 m’ye kadar düflürüp sa-
k›nma manevralar› yaparak
taarruz etmektedir. Su üstü

platformlar ve karada konufl-
lu rampalar taraf›ndan atefl-
lenebilen bu güdümlü mer-
milerin, denizalt›lardan at›la-
bilen versiyonu üzerinde de
çal›flmalar yürütülmektedir.
P-800, yaln›zca Rusya taraf›n-
dan kullan›lmaktad›r.

‹srail taraf›ndan gelifltirilen Gabriel güdümlü mermisinin
sonradan eklenen yeni radar d›fl›nda birebir kopyas› olan

Hsiung Feng-1, Çin Donanmas›’n›n oluflturdu¤u tehdide
karfl›l›k olarak Tayvan taraf›ndan envantere al›nm›flt›r.
Kat› yak›tl› itki sistemine sahip Hsiung Feng-1’in aksine
turbojet motora sahip olan Hsiung Feng-2 ise 1983 y›l›nda
gelifltirilmeye bafllanm›flt›r. Seyir uçuflu s›ras›nda atalet-
sel seyrüsefer sistemini kullanan Hsiung Feng-2, son yak-
laflma safhas›nda hedefine, monopulse aktif radar› ve bu-
na yard›mc› olarak da k›z›l ötesi görüntüleme (IIR) siste-
miyle ulafl›r. F-16 ve Mirage 2000 muharebe uçaklar›nda
kullan›lmak üzere hava ko-
nufllu versiyonu gelifltirilen
Hsiung Feng-2’nin kara ko-
nufllu versiyonu da mevcut-
tur. Halihaz›rda sadece
Tayvan taraf›ndan kullan›-
lan bu güdümlü merminin,
Hsiung Feng-3 ad›ndaki da-
ha geliflmifl modeli üzerin-
de de çal›flmalar sürdürül-
mektedir. Ancak bu siste-
min operasyonel aç›dan
durumu hakk›nda net res-
mi bilgi bulunmamaktad›r.

Hsiung Feng-2

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Kh-35

Zvezda / Rusya

4,4 m

0,93 m

420 mm

600 kg

0,9 Mach

130 km

5 km

Kat› yak›tl› roket motoru ve

turbojet motoru

145 kg yüksek infilakl›

Aktif radar

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

P-800

Chelomei Tasar›m Bürosu / Rusya

8,4 m

1,4 m

600 mm

3000 kg

2-2,5 Mach

300 km

-

Ramjet motoru

200 kg yüksek infilakl›

Aktif radar

Üretici

Uzunlu¤u

Kanat Aç›kl›¤›

Çap›

A¤›rl›¤›

H›z›

Azami Etkili Menzili

Asgari Etkili Menzili

‹tki Tipi

Harp Bafll›¤›

Güdüm Sistemi

Hsiung Feng-2

CSIST / Tayvan

4,845 m

1,15 m

400 mm

695 kg

0,85 Mach

150 km

-

Kat› yak›tl› roket motoru ve

turbojet motoru 

190 kg yüksek infilakl›

Aktif radar ve IIR

P-800
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ABD Baflkan› Barack

Obama’n›n Türki-

ye Büyük Millet Meclisi’nde

yapt›¤› konuflmada, “ABD ‹s-

lam’la savafl halinde de¤ildir”

demesi, Orta Do¤u’nun birbi-

rinden farkl› iki ayr› cephesin-

de beklenmedik endiflelerin

do¤mas›na neden oldu.

Bu cephelerden biri ‹srail.

Bir ABD Baflkan›’n›n ‹sra-

il’den önce Türkiye gibi Müs-

lüman nüfuslu bir ülkeyi ziya-

ret edip, Ankara’dan tüm ‹s-

lam âlemine bar›fl mesaj›

göndermesi ihtiyatla karfl›-

land›.

Obama’n›n bu yaklafl›m›n›n

‹ran’›n nükleer silah progra-

m› ile Irak ve Suriye’deki ra-

dikal gruplara karfl› sürdürü-

len geleneksel Amerikan po-

litikalar›nda çok ciddi zay›fla-

malar yarataca¤› endiflesi bir

anda Kudüs’e hâkim oldu.

Özellikle, Obama yönetiminin

‹ran’› “cesaretlendirdi¤ine”

inanan ‹srail yönetimi, bu ko-

nudaki kayg›lar›n› daha net

bir flekilde Washington’a ak-

tarmaya haz›rlan›yor. Bunun-

la birlikte ‹srail Cumhurbafl-

kan› Shimon Peres ile Baflba-

kan Netanyahu’nun yapt›klar›

aç›klamalarda, “E¤er ABD yö-

netimi ‹ran’›n nükleer silah-

Military Science & Intelligence / MSI - May›s 2009 www.milscint.com

Cumhurbaflkan› Abdul-
lah Gül’ün, Ermenis-
tan-Türkiye futbol

maç›n› bahane ederek Eri-
van’a gitmesinden bu yana
Bakü’de t›rmanan gerginlik,
ABD Baflkan› Obama’n›n
Türkiye ziyareti öncesi ve
sonras›nda neredeyse pat-
lama noktas›na geldi.
Azerbaycan medyas›n›n dü-
zenli bir propaganda ile
“Türkiye, Ermenistan s›n›r›-
n› aç›p bizi arkam›zdan han-
çerleyecek” düflüncesini
yaymas›, birbirini “kardefl”
olarak gören iki ülke halk›
aras›nda so¤uk rüzgârlar›n
esmesine neden oldu.
Baflbakan Recep Tayyip Er-
do¤an süren propaganda
karfl›s›nda sessizli¤ini boza-
rak, “Da¤l›k Karaba¤ ve ifl-
gal alt›ndaki Azerbaycan
topraklar› sorunu çözüm-
lenmeden Türkiye s›n›r›n›
açmayacakt›r.” demek zo-
runda kald›.
Bu aç›klamaya ra¤men Ba-
kü’deki propagandan›n de-
vam etmesi, ortaya ç›kan du-
rum karfl›s›nda Azerbaycan
Cumhurbaflkan› ‹lham Aliyev
baflta Azeri yetkililerin sessiz

kalmalar›, bu kez Türkiye’de
ciddi soru iflaretlerinin do¤-
mas›na neden oldu.
Kafkasya’daki iyi haber alan
kaynaklar, Azerbaycan yö-
netiminin, bir süredir izledi-
¤i denge politikas› çerçeve-
sinde Türkiye ile ba¤lar› tam
olarak gevfletmese bile Rus-
ya’ya göz k›rpma stratejisine
kayd›¤›n› ileri sürüyorlar.
Bakü’deki ba¤›ms›z kaynak-
lar da Rusya’n›n Gürcistan
Savafl› sonras›nda Abhazya
ve Güney Osetya’n›n ba¤›m-
s›zl›k kararlar›n› tan›mas›-
n›n ard›ndan Azerbaycan
yönetiminin Moskova ile ya-
k›nlaflmaya çal›flt›¤›n›, Rus-
ya’n›n benzer politikalar›
Da¤l›k Karaba¤ için devreye
sokmas›n›n endiflesini yafla-
d›¤›n› da hat›rlat›yorlar.

S›n›r Aç›lmayacak
Ankara’dan yans›yan ifli özü
flöyle:

1Türkiye Ermenistan’a 
net mesaj› vermifl 

durumda: Da¤l›k Karaba¤ 
ve iflgal alt›ndaki Azeri 
topraklar› konular›nda 
ilerleme olmadan s›n›r 
aç›lmayacak.

2 Türkiye Azerbaycan’a da
en üst düzeyde mesaj›n›

iletti: Hassasiyetin yersiz,
Ermeni taraf›ndan kal›c› 
bir ad›m görülmeden 
hareketlenmeyece¤im.

3 Minsk Grubu arac›l›¤›yla
süren Ermenistan-

Azerbaycan görüflmeleri 
sonuca ulaflmak üzere. 
Bununla birlikte taraflar›n
vard›klar› son uzlaflma 
noktas›yla ilgili olarak 
Bakü’den Ankara’ya sa¤l›kl›
bilgi ak›fl› gerçekleflmiyor.

4 Ankara’ya ulaflan 
bilgilere göre 

Ermenistan, Da¤l›k 
Karaba¤ haricindeki iflgal
topraklar›ndan çekilmeye
haz›r. Azerbaycan ise 
sorunun parça parça de¤il,
topluca çözülmesini istiyor.

5Türkiye ise, taraflara, 
Ermenistan’›n iflgal 

topraklar›ndan çekilmesini
bir iyi niyet ad›m› olarak 
de¤erlendirece¤ini bildirmifl
durumda. Azerbaycan’a ait
iflgal topraklar› özgür kal›r,
göçmenler topraklar›na
dönmeye bafllarsa 
Türkiye s›n›r› açabilecek.
Azerbaycan, Da¤l›k 
Karaba¤’›n nihai statüsü 
belirlenmeden bu ad›m›n
at›lmas›n› istemiyor.

6 Türkiye’nin ‹sviçre’de
gerçekleflen Türkiye-

Ermenistan görüflmelerinin
bir devam› olarak Erivan 
ile diplomatik iliflkileri tesis
etmesi, Tiflis Büyükelçisi’ni
Ermenistan nezdinde de 
akredite etmesi bir sürpriz
olmayacakt›r.

Türkiye’nin, gerek yeni ABD yönetimi ile gerek Avrupa Birli¤i ile iliflkilerinin 
normal zeminde sürebilmesi için Ermenistan ile gelifltirdi¤i diplomatik giriflimler,
Azerbaycan’da, “Ankara’da tuhaf karfl›lanan” bir dizi tepkiye neden oldu.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Bakü’deki Gereksiz F›rt›na

“Cephe”de Obama Endiflesi
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ABDBaflkan› Barack
O b a m a ’ n › n ,

‹ran’la yap›c› diyalog içinde
sorunlar›n çözümünü
amaçlayan yeni politikas›,
flu an için gölgede kalmay›
tercih eden ama giderek
önem kazanacak olan iki
ülkeyi öne ç›kart›yor: Kaza-
kistan ve Japonya.
Dünya uranyum rezervleri-
nin büyük bölümünü elinde
tutan ve So¤uk Savafl’›n
sonlanmas›yla topraklar›n-
daki nükleer bafll›kl› füze-
leri “gönüllü” olarak söke-
rek imha edilmesi için
Moskova’ya gönderen Ka-
zakistan bu geliflmenin bir
numaral› ülkesi.
Baflkan Obama’n›n, kendi-
sinden önceki baflkan
Bush’un aksine, ‹ran’›n
nükleer program›n›n tü-
münü de¤il, sadece nükle-
er silah yap›m›na iliflkin
uranyum zenginlefltirme
program›n› kontrol alt›na
almay› düflündü¤ü giderek
kesinlik kazan›yor.
Birleflmifl Milletler Güven-
lik Konseyi’nin 2006 y›l›n-
dan bugüne kadar ald›¤›
bütün kararlara ra¤men
‹ran’›n nükleer program›n›
sürdürmekteki kararl›l›¤›n›
ve izlenen politikalar›n sa-
dece Tahran’a zaman ka-
zand›rd›¤›n› fark eden
Washington, flu anda çok
farkl› bir stratejinin haz›rl›-
¤›nda: Kazakistan’da uran-
yum bankas› kurmak!
Yüksek uranyum rezervle-

rine ve bu alandaki tekno-
lojiye sahip Kazakistan’a,
topraklar›nda ba¤›ms›z
olarak çal›flacak bir uran-
yum zenginlefltirme tesisi
ve zenginlefltirilmifl uran-
yum bankas› kurma teklifi
götüren ABD yönetimi,
Nursultan Nazarbayev’den
olumlu yan›t ald›.
‹ran Cumhurbaflkan› Ah-
medinejad’›n son Astana
ziyaretinde ise taraflar,
‹ran’›n zenginlefltirilmifl
uranyum program›n› Kaza-
kistan’da yapmas›, uranyu-
mun sadece bar›flç› enerji
amaçlar› için üretilmesi ve
stoklanmas› konusunda ön

anlaflmaya vard›klar› da
belirtildi.
Ahmedinejad, Astana’da
düzenledi¤i bas›n toplanta-
s›nda Obama’n›n yeni poli-
tikas›na güvendiklerini,
Kazakistan’›n bir uranyum
bankas› kurmas›n› da des-
teklediklerini söyledi. Bu
arada, dünyan›n, ABD ve
Fransa’dan sonra 3’üncü
büyük uranyum ithalatç›s›
olan Japonya’n›n da flu an
için talebinin sadece yüzde
1’ini karfl›lad›¤› Kazakistan
ile iliflkilerini güçlendirme-
ye bafllad›¤› dikkat çekti.
Japonya’n›n uranyum ihti-
yac›n›n yüzde 40’›n› Kaza-

kistan’dan almay› planlad›-
¤› belirtiliyor.
Bu geliflmeyle birlikte
‹ran’la iliflkilerde birer uz-
man olarak tan›mlanan Ja-
pon diplomatlar, Orta Do¤u
Özel Temsilcisi Tatsuo Ari-
ma, D›fliflleri Bakanl›¤› Or-
ta Do¤u Dairesi Baflkan›
Toshiro Suzuki ve Tah-
ran’daki Japon Büyükelçi
Akio Shirota’n›n Washing-
ton’da bir dizi temas ger-
çeklefltirmesi dikkat çekti.
Japonya’n›n ‹ran konusun-
da Kazakistan ile omuz
omuza çal›flaca¤› ve proje-
ye teknik destek sa¤laya-
ca¤› da belirtiliyor.
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lanma program›n› önleyemez

ve Tahran elindeki uzun men-

zilli füzeler ile Orta Do¤u’daki

bütün noktalar› vuracak nok-

taya gelirse, biz tek tarafl›

olarak müdahale eder,

‹ran’›n nükleer tesislerini vu-

ruruz.” demeleri dikkat çekti.

‹srail yönetimi, Obama’n›n

“›l›ml›” ‹ran politikalar›na

tepki olarak yapt›¤› aç›klama-

da da “nükleer ‹ran”›n elinde-

ki silahlar› kullanmasa bile

Orta Do¤u’daki bütün radikal-

savaflç› unsurlar›n do¤al ko-

ruyucusu olaca¤› da ileri sü-

rüldü. Obama’n›n Ankara te-

maslar›ndan ortaya ç›kan

tabloya endifle ile yaklaflan di-

¤er cephe ise Suudi Arabis-

tan-M›s›r ikilisi oldu.

fiii ‹ran’a karfl› Orta Do¤u’da

oluflturulan Sünni-Arap cep-

hesinin iki önemli ülkesi, Oba-

ma’n›n dile getirdi¤i politika-

lar›n bölgede kurulmaya çal›-

fl›lan dengeleri sarsaca¤›na

ve özellikle Basra Körfezi’nde

‹ran’›n “fl›marmas›na” yol

açaca¤›na inan›yorlar.

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - May›s 2009

“Uranyum Bankas›” Çözümü
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Irak’›n kuzey bölgesindeki
özerk yönetim, Arap ül-

kelerinin ve liderlerinin
büyük ablukas› alt›nda.
Kürt lider Mesut Barza-
ni’nin baflkanl›¤›nda yap›-
lanan bölgeyi, “Arap topra-
¤›” kabul eden Arap devlet-
leri, özellikle Erbil’de kon-
solosluk açan ve Irak’›n
kuzeyindeki yönetimle
do¤rudan iliflki kuran dev-
letlere karfl› da tepkililer.
Ülkeye dönük Amerikan as-
keri müdahalesinden bu ya-
na kendi aralar›nda çat›flan
fiii ve Sünni Arap gruplar bi-
le, konu Musul-Kerkük bafl-
ta Irak’›n kuzeyine gelip da-
yand›¤›nda birleflerek Kürt-
ler’e dönük kampanyalar›
birlikte sürdürebiliyorlar.
Irak, özellikle de Erbil, bü-
yük bir sürpriz yaflad› ve
2003 y›l›ndan bu yana ilk
kez, bu topraklara bir Arap
liderin ayaklar› bast›. Üste-
lik bu Arap lider, sürdürdü-
¤ü mücadelede Arap dün-
yas›n›n deste¤ine muhtaç
Filistin Devlet Baflkan›
Mahmud Abbas’d›.  Irak hü-
kümeti ile Irak’ta bulunan
Filistinliler’in durumunu
görüflmek üzere Ba¤dat’ta
bulunan Abbas, sürpriz bir
ziyaretle Erbil’e gitti.  Erbil
Havaalan›’nda bölgesel yö-
netimin Baflkan› Mesut

Barzani taraf›ndan karfl›la-
nan Abbas ve beraberindeki
heyet, Mesut Barzani ile he-
yetler aras› ve bafl bafla gö-
rüflmeler yapt›.
‹kilinin bafl bafla görüflme-
lerinden sonra düzenlenen
ortak bas›n toplant›s›nda
ilk olarak Barzani konufltu.
Kendilerini ilk defa bir
Arap baflkan›n ziyaret etti-
¤ine dikkat çeken Barzani
flunlar› kaydetti: “Abbas’›
burada gördü¤ümüz için
memnunuz. Kürt milleti
ad›na “hofl geldiniz” diyo-
rum. Bu ziyareti tarihi bir
olay olarak görüyoruz. Biz
Filistin meselesinde Ab-
bas’› ve halk›n› destekliyo-
ruz. Onlar devletlerini ko-
ruyorlar. Abbas’›n hükü-
metinin Filistin’de özgür
bir devlet kurmak için izle-
di¤i yol, kendilerini amac›-
na ulaflt›racakt›r. Bu yol
Filistinliler’i özgürlükleri-
ne kavuflturacakt›r. Bar›fl,
insanlar› haklar›na ulaflt›-
rabiliyor. Biz Filistin’le ilifl-
kileri büyütmek istiyoruz.
Bu ziyaret aram›zdaki ilifl-
kileri daha fazla gelifltire-
cek. Aram›zda görüflmeler
oldu ve ikili görüflmeleri
ileriye götürme karar al›n-
d›.” dedi.
Abbas’›n bölgeye geliflinin
çok fley anlatt›¤›n› ifade

eden Barzani, Baflbakan
Abbas’a Erbil’e ilk Arap
konsoloslu¤unun aç›lmas›-
n› ümit ettiklerini söyledi.
Mahmud Abbas ise Barza-
ni’nin kendi ülkesinin öz-
gürlü¤ü ve birli¤i için çok
u¤raflt›¤›n› ifade etti. Filis-
tin ile Kürt milleti aras›nda
eskiye dayanan iliflkilerin
oldu¤una dikkat çeken Ab-
bas, “Biz de biliyoruz bu
millet ne kadar ac› çekti.
Allah’a dua ediyoruz ki bu
milleti istikrara kavufltur-
sun. Di¤er milletler gibi.
‹nflallah bizim yapt›¤›m›z
çal›flmalar bar›fla ve Filis-
tin topraklar›n›n birli¤ine
katk› sa¤lar ve bar›fl geti-
rir. Filistin özgür oldu¤u
zaman, Barzani bizi ziyaret
eder. Bunu umuyoruz.”

‹srail ile iliflkilere de de¤i-
nen Abbas, görüflmelerin
oldu¤unu ifade ederek,
“Bunlar siyasi yolla yap›l›-
yor. Önce bizim devletimizi
kabul etmeleri gerekiyor ki
bu iliflkiler geliflsin. Aradaki
arama noktalar› ve s›n›rlar
kald›r›lmal›.”
Irak’ta federal bölge konu-
suna da de¤inen Abbas,
“Irak’ta federal bölge ol-
mas› anayasada geçiyor.
Halk buna imza atm›fl, böy-
le bir olufluma evet demifl.
Uygulay›c›lar Irak halk›n›n
iste¤ini yerine getirmeye
mecburdur. Anayasaya gö-
re hareket edildi¤inde so-
run olmaz.”
Irak’ta ço¤unlu¤u Ba¤dat’ta
olmak üzere, 11.000’e yak›n
Filistinli yafl›yor.

Military Science & Intelligence / MSI - May›s 2009 www.milscint.com

Orta Do¤u’da Bir
“Arap Yak›nlaflmas›”

‹talya’n›n “nefleli”, “esprili”,
“çapk›n”, “hareketli” ola-

rak nitelenen Baflbakan› Sil-
vio Berlusconi’nin politikaya
dönük hayallerinin sonu yok.
Yola, “bütün ‹talyan sa¤›n›
birlefltirmek” ve ülkeyi “sa¤
partilerin istikrar›na teslim
etmek” için ç›kan Berlusco-
ni’nin son olarak, “faflist
geçmifliyle” tan›nan ‹talyan
politikac› Gianfranco Fini ile

birlikte parti kurmas› Avru-
pa’da endifle yaratt›.
Bir dönem, ‹talya’n›n ‹kinci
Dünya Savafl›’ndaki faflist li-
deri Benito Mussolini’den,
“20’nci yüzy›l›n en büyük
devlet adam›” olarak söz
eden, neo-faflist ‹talyan Sos-
yal Hareketi içinde yer alan
Fini, bir süredir zaten Ber-
lusconi ile yak›n ifl birli¤i
içindeydi.

Berlusconi’nin Forza Italia’s›
ile Fini’nin Alleanze Nazi-
onale’si birlikte seçime gi-
riyorlard›. ‹ki parti birlefle-
rek, Il Popolo della Liber-
ta’y› kurdular.  Berlusco-
ni’nin yeni hedefinin, Kuzey
‹talya’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› sa-
vunan Kuzey Birli¤i Parti-
si’nin de bu parti bünyesin-
de yer almas› oldu¤u vur-
gulan›yor.

Berlusconi’nin Faflizm Oyunu
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ABD’nin yaklafl›k 8 y›l
önce Afganistan’a

yapt›¤› askeri müdahaleden
bu yana Afgan direniflinin en
ünlü isimlerinden biri olarak
tan›mlanan Gulbeddin Hik-
metyar ile ABD yönetiminin
do¤rudan temasa geçmesi,
bu bölgenin gelece¤i aç›s›n-
dan çok önemli bir iflaret ola-
rak de¤erlendirildi.
Gulbeddin Hikmetyar, 1979
y›l›nda bafllayan ve 1989’da
sona eren Sovyet iflgali s›ra-
s›nda, Afganistan’›n en önde
gelen mücahit gruplar›ndan
biri olarak tan›mlanan Hizbii
‹slami Afganistan (HIA)’n›n li-
deri olarak biliniyor.
Hikmetyar, Sovyet iflgaline
karfl› yükselen cihat dönemi,
Afganistan iç savafl›, Taliban
ile mücadele ve CIA suikast-
lar› sonras›nda hayatta kal-
may› baflarm›fl “mucize
adam” olarak da de¤erlendi-
riliyor.

Gulbeddin Hikmetyar’a ba¤l›
milis güçleri, bugünlerde Af-
ganistan’daki ABD ve NATO
kuvvetlerine en çok kay›p
verdiren, özellikle Kabil ya-
k›nlar›ndaki Taqab Vadi-
si’ndeki askeri üstünlükleri
ile dikkat çekiyor. Halen
‹ran’da yaflad›¤› belirtilen
Gulbeddin Hikmetyar için
Bush yönetiminin koymufl ol-
du¤u ödül 25 milyon dolar

düzeyinde.
ABD yönetiminin, HIA müca-
hitlerinin ABD-NATO kuvvet-
lerine karfl› sald›r›lar›n› dur-
durmalar›, ülkede kal›c› bar›-
fl›n sa¤lanmas› yönünde gö-
rüflmeler için Hikmetyar’›n
ABD’de yaflayan temsilcisi
Davud Abeidi ile görüflmeyi
tercih etti¤i belirlendi.
Kaliforniya’da yaflayan zen-
gin bir ifl adam› olan Davud

Abeidi, HIA’n›n ABD’deki sesi
olarak da biliniyor. Abeidi,
Baflkan Barack Obama’n›n
Afganistan-Pakistan Temsil-
cisi Richard Holbrook’un bir
yard›mc›s›yla Afganistan’›n
gelece¤ine iliflkin görüflme-
ler yapt›¤›n›, bu görüflmele-
rin Hikmetyar taraf›ndan da
onayland›¤›n› söyledi.
Abeidi, ABD yönetiminin Af-
ganistan’dan kademeli çekil-
me plan› haz›rlad›¤›n›, fakat
bölgede istikrar›n sa¤lanma-
s›ndan sonra bu plan› uygu-
lamaya koyaca¤›n› da vurgu-
lad›.
Abeidi, Taliban’› d›fllayan hiç-
bir çözümün Afganistan’da
kal›c› olamayaca¤›n› savun-
du¤u aç›klamas›nda, ABD
deste¤indeki Karzai’nin ül-
kede yap›lacak seçimler ile
y›k›laca¤›n› ve Afgan halk›n›n
gerçek temsilcilerinin ABD
ile pazarl›k masas›na otura-
ca¤›n› da belirtti.

T akvimlerin 1989 y›l›n›

gösterdi¤i günlerde y›-

k›lan bir duvar, Avrupa’n›n

birleflmesinin de müjdecisi

oluyordu. So¤uk Savafl y›lla-

r›n›n sembolü Berlin Duvar›

y›k›l›rken, yaklafl›k 45 y›l

birbirinden ayr› kalan k›ta

da birleflmenin hayallerini

kurmaya bafllam›flt›.

Önce para ve mallar›n ser-

best dolafl›m› sa¤land›, ama

insanlar için uygulama

farkl›yd›. Avrupa Birli¤i

(AB)’nin geleneksel Bat›l›

güçleri “geniflleme” karar›

ald›lar ve bugün Avrupa, 25

ülkenin kat›l›m›yla yarat›l-

m›fl “Schengen Alan›” ger-

çe¤ini yafl›yor. 25 Avrupa ül-

kesinin vatandafllar› tafl›d›k-

lar› ortak AB kimlikleri saye-

sinde k›tan›n istedikleri yeri-

ne hiçbir engelle karfl›lafl-

madan seyahat edebiliyor,

okuyor ve ifl yapabiliyor.

Ama yapamayanlar›n yafla-

d›klar› “d›fllanm›fll›k” duy-

gusu giderek Avrupa’y› “ge-

cekondu mahallesi olan” bir

büyük metropole dönüfltü-

rüyor.

Moldova, Arnavutluk, S›r-

bistan, Makedonya, Ukray-

na, Rusya, Bosna-Hersek

vatandafllar› bir AB üyesi ül-

keyle s›n›rdafl olmalar›na

karfl›n kendi s›n›rlar› içinde

kapal› kalmak zorundalar.

T›pk›, Bat› s›n›r›n›n tamam›

AB üyesi olan Türkler gibi.

AB’nin “Schengen Vizesi”

uygulamas› bu ülkelerin Av-

rupal› insanlar›n› giderek

k›tadan koparan bir noktaya

do¤ru t›rman›yor.

S›rbistanl› gazeteci Branka

Trivic gelinen son noktay›

flöyle tarif ediyor: “Balkan

ülkeleri baflta, AB üyesi ol-

mayan devletlerin vatan-

dafllar›na yap›lan tavsiye,

ortak Avrupa ideallerinde

buluflmak. Ama kendi ülke-

sinin d›fl›na seyahat edeme-

yen bir genç ortak idealleri

nerede yakalayacak? Sade-

ce kitaplarda m›? AB’nin ka-

t› vize uygulamalar› birlik

üyesi olmayan ülkelerin in-

sanlar›n›n Avrupa’n›n “get-

to”sunda yaflamalar› gibi bir

görüntü ortaya ç›kart›yor.”

Bu görüntünün Moldova’ya

yans›yan yüzünde, örne¤in

bir tak›m arac›lar sayesinde

al›nan AB vizesine tam 3000

dolar ödemek var. Kader

çizgisini Avrupa sokaklar›na

tafl›mak isteyen bir Moldova

vatandafl›n›n verdi¤i rüflvet-

lerin toplam› bu.

AB’nin güçlü üyeleri Fransa,

Almanya baflta “eski”lerin

hiç birinin bu vize uygula-

mas›n› de¤ifltirmeye niyeti

yok. Avrupa, Berlin Duva-

r›’n›n y›k›lmas›ndan bu ya-

na, bu kez “görünmeyen bir

duvar›” örmeyi baflard›.

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - May›s 2009

Afganistan ‹çin ABD-Hikmetyar Pazarl›¤›

Avrupa’n›n “Gizli” Duvar›
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ABDHelsinki Komisyo-
nu’na sunulan bir

rapor, Balkanlar’›n, dolay›s›yla
Avrupa’n›n güvenli¤inin bir
kez daha Bosna-Hersek nede-
niyle sars›labilece¤ini ortaya
koydu. Bosna-Hersek’de
2003-2006 y›llar› aras›nda özel
temsilcilik yapan Paddy Ash-
down taraf›ndan haz›rlanan
raporda, Bosna-Hersek’in Av-
rupa Birli¤i (AB) tam üyeli¤i
konusunda Avrupal›lar tara-
f›ndan ç›kart›lan engellerin ül-
kedeki radikal güçlerin yük-
selmesine neden oldu¤u vur-
guland›.
Bosna-Hersek’i oluflturan yö-
netim bölgelerinden biri ola-
rak kabul edilen S›rp Bölgesi
yönetiminin her geçen gün bi-
raz daha merkezden koptu¤u
ve Belgrad ile birleflme konu-
sunda ad›mlar att›¤› da belirti-
len raporda, “Ülkeyi, arzu edi-
len demokratik süreçte tuta-
cak olan AB tam üyelik bek-
lentisidir. Fakat Avrupal›lar’›n
bu konudaki yaklafl›mlar›, top-
lumda giderek ümitlerin azal-
mas›na, afl›r› milliyetçi unsur-
lar›n ve demokrasi d›fl› unsur-
lar›n güçlenmesine neden ol-
maktad›r. Milliyetçi gruplar›n
uzun bir aradan sonra tekrar
silahland›klar› do¤rudur. Bu
gruplar›n kendi aralar›nda ye-

ni bir çat›flmaya girmeleri
uzak bir ihtimal olarak kabul
edilmekle birlikte, geliflmele-
rin Avrupa’n›n ortas›nda yeni
bir K›br›s yaratmas› kaç›n›l-
maz görülmektedir. Bölün-
müfl ve bölünmüfllü¤ü kesin-
leflmifl bir Bosna-Hersek bü-
yük bir güvenlik riski olufltura-
cakt›r.” Paddy Ashdown bu

nedenle, ABD yönetiminin ye-
niden Avrupa ülkeleriyle yak›n
ifl birli¤i gelifltirmesi gerekti-
¤ini hat›rlatarak, “Bosna-Her-
sek’in, S›rbistan, H›rvatistan
ve Makedonya gibi AB’nin üye-
si olaca¤› umudu yüksek tu-
tulmak zorundad›r. Aksi halde
da¤›lma kaç›n›lmaz görül-
mektedir” dedi.

Amerikan Ulusal Demok-
rasi Vakf› Do¤u ve Güney-
do¤u Avrupa Temsilcisi
Ivana Howard da bölgeyle
ilgili aç›klamalar›nda Bat›
Balkanlar’›n Bosna-Her-
sek ve Arnavutluk baflta,
son y›llarda büyük demok-
ratik gerilemeler yaflad›¤›-
n› vurgulad›.
Bu bölgede artan mafya ör-
gütlenmesi, bürokratik yol-
suzluklar ve kirli siyaset
nedeniyle do¤ruyu yazmaya
çal›flan bas›n›n da bask› al-
t›nda kald›¤›n› belirten Ho-
ward, acil tedbir al›nmazsa
Balkanlar’da yak›nda sivil
toplum örgütlenmesinden
söz edilemeyece¤ini de vur-
gulad›.

Balkanlar’da Bosna-Hersek Riski

Holbrook Katile Söz Verdi mi?
Y›llarca süren bir sürek av›ndan sonra Belgrad’da saç›-sakal› birbirine kar›flm›fl bir do¤al tedavi gurusu
olarak ele geçirilen S›rp savafl suçlusu Radovan Karadziç yakaland›¤› günden bu yana ayn› iddiay› ileri
sürüyor: Lahey’deki Adalet Divan›’nda yarg›lanmam ahlaka ayk›r›, çünkü 1996 Dayton Anlaflmas›’n›n mimar›
Amerikal› diplomat Richard Holbrook bana ortadan kaybolmam karfl›l›¤›nda özgürlü¤ümü söz verdi.
Karadziç’in Dayton Anlaflmas›’ndan hemen önce görevinden istifa etmesi, ortadan kaybolmas›, hatta 
o dönemde seyahat ederken pek çok Amerikan kontrol noktas›ndan da tutuklanmadan geçmesi bu iddiay›
do¤rular nitelikte. Holbrook bu iddiay› sürekli reddetti ve “hayal ürünü” olarak tan›mlad›. Oysa Amerikan
Purdue Üniversitesi uzmanlar› taraf›ndan gerçeklefltirilen “Yugoslavya’da Bar›fl› Sa¤lamak: Bir Uzman
Giriflimi” bafll›kl› çal›flma, baz› Amerikal› yetkililerin, Holbrook’un Karadziç’e özel sözler verdi¤inden 
haberdar oldu¤unu ortaya koydu. Holbrook Balkanlar’› derinden sarsan bu iddialar› reddetmeyi sürdürüyor.

©
B

ir
le

flm
ifl

 M
il

le
tl

er

©
B

ir
le

flm
ifl

 M
il

le
tl

er







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

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




