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Alk›fl lar IDEF ‹çin
Her ne kadar detaylar›n› ilerleyen sayfalarda ele al›yor olsak da, IDEF’le ilgili baz› noktalar›n alt›n›
özellikle çizmek gerekiyor. Özellikle masan›n etraf›nda oturan tüm taraflar›n IDEF’e sahip ç›km›fl
ve tam destek vermifl olmas›, küresel krize denk gelmifl olmas›na ra¤men ve tabi ki ‹stanbul 
faktörünün de etkisiyle baflar›l› bir etkinli¤i geride b›rakmam›z› sa¤lad›.

Milli Savunma Bakanl›¤›’n›n himaye ve deste¤iyle Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›’n›n
yönetim ve sorumlulu¤unda gerçeklefltirilen etkinlik kapsam›nda, fuar›n ‹stanbul’da yap›lmas›n›n
d›fl›nda çok say›da ilke daha flahit olduk. ‹statistiksel verileri bir kenara b›rakacak olursak, bu
IDEF’le birlikte, bak›fl aç›lar›nda sektörümüzü daha ileri noktalara tafl›yaca¤›na inand›¤›m›z
de¤ifliklikler oldu¤unu gözlemledik. Örne¤in iki firma aras›ndaki ifl birli¤i kapsam›nda Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n bir f›rkateyninin tahsis edilmesi ve sisteme iliflkin tan›t›mlar›n bilfiil 
bu platform üzerinde yap›l›yor olmas› çok önemliydi. Tabi ki GENES‹S Projesi’nden, projenin 
uluslararas› alanda pazarlanmas›na yönelik HAVELSAN ve Raytheon aras›ndan bafllat›lan 
ifl birli¤inden ve bu amaçla Büyükçekmece aç›klar›nda demirleyerek büyük bir konukseverlikle
ziyaretçilerini a¤›rlayan TCG Gaziantep (F-490) f›rkateyninden bahsediyoruz.

Bu durumun savunma sanayimizin di¤er projelerini de kapsayacak flekilde geliflmesinin ve 
en yetkili makamlar›m›z›n firmalar›m›z›n arkas›ndaki deste¤ini -özellikle ihracata yönelik 
projelerde- net bir flekilde ortaya koymas›n›n, son dönemdeki yükseliflimizi daha da
h›zland›raca¤›na inan›yoruz.

Baflta Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar olmak üzere Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› 
personelinin özverili çal›flmalar›n›n da IDEF’in baflar›l› geçmesindeki etkisi su götürmez bir gerçek.
Özellikle, adeta fuarda ayak basmad›k yer b›rakmayan ve MSI Dergisi ekibiyle rekabet edercesine
bütün firma standlar›n› tek tek ziyaret eden Murad Bayar’› ayr› bir yere koymam›z gerekiyor.

Konunun taraflar› ile gerçeklefltirdi¤imiz görüfl al›fl verifllerinde edindi¤imiz izlenimler, 2011 y›l›n›n
May›s ay›nda düzenlenecek bir sonraki IDEF’in de ‹stanbul’da olaca¤› ve ç›tay› biraz daha yukar›
çekece¤ine iflaret ediyor.

Bu noktada yurt d›fl›ndan gelen konuklar›m›z›n, biraz abartarak da olsa, “Böyle devam 
ederseniz Avrupa’daki benzer fuarlar› geride b›rakacaks›n›z” fleklindeki yorumlar› önemliydi.

Fuar›n organizasyonunu üstlenen TÜYAP da üzerine düfleni fazlas›yla yerine getirmiflti. 
Hatta organizasyon aç›s›ndan geçmifltekilerle k›yaslad›¤›m›zda en problemsiz IDEF’imizdi 
demek yanl›fl bir tespit olmayacakt›r.

Savunma Sanayimiz B ü yü mesini Sü rd ü rü yor
Sektörün nabz›n› tutan Savunma Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i (SaSaD), 2008 y›l›nda gösterilen 
performans hakk›nda yapt›¤› anket çal›flmas›n› geride b›rakt›¤›m›z May›s ay› içerisinde tamamlad›.
Detaylar›na gelecek say›da de¤inecek olsak da savunma sanayimizin IDEF’te sergiledi¤i baflar›l›
performanstaki etkileri aç›s›ndan bu anketin sonuçlar›na da k›saca de¤inmekte fayda görüyoruz.

Savunma sanayimizin 2008 y›l› cirosu, 2,873 milyar lira (2,317 milyar dolar)’a yükselmifl durumda.
Bu rakam sektörün yapt›¤› bitmifl ürün ve hizmet teslimat›n› içeriyor. Sektör içi sat›fllar›n
oluflturdu¤u ciro ise 698 milyon lira (563 milyon dolar) mertebesinde. Sektörün cirosunda 
2007’ye göre yüzde 15’lik bir art›fl kaydedilmifl gibi görünüyor.

Ankete göre sektör ihracat› da 576 milyon dolar› aflt›. Bu rakam 2007-2008 döneminde ihracatta
sa¤lanan art›fl›n yüzde 37’ye ç›kt›¤›n› gösteriyor.

2008 y›l›n›n belki de en ilginç verisi ise sektördeki kurulufllar›n Ar-Ge için öz kaynaklar›ndan
yapt›klar› harcaman›n 283 milyon liraya (228 milyon dolar) ulaflm›fl olmas›. Bu rakam, 2007 y›l›na
göre yüzde 90’l›k bir art›fla tekabül ediyor.

Sektörde öne ç›kan geliflmelerin yan› s›ra Paris Air Show fuar› ve amfibi z›rhl› araçlar› ele
alaca¤›m›z özel dosyam›zla Temmuz ay›nda yeniden birlikte olmak üzere…

Ü mit B A Y R A K T A R        
G enel Y ay › n Y ö netmeni
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“A s›l ö nemli olan ve memleketi temelind en y›kan, halk›n› esir ed en, 
içerid eki cep henin suskunlu¤ ud ur.” 
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Çok de¤il, neredeyse 
bir insan ömrü kadar
k›sa bir zaman 

öncesine dönüp
bakt›¤›m›zda, milletin 
ne tür “fakr-u zaruretler”in
içinden s›yr›l›p geldi¤ini
anlamam›z mümkün.
Türk bas›n tarihinin 
mümtaz isimlerinden,
üstad›m›z gazeteci Ziyad
Ebuzziya, Galatasaray
Lisesi’nden Mehmet
Muzaffer’in öyküsünü ne
güzel anlat›r:
Çanakkale Savafl› y›llar›d›r,
“Sultani”den mezun 
Mehmet Bey, devletin 
kendisine sa¤lad›¤›, “asker
olma, git üniversite oku”
olana¤›na ra¤men di¤er s›n›f
arkadafllar› gibi derhal
orduya yaz›lm›fl, bir subay
aday› olarak üniformas›n›
üzerine giymifltir.
Görev tabii ki Çanakkale’dir.
1916 y›l›n›n bahar aylar›,
‹ngiliz ve Frans›zlar’›n
verdikleri a¤›r kay›plar 
sonras›nda bölgeyi tahliye
ettikleri, savafl›n giderek
yerini sessizli¤e b›rakt›¤›
zafer günleridir.
Genç “zabit” Mehmet
Muzaffer’e verilen görev 
ise elindeki Almanlar’›n
verdi¤i iki Mercedes 
kamyona lastik bulup,
bölü¤ünü planlanan bir 
bölgeye intikal ettirmektir.
Yedi düvel ile savafl›p,
“Çanakkale geçilmez”
destan› yazm›fl ordunun 
8 adet lastik tekerle¤i 
yoktur! ‹flin vahimi, bu
tekerlekleri al›p, Alman’›n
verdi¤i kamyona takacak ve
askerinin malzemesini
tafl›yacak paras› da!
Mehmet Muzaffer (te¤men)
lastikleri bir Musevi 
tüccardan bulur, bir gece
boyunca u¤raflarak 100
liral›k sahte banknot yapar,
lastikleri Çanakkale 
gemisine koyup gider.
Mehmet Bey’in, o zamanlar
Osmanl› banknotlar›n›n
üzerinde yazan “Bedeli
Dersaadet’te alt›n olarak
tesviye olunacakt›r” 

cümlesini, “Bedeli
Çanakkale’de alt›n olarak
tesviye olunacakt›r” diye 
yazmas› ve sahte banknot
üzerinde yaz›l› “alt›n”›n
asl›nda “Mehmetçik’in
kan›n›” iflaret etmesi bir
tarihtir.
Ziyad Ebuzziya üstada göre,
Musevi tüccar bir Türk
subay›ndan ald›¤› sahte 
banknotu mesele etmez 
ama konu ‹stanbul esnaf›n›n
aras›nda yay›l›nca fiehzade
Halim Efendi’nin kula¤›na
gider. Tüccar saraya ça¤r›l›r,
hakiki banknot kendisine
verilir.
Bu olay›n üzerinden sadece
93 y›l geçti!
Türkiye’nin, özellikle, 
1974 K›br›s Bar›fl Harekât›
sonras›nda karfl›laflt›¤› en

yak›n müttefiklerinin “silah
ambargosu” flokunu h›zla
atlat›p, kendi ulusal savun-
ma sanayisinin alt yap›s›n›
kurma gayretlerinin
bafllamas›n›n üzerinden 
ise sadece 35 y›l…
Bugün gelinen nokta 
bellidir. Bunun en net örne¤i
de, Avrasya-Orta Do¤u 
bölgesinin en önemli 
savunma sanayisi fuar›
olarak de¤erlendirilen
IDEF’te, Türk sanayisinin
sergiledi¤i ola¤anüstü
görüntüdür.
Bundan çok de¤il, 20 y›l
önce, sektörün içinde
“çabalayan” bir ülke olarak
de¤erlendirilen Türkiye’nin,
bugün, gerek donan›m,
gerek yaz›l›m alanlar›nda
sergiledi¤i performans her

türlü beklentinin
üzerindedir.
Savunma sanayisinin alt
yap›s›n› salt mekanik üretim
alanlar›nda tutmayan, kendi
ulusal kodlar›n› gelifltiren ve
21’inci yüzy›l›n gere¤i olarak
kabul edilen bilgisayar
donan›m›nda büyük 
ilerlemeler gösteren 
bir ülke ile karfl› karfl›yay›z.
Dünyan›n ender nitelikli
stratejik hava kuvveti…
Atalar›n›n bayrak gezdirdi¤i
denizlerde fevkalade
görevler üstlenen deniz
kuvvetleri…
S›n›r ötesi co¤rafyalarda
art›k “bar›fl kurucu”
kimli¤iyle vazgeçilmez 
güç olarak de¤erlendirilen
kara kuvvetleri…
Memleketin iç güvenli¤inin

IDEF  v e  
M e h m e t  M u z a ffe r’in  
Sa h t e  Se n e d i
Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’y› Somali aç›klar›ndan
Afganistan’a, Bosna-Hersek’ten K›br›s’a kadar uzanan
genifl bir co¤rafyada, en modern ekipman› ve yetiflmifl
personeli ile dimdik görev bafl›nda görmek… 
Yak›n tarihin karanl›k labirentlerini çok iyi bilen 
bir beyin kimyas› aç›s›ndan büyük mutluluk kuflkusuz.
A rd an ZENT Ü R K / a.zenturk@savunmahaber.com
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emniyet supab› jandarmas›…
Dünyan›n bu en etkin gücünü
bütün alanlarda destekleyen
ve her geçen gün kendini
uluslararas› pazarlarda 
biraz daha ispatlayan 
“sanayi zemini”…
Te¤men Mehmet’in, 
sahte banknot ile 8 adet
kamyon lasti¤i ald›¤› 
dönemleri sosyal
haf›zas›ndan asla silmeyen
bir milletin kararl›l›kla
sürdürdü¤ü bir kalk›nma
plan›n›n en önemli

göstergeleri…
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Gazi Kemal
Atatürk ve yak›n mesai 
arkadafllar›, ben inan›yorum
ki, ça¤dafl, demokratik ve
insanl›k ailesinin önemli 
bir üyesi olmaya aday bir
cumhuriyetin temellerini
atarlarken, Balkan
Harbi’nden Çanakkale’ye,
Sar›kam›fl’tan Kocatepe’ye
kadar uzanan yaflan›lm›fl
hazin olaylar›n güçlü etkisi
alt›ndayd›lar.

Millet, büyüktür.
1914 y›l›n›n 22 Aral›k’› 
ile 1915’in 5 Ocak’› aras›nda,
üzerinde mevcut do¤a
koflullar›na uygun 
üniformas› olmad›¤› ve
gerekli lojistik deste¤ini 
alamad›¤› için tek kurflun
atamadan Sar›kam›fl’ta 
flehit olan 90.000 evlad›n›n
ac›s›n› içine gömüp, 
bir kaç ay sonra
Çanakkale’de dünyan›n en
güçlü ordular›na karfl› hangi
millet destan yazabilir?

Ama Atatürk cumhuriyetinin
bizlere kazand›rd›¤› en güzel
haslet, “yoklu¤un milletin
kaderi olmad›¤›”; aksine, 
“bu milletin evlatlar›n›n
dünyan›n en güzel
koflullar›na lay›k olduklar›”
gerçe¤idir.
IDEF’te özellikle 
Türk firmalar›n›n 
bulundu¤u salonlar›n 
koridorlar›nda yürürken
bunlar› düflünmemiz
gerekiyor.
Sar›kam›fl’›… Çanakkale’yi…
Orta Do¤u çöllerini…
Balkan da¤lar›n›… 
Ve orada yokluklar içinde
yitip giden dedelerimiz
kufla¤›n›…
Ve bugünü… Gelece¤e 
dönük güçlü umutlar›m›z›,
bugüne kadar
baflard›klar›m›z› ve
baflarmay›
planlad›klar›m›z›…
Baflka uluslar›n bir 
savunma sanayisi fuar›nda
bu tür hesaplaflmalara 
ihtiyac› var m›d›r, bilemem.
Bu onlar›n bilece¤i ifl zaten.
Ama bizler… Böyle 
bir tarih... ‹nsan, ister 
istemez düflünüyor iflte.©
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Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül’ün hima-
yesinde ve Savunma

Sanayii Müsteflar› Murad Ba-
yar’›n ev sahipli¤inde gerçek-
lefltirilen törene, Çukurova
Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Mehmet Emin Karameh-
met ve BMC CEO’su Mehmet
Demirpençe baflta olmak üze-
re, savunma sanayimizin önde
gelen kurum ve kurulufllar›-
n›n temsilcileri kat›ld›. Tören-
de yap›lan konuflmalardaki
ortak vurgu, ulusal savunma
sanayimizin gelifltirilmesinin
önemi ve bu konuda BMC’nin
katk›lar› oldu. Konuflmalarda
öne ç›kan bir baflka husus ise,
tedarik edilecek olan araçlar-
daki yerli katk› pay›n›n yük-
sekli¤i ve düflük maliyetli çö-
zümler olmas›yd›. Yap›lan ko-
nuflmalar›n ard›ndan sözlefl-
melere konu olan araçlar›n
tan›t›m› gerçeklefltirildi.
BMC, yaklafl›k bedeli 300 mil-
yon avro olan bu proje kapsa-
m›nda 2,5 ton (4x4), 5 ton
(4x4), 10 ton (6x6) taktik te-
kerlekli araç ve may›na daya-
n›kl› ve pusuya karfl› bekas›
artt›r›lm›fl araç olmak üzere,
4 ayr› kategoride toplam 1859
arac›n teslimat›n› gerçeklefl-
tirecek. Türk Silahl› Kuvvetle-
ri’nin harekât ihtiyaçlar› do¤-
rultusunda üretilecek olan bu
araçlar, ayn› zamanda NATO
standartlar›na da uygun ola-
cak. Ürün kodu 350-16 Z olan
may›na dayan›kl› ve pusuya
karfl› bekas› artt›r›lm›fl arac›n
balistik tehditlere ve may›na
karfl› yüksek koruma seviye-
sine sahip olmas›n›n, el yap›-

m› patlay›c›lar gibi tehditlerin
bertaraf edilmesine imkân
sa¤layaca¤› de¤erlendiriliyor.
Proje kapsam›nda üretilecek
araçlar›n yaklafl›k 12 y›ll›k bir
çal›flman›n eseri oldu¤unu
belirten BMC yetkilileri, pro-
jede yüzde 80’lere varan yük-
sek bir yerli katk› pay›na ulafl-
may› öngörüyor. Bu oran›n
yüzde 25’lik k›sm›n›n ise KO-
B‹’lere ifl pay› olarak verilme-
si hedefleniyor. Bu kapsamda
100’den fazla firmaya ifl ola-
na¤› sa¤lanacak. Sözleflme
kapsam›na giren 4 tip arac›n
tamam› için öngörülen tesli-
mat süresi ise oldukça k›sa.
Yaklafl›k 2-2,5 y›l içerisinde
tamamlanmas› beklenen tes-
limatlar kapsam›nda ilk ara-
c›n teslimat› ise 1 y›l içerisin-
de yap›lacak.
Kara Kuvvetleri Komutanl›-
¤›’n›n silah, malzeme ve per-
sonelinin en güvenli ve h›zl›
flekilde intikalini sa¤lamak
üzere yürütülen komuta kon-
trol arac›, yük ve personel ta-
fl›ma arac› ve may›na karfl›

korumal› z›rhl› araç gibi fark-
l› konfigürasyon ve a¤›rl›klar-
da yaklafl›k 3000 adet arac›n
tedarikini kapsayan Taktik
Tekerlekli Araç Projesi 30
Mart 2007’de bafllat›lm›flt›.
Projede, Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› (SSM) taraf›ndan
Türk otomotiv sanayisine du-
yulan güvenin de bir göster-
gesi olarak yurt içi ihale mo-
deli benimsenmiflti.
Kuflkusuz, bu projenin alt› çi-
zilmesi gereken en önemli
özelli¤ini ise, SSM’nin ulusal
savunma sanayimizi gelifltir-
mek için att›¤› yeni bir ad›m
olmas› teflkil diyor. Öyle ki;
BMC’nin yüzde 100 milli bir
savunma sanayisi firmas› ol-
mas›, bu araçlar›n üretiminde
ve üçüncü ülkelere sat›fl ve
pazarlamas›nda hiçbir s›n›r›n
olmayaca¤› anlam›na geliyor.
Bu sayede, Türk Silahl› Kuv-
vetleri’nin, söz konusu araç-
lar›n operasyonel kullan›m›n-
da herhangi bir k›s›tlama ile
karfl›laflmamas› da garanti
alt›na al›nm›fl oluyor.

BMC Yoluna 
Emin Ad›mlarla 
Devam Ediy or
Savunma Sanayii ‹cra Komitesi’nin 
18 Aral›k 2008’de alm›fl oldu¤u kararla
Taktik Tekerlekli Araçlar Projesi 
kapsam›nda görevlendirilen BMC Sanayi ve
Ticaret A.fi. (BMC) taraf›ndan 2,5, 5 ve 10
ton personel ve yük tafl›y›c› araç ve may›na
karfl› korumal› z›rhl› araç üretimine iliflkin
sözleflmeler, 22 Nisan 2009 tarihinde
BMC’nin ‹zmir’deki tesislerinde düzenlenen
törenle imzaland›.
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Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n taktik tekerlekli araç
ihtiyac›n›n karfl›lanmas› için aç›lan ihalenin sonucunda
Savunma Sanayii ‹cra Komitesi taraf›ndan Aral›k 2008’de

sözleflme görüflmelerine bafllamak üzere seçilen savunma
sanayimizin önde gelen kurulufllar›ndan Otokar, 20 May›s
tarihinde gerçeklefltirilen imza töreni ile taktik tekerlekli
araçlar alan›ndaki baflar›s›n› bir kez daha tescilledi. Savunma
Sanayii Müflteflarl›¤› (SSM) Konferans Salonu’nda düzenlenen
imza törenine; Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül, Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad Bayar,  Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa Koç, Otokar Yönetim Kurulu Baflkan› Kudret
Önen, Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç ve SSM Kara
Araçlar› Daire Baflkan› Levent fienel gibi isimler kat›ld›.
Törende konuflan Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül, kara
araçlar› alan›nda TSK’n›n tüm ihtiyaçlar›n›n yurt içinden

karfl›lanmas› vizyonunun gerçeklefltirilmesinde Otokar’›n
önemli bir katk›s› oldu¤unu söyledi. Bakan Gönül, “Otokar,
Land Rover araçlar› üzerinden kendi mühendislik ve tasar›m
kabiliyeti ile özel araçlar ve alt sistemler tasarlayarak, baflta
TSK olmak üzere dost ve müttefik ülkeler için uzun y›llard›r
baflar›l› çözümler üretmektedir” dedi. SSM ile Otokar aras›nda
imzalanan bu anlaflma, TSK’n›n taktik tekerlekli araç
ihtiyac›na yönelik olarak 413 adedi 3/4 ton’luk komuta kontrol,
448 adedi ise 3/4 ton’luk yük ve personel olmak üzere, toplam
861 adet arac›n tasar›m›n› ve üretimini kaps›yor. Anlaflma
çerçevesindeki araçlar›n 1 y›l içerisinde TSK’ya teslim 
edilmesi öngörülüyor. Sözleflme ayr›ca yüzde 100 oran›nda 
bir sanayi kat›l›m› ve off-set taahhüdü de içeriyor. Bunun
yüzde 60’› yerli katk›, kalan› da ihracat olarak gerçeklefltirilecek.
Projede KOB‹’lerin de yüzde 25’lik bir ifl pay› olacak.

Tü rkiy e’nin Taktik Tekerlekli Araç U z man› O tokar

Deniz Kuvvetleri

Komutanl›¤›’n›n

ihtiyaçlar›n›

karfl›lamak amac›yla

Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› (SSM)

taraf›ndan bafllat›lan Süratli

Amfibi Gemi/Araç (LCT)

Projesi, 8 May›s tarihinde

at›lan imzalarla yürürlü¤e

girdi. Bu kapsamda 

düzenlenen imza töreninde;

Milli Savunma Bakan› Vecdi

Gönül, Savunma Sanayii

Müsteflar› Murad Bayar,

projeyi yürütecek olan 

FURTRANS-AD‹K

‹fl Ortakl›¤›’ndan üst düzey

yetkililer baflta olmak

üzere, çok say›da askeri ve

sivil kat›l›mc› yer ald›.

Teklife Ça¤r› Dosyas›

(TÇD)’si 3 A¤ustos 2007 

tarihinde yay›mlanan

Süratli Amfibi Gemi/Araç

(LCT) Projesi’nde sözleflme

görüflmeleri, 17 Aral›k 

2008 tarihinde düzenlenen

Savunma Sanayii ‹cra

Komitesi (SS‹K)’nin

ard›ndan FURTRANS-AD‹K

Ortak Giriflimi ile

bafllat›lm›flt›. Proje 

kapsam›nda hem askeri

hem de do¤al afet ve

yard›m amac›yla

kullan›lacak 8 adet LCT 

tipi gemi infla edilecek. 

200 ton yük tafl›yabilecek

79,85 m uzunlu¤undaki bu 

gemilerin, tam yükle saatte

18 deniz mili sürate

ulaflabilmesi öngörülüyor.

Bu gemiler, ASELSAN 

üretimi 25 mm’lik topa

sahip STOP sisteminin 

yan› s›ra 12,7 mm’lik

makineli tüfekler ile

silahland›r›lacak. 3 y›l

içerisinde tamamlanmas›

hedeflenen projede, infla

program›n›n yürürlü¤e

girmesinden 20 ay sonra

bafllamak üzere, her 

2,5 ayda bir gemi teslim

edilecek. Tamamen milli

tasar›ma sahip olacak

gemilerin yüzde 75

oran›nda yerli imkânlarla

infla edilmesi 

planlan›yor. MSI Dergisi

olarak ilk askeri gemi 

infla tecrübesi olan bu proje

ile askeri gemi infla 

sanayimize kat›lan 

FURTRANS-AD‹K

‹fl Ortakl›¤›’na baflar›lar

diliyor, bu baflar›n›n ihracat

projelerinde de devam

etmesini umuyoruz.

LCT Projes i’nde ‹mz alar At›ld›
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Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›’n›n
ihtiyaçlar›na 

istinaden Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM)
taraf›ndan bafllat›lan Yang›n
ve Yara Savunma E¤itim
Simülatörü Projesi, 8 May›s
2009 tarihinde düzenlenen
törende at›lan imzalarla
yürürlü¤e girdi. Törende,
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar ve
Meteksan Savunma Sanayii
A.fi. Genel Müdürü Turgut
fienol baflta olmak üzere,
çok say›da asker ve sivil
kat›l›mc› haz›r bulundu.
Yang›n ve Yara Savunma
E¤itim Simülatörü Projesi,
Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›’na ait su üstü
ve su alt› platformlar›n
karfl› karfl›ya bulundu¤u en
büyük risklerden biri olan
yang›n ve yara savunmas›
konusunda personele en
gerçekçi e¤itimin verilmesi
ve bu personelin yang›n 
ve yara e¤itimini en
mükemmel ve gerçe¤e 
en yak›n flekilde alarak 
birliklerine intikal etmelerini
sa¤layacak bir sistem
olarak dikkat çekiyor.

Tasar›m› tamamen
Meteksan’a ait proje 
kapsam›nda yüzde 81
oran›nda yerli katk› oran›na
ulafl›lmas› ve çok say›da
KOB‹’ye de ifl pay› verilmesi
öngörülüyor. Türkiye ve
çevre ülkelerde simülasyon
teknolojileri alan›nda bir 
ilk olan proje sayesinde,
e¤itim ihtiyaçlar›n›n daha
az maliyetle karfl›lanmas›
ve Türkiye’deki savunma
sektörüne simülasyon
teknolojileri alan›nda

önemli kabiliyetler
kazand›r›lmas› hedefleniyor.
Yüksek ihracat flans›na
sahip oldu¤u
de¤erlendirilen projeye,

daha flimdiden Suudi
Arabistan, Birleflik Arap
Emirlikleri ve Umman gibi
ülkelerin ilgi duydu¤u 
belirtiliyor.

SAV U N M A
H AB ER

Meteks an S avunma
E¤ itim ‹çin K ollar› S ›vad›
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Finmeccanica grubu flirketlerinden AgustaWestland’›n ye-
ni T129 ATAK tesisi, 28 May›s’ta Cascina Costa, ‹talya’da
düzenlenen törenle hizmete aç›ld›. Aç›l›fl töreninin ev sa-

hibi ve program›n ana alt yüklenicilerinden AgustaWestland’›n
CEO’su Giuseppe Orsi, Operasyonlardan Sorumlu Direktörü
Bruno Spagnolini ve Ticaretten Sorumlu Direktörü Graham Co-
le kat›l›rken Türkiye’yi, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)
ad›na Sanayileflme Daire Baflkan› Nuran ‹nci, Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤› ad›na proje subay› Kara Pilot Binbafl› Ayhan Keskin
ve ana yüklenici TUSAfi ve di¤er ana alt yüklenici ASELSAN fir-
malar›n›n yöneticileri temsil etti.
Çok ortakl› bu program›n çal›flanlar›n› tek merkezde bir araya
getirerek verimlili¤i en üst seviyeye ç›karmak amac›yla kurulan
özel tesiste, T129 prototiplerinin üretimi için tasarlanan bir
montaj hatt› ve ATAK Tak›m› üyelerinin ofisleri yer al›yor. 70’den
fazla Türk ve ‹talyan mühendisin bir arada çal›flaca¤› bu yeni te-
sisle birlikte, hâlihaz›rda planlanan takvime ve bütçeye uygun
bir flekilde ilerleyen programda, verimlili¤in artt›r›lmas› hedef-
leniyor. Ocak ay›nda Sistem Gereksinimleri Gözden Geçirme
safhas› tamamlanan projenin Öncül Tasar›m Gözden Geçirme
safhas› ise halen devam ediyor.
T129 helikopterinin ilk prototipi olan P1’in önümüzdeki günler-
de ‹talya’da ilk uçuflunu yapmas› planlan›rken P2 ve P3 proto-
tipleri de 2010 y›l›nda ilk kez pallerini döndürecek. TUSAfi tara-
f›ndan üretilecek ilk helikopter olmas› düflünülen P4’ün ise, yi-
ne 2010 y›l› bafllar›nda son montaj›n›n yap›lmas› ve tam konfi-
gürasyon sertifikas›n› alabilmesi için TUSAfi’a teslim edilmesi
programlan›yor. Serinin Türk Silahl› Kuvvetleri’ne teslim edile-
cek ilk helikopteri P4’ten sonra, TUSAfi taraf›ndan üretilecek

ikinci prototip P5’in ise 2011 y›l›n›n ilk yar›s›nda gökyüzüyle bu-
luflmas› planlan›yor.
Bilindi¤i üzere AgustaWestland’›n AW129 modeli, Kara Kuvvet-
leri Komutanl›¤›’m›z›n Taarruz ve Taktik Keflif Helikopteri ihti-
yac›n› karfl›lamak üzere bafllat›lan ATAK Program› kapsam›nda
Mart 2007’de seçilmifl ve Eylül 2007’de de anlaflma imzalan-
m›flt›. Program kapsam›nda bu y›l 25’’inci y›l›n› kutlayan TUSAfi
ana yüklenici; AgustaWestland ve ASELSAN ise ana alt yükleni-
ci firmalar olarak belirlenmiflti. TUSAfi ve ASELSAN d›fl›nda
Türk havac›l›k ve uzay sanayisinin pek çok önde gelen firmas›
da program›n farkl› aflamalar›nda yer al›yor. ATAK Tak›m› ola-
rak adland›r›lan ekip, T129 ile hem Türk Kara Kuvvetleri’nin ih-
tiyaçlar›n› karfl›layabilecek, hem de uluslararas› piyasaya Türk
sanayisinin sunaca¤› çekici bir ürünü ortaya ç›karm›fl olacak.

“ ATAK  Tak›m›”  H›z  K es miy or
Dünyan›n önde gelen helikopter üreticilerinden AgustaWestland’›n bu alan›ndaki 
birikim ve teknolojisini ATAK Projesi kapsam›nda Türk sanayisindeki ortaklar›na 
aktarma ve Türk ortaklar›yla birlikte T129’u, s›n›f›n›n en geliflmifl helikopteri yapma
hedefi paralelinde yeni bir ad›m da ‹talya’da at›ld›.
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Bu y›l 9’uncusu düzenlenen ve art›k bir dünya markas›
haline gelen IDEF, 27-30 Nisan 2009 tarihleri aras›nda
‹stanbul Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre

Merkezi’nde düzenlendi. Türk Savunma Sanayisi’nin dünyaya
aç›lan penceresi durumuna gelen etkinlik, Milli Savunma Ba-
kanl›¤› (MSB)’nin himaye ve deste¤inde, Türk Silahl› Kuvvetle-
rini Güçlendirme Vakf› (TSKGV)’nin yönetim ve sorumlulu¤un-
da icra edildi. Fuar›n tüm program› ise, Savunma Sanayii Müs-
teflarl›¤› (SSM) taraf›ndan yap›ld›.

fiov Bafll›yor
IDEF 2009 kapsam›nda gerçeklefltirilen etkinlikler, resmi aç›-
l›fltan bir gün önce, 26 Nisan 2009 tarihinde Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar taraf›ndan kat›l›mc›lara teknede veri-
len resepsiyon ile bafllad›. Bo¤az›n eflsiz manzaras› eflli¤inde
geçen resepsiyon, yerli ve yabanc› konuklara unutulmaz bir
gece yaflatt›.
Fuar›n resmi aç›l›fl› ise 27 Nisan 2009 tarihinde Baflbakan Re-
cep Tayyip Erdo¤an, Genelkurmay Baflkan› Org. ‹lker Baflbu¤,
Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül, Savunma Sanayii Müstefla-
r› Murad Bayar ve TSKGV Genel Müdürü Korg. (E) Engin Alan
baflta olmak üzere, savunma sanayimizin önde gelen kurum
ve kurulufllar›n›n temsilcileri ile üst düzey subay ve yabanc›
delegasyon üyelerinin kat›ld›¤› bir törenle yap›ld›. Ayn› günün
akflam› TSKGV taraf›ndan Ç›ra¤an Saray›’nda düzenlenen re-
sepsiyonda ise, Genelkurmay Baflkan› Org. ‹lker Baflbu¤ ve
Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül baflta olmak üzere, tüm
yerli ve yabanc› kat›l›mc›lar haz›r bulundu.

Kat›l›mc› Listesi Uzundu
IDEF 2009’a 180’i yerli, 283’ü yabanc› olmak üzere, toplam 45
ülkeden 463 firma kat›ld›. 67 ülkeden kat›l›m sa¤lanan fuar›
25’i bakan, 4’ü genelkurmay baflkan› olmak üzere 372 heyet
üyesi ziyaret etti. CNAD, D8 ve NAMSA gibi dünyan›n önde ge-
len uluslararas› kurulufllar› da fuarda yer ald›.
Fuarda; Genelkurmay Baflkanl›¤›, MSB ve SSM yetkilileri, ya-
banc› üst düzey heyetler ile yo¤un bir flekilde ikili temaslar
gerçeklefltirdi. Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül 30, Savun-
ma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar ise 25 heyetle görüfltü.
Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül ile Savunma Sanayii Müs-
teflar› Murad Bayar, stant ziyaretlerine ek olarak, imza tören-
lerine de kat›ld›.

‹stanbul Fark›
IDEF 2009’da Türkiye; Almanya ve Suriye ile ayr› ayr› savunma
sanayisi ifl birli¤i anlaflmalar› imzalad›. Ayr›ca 25 firma aras›n-
da da çeflitli ifl birli¤i anlaflmalar› yap›ld›. Yerli ve yabanc› ka-
t›l›mc›lar›n bir araya gelmelerine zemin haz›rlayan etkinlik,
firmalar aras› gerçekleflen 1266 randevulu görüflme ile olduk-
ça hareketli geçti. Yo¤un ziyaretçi ak›n›na u¤rayan fuarda, yer-
li ve yabanc› firma standlar›n›n bir an olsun bofl kalmad›¤›
gözlemlendi. Fuarla ilgili kat›l›mc› ve ziyaretçilerin ortak görü-
flü, etkinli¤in ‹stanbul’da düzenlenmesinin farkl› bir sinerji ya-
ratt›¤› yönündeydi.
Di¤er taraftan fuar alan›n›n fiziki yap›s› itibariyle savunma sa-
nayisi fuarlar› ile özdeflleflen hava gösterilerinin yap›lmamas›,
havac›l›k merakl›lar›nda hayal k›r›kl›¤› yaratt›. Nitekim bu ko-
nuda görüfllerini ald›¤›m›z yerli ve yabanc› firma yetkileri de,
organizasyona ilginin sa¤lanmas› aç›s›ndan hava gösterileri-
nin önemine iflaret etti ve bir sonraki IDEF'te bu sorunun çö-
zülmesinin olumlu olaca¤›n› söyledi.

Dikkat Çekenler
Türk Savunma Sanayisi aç›s›ndan IDEF 2009'da dikkat çeken
ilk husus, fuara kat›lan yerli firma say›s›ndaki art›fl oldu. Özel-
likle KOB‹ ölçe¤indeki kat›l›mc›lar›n savunma sanayisine yö-
nelik artan ilgisinden kaynaklanan bu durumda, SSM'nin sa-
vunma ihalelerinde söz konusu flirketlere yüzde 25 oran›nda
ifl pay› verilmesine yönelik karar›n›n etkisinin büyük oldu¤unu
söyleyebiliriz. Savunma sanayimiz aç›s›ndan dikkat çekilmesi
gereken bir baflka geliflme ise, firma standlar›nda sergilenen
ürün yelpazesinin çeflitlili¤i oldu. ASELSAN ve TUSAfi örnek-
lerinde oldu¤u gibi ziyaretçileri devasa standlarla karfl›layan
firmalar›m›z, Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)'n›n ihtiyaçlar›n›n
yurt içinden karfl›lanmas› hedefinde önemli bir aflama kayde-
dildi¤ini gözler önüne seriyor.
IDEF'te a¤›rl›k kara sistemlerindeydi. Bunda SSM'nin öncelik-
li olarak kara sistemleri alan›nda yurt d›fl›na ba¤›ml›l›¤› orta-
dan kald›rma yönündeki hedefinin etkili oldu¤u aç›kt›.

IDEF 2 0 0 9
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Dünyan›n savunma sektörü alan›ndaki

en büyük fuarlar› aras›nda yer alan

IDEF, bir kez daha yerli ve yabanc›

savunma devlerinin boy gösterdi¤i

görkemli bir etkinlik olarak geride

b›rak›ld›. Bu y›lki fuar›n en dikkat çekici

yönlerinden biri; organizasyonun 

ilk kez, Ankara yerine ‹stanbul’da

düzenleniyor olmas›yd›.
Ü mit B A Y R A KT A R  / ubayraktar@savunmahaber.com

Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com

‹stanbul’u 
Sallad ›

T
ü
m

 F
o
to

¤r
af

la
r:

 ©
M

S
I

D
er

gi
si



Fuarda sergilenen ürünler içerisinde; kara, deniz ve hava
kuvvetlerine yönelik insans›z araç say›s›nda da büyük bir
art›fl vard›. Ayn› flekilde, radar ve sensör sistemlerinin tan›-
t›m›na firmalar büyük önem verdi. Yine kat›l›mc› tersane
say›s›ndaki art›fl ve sunduklar› çözümlerin çeflitlili¤i, aske-
ri gemi infla alan›nda da önemli bir hareketlilik oldu¤unu
gösterdi. IDEF 2009'da bizleri memnun eden belki de en
önemli geliflme, yerli firmalar›n art›k do¤rudan yurt d›fl›
pazarlara yönelik projeler üzerinde de çal›flmalar yapma-
ya bafllad›klar›n›n ortaya konulmas› oldu. ASELSAN'›n Rus
yap›m› BRDM-2 4x4 z›rhl› keflif arac› üzerine yerlefltirdi¤i
kaideye monteli Igla sistemi, bunun en güzel örneklerin-
den birini teflkil etti. Yurt d›fl› pazarlara yönelik çal›flmalar
kapsam›nda düflünülebilecek bir di¤er olumlu geliflme de,
Bat›l› silahl› kuvvetlerin yapt›¤› gibi TSK'n›n da kullan›c›
olarak ürünlerin tan›t›m›nda rol üstlenmesi oldu. HAVEL-
SAN'›n ana yüklenicili¤inde gelifltirilen Gemi Entegre Sa-
vafl ‹dare Sistemi (GENES‹S)'in Deniz Kuvvetleri Komutan-
l›¤›'n›n TCG Gaziantep (F-490) f›rkateyninde sergilenmesi,
potansiyel müflterilere olumlu bir mesaj verdi.

Bak›fl Aç›s› De¤ifliyor
Dünyan›n önde gelen savunma firmalar› da, sergiledikleri
ürünlerle IDEF'e renk katt›. Fuar s›ras›nda savunma sanayi-
mizin önde gelen flirketleri ile üretim ve pazarlama konular›n-
da çok say›da sözleflmenin alt›na imza atan yabanc› firmalar,
bir anlamda Türkiye'deki ifl ortaklar›na duyduklar› güveni gös-
terdi. Yabanc› firmalar aç›s›ndan IDEF 2009'da en dikkat çe-
ken geliflme ise, son zamanlarda kendini hissettiren zihniyet
de¤ifliminin aç›kça görülmesi oldu. Öyle ki; Türkiye'nin son
dönemde ulusal savunma sanayisini gelifltirme yönündeki ka-
rarl› tutumunu iyi analiz eden yabanc› firmalar›n, do¤rudan
sat›fl yerine, ortak üretim ve teknoloji transferi konular›na
vurgu yapt›klar› gözlemlendi.
IDEF 2009’la ilgili genel bir de¤erlendirme yapacak olursak, 4
gün süren etkinli¤in gerek kat›l›mc› firma say›s›, gerekse sergi-
lenen ürün yelpazesi aç›s›ndan savunma sanayimiz ad›na bafla-
r› ile icra edilen bir etkinlik oldu¤unu söyleyebiliriz. MSI Dergisi
ad›na genifl bir kadro ile takip etti¤imiz fuarda öne ç›kan
bafll›klar› ilerleyen sayfalarda, siz de¤erli okuyucular›m›zla pay-
lafl›yoruz.
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Finmeccanica 
flirketlerinden
AgustaWestland’›n

IDEF 2009’daki a¤›r topu 
hiç kuflkusuz TUHP 149’du.
Fuarda birebir ölçekli modeli
sergilenen helikopter,
AgustaWestland’›n Türk
Genel Maksat Helikopter
Program› (TUHP) için özel
olarak tasarlad›¤› modeli.
Firman›n verdi¤i bilgilere
göre; gelifltirme çal›flmalar›
devam eden helikopter, genifl
bir iç hacme sahip olacak ve
tam teçhizatl› 18 askeri

tafl›yabilecek. Helikopterin
ileri teknoloji ürünü aç›k 
dijital aviyonik mimarisi,
farkl› silah opsiyonlar›n›n
gece ve gündüz
kullan›lmas›na da imkân 
verecek. Bu kapsamda 
TUHP 149; harici yak›t 
tanklar›ndan roketatarlara,
havadan yere füzelerden
makineli tüfeklere kadar
farkl› silah sistemleri ile
donat›labilecek. Helikopter,
harici yük kancas›, kurtarma
vinci ve farkl› operasyonel
ihtiyaçlar›n gerektirdi¤i 

ekipmanlar› tafl›yabilecek
esnek bir gövde yap›s›na
sahip olacak. TUHP 149; 
personel nakli, yük tafl›ma,
özel kuvvet operasyonlar›,
keflif-gözetleme, 
arama-kurtarma, yaral›
tafl›ma, komuta-kontrol 
ve VIP gibi genifl bir 
yelpazede yer alan görevleri
icra edebilecek. Helikopterin
bak›m-idame masraflar›
aç›s›ndan maliyet etkin 
bir platform olmas›na da
özen gösteriliyor.
AgustaWestland stand›nda

görüfltü¤ümüz firma 
yetkililerinden edindi¤imiz
bilgilere göre TUHP 149,
Türk Savunma Sanayisi ile
var olan iyi iliflkileri daha da
ileri seviyelere tafl›yacak 
bir proje olarak görülüyor.
Türkiye’nin TUHP 149’u
seçmesi durumunda, 
baflta TUSAfi olmak 
üzere, ASELSAN, 
HAVELSAN, ROKETSAN 
ve TEI’nin üretime çok 
yüksek paylarla ifltirak
edece¤inin de alt› 
çiziliyor.

Günümüzde ABD baflta olmak üzere çok say›da ülkenin
ordu ve özel birliklerinin standart donan›mlar›ndan biri
haline gelmeyi baflaran Aimpoint markal› k›rm›z› 

noktal› niflangâhlar, IDEF’te sergilenen en ilgi çekici ürünlerin
bafl›nda geliyordu. Bu ilginin do¤al bir sonucu olarak da fuar
boyunca Aimpoint stand›n›n önünden kalabal›k eksik olmad›.
Benzerlerine göre çok daha uzun kullan›m ömrüne sahip
olmalar› ile tan›nan Aimpoint k›rm›z› noktal› niflangâhlar›n›
deneyen çok say›da asker ve sivil kat›l›mc›, IDEF’te bu
niflangâhlar›n sa¤lad›¤› avantajlar› ve kullan›m kolayl›¤›n›
inceleme f›rsat› buldu. Farkl› özelliklere sahip k›rm›z› noktal›
niflangâh çözümlerini, de¤iflik tipteki çok say›da hafif silah
maketinin üzerinde sergileyen Aimpoint, ürün yelpazesinde

yer alan sistemlerin tan›t›m f›rsat›n› iyi de¤erlendirdi. 
Aimpoint, k›rm›z› noktal› niflangâh teknolojisini Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin ihtiyaçlar›na yönelik olarak da öneriyor.

Agus taW es tland TU HP 149’u G ö rü cü y e Ç ›kard›

K ›rm›z › Noktal›
Nifl angâ h lar IDEF’te
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Son olarak geçti¤imiz Aral›k ay›nda düzenlenen 

“1’inci Tek Er Modernizasyonu Gelece¤in 

Mehmetçi¤i Sempozyum ve Sergisi” ile gündeme

gelen ve Türk Silahl› Kuvvetleri’nin a¤ merkezli harp

kabiliyetine kavuflturulmas›na yönelik olarak sürdürülen

süreç, IDEF’te de kendisini fazlas›yla gösterdi. IDEF

kat›l›mc›lar› aras›nda a¤ merkezli harp kabiliyetlerine

yönelik çözümlerini sergileyen firmalardan en dikkat 

çekicilerinden biri ise Alcatel-Lucent oldu. Fuar s›ras›nda

gösterimi yap›lan ve Alcatel-Lucent Teletafl ile Alman 

BTC taraf›ndan gelifltirilen sistem, CDMA (Code Division

Multiple Access / Kod Bölmeli Çoklu Eriflim) kablosuz

a¤› içinde yer alan kameralar vas›tas›yla, harekât ya da

komuta-kontrol merkezine gerçek zamanl› görüntü 

ve ses aktar›m› yapabiliyor. Sistemin kullan›m alanlar›

hakk›ndaki sorular›m›z› cevaplayan firman›n 

Sat›fl Müdürü Özden Özben, tafl›nabilir ve modüler 

CDMA baz istasyonlar› temeline dayal› esnek 

mobil hücresel iletiflim a¤› olma özelli¤ine sahip oldu¤unu

vurgulad›¤› çözümlerinin, sadece askeri birimlerin 

de¤il, iç güvenlik ve afet yönetimi konusunda çal›flan

kurumlar›n ihtiyaçlar› için de kullan›labilece¤ini vurgulad›.

‹talya’n›n sivil ve askeri havac›l›k alan›ndaki dev firmas›
Alenia Aeronautica, son y›llarda Türkiye pazar›na yönelik
pazarlama faaliyetleri ile ad›n› s›kça duyuruyor. IDEF’e

Finmeccanica stand›nda kat›lan firma, ürün yelpazesinde yer
alan çözümlerin modellerini sergiledi. Sergilenen ürünler
aras›nda öne ç›kanlar, Türk Donanmas› taraf›ndan al›m›
karara ba¤lanan ATR-72MP deniz karakol uça¤› ile halen
ülkemizdeki tan›t›m ve pazarlama çal›flmalar› devam eden
Eurofighter Typhoon savafl uça¤› oldu. Öte yandan Alenia
Aeronautica, fuarda C-27J orta s›n›f nakliye uça¤› ile insans›z
hava arac› çözümlerinin tan›t›m›n› da gerçeklefltirdi. Fuar
s›ras›nda sohbet etme imkân› buldu¤umuz firma yetkilileri,
Türkiye’nin Alenia Aeronautica aç›s›ndan öncelikli pazarlar
aras›nda yer ald›¤›n›n alt›n› çizerek mevcut iliflkileri daha da
ileri seviyelere götürecek projeler konusunda çal›flmalar
yapt›klar›n› belirtti.

T ürkiye’nin havac›l›k
alan›ndaki uluslararas›
imalat merkezi 

Alp Havac›l›k, IDEF 2009’u
anlaflmalar›yla süsleyen 
firmalar›m›zdand›. Fuar
s›ras›nda Sikorsky ile
Türkiye’deki ortakl›klar›n›n
10’uncu y›l dönümünü 
kutlayan firma, bu uzun
soluklu ve güvene dayal› ifl
birli¤ini daha da gelifltirecek
bir mutabakat metnine imza
att›. Hâlihaz›rda Black Hawk
helikopterleri için kritik
parçalar üreten Alp
Havac›l›k, bu anlaflmayla
helikopterin transmisyon 
sistemlerinde kalifiye bir
tedarikçi olma sürecini de
bafllatarak Black Hawk
transmisyon sisteminin
Sikorsky d›fl›ndaki tek
kayna¤› oldu. Konuyla ilgili
bir aç›klama yapan Alp
Havac›l›k Yönetim Kurulu
Baflkan› Tuncer Alpata, 
Alp Havac›l›k’›n bu
ortakl›ktan ve Sikorsky’nin
Türk Savunma Sanayisi’ne
gösterdi¤i güvenden gurur
duyduklar›n› belirtirken,
yap›lacak teknoloji 
transferinin firman›n küresel

döner kanat sanayisindeki
konumunu güçlendirece¤ini
vurgulad›. Sikorsky’nin
Stratejik ‹fl Birlikleri’nden
Sorumlu Baflkan Yard›mc›s›
Stephen B. Estill ise,
anlaflman›n, Sikorsky’nin
Türkiye’ye olan uzun vadeli
taahhüdünü gösterdi¤inin
alt›n› çizdi. Sikorsky’nin
Türkiye’nin Genel Maksat
Helikopter Program›
çerçevesinde teklif etmifl
oldu¤u Black Hawk
helikopterlerinin üretiminde
Alp Havac›l›k’›n son derece
de¤erli ve güvenilir bir
tedarikçi oldu¤unu da 
vurgulayan Estill’e göre bu

anlaflma, ayn› zamanda
Sikorsky’nin Avrupa’daki
konumunu güçlendirmesine
de yard›mc› olacak.
Lockheed Martin Aero
taraf›ndan aç›lan uluslararas›
ihaleyi kazanan Alp 
Havac›l›k, F-35 uça¤›n›n
“sleeve, outboard canopy
hinge assy” imalat 
program›na iliflkin 
mutabakat metnini de
IDEF’te imzalad›. Alp
Havac›l›k böylece JSF
Projesi’ndeki müflterileri
aras›na Lockheed Martin’i de
dahil etti. Yo¤un mühendisli¤in
yan› s›ra 5 eksenli frezeleme,
özel proseslerin 

tamamlanmas›, metalik ve
ametalik yap›sal parçalar›n 
perçinleme ve yap›flt›rmas›
ve montaj aflamalar›n› 
içeren proje kapsam›nda ilk 
sevkiyatlar 2010 y›l›n›n 
ilk çeyre¤inde bafllayacak.
Alp Havac›l›k Pratt & 
Whitney ile yine IDEF’te
imzalad›¤› sözleflme ile de 
F-35’e güç verecek alternatif
motorlardan F135’teki 
ifl pay›n› 1 milyar dolara
yaklaflt›rd›. Sözleflme ile 
firmam›z F135 titanyum 
yekpare fan rotorlar› 
(IBR- Integrally Bladed
Rotors) üretiminde ana 
kaynak oldu.

A¤  Merkez li Harb e
Alcatel-Lucent ‹mz as ›

Havac›l›k Devlerinin G ö z des i Alp  Havac›l›k

Alenia Aeronautica’n›n
Ö nceli¤ i Tü rkiy e
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Artan korsanl›k faaliyetlerini önlemeye yönelik yeni
çözümler üzerine çal›flan ARES Tersanesi, IDEF 2009’da
kabiliyetlerini sergiledi. Kompozit ve çelik / alüminyum

yat üretimi konusunda önemli bir bilgi birikimine sahip olan
firma, fuarda savunma ve güvenlik alan›ndaki ihtiyaçlara 
yönelik gelifltirdi¤i ARES 53 Ghost Patrol ve ARES 100
Hercules botlar›n›n tan›t›m›n› gerçeklefltirdi. ASELSAN 
firmas›n›n STAMP, STOP ve BORA II sistemleri ile
donat›labilen bu botlar, fuar süresince ziyaretçilerden
yo¤un ilgi gördü. Görüflme f›rsat› buldu¤umuz
firma yetkilileri, “marka bilinirli¤i” yaratma

do¤rultusunda firman›n tüm idari ve üretim teflkilat›n›n
yeniden yap›land›r›ld›¤›n› ve uluslararas› kurallara uygun 
üst düzey sertifikalar› almaya yönelik birçok çal›flman›n
bafllat›ld›¤›n› söyledi. Antalya Serbest Bölgesi’nde yer alan
tesislerini, kompozit ve çelik / alüminyum üretim yapmak

üzere ikiye ay›ran firma, bu sayede mühendislik
çal›flmalar›na ileriki süreçte h›z

kazand›rmay› hedefliyor.

ARES  K ors an Av›na Ç ›k›y or

Donanmalar›n
ihtiyaçlar›na yönelik
gelifltirdi¤i 

sistemlerle tan›nan 
Alman savunma devi Atlas
Elektronik, IDEF’teki
Almanya pavyonunun a¤›r
toplar›ndan biriydi. Türk
Deniz Kuvvetleri’nin de
envanterinde yer alan
DM2A4 torpidosunun 
modelinin de sergilendi¤i
firma stand›nda, su üstü
platformlar için gelifltirilen
ANCS (Atlas Naval Combat
Management System) 
ve 209, 212 ve 214 s›n›f›
denizalt›lar› kullanan 
10’un üzerinde ülke
taraf›ndan siparifl edilen
ISUS 90 muharebe 

sisteminin tan›t›mlar›
yap›ld›. Fuar s›ras›nda
konuflma imkân›
buldu¤umuz firma yetkilisi,
Türkiye’nin havadan
ba¤›ms›z tahrik sistemine
sahip denizalt› tedariki 
baflta olmak üzere di¤er
projelerde de görev 
almaya haz›r olduklar›n›
belirtti. 14 May›s 2009 
tarihinde ‹ngiliz QinetiQ fir-
mas›n›n su alt› sistemleri
bölümünü bünyesine
katt›¤›n› duyurarak bu alanda
daha da iddial› hale gelen
Atlas Elektronik’in, denizalt›
muharebe sistemleri ve
insans›z su alt› araçlar›
alan›nda büyük bir bilgi
birikimi bulunuyor.

Türkiye’nin milli hava savunma altyap›s›n› oluflturan
komuta-kontrol ve muhabere sisteminin tasar›m, üretim
ve entegrasyonunu gerçeklefltirmek amac›yla 1990

y›l›nda kurulan ve 2005 y›l›nda Vestel bünyesine kat›lan 
Ayd›n Yaz›l›m, IDEF 2009 Fuar›’nda sergiledi¤i ürün ve yetenekler
ile göz kamaflt›rd›. Firma stand›nda; GENES‹S Program› 
kapsam›nda tasar›m, gelifltirme, test ve üretimi yap›lan
Operatör ve Taktik Komuta Konsollar›, Alt Sistem Arayüz
Kabineti ve Otomatik Hedef Tespit ve Takip Sistemi yaz›l›m›n›n
demosu sergilendi. Ayn› flekilde fuarda, Radar A¤› Program›
kapsam›nda gelifltirilen yaz›l›m demosu, Taktik Gösterim
Sistemi yaz›l›m demosu, Say›sal Kayan Harita yaz›l›m›, hava
platformlar› için gelifltirilen kablaj tasar›m, üretim ve test alt
yap›s› ile yine muhtelif devre kartlar› tasar›m, üretim ve test alt
yap›s›n›n tan›t›m› gerçeklefltirildi. Öte yandan Ayd›n Yaz›l›m,
IDEF s›ras›nda TUSAfi ile C-130 modernizasyon projesi 
Erciyes kapsam›nda BSP ve sürücü aviyonik yaz›l›mlar›n›n
gelifltirilmesine yönelik bir sözleflme de imzalad›.

ATLAS  Elektronik Yeni Tip  Deniz alt›lar› Donatmay a Aday

Ay d›n Yaz ›l›m 
G ö z  K amafl t›rd›
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Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n ihtiyaçlar›n›n milli 
imkânlarla karfl›lanmas›n›n yan› s›ra ihracat baflar›lar› 
ile Türk Savunma Sanayisi’nin uluslararas› alanda bir

marka haline gelmesini sa¤layan ASELSAN, bölgesinin en
büyük savunma sanayi fuar› olan IDEF’te, son teknoloji ürünü
çözümlerini sergileyerek adeta gövde gösterisi yapt›. Fuarda
çok say›da yeni anlaflma da imzalayan savunma devimiz, 
gelecekteki baz› çal›flmalar›n›n ilk tohumlar›n› da IDEF’te att›.
Art›k gelenekselleflti¤i üzere yine IDEF’in y›ld›z› olan 
ASELSAN, 1500 m2’lik alan üzerindeki stand›nda sergiledi¤i
çok say›da ürün ile fuara en genifl kat›l›m› 
gerçeklefltiren firma oldu. ASELSAN’›n dev stand›nda, 
hava savunma sistemlerinden anayurt güvenli¤ine, muhabere
sistemlerinden radar ve elektronik harp uygulamalar›na 
kadar çok genifl bir yelpazedeki ürünler sergilendi. 
34 ülkeye do¤rudan sat›fl›n yan› s›ra teknoloji transferi ile

ortak üretim çal›flmalar›n› da içerecek flekilde ihracat 
gerçeklefltiren ASELSAN, IDEF’te, mevcut ve olas› 
müflterilerine yeni ürün ve sistemlerinin tan›t›mlar›n› 
gerçeklefltirdi. ASELSAN’›n dev stand›nda tabiri caiz ise yok
yoktu. TSK envanterine yeni giren KALKAN Hava Savunma
Radar› ile ALPER Gemi LPI radar›n›n›n sergilendi¤i ASELSAN
stand›nda, yeni gelifltirilen radar sistemleri, hava savunma
füze ve top sistemleri, arama ve at›fl kontrol radarlar› ile 
sahil gözetleme radar› ve sentetik aç›kl›kl› radar prototipleri
yer ald›. Radar Elektronik Taarruz Sistemi ve ASELSAN
taraf›ndan gelifltirilen M‹LKAR-5T serisi s›rt tipi kar›flt›rma
(jammer) sistemleri, Geliflmifl Taktik Saha Muhabere Sistemi
(TASMUS-G) ve yaz›l›m tabanl› telsiz sistemleri, kripto ve bilgi
güvenli¤i ürünleri, uydu haberleflme sistemleri, profesyonel
haberleflme ürünleri ve kamu güvenli¤i sistemleri ise 
ASELSAN stand›n›n di¤er y›ld›zlar› aras›ndayd›. 

AS ELS AN ‹mz a Atmaktan Yorulmad›



Ayr›ca Rus yap›m› BRDM-2 taktik tekerlekli keflif arac› 
üzerine entegre edilmifl Kaideye Monteli IGLA (KMI), ihracat›
gerçeklefltirilen Stabilize Top (STOP), su alt› akustik 
sistemleri, insans›z kara araçlar›, deniz platformlar› için 
kaideye monteli stinger sistemi (Naval Stinger), 
ASELFLIR-300T aviyonik termal görüntüleme sistemi, 
ATAK helikopterinde de kullan›lacak özgün görev bilgisayar›,
ASELPOD hedefleme podu ve P‹TON termal silah dürbününün
de aralar›nda bulundu¤u çok say›da ASELSAN ürünü, 
IDEF’i ziyaret eden askeri ve sivil birçok kat›l›mc›dan
büyük ilgi gördü.
IDEF’te ASELSAN’›n imzalad›¤› anlaflmalar›n en
önemlilerinden biri, TSK’n›n ihtiyaçlar› için bafllat›lan 
Kunda¤› Motorlu Hava Savunma Silah Sistemi ve Havadan
Tafl›nabilir Hafif Çekili Obüs projelerini ilgilendiriyordu. 
Bu projelerde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) 
ile ifl birli¤i yapacak olan ASELSAN, özgün olarak gelifltirilecek
kunda¤› motorlu hava savunma silah sisteminin at›fl kontrol
ve komuta kontrol sistemi ile arama ve takip radarlar›n›n
üretimini gerçeklefltirecek. Bu projede hava savunma 
topunun üretiminin sorumlulu¤u ise MKEK’de bulunuyor.
Gelifltirilecek kunda¤› motorlu hava savunma sisteminin,
ASELSAN’›n Hava Savunma Erken ‹kaz ve Komuta Kontrol
Sistemi (HER‹KKS) koordinasyonunda görev yapabilmesi
öngörülüyor. Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› için gelifltirilecek
olan kunda¤› motorlu hava savunma silah sistemi, z›rhl› ve
mekanize birliklerimizin, intikaller s›ras›nda alçak irtifadan
gelen hava tehditlerine karfl› korunmas› görevini üstlenecek.

ASELSAN’›n at›fl kontrol, MKEK’in ise silah ve mühimmat›n›
gelifltirece¤i havadan tafl›nabilir hafif çekili obüs ise 
TSK envanterindeki Atefl Destek Otomasyon Sistemi 
(ADOP-2000) ile entegre bir flekilde görev yaparak 
Türk topçusuna hizmet verecek. Helikopterle nakledilebilecek
havadan tafl›nabilir hafif çekili obüslerin, özellikle da¤l›k 
ve kara yolu ile ulafl›m›n zor oldu¤u görev bölgelerine 
h›zla intikal ettirilerek TSK’n›n atefl gücünü artt›rmas› 
hedefleniyor.
Fuar s›ras›nda uluslararas› ifl birliklerinin tesis edilmesine
yönelik ad›mlar da atan ASELSAN, bu kapsamda ABD’li
Lockheed Martin firmas› ile F-35 fiimflek II savafl uça¤›n›n
elektro-optik hedefleme sistemi optiklerinin ASELSAN
taraf›ndan üretilmesi ve ‹talyan Finmeccanica 
bünyesindeki WASS ile denizalt› savafl sistemlerine 
yönelik uzun dönemli ifl birli¤i gerçeklefltirilmesi için 
birer mutabakat muht›ras› da imzalad›. Elektronik ve 
elektro-optik alanlar›nda optik imalat›ndan bafllayarak 
radar, ataletsel seyrüsefer ile di¤er stratejik aviyonik 
cihazlar›n üreticisi ve lojistik destek sa¤lay›c›s› olan 
ASELSAN, sahip oldu¤u bilgi ve tecrübeyle F-35 fiimflek II
savafl uça¤›n›n gelifltirildi¤i JSF Projesi’nde uzun vadeli 
ifl orta¤› olmay› hedefliyor. 
ASELSAN ile aras›nda imzalanan mutabakat muht›ras› 
ise, Türk Deniz Kuvvetleri’nin en önemli tedarik
çal›flmalar›ndan biri olan Yeni Tip Denizalt› Projesi
kapsam›nda torpido karfl› tedbir sistemlerine ve 
Black Shark torpidosunun entegrasyonuna yönelik olacak. 
Bu ifl birli¤inin daha sonra torpidolara ve torpidonun
denizalt›larda kullan›m›na yönelik olarak geniflletilmesi de
öngörülüyor. Öte yandan, fiili Silahl› Kuvvetleri Askeri
Fabrikas› FAMAE ile fuarda bir ifl birli¤i anlaflmas› imzalayan 
ASELSAN, uluslararas› alandaki baflar›lar›n› Güney
Amerika’daki And Da¤lar›’n›n zirvelerine kadar tafl›may›
baflarm›fl görünüyor. fiili Silahl› Kuvvetleri’nin; Elektronik
Harp, Hava Savunma, Komuta Kontrol, Leopard Tank
Modernizasyonu, Taktik Haberleflme ihtiyaçlar› konular›n›
kapsayan bu anlaflma çerçevesinde ilk olarak 100 adet
Leopard tank›n›n modernizasyonu gerçeklefltirilecek. 
Tank modernizasyonuna müteakiben de di¤er projelerin
tedarik planlar›na uygun olarak ortak üretim ve ifl birli¤i 
modeli ile çal›flmalar sürdürülecek. ASELSAN ile 
FAMAE aras›nda fiili Silahl› Kuvvetleri ihtiyaçlar› 
do¤rultusunda bafllat›lan ifl birli¤inin, di¤er Latin Amerika
ülkelerinin ihtiyaçlar›na da cevap verebilecek flekilde
geniflletilmesi de hedefleniyor.
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Geçti¤imiz günlerde yap›lan hisse devir anlaflmas› 

ile ortakl›k yap›s› de¤iflen ve hisselerinin yüzde 97’si

ASELSAN taraf›ndan al›nan M‹KES, ürün 

yelpazesindeki çözümleri sergilemek için IDEF’teki yerini

ald›. ALQ-178(V)5+ EH kendini koruma suiti ve ÖZIfiIK karfl›

tedbir at›m sistemi gibi ürünlerini fuarda tan›tma f›rsat›

bulan M‹KES; simülatör, yaz›l›m ürünleri, sistem 

kabiliyetleri ve test-destek sistemleri konusundaki

mühendislik kabiliyetlerini ziyaretçiler ile paylaflt›. 

Genel olarak, M‹KES stand›n›n askeri ve sivil ziyaretçiler

taraf›ndan yo¤un ilgi gördü¤ü gözlemlendi. Fuar esnas›nda

görüfltü¤ümüz firma yetkilileri, M‹KES’in yeni ortakl›k

yap›s› hakk›nda, askeri kanad›n ve kat›l›mc› firmalar›n 

bilgilendirilmesi aç›s›ndan IDEF’i önemli bir f›rsat olarak

gördüklerini ifade etti.

M‹K ES ’te Yeni Dö nem
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‹ngiltere’nin savunma sanayisi alan›ndaki en büyük 
oyuncular›ndan olan BAE Systems, IDEF kapsam›nda
tan›t›m faaliyetlerini en iyi gerçeklefltiren firmalardan birisi

oldu. Stand›nda su üstü platformlara entegre edilmek üzere
gelifltirilen Artisan 3D hava savunma radar›n›n modelini
sergileyen firma, ziyaretçilerden yo¤un ilgi gördü. Aralar›nda
BAE Systems Türkiye’nin Operasyon Direktörü Ömer Sevdik’in
de oldu¤u firma yetkililerinden ald›¤›m›z bilgilere göre, 
24 ayl›k bir çal›flman›n sonucu gelifltirme çal›flmalar› 
tamamlanan radar, günümüz donanma operasyonlar›n›n 
yeni rotas› olan k›y› sular› koflullar› düflünülerek tasarlanm›fl.

Artisan 3D’nin öncelikli görevlerini, hava hedeflerini tespit
ve izleme ile su üstü atefl deste¤i oluflturuyor. Ancak radar,
gerekti¤inde seyrüsefer ve su üstü hedeflerinin tespit
edilmesinde de kullan›labiliyor. Uzun süre bak›m
gerektirmeden görev yapabilen Artisan 3D, hava so¤utmal›
olmas› ile benzerlerinden ayr›l›yor.

K ›sa bir süre önce 

Türk Silahl›

Kuvvetleri’nin

aralar›nda 468 adet may›na

dayan›kl› ve pusuya karfl›

bekas› artt›r›lm›fl (MRAP)

arac›n da bulundu¤u toplam

1859 adet taktik tekerlekli

araç ihtiyac›n› karfl›lamak

üzere ana yüklenici olarak

seçilen BMC, IDEF’e

oldukça moralli geldi.

Tahmin edilebilece¤i üzere,

BMC’nin 350-16 Z kodlu 

4x4 MRAP arac›, fuar›n en

çok ziyaretçi çeken 

sistemlerinden biri oldu.

Fuarda görüflme f›rsat›

yakalad›¤›m›z BMC 

yetkilileri, 350-16 Z’nin 

balistik tehditlere,

may›nlara ve el yap›m› 

patlay›c›lara karfl› yüksek

koruma sa¤layan gövde

yap›s›n›n her türlü tehdidi

bertaraf etme yetene¤ine

sahip oldu¤unun alt›n› 

çizerek arac›n hizmete

girmesiyle birlikte, Türk

Silahl› Kuvvetleri’nin silah,

malzeme ve personelinin

emniyetli ve süratli

intikalinde önemli bir

kabiliyet art›fl› sa¤layaca¤›n›

belirtti. Öte yandan 

BMC, fuarda ürün kodu 

BMC 250-10 Z (4x4) olan 

yeni nesil çok maksatl›

z›rhl› arac›n›n tan›t›m›n› da

gerçeklefltirdi.

BAE S y s tems  
Artis an 3D ile S ah nede

Bar›fl Kartal› Projesi’nde yaflanan gecikmeler nedeniyle
s›k›nt›l› günler yaflayan Boeing, IDEF’i kamuoyu
nezdinde bozulan imaj›n› düzeltme yönünde

de¤erlendirme çabas› içerisindeydi. Aralar›nda Bar›fl Kartal›
Program Müdürü Mark Ellis’in de yer ald›¤› üst düzey 

yöneticilerin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen bas›n toplant›s›, 
ikili iliflkileri gelifltirme yönünde yap›lan çal›flmalardan 
biri olarak göze çarpt›. Ürün yelpazesinde yer alan çözümlerin
tan›t›m›n› gerçeklefltirmeyi de ihmal etmeyen firma CH-47F
Chinook a¤›r nakliye helikopterini öne ç›kartarak Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda aç›lan
Yük Helikopteri Tedarik Projesi’nde iddial› bir oyuncu oldu¤u
mesaj›n› verdi. Boeing stand›nda Mark Ellis’in de kat›l›m›yla
sohbet etme imkân› buldu¤umuz Entegre Savunma Sistemleri
Uluslararas› ‹liflkiler Direktörü Paul Lewis, IDEF’in Boeing
aç›s›ndan verimli geçti¤ini ve Türkiye pazar›n›n kendileri
aç›s›ndan stratejik öneme sahip oldu¤unu ifade etti.
Öte yandan Boeing, Bar›fl Kartal› Program›’ndaki ifl orta¤›
TUSAfi ile IDEF öncesi ortak bir bas›n turu da düzenledi.
TUSAfi tesislerinde gerçeklefltirilen etkinlikte, uçaklar›n ne
zaman teslim edilece¤ine iliflkin net bir tarih verilmedi. Ancak
her iki firman›n da bu projeye yo¤unlaflt›¤› ve uçaklar›n haz›r
olur olmaz Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›’na teslim edilece¤i
vurguland›. Al›nan bilgilere göre, hâlihaz›rda 1 numaral›
uça¤›n gelifltirme, test ve de¤erlendirme çal›flmalar› Boeing’in
Seattle’daki tesislerinde devam ediyor. Kalan 3 uça¤›n 
modifikasyonu ise, TUSAfi tesislerinde gerçeklefltiriliyor.

Boeing Havay › Yumufl at›y or

BMC Hay at›ndan Memnun
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‹ddial› rakiplerini geride b›rakarak, Yeni Tip Karakol 
Botu Projesi’nde ipi gö¤üsleyen taraf olan Dearsan, 
23 A¤ustos 2007 tarihinde imzalanan sözleflmenin ard›ndan

bir anda tüm kamuoyunun dikkatlerini üzerine çekmiflti.
IDEF’te infla çal›flmalar› devam eden botlar›n 

modellerini sergileyen firma, bu kez de
ziyaretçilerin ilgi oda¤› olmay›

baflard›. Fuar s›ras›nda sohbet
etme imkân› buldu¤umuz 

firma yetkilileri, standlar›na
gösterilen ilgiden son derece
memnun olduklar›n› dile
getirdi. Halen infla
çal›flmalar› planlamalar›n
önünde devam eden botlar

hakk›nda da bilgi veren 
yetkililer, yeni nesil karakol

botlar›n›n hizmete girmesiyle 
birlikte, donanmam›z›n üs, liman

yaklaflma sular› ve sahillere yak›n 
bölgelerde keflif-gözetme, karakol ve denizalt›

savunma harbi imkânlar›n›n önemli ölçüde artaca¤›n› söyledi.
Sözleflmeye göre, infla edilecek olan 16 adet bot, Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›’na 2010 y›l›ndan itibaren teslim 
edilmeye bafllan›lacak.

Dears an Planlaman›n
Ö nü nde ‹lerliy or

Denel ‹fl  Birli¤ i 
‹mkâ nlar›n› Arafl t›r›y or

IDEF’ten IRIS -T G eçti

Güney Afrika
Cumhuriyeti’nin en
büyük savunma firmas›

olan Denel, ‹stanbul’daki
fuar›n bir di¤er kat›l›mc›s›yd›.
Fuar s›ras›nda görüfllerini
ald›¤›m›z ‹fl Gelifltirme
Müdürü Willie Pienaar,
büyük önem verdikleri
Türkiye pazar›n› yak›ndan
takip ettiklerini ve olas› ifl
birli¤i imkânlar› konusunda
çal›flmalar yapt›klar›n› ifade
etti. Bu kapsamda, Türk
Silahl› Kuvvetleri’nin tedarik
projelerinde art›k belirleyici

unsur olan teknoloji transferi
ve off-set konular›na olumlu
yaklaflt›klar›n›n da alt›n› çizdi.
Güney Afrika Ordusu’nun
tedarik projeleri hakk›ndaki
sorumuz üzerine Pienaar,
hava kuvvetlerinin yeni
hizmete ald›¤› JAS-39 C/D
Gripen uçaklar›ndan çok
memnun oldu¤u bilgisini
verdi. Bu uçaklara Denel
üretimi k›z›l ötesi güdümlü
A-Darter havadan havaya
füzesini entegrasyonu 
yönündeki çal›flmalar›n ise
devam etti¤ini söyledi.

Komflumuz Yunanistan’›n da kullan›c›lar› aras›nda 
bulundu¤u k›z›l ötesi güdüm sistemine sahip IRIS-T
füzesi ile son y›llarda önemli ihracat baflar›lar›n›n alt›na

imza atan Alman Diehl BGT, IDEF’te modeli sergilenen
havadan havaya IRIS-T’nin de aralar›nda bulundu¤u ileri
teknoloji ürünü füze sistemleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi
baflard›. Kara konufllu hareketli rampalardan atefllenebilen
orta menzilli IRIS-T SL (Surface Launched / Sat›htan
F›rlat›labilen) ve k›sa menzilli IRIS-T SLS modelleri de 
bulunan IRIS-T ailesi, denizalt›lardan f›rlat›labilen IDAS füzesi
ile ayn› k›z›l ötesi aray›c› bafll›¤› kullan›yor. Fuar s›ras›nda füze
çözümlerinin yan› s›ra tank paleti ve mühimmat baflta olmak

üzere, di¤er kabiliyetlerini de sergileyen firma, geliflen Türkiye
savuma pazar›nda gelecekte daha önemli roller üstlenme
amac›nda oldu¤unun sinyallerini verdi.
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Finmeccanica Tam
K adro S ah aday d›

T ürkiye’nin savunma
projelerindeki a¤›rl›¤›n›
ATAK ve Meltem-3 

programlar›yla artt›ran 
ve son olarak da Keflif
Gözetleme Uydu Sistemi
(GÖKTÜRK) ihalesinde
ipi gö¤üsleyerek mevcut 
konumunu iyice pekifltiren
‹talya, ülkemizin en önemli
savunma sanayisi etkinli¤i
olan IDEF’te Finmeccanica
ile gövde gösterisi yapt›.
‹stanbul’a; bünyesinde yer
alan Alenia Aeronautica,
AugustaWestland, 
Oto Melara, SELEX
Communications, SELEX
Integrated Systems,
Telespazio, Thales Alenia
Space ve WASS firmalar› ile

gelen Finmeccanica; 
anayurt güvenli¤i, donanma 
sistemleri, havac›l›k, 
komuta kontrol, muhabere,
s›n›r ve münhas›r ekonomik 
bölgelerin kontrolü ile 
askeri ve sivil uydu
alanlar›na yönelik 
kabiliyetlerini sergiledi.
Firma stand›, yabanc›
kat›l›mc›lar içerisinde 
en gösteriflli teflhir
alanlar›ndan biri olmas›
ile ziyaretçilerden tam 
not ald›. Öte yandan 
fuarda; Finmeccanica,
Elettronica ve HAVELSAN’›n
savunma elektroni¤i
alan›nda bir mutabakat
muht›ras› imzalayacaklar› da
duyuruldu.

Genifl ürün yelpazesi içerisinde yer alan ileri teknoloji
ürünü çözümlerle dünya çap›nda hakl› bir üne sahip
olan Belçika’n›n dev savunma sanayisi firmas› Fabrique

Nationale (FN) Herstal, IDEF’in en çok ziyaretçi çeken 
standlar›ndan birisine sahip olman›n mutlulu¤unu yaflad›. 
FN Herstal’in fuarda öne ç›kan ürünleri, son zamanlarda
dünyada büyük ses getiren SCAR piyade tüfe¤i ile gelifltirilme
çal›flmalar› yak›n bir zaman önce tamamlanan uzaktan 
komutal› hafif silah istasyonu oldu. Uzaktan Komutal› Silah
‹stasyonlar› Ürün Müdürü Dominique Hautier’den ald›¤›m›z
bilgilere göre; FN Herstal’in çözümü, 5,56 mm veya 

7,62 mm’lik makineli tüfeklerin entegre edilebilece¤i esnek
bir sistem. A¤›rl›kl› olarak meskûn mahal operasyonlar›
düflünülerek tasarlanan silah istasyonunun en önemli 
özelliklerini hafiflik ve güvenilirlik oluflturuyor. Ayn› flekilde
SCAR da, baflta gaz piston sistemli döner bafll›kl› (rotating
bolt) mekanizma olmak üzere, günümüzde kullan›lan 
en son teknolojileri bünyesinde bar›nd›ran bir piyade tüfe¤i.
SCAR, hafif ancak bir o kadar da sa¤lam gövde yap›s›yla da
dikkat çekiyor. Mümkün oldu¤unca az parça kullan›larak
üretilen tüfe¤in gövdesi, gelecekte yap›lmas› muhtemel
iyilefltirmelere aç›k esnek yap›s›n›n yan› s›ra ilave
donan›mlar›n kolayl›kla tak›labilece¤i k›zaklara da sahip.
SCAR ailesi, yüzde 82 oran›nda ortak parçalar›n kullan›ld›¤›
hafif (5,56 mm) ve a¤›r (7,62 mm) olmak üzere iki farkl› 
versiyonda üretiliyor.

Her ne kadar IDEF’teki yabanc› kat›l›mc›lar›n 

standlar› ço¤u kez Türk firmalar›n›n gölgesinde

kalsa da, bu genellemenin d›fl›nda kalmay› 

baflarabilenler de oldu. Avrupa’n›n dev havac›l›k ve 

savunma sanayisi kuruluflu EADS bunlardan birisiydi.

Genifl bir alan üzerine kurulmufl stand›nda Airbus Military,

EADS Astrium, EADS Defence & Security ve Eurocopter

firmalar›na ait çok say›da ürünün modelini sergileyen

EADS’nin, Türkiye’nin de ortaklar› aras›nda oldu¤u 

A400M nakliye uça¤› baflta olmak üzere, çok say›da 

önemli projenin alt›nda imzas› bulunuyor. Bugün ABD de

dâhil olmak üzere çok say›da ülkeye savunma sanayisi

ürünleri ihraç eden EADS, son olarak Amerikan Kara

Kuvvetleri’nin silahl› keflif helikopteri ihtiyac› için de 

kollar› s›vad›. Daha önce Eurocopter’in EC145 helikopteri

üzerinden gelifltirilen UH-72A’y› Amerikan Kara

Kuvvetleri’nin envanterine sokmay› baflaran EADS, 

bu kez de EC145 temelli Armed Scout 645 olarak

adland›r›lan silahl› keflif helikopterini Lockheed Martin

firmas› ile ortak olarak ABD’ye öneriyor.

EADS  S tand›na S ›¤ mad›

FN S CAR Tü rkiy e’de
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Gösteriflli stand› ve çok
say›da arac›yla IDEF’te
sahne alan FNSS, 

yurt içi ve yurt d›fl› 
ziyaretçiler nezdinde bir 
kez daha ülkemizin hakl›
gururu olmay› baflard›.
FNSS’nin IDEF’te öne ç›kan
ürünlerinden birisi, Uzaktan
Komutal› Kule ile donat›lm›fl
Ak›nc› z›rhl› muharebe arac›
oldu. Uzaktan Komutal› Kule,

FNSS ile ASELSAN’›n birlikte
gerçeklefltirdikleri özgün bir
tasar›m olma özelli¤ine sahip
bulunuyor. Fuar s›ras›nda
bilgi ald›¤›m›z firma 
yetkilileri, günümüzde silahl›
kuvvetlerin talep etti¤i ortak
e¤ilimlere uygun flekilde
gelifltirilen Uzaktan 
Komutal› Kule’nin, 
dünyadaki benzer 
örneklerinin çok az olmas›
sebebiyle, yurt içi ve yurt
d›fl›nda önemli bir sat›fl
potansiyeline sahip 
bulundu¤unun alt›n› çizdi.
Sistemin tamamen Türk
mühendisleri taraf›ndan
tasarlanmas› sayesinde

lisans sözleflmeleri ve 
ihracat izinleri gibi 
engelleyici uygulamalara
tak›lmadan yurt d›fl›na
pazarlanabilecek olmas› da
önemli bir art› olarak
karfl›m›za ç›k›yor. FNSS’nin
IDEF’te öne ç›kard›¤› di¤er
ürünü ise, PARS 6x6 taktik
tekerlekli z›rhl› keflif arac›
oldu. Kendi s›n›f›nda
dünyadaki en geliflmifl
çözümlerden biri olan 
araç, Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤›’n›n 
keflif-istihbarat ihtiyaçlar›na
yönelik olarak tasarlanm›fl
bulunuyor. Geliflmifl silah 
ve sensör sistemleri ile

donat›lan arac›n en önemli
özelliklerinden birisi de
PARS ailesinin di¤er üyeleri
ile büyük oranda ortak
parçalara sahip olmas›.
FNSS stand›nda lasti¤inin
tozuyla Orta Do¤u’daki
testlerden gelen PARS
ailesinin bir di¤er üyesi
8x8’i de görmek 
mümkündü. Bugüne kadar
11.000 km’lik yol ve arazi
testini büyük baflar›yla 
geride b›rakan PARS’›n 
testlerine 2006 y›l›nda
Malezya’da bafllanm›fl, 
2008 y›l›n›n yaz aylar›nda
Birleflik Arap Emirlikleri’nde
de çöl testleri yap›lm›flt›.

IDEF’te gözlemledi¤imiz
en dikkat çekici 
geliflmelerden biri de

savunma firmalar›n›n
insans›z su alt› araçlar›na
yönelik artan ilgisiydi.
Fuarda uzaktan kumandal›
su alt› arac›n›, Barbaros ad›
verilen otonom su alt›
arac›n› ve tek kullan›ml›k
mobil may›n imha flarj›n›
sergileyen Gate Elektronik,
insans›z su alt› araçlar›
konusunda ülkemizin
teknoloji merkezi olma 
yolunda h›zla ilerliyor. ‹lk
kez Pakistan’da
gerçeklefltirilen IDEAS 2008
Fuar›’nda tan›t›m› 
yap›lan uzaktan kumandal› su alt› arac›, Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› ile TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezi
(MAM) aras›nda 26 Eylül 2006 tarihinde imzalanarak 
yürürlü¤e giren “Milli ROV Cihaz› Gelifltirilmesi Projesi” 
kapsam›nda tasarland›. 17 Aral›k 2007 tarihinde 

ana yüklenici TÜB‹TAK MAM ile alt yüklenicilik sözleflmesi
imzalayarak sürece dahil olan Gate Elektronik / Maleri 

‹fl Ortakl›¤›, projede; ROV modülü, robot kolu, silah sistemi
ve kablo sarma ünitesinin gelifltirilmesi, bu birimlerin 
sisteme entegrasyonu ve test faaliyetlerini gerçeklefltiriyor. 
Üretilecek olan arac›n, 0-300 m derinlikte görev yapabilmesi
ve a¤›rl›¤›n›n da 400 kg’› aflmamas› öngörülüyor. 
Hâlihaz›rda projenin ön tasar›m aflamas› tamamlanm›fl ve
kritik tasar›m aflamas›na bafllanm›fl durumda.

FNS S
U z aktan
K omuta
Edecek

‹ns ans ›z  S u Alt› Araçlar› G ate Elektronik’ten S orulacak



Savunma sanayisi ve
otomasyon ürünleri
alanlar›nda faaliyet

göstermek üzere kurulan bir
bilgi teknolojisi firmas› olan
Genetlab, oluflturdu¤u 
canl› s›n›r ve karakol 
güvenli¤i gösterim sistemi
ile IDEF’in en çok ziyaretçi
a¤›rlayan stantlar›ndan 
birisine sahip olman›n 
gururunu yaflad›. Aralar›nda
Genelkurmay Baflkan› Org. ‹lker
Baflbu¤ ve Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar’›n da 
bulundu¤u konuklar› a¤›rlayan firma
yetkilileri, sergiledikleri ürünlere
gösterilen ilgiden bir hayli memnundu.
Genetlab yetkilileri, IDEF’te yabanc›
firma ve heyetlerle görüflme f›rsat›n›
iyi de¤erlendirdi. IDEF’te Pakistan ile
temas kuran Genetlab yetkilileri, bu
ülke silahl› kuvvetleri ve petrol

flirketlerine yönelik sat›fllar
konusunda görüflmelere bafllad›.
fiili’den gelen bir heyeti de a¤›rlayan
Genetlab, Latin Amerika pazar›na
yönelik f›rsatlar› kolluyor.
Umman’dan bir heyetle fuarda 
3 gün boyunca devam eden
görüflmeler neticesinde IDEF 
sonras› edindi¤imiz bilgilere göre,
bu ülkedeki bir s›n›r güvenli¤i 
ihalesine Ummanl› bir firma ile
ortak girilmesi de söz konusu.

G enetlab
Bü y ü k
O y nuy or

Ülkemizin önde gelen hafif silah üreticileri
aras›nda yer alan G‹RSAN Makine ve
Hafif Silah Sanayi Ticaret Ltd. fiti.,

stand›nda ürün yelpazesinde yer alan tüm
tabancalar› sergiledi. Yerli ve yabanc› 
ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken firma
stand›nda öne ç›kan ürünler; MC 14, MC T 40
(40 kalibre) ve MC 23 .45 (45 kalibre) modelleri
oldu. K›sa 9’lu olarak da adland›r›lan MC 14, 
firman›n piyasaya sürdü¤ü en yeni modeller
aras›nda yer al›yor. Bofl flarjörlü a¤›rl›¤› 615
gram olan tabanca,
40 metre etkile
menzile sahip.
13 adet mermi
alan MC 14’ün
so¤uk dövme teknolojisiyle
imal edilen namlusu, kullan›c›ya
asgari 30.000 adet mermi at›fl ömrü 
sunuyor. IDEF 2009’un kendileri aç›s›ndan
verimli geçti¤ini ifade eden firma yetkilileri,
‹stanbul’da düzenlenen etkinli¤in Ankara’dan
daha hareketli geçti¤inin özellikle alt›n› çizdi.

G ‹RS AN 
‹s tanb ul’dan
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Ülkemizin yaz›l›m yo¤un
sistemler alan›ndaki
hakl› gururu 

HAVELSAN, IDEF 2009’da
genifl bir stant ile ziyaretçileri
karfl›lad›. Fuarda 
kabiliyetlerini ve ürün 
yelpazesinde yer alan 
sistemleri sergileyen firma,
ziyaretçilerden yo¤un ilgi
gördü. HAVELSAN aç›s›ndan
fuarda öne ç›kan geliflme ise,
dünyan›n dev savunma 
sanayi firmalar› ile imzalad›¤›
mutabakat muht›ralar› oldu.
Bu kapsamda, HAVELSAN ile
dünyan›n önde gelen 
savunma sistemleri üreticisi
Rheinmetall Defence, fuarda
denizalt› simülatörlerinde 
ifl birli¤ine yönelik bir 
mutabakat muht›ras› 
imzalad›. Anlaflma ile Türk
Donanmas›’nda görev yapan
denizalt› mürettebat›n›n 
e¤itim gereksinimlerini 
karfl›layacak denizalt› dal›fl
simülatörleri ve denizalt› 
komuta mürettebat 
e¤iticilerinin üretimi karara
ba¤land›. ‹mzalanan anlaflma
sonras› aç›klama yapan 
HAVELSAN Genel Müdürü
Faruk Yarman, “HAVELSAN
ve Rheinmetall Defence 
firmalar› zengin kaynaklar›
ve ifl uzmanl›klar› ile pazar
için uzun ve verimli bir 
ifl birli¤i için sayg›n, önemli
bir ortakl›k kurmufltur” dedi.
Rheinmetall Defence’in 
simülasyon ve e¤itim 
biriminin bafl›nda bulunan
Ulrich Sasse’de, “Bu 
anlaflma Rheinmetall 
Defence ile HAVELSAN 
aras›nda yeni bir iliflki 
bafllatarak Türk Donanmas›’n›n

mevcut ve gelecekteki 
gereksinimlerinin 
karfl›lanmas› için ileri do¤ru
at›lm›fl bir ad›m olacakt›r”
fleklinde konufltu.
IDEF esnas›nda HAVELSAN,
‹talya’n›n önde gelen 
havac›l›k, savunma ve 
güvenlik flirketi Finmeccanica
ve yine ‹talya’n›n elektronik
harp alan›ndaki lideri 
Elettronica ile de savunma
elektroni¤i alan›nda ifl birli¤i
üzerine bir mutabakat 
muht›ras› imzalad›. 
Bu imzalarla birlikte, Türk,
‹talyan ve üçüncü ülke 
pazarlar› için komuta kontrol
sistemleri, deniz sistemleri,
hava savunma, elektronik
harp ve anayurt güvenli¤i 

konular›nda endüstriyel, 
teknolojik ve ticari f›rsatlar›
kovalamak için ortak çal›flma
gruplar› kurulacak.
HAVELSAN, Kore 
Cumhuriyeti’nin önde gelen
havac›l›k flirketi KAI ile ise
uçak simülatörleri, KT-1 
e¤itim uçaklar›n›n sat›fl 
destek faaliyetleri ve di¤er
alanlar›nda ifl birli¤ine iliflkin
bir mutabakat muht›ras› 
imzalad›. HAVELSAN Genel
Müdürü Faruk Yarman, 
“HAVELSAN ve KAI, pazarda
uzun ve verimli bir ortakl›k
kurabilmek için genifl 
kaynaklar› ve ifl deneyimleri
ile prestijli bir ortakl›k 
sunmaktad›rlar” dedi. KAI
CEO’su Hong-Kyung Kim ise
konu ile ilgili yapt›¤› 
aç›klamada, “Türkiye’nin
komflu ülkeleri ile KT-1’in

sat›fl pazar›n› gelifltirmeyi
umuyoruz ve ümit ediyoruz ki
bu, ülkeler aras›nda 
karfl›l›kl› ç›karlar için 
çeflitli ifl birliklerine do¤ru
at›lm›fl ilk ad›md›r” fleklinde
konufltu.
IDEF’in HAVELSAN aç›s›ndan
en önemli etkinli¤i ise 
GENES‹S Projesi kapsam›nda
uluslararas› ihalelerde 
Raytheon firmas› ile ifl birli¤i
yap›laca¤›n›n aç›klanmas› 
oldu. Konuya iliflkin, 
GENES‹S modernizasyonu
yap›lan 3’üncü G s›n›f› 
f›rkateyn olan TCG Gaziantep
(F-490)’te düzenlenen 
etkinli¤e Milli Savunma 
Bakan› Vecdi Gönül, 
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar, TSKGV Genel
Müdürü Korg. (E) Engin Alan,
HAVELSAN ve Raytheon 
firmalar›n›n üst düzey 
yöneticileri ve Deniz 
Kuvvetleri Komutanl›¤› 
personeli kat›ld›. Etkinlik
kapsam›nda yap›lan 
konuflmalar›n ard›ndan TCG
Gaziantep’in savafl harekât
merkezine geçilerek 
kat›l›mc›lara, GENES‹S’in
muharebe ortam›nda 
iflleyifline iliflkin sanal bir hava
taarruzu senaryosunu içeren
bir tatbikat izlettirildi.

HAV ELS AN G ENES ‹S ’le fi ov Yap t›
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Fuarda havac›l›k

alan›ndaki 

kabiliyetlerinin yan›

s›ra ürün yelpazesinde 

yer alan KT-1 ve T-50 

uçaklar›n›n modellerini

sergileyen firma, 

gösterilen yo¤un ilgiden bir

hayli memnun görünüyordu.

Fuar esnas›nda görüfllerini

ald›¤›m›z KT-1 uçaklar›n›n

Avrupa / Asya Bölge Sat›fl

Müdürü Jun Hyun Jo,

IDEF’in kendileri aç›s›ndan

son derece baflar›l› 

geçti¤ini ve büyük önem

verdikleri Türkiye pazar›nda

yeni ifl birli¤i imkânlar›

konusunda çal›flmalar

yapt›klar›n› ifade etti.

KAI’nin HAVELSAN ile 

uçak simülatörleri, 

KT-1 sat›fl destek ve 

di¤er alanlarda ifl birli¤i

konular›n› kapsayan bir

mutabakat muht›ras› 

imzalamalar› Türkiye 

ve Kore Cumhuriyeti

aras›nda son y›llarda

geliflen savunma 

alan›ndaki ifl birli¤inin 

yeni bir halkas› oldu.

U z ak
Do¤ ulu
K onuk K AI

JSF
Program›’nda önemli görevler üslenen Kale
Havac›l›k, IDEF’te bu kapsamda bir kilometre
tafl›n› daha geride b›rakt›. Savunma Sanayii

Müsteflar› Murad Bayar’›n da kat›ld›¤› 28 Nisan tarihindeki
törende Lockheed Martin ile JSF Program› kapsam›nda bir
anlaflma imzalayan Kale Havac›l›k, F-35 fiimflek II savafl
uça¤›n›n ön gövde ve kanat parçalar›n›n tedarikçisi olmaya
hak kazand›. Hat›rlanaca¤› üzere uçan ilk F-35 uça¤›n›n
üzerinde de Kale Havac›l›k taraf›ndan üretilen parçalar
bulunuyordu. Anlaflma hakk›nda aç›klamalarda bulunan Kale
fiirketler Grubu Teknik ve Kimya Bölümü Baflkan› Osman
Okyay, Lockheed Martin ile dünyan›n gelmifl geçmifl en
büyük savunma sanayisi projesinde, tasar›m aflamas›ndan
beri, böylesine önemli bir rol alm›fl olmaktan büyük mutluluk
ve gurur duydu¤unu ifade etti. Okyay, projenin
bafllang›c›ndaki k›sa süreli ve küçük hacimli ifllerin, gerek
zaman›nda yap›lan teslimatlar, gerekse yüzde yüz kalite

baflar›s›yla bugün art›k uzun dönemli ve yüksek miktarlarda
ifl paketlerine dönüfltü¤üne dikkat çekti. Firman›n stand›nda
ayr›ca, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n envanterinde görev
yapan mini ‹HA sistemi ve Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu’nun ana alt yüklenicisi olarak görev ald›¤› Modern
Milli Piyade Tüfe¤i kapsam›ndaki çal›flmalar› da sergilendi.

Koç Grubu flirketlerinden
KaTron Savunma
Havac›l›k ve

Simülasyon Teknolojileri A.fi.,
IDEF’e denizcilik sektörüne
yönelik gelifltirdi¤i Gemi
Köprü Üstü Simülatörü ile
kat›ld›. Söz konusu simülatör,
köprü üstünde görev yapacak
olan gemi personeline
Uluslararas› Denizcilik
Organizasyonu (International
Maritime Organization /
IMO)’nun belirledi¤i STCW
(Gemi Adamlar› E¤itim,
Sertifikasyon ve Gözcülük

Standartlar›)’na uyumlu
e¤itimler verilmesini olanakl›
k›l›yor. KaTron, simülasyon ve
simülatör teknolojileri
konusunda sahip oldu¤u 15
y›ll›k bilgi birikimini, son
y›llarda denizcilik konusunda
kazand›¤› uzmanl›kla
birlefltirerek gelifltirdi¤i bu
sistem ile Türkiye ve çevre
ülkelerin önemli bir ihtiyac›na
cevap vermeyi amaçl›yor.
Böylece Türk Savunma
Sanayisi için önemli bir katma
de¤er yarat›lmas› da 
hedefleniyor.

K ale Havac›l›k 
F-35’i K anatland›r›y or

K aTron Deniz e Aç›ld›
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Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin 298 adet
Leopard 2A4 ana

muharebe tank›n› hizmete
almas› ile birlikte
Türkiye’deki konumunu 
iyice sa¤lamlaflt›ran KMW,
fuar esnas›nda 36 adet
Leguan köprücü tank›n›n

al›m görüflmelerinin de
olumlu sonuçland›¤›n› 
duyurdu. Yap›lan aç›klamada;
Almanya ile Türkiye’nin,
Kas›m 2008’de, Leopard 
1 ana muharebe tank› üzerine,
Leguan tipi kayar köprü

uygulamas› konusunda
mutabakat sa¤lad›¤› bildirildi.
Öte yandan, stand›nda
Leopard 2 serisi ana
muharebe tanklar›n›n farkl›
versiyonlar›n›n modellerini
sergileyen firma, bir 

anlamda, Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin envanterde 
yer alan tanklar›n 
modernizasyonu yönünde
karar almas› durumunda
haz›r›m mesaj›n› da verdi.
KMW stand›n›n en büyük
sürprizi ise, hiç kuflkusuz
Dingo 2 oldu. Firman›n
may›na dayan›kl› ve pusuya
karfl› bekas› artt›r›lm›fl araç
çözümü olan Dingo 2’nin,
ziyaretçilerden yo¤un ilgi
gördü¤ü gözlemlendi. 
Fuar s›ras›nda görüflme
imkân› buldu¤umuz firma
yetkilileri de araca 
gösterilen ilgiden son 
derece memnun 
olduklar›n› dile getirdi.

IDEF’te kabiliyetlerini
sergileyen havac›l›k 
sektöründeki 

KOB‹’lerimizden biri de
Küçükpazarl› Havac›l›k 
oldu. Uzay, havac›l›k, 
savunma ve elektronik 
alanlar›na yönelik 
faaliyetlerini 2005 y›l›ndan
beri sürdüren Küçükpazarl›
Havac›l›k; aralar›nda Airbus,
Boeing, KAI ve Sikorsky’nin
de yer ald›¤› dünyan›n dev
havac›l›k firmalar› için parça
üretimi yap›yor. 2006 y›l›nda
imzalanan anlaflma ile
TUSAfi’›n stratejik orta¤›
olmay› baflaran firma, 9 farkl›

havac›l›k program› için,
300’ün üzerinde de¤iflik
parçan›n imalat›n›
gerçeklefltiriyor. Üretti¤i
ço¤u parçan›n dünyadaki tek
tedarikçisi konumunda olan
firma, y›ll›k 65.000’den fazla
parça teslimat› yap›yor. 
55 çal›flan› olan ve Ankara 
1. Organize Sanayi Bölgesi’nde
kurulu 4500 m2’lik kapal›
alana sahip tesislerinde
faaliyetlerini sürdüren
Küçükpazarl› Havac›l›k’›n 
ifl hacmi, her y›l yüzde 30
oran›nda art›yor.

Türkiye’nin roket ve füze sistemleri alan›ndaki uzman 
firmas› ROKETSAN ile IDEF’te Naval Strike Missile 
(NSM) lançeri üretimine yönelik bir sözleflme imzalayan

Kongsberg, ayn› tarihlerde duyurdu¤u iki anlaflmayla da 
fuarda ad›ndan en çok söz ettiren kat›l›mc›lardan biri oldu. 
27 Nisan tarihinde ya›lan aç›klamaya göre Kongsberg,
Türkiye’nin aralar›nda bulundu¤u pek çok ülkenin gelecekteki
hava gücünün bel kemi¤ini oluflturacak olan F-35 fiimflek II
savafl uçaklar› taraf›ndan tafl›nmas› öngörülen Müflterek
Taarruz Füzesi (Joint Strike Missile / JSM) güdümlü 
mermisinin gelifltirme süreci için 166 milyon Norveç Kronu
de¤erinde bir sözleflme imzalad›. 18 ayl›k bir takvime sahip
olan bu sözleflme ile JSM’nin ilk gelifltirme safhas›n›n 
tamamlanmas› karara ba¤land›. Kongsberg’in IDEF’in

sürdü¤ü günlerde duyurdu¤u di¤er anlaflma ise, Norveç’in
komflusu Finlandiya’y› ilgilendiriyordu. Kongsberg’e 
3 milyar Norveç kronu de¤erinde bir siparifl veren Finlandiya,
ABD’li Raytheon üretimi MPQ-64F1 hava savunma radar› ve
AIM-120 AMRAAM füzelerini kullanan Norwegian Advanced
Surface to Air Missile System II (NASAMS II) hava savunma
sisteminin al›m›nda son noktay› koydu.

Leguan Tü rk O rdus u’nun Hiz metinde

K ongs b erg’in Y›ld›z ›
IDEF’te Parlad›

K ü çü kp az arl› IDEF’te K endini G ö s terdi
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Gelifltirme çal›flmalar›
devam eden F-35
fiimflek II’nin ana 

yüklenicisi Lockheed Martin,
IDEF’e Alp Havac›l›k, 
ASELSAN ve Kale Havac›l›k
flirketleriyle imzalad›¤›
anlaflmalarla damga vurdu.
At›lan imzalarla Alp
Havac›l›k’›n F-35’in ön gövde
parçalar›n›, ASELSAN’›n
elektro-optik hedef belirleme
sisteminin optiklerini ve Kale
Havac›l›k’›n ön gövde ve
kanat parçalar›n› üretmesi
karara ba¤land›. ‹mza

töreninde aç›l›fl konuflmas›n›
yapan Lockheed Martin 
firmas›n›n F-35 Program›
Genel Müdürü Tom Burbage,
Türk Sanayisinin en geliflmifl
teknolojilerde gösterdi¤i 
performans ve belirledi¤i
standartlar paralelinde 
25 y›ld›r devam eden 
ifl birliklerinden büyük 
memnuniyet duyduklar›n›
belirterek, “Teknik 
mükemmeliyetleriyle Türk
Savunma Sanayisi’ni her
geçen gün daha da
güçlendiren Alp Havac›l›k,

ASELSAN ve Kale Havac›l›k
gibi flirketlerin gösterdi¤i
performansla gurur 
duyuyorum. Türkiye tüm 
F-35 ortaklar› için olumlu 
bir etki yaratmaya devam
ediyor” dedi. Uzun y›llara
dayanan ifl birli¤iyle Türk

ekonomisine yaklafl›k 
2 milyar dolarl›k katk›
sa¤layan Lockheed Martin’in,
F-35 program› sayesinde
yarat›lacak yeni ifl
f›rsatlar›yla bu rakama 
5,5 milyar dolar daha
eklemesi bekleniyor.

Bilkent Grubu
bünyesinde faaliyet
gösteren Meteksan

Savunma, IDEF 2009’u 
en iyi flekilde de¤erlendiren
firmalar›m›zdand›.
Stand›nda; Milimetrik 
Dalga Radar› (M‹LDAR),
Tanksavar Füze Sistemleri
Veri Ba¤› Birimi (RF VBB),
Yang›n ve Yara Savunma
E¤itim Simülatörü 
(YYSES) ile Deniz Harp
Oyunu Simülasyon Sistemi
(DEHOS)’u sergilen 
firma, yerli ve yabanc›
ziyaretçilerden büyük ilgi
gördü. Fuar s›ras›nda
Meteksan Savunma, 
ASELSAN ile ç›plak gözle
fark edilmesi güç engelleri,
lazer ›fl›n tarama yöntemiyle
tespit ederek helikopterlerin
alçak irtifa uçufl güvenli¤ini
artt›rmak üzere 
tasarlanacak olan

Helikopter Engel Tespit
Sistemi (HETS)’in birlikte
gelifltirilmesine yönelik 
bir anlaflma imzalad›.
Meteksan, ROKETSAN ve
SDT firmalar› ile de k›z›l
ötesi ve radyo frekans›
güdümlü füzelerin simüle
edilerek, bu tehditlere 
karfl› savunma teknik ve
taktiklerin milli olarak
oluflturulabilmesini
amaçlayan Güdümlü 
Mermi Bafll›k Simülatörü
(GMSIM)’in birlikte 
gelifltirilmesine yönelik bir
anlaflma imzalad›. Meteksan
ayr›ca Desan Tersanesi ile
kurdu¤u ifl ortakl›¤› 
kapsam›nda geçti¤imiz
May›s ay›n›n sonlar›nda
Denizalt› Kurtarma Ana
Gemisi (MOSHIP) ve
Kurtarma ve Yedekleme
Gemisi (RATSHIP)
Projeleri’ne teklif verdi.

‹mz alar F-35 ‹çin At›ld›

Meteks an S avunma
G ü mb ü r G ü mb ü r G eliy or

Geçti¤imiz ay Güney Afrika Cumhuriyeti ile Milan

füzelerine yönelik yeni bir sözleflme imzalad›¤›n›

duyuran Avrupa’n›n füze teknolojileri alan›ndaki

savunma devi MBDA, Nisan ay›n›n sonlar›nda düzenlenen

IDEF fuar›n›n en tan›nm›fl konuklar›ndan biriydi. 

‹stanbul’da genifl bir yelpazede yer alan füze çözümlerini

tan›tan firma, özellikle Marte Mk2 güdümlü mermisi

ile ASTER 30 hava savunma füze sistemlerini öne ç›kard›.

Bilindi¤i üzere ‹talyan Donanmas› taraf›ndan da tercih

edilen Marte Mk2, donanma helikopterleri ve su üstü

savafl gemileri taraf›ndan atefllenebiliyor. 30 km’nin

üzerinde menzile sahip olan ve ses alt› h›zda su yüzeyinin

hemen üzerinde seyrini gerçeklefltiren radar güdümlü

Marte Mk2; yüksek infilakl› ve z›rh delme kabiliyetine

sahip harp bafll›¤› sayesinde hedefine çarpma an›nda 

ya da gövdenin içine nüfuz ettikten sonra infilak etme

kabiliyetine sahip. S›n›f›n›n en yeni füzelerinden biri olan

ASTER 30’un ise donanma platformlar›n›n yan› s›ra 

kara konufllu hareketli rampalardan atefllenebilen 

versiyonlar› bulunuyor.

MBDA ‹s tanb ul’a 
Fü z e Ya¤ d›rd›
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T ürk Savunma
Sanayisi’nin 
uluslararas› alanda 

en tan›nan simalar›ndan biri
olan Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu (MKEK),
potansiyel müflterilerle
iliflkilerini gelifltirmek
amac›yla kat›ld›¤› IDEF
2009’u en verimli geçiren 
firmalar›m›zdan oldu. IDEF’e
Kunda¤› Motorlu Namlulu
Alçak ‹rtifa Hava Savunma
Silah Sistemi ve Havadan
Tafl›nabilir 105 mm Hafif
Çekili Obüs Projeleri ile
damga vuran MKEK, fuar›n
son günü imzalanan
anlaflmalarla söz konusu
projelerde ASELSAN ile ifl
birli¤i yap›lmas›n› karara
ba¤lad›. Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤› için gelifltirilecek

olan Kunda¤› Motorlu
Namlulu Alçak ‹rtifa Hava
Savunma Silah Sistemi, z›rhl›
ve mekanize birliklerin alçak
irtifa hava tehditlerine karfl›
korunmas› görevini icra 
edecek. Sistem, tek bafl›na
veya ASELSAN üretimi Hava
Savunma Erken ‹kaz ve
Komuta Kontrol Sistemi
(HER‹KKS) koordinasyonunda
görev yapabilecek. Projede,
ASELSAN at›fl kontrol sistemi
ile arama ve takip radar›n›,
MKEK ise hava savunma 
topunun üretimini
gerçeklefltirecek. Havadan
Tafl›nabilir 105 mm Hafif
Çekili Obüs, helikopterle
tafl›nabilme özelli¤i ile Türk
Silahl› Kuvvetleri’nin hareket
kabiliyetini ve atefl gücünü
önemli ölçüde artt›racak.

Projede, ASELSAN at›fl 
kontrol sistemini, MKEK ise
namlu ve mühimmat›
gelifltirecek. Obüs, Türk
Silahl› Kuvvetleri’nin 
envanterinde yer alan Atefl
Destek Otomasyon Sistemi
(ADOP-2000) ile entegre bir
flekilde görev yaparak Türk
topçusuna hizmet verecek.

Söz konusu projelere imza
atarak fuar›n en çok
konuflulan kat›l›mc›lar›ndan
biri olmay› baflaran MKEK,
yerli ve yabanc› ziyaretçilerin
stand›na gösterdi¤i yo¤un ilgi
ile de fuar›n y›ld›zlar›ndan
biri olmay› baflard›. MKEK,
oldukça genifl bir alana
yay›lan stand›nda; ürün yel-
pazesinde yer alan tüm silah
sistemlerini sergiledi. Bu
silah sistemleri içerisinde
özellikle MKEK’nin piyade
tüfe¤i çal›flmalar› 
ziyaretçilerin büyük ilgisiyle
karfl›laflt›. MKEK stand›nda
sergilenen en dikkat çekici
sistem ise hiç kuflkusuz tüm
heybeti ile ziyaretçileri
karfl›layan T-155 Panter 
çekili obüsüydü.
Hat›rlanaca¤› üzere, Türk
topçusunu modernize etmek
amac›yla hayata geçirilen
projelerden biri olan
Panter’in ilk teslimat› 2002
y›l›nda 105’inci Topçu
Alay›'na gerçeklefltirilmiflti.

Namlular MK EK ’den
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Uzun süredir Türk Silahl›
Kuvvetleri ve Emniyet
Genel Müdürlü¤ü için

elektronik kar›flt›r›c› (jammer)
cihazlar üreten Microdis, yurt içi ve yurt d›fl› pazarlara yönelik
tan›t›m faaliyetleri kapsam›nda iyi bir f›rsat olarak gördü¤ü
IDEF’e 2’nci defa kat›ld›. K›sa bir süre önce Malezya’ya ikinci
parti elektronik kar›flt›r›c›lar› göndermenin moraliyle IDEF’e
gelen Microdis, stand›nda bu cihazlar›n 10 farkl› modelini
sergiledi. Firma ayr›ca, polis teflkilat›n›n talebi üzerine yeni
gelifltirilen ve olay yerinden gerçek zamanl› olarak görüntü
aktarma teknolojisine sahip olan video link cihaz›n› da IDEF’te
tan›tt›. Avusturyal› Schiebel’in Türkiye temsilcili¤ini yapan
Microdis, fuarda; bu firma taraf›ndan üretilen may›n 
dedektörlerinin ve insans›z hava araçlar›n›n tan›t›m›n› da
gerçeklefltirdi. Özellikle döner kanatl› insans›z hava araçlar›na;
baflta deniz kuvvetleri olmak üzere, kara kuvvetleri ve polis
teflkilat›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i gözlemlendi.

Microdis
IDEF’e 
Moralli G eldi

Sistem entegrasyonu
ve yaz›l›m gelifltirme
konusunda birçok

önemli çal›flmaya imza
atm›fl olan MilSOFT, IDEF
2009’da boy gösteren
önemli firmalar›m›zdand›.
Gelifltirdi¤i son teknoloji
ürünü çözümlerle fuarda
yer alan MilSOFT; 
Ölçeklendirilebilir 
Savafl Yönetim Sistemi
(GEMKOMSIS), Taktik Veri
Linkleri (Link-11, Link-16 
ve Link-22), Müflterek
Elektronik Harp Simülatörü

(JETS/JETSIM), Görüntü
K›ymetlendirme ve Acil
Durum Yönetimi Bilgi
Sistemi (Mil-EMIS) 
çözümlerine iliflkin
kat›l›mc› ve ziyaretçileri 
bilgilendirdi. IDEF’te
Sikorsky Havac›l›k
Hizmetleri ile filo yönetim
sistemi yaz›l›mlar›n›n
gelifltirilmesi, pazarlanmas›
ve destek hizmetlerinin
verilmesi kapsam›nda bir
mutabakat muht›ras› da
imzalayan MilSOFT, dünya
savunma pazar›n›n ana
oyuncular›ndan biri olmaya
yönelik yürüttü¤ü
çal›flmalara h›z kesmeden
devam edece¤inin 
sinyallerini verdi.

MilS O FT
Bü y ü k
O y nuy or

Son y›llarda ‹spanyol Donanmas›’n›n ihtiyaçlar›n›

karfl›laman›n yan› s›ra ihracata yönelik faaliyetlere

de a¤›rl›k veren ‹spanya’n›n dünyaca ünlü tersanesi

Navantia, fuar boyunca yerli ve yabanc› çok say›da

ziyaretçiyi a¤›rlaman›n mutlulu¤unu yaflad›. Di¤er pek çok

firma gibi Navantia da fuarda ürün yelpazesinde yer alan

platformlar›n modellerini sergiledi. Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› taraf›ndan yürütülen Havuzlu Ç›karma 

Gemisi (LPD) Projesi’nin de etkisiyle, bunlar içerisinde

ziyaretçilerin en çok ilgisini çekenler LPD ve LHD s›n›f›

amfibi taarruz gemileri oldu. Fuar esnas›nda görüflme

f›rsat› yakalad›¤›m›z firma yetkilileri, Havuzlu Ç›karma

Gemisi Projesi’nde oldukça iddial› olduklar›n› ve süreci

yak›ndan takip ettiklerini ifade etti.

Matador fi ov Yap t›

Organizasyonu ürün yelpazesinde yer
alan çözümleri tan›tmak için
iyi bir f›rsat olarak gören

ABD’nin dev savunma sanayisi
firmas› Northrop
Grumman, stand›nda
Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin mevcut
F-16 savafl uçaklar›n›
modernize etmek için
bafllatt›¤› CCIP
Program› kapsam›nda
seçilmifl olan 
APG-68(V)9 radar›n› 
sergiledi. Fuar esnas›nda
görüflme f›rsat› yakalad›¤›m›z
Amerika K›tas›’ndan sorumlu Baflkan
Yard›mc›s› Diego J. Portieles, 500’e yak›n
kat›l›mc›n›n yer ald›¤› ve art›k dünyan›n en önemli savunma
etkinliklerinden biri haline gelen IDEF’in kendileri aç›s›ndan
çok verimli geçti¤ini ifade etti. APG-68(V)9’dan da bahseden
Portieles, sentetik aç›kl›kl› radar›n uzun menzili ve yüksek
çözünürlüklü görüntü verebilme özelli¤i sayesinde önemli bir
kabiliyet art›fl›n› temsil etti¤ini söyledi. APG-68(V)9 radar›
halen, ‹srail’in F-16C/D Blok 52+ (F-16I Sufa) ve komflumuz
Yunanistan’›n F-16C/D Blok 52+ uçaklar›nda da görev yap›yor.

North rop  G rumman 
APG -6 8(V )9’u Ö ne Ç ›kard›
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Z›rhl› araç üretiminde
ülkemizin önde gelen
firmalar›ndan olan

Nurol Makina, yorucu ama
bir o kadar da verimli bir
fuar› geride b›rakman›n
gururunu yaflad›. Firma,
IDEF kapsam›nda Ejder
ailesinin z›rhl› personel
tafl›y›c›, z›rhl› muharebe
arac› ve z›rhl› keflif arac›
modellerini tan›tt›. Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤›’n›n
“Özel Maksatl› Taktik

Tekerlekli Z›rhl› Araç
Projesi” kapsam›nda yar›flan
taraflardan biri olan Ejder
6x6 Z›rhl› Tekerlekli Keflif
Arac›, ziyaretçilerin büyük
be¤enisini kazand›. Amfibi
araç, farkl› silah ve sensör
sistemlerinin entegre
edilebilece¤i esnek gövde
yap›s› ile dikkat çekiyor.
May›nlara ve el yap›m› 
patlay›c›lara karfl›
güçlendirilen araç, gövde
alt› ve üstünde NATO 

standartlar›nda üst düzey
koruma sa¤l›yor. Araçta
otomatik yang›n söndürme,
ar›za tespit sistemi ve klima
gibi özellikler de bulunuyor.
Nurol Makina, z›rhl› 
personel tafl›y›c› 
versiyonunu Gürcistan’a

ihraç etme baflar›s› 
gösterdi¤i ve gelece¤inin
son derece parlak oldu¤una
inand›¤› arac›n yurt 
içinde oldu¤u kadar yurt
d›fl›nda da pazarlama
faaliyetlerine aral›ks›z
devam ediyor.

Nurol Makina
G elecekten U mutlu

Türk Savunma
Sanayisi’nin öncü 
kurulufllar›ndan Otokar,

IDEF’te tasar›m›n› ve 
üretimini yapt›¤› yeni nesil
askeri araçlarla ziyaretçilerini

karfl›lad›. Otokar stand›nda;
may›na dayan›kl› ve pusuya
karfl› bekas› artt›r›lm›fl z›rhl›
araç ailesi KAYA’n›n personel
ve yük tafl›y›c› modelleri,
KALE personel tafl›y›c›
arac›n›n prototipi, yurt içinde
oldu¤u kadar yurt d›fl›nda da
tan›nan taktik tekerlekli
COBRA’n›n silah tafl›y›c› 
3 farkl› versiyonunun yan›
s›ra yenilenen Land Rover

Defender ve z›rhl› personel
tafl›y›c› araç sergilendi. Fuar
dolay›s›yla aç›klama yapan
Otokar Genel Müdürü Serdar
Görgüç; “Otokar'›n üretti¤i
25.000’den fazla askeri araç
bugün Orta Do¤u, Körfez
ülkeleri, Asya, Avrupa ve
Afrika k›talar›na da¤›lan
15'ten fazla ülkenin 
ordusunda ve NATO bar›fl
gücünde aktif olarak görev

yap›yor. Otokar'›n z›rhl›
araçlar›n› kullanan ülkelere
her y›l yenilerini ekliyoruz.
Bunun yan›nda Otokar, 
Türk Silahl› Kuvvetleri'ne
gururla hizmet ediyor.
Otokar'›n sadece 2008'de
üretti¤i her iki askeri 
araçtan biri Türk Silahl›
Kuvvetleri'nin hizmetinde
aktif flekilde görev al›yor"
diye konufltu.

O tokar
Yeni
Araçlar›y la
Fuarday d›

IDEF 2009’un en renkli stantlar›ndan birisi, hiç flüphesiz
Ortado¤u Grup’a aitti. Stand›nda ürün yelpazesindeki ileri
teknoloji ürünü çözümleri sergileyen firma, aralar›nda

Deniz Kuvvetleri Komutan› Oramiral Metin Ataç ve Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad Bayar’›n da yer ald›¤› birçok
ziyaretçiyi a¤›rlaman›n mutlulu¤unu yaflad›. Ortado¤u
stand›n›n en dikkat çeken ürünü; Tuzla, ‹stanbul’daki alt 
firmas› OD-ECA’da ortak oldu¤u Frans›z ECA firmas›n›n 
üretimi K-STER insans›z su alt› arac›yd›. Firma yetkililerinden
ald›¤›m›z bilgilere göre, düflük maliyeti ile benzerlerinden
ayr›lan sistem, may›n avlama operasyonlar›ndaki etkinli¤i ile
dikkat çekiyor. Günümüz donanma operasyonlar›n›n harekât
ihtiyaçlar›na uygun bir tasar›ma sahip olan K-STER, derin
sularda oldu¤u kadar s›¤ sularda da baflar›yla görev icra 
edebiliyor. Sistemin en büyük avantajlar›ndan birisini, her tür
may›n›n etkisiz hale getirilmesine olanak tan›yan esnek gövde
yap›s› oluflturuyor. Ortado¤u, Ar-Ge kabiliyetlerinin yan› s›ra
ODTÜ Teknopark’ta kurdu¤u alt firmas› OST ile elektronik

harp (E/H) alan›nda da faaliyet gösteriyor. Faaliyet alanlar›ndaki
bilgi birikimi ile savunma sektörümüzde önemli bir yere sahip
olan Ortado¤u, sektörde, yeni savunma sanayisi firmalar› kurma
ve mevcut firma sat›n almalarla büyüme politikas› izliyor.

O rtado¤ u G rup  E/H ve ‹ns ans ›z  S ualt› Arac›nda Bü y ü y or
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Dünyan›n en önemli 
itki sistemi 
üreticilerinden biri

olan ABD’li Pratt & Whitney,
United Technologies Corp.
(UTC) çat›s› alt›nda kat›ld›¤›
IDEF’te özellikle F-35
fiimflek II için gelifltirilen
F135 motoru ile öne ç›kt›.
May›s ay›nda yapt›¤› 
aç›klamada, F135’in k›sa
mesafeden kalk›fl ve dikey
inifl (STOVL) kabiliyetli 
modelinin yeni tamamlanan
itki testlerinden beklenilenin
üzerinde bir baflar› ile
ayr›ld›¤›n› duyuran Pratt 
& Whitney, 40.550 pound
olan ihtiyaca karfl›l›k

motorun 41.100 pound’luk
bir itki sa¤lad›¤›n› aç›klad›.
IDEF 2009 s›ras›nda 
F135 hakk›ndaki
sorular›m›z› cevaplayan
firma yetkilileri, Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n
2010’lu y›llarda tedarik
edece¤i F-35 fiimflek II’ler
için en uygun seçene¤in
kendileri oldu¤unun ve
birçok testi baflar› ile
tamamlayan F135’in 
hâlihaz›rdaki en haz›r 
çözüm oldu¤unun alt›n›
çizdi. Pratt & Whitney, yerli
firmalar›m›zla yapt›¤› ifl
birli¤i anlaflmalar›yla da
ad›n› IDEF’e yazd›rd›.

IDEF 2009’u tan›t›m

aç›s›ndan iyi bir f›rsat

olarak de¤erlendiren 

Koç Grubu flirketlerinden

RMK Marine, Alb. Hakk›

Burak (A-571) ve Yzb. I.

Tolunay (A-572) adl› 

2 adet muharebe destek

gemisini 2000 y›l›nda Deniz

Kuvvetleri Komutanl›¤›’na

teslim ederek savunma 

sektörüne h›zl› bir girifl

yapm›flt›. 2006 y›l›nda

Sahil Güvenlik

Komutanl›¤›’n›n 4 adet

arama-kurtarma gemisi

tedarikine yönelik aç›lan

ihaleyi kazanan firma, bu

sektörde ne kadar iddial›

oldu¤unu da göstermiflti.

Her biri 88 m boyunda 

olacak gemilerin ilki olan

“Dost” 2011 y›l›nda,

“Güven”, “Umut” ve

“Yaflam” isimli di¤erleri ise

2012 y›l›nda teslim 

edilecek. 2008 y›l›nda örnek

blok kaynak töreni yap›lan

projesinin ilk gemisi

“Dost”un inflas›na halen

devam ediliyor.

Yat›r›mlar›n› sürdüren RMK

Marine, Amfibi Ç›karma

Gemisi (LST), Havuzlu

Ç›karma Gemisi (LPD),

Denizalt› Kurtarma Ana

Gemisi (MOSHIP) ve

Kurtarma ve Yedekleme

Gemisi (RATSHIP) 

projelerinde ana yüklenici

olmay› hedefliyor.

F135 Tü rkiy e ‹çin de Haz ›r

RMK  Marine Deniz lere S ›¤ m›y or

Uzun y›llard›r Türkiye pazar›nda faaliyetlerine devam
eden Rheinmetall Defence, fuar›n a¤›r toplar›ndan
birisiydi. Fuarda mühimmat, radar, entegre hava 

savunma sistemleri, NBC keflif kabiliyetleri ve karfl› 
tedbir çözümlerini tan›tan firmay› öne ç›karan geliflme 
ise HAVELSAN ile denizalt› simülatörlerinde ifl birli¤ine 
yönelik imzalad›¤› mutabakat muht›ras› oldu. ‹ki firman›n 
Türk Donanmas›’n›n denizalt› mürettebat›n›n e¤itim 
gereksinimlerini karfl›layacak denizalt› dal›fl simülatörleri 
ve denizalt› komuta mürettebat e¤iticilerinin üretiminde 
birlikte çal›flacak. Söz konusu anlaflman›n iki firman›n 
bilgi birikimi ve tecrübelerini bir araya getirece¤i için
denizalt› simülatör pazar›nda önemli bir sinerji 
yaratmas› bekleniyor.

Rh einmetall 
‹fl  Birli¤ i Yap acak
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IDEF 2009’un en aktif kat›l›mc›lar›ndan bir di¤eri kuflkusuz
ROKETSAN oldu. Fuar s›ras›nda 3 farkl› k›tadan 3 farkl›
firmayla anlaflmalar imzalayan ROKETSAN, adeta

kabiliyetlerinin co¤rafi s›n›rlar› olmad›¤›n› ispatlad›. 
‹lk anlaflma için Birleflik Arap Emirlikleri (BAE) firmas›
Burkan Munitions Systems ile masaya oturan firma,
önümüzdeki 4 y›l boyunca BAE’de kurulacak bir tesiste
mühimmat üretimi yapacak. Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül'ün flahitli¤inde imzalanan bu sözleflmenin yaklafl›k
de¤eri ise 69 milyon dolar. Bir
di¤er anlaflma ile Asya’dan
Avrupa’ya uzanan ROKETSAN,
Norveç firmas› Kongsberg
Defence and Aerospace ile 
NSM füzeleri için ortak 
lançer üretimine yönelik bir
sözleflme imzalad›. Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad
Bayar'›n da haz›r bulundu¤u
törenle imzalanan 4 y›ll›k
sözleflmenin yaklafl›k de¤eri 
ise 5,35 milyon avro. Son 
olarak Amerika k›tas›na
ç›karma yapan ROKETSAN,
Raytheon ile imzalad›¤›
anlaflma gere¤i BAE’nin bu 
firmadan ald›¤› Patriot GEM-T füze sistemlerinin kontrol
tahrik sistemlerini üretecek. Özgün ürünleri Cirit lazer
güdümlü füzesi, UMTAS uzun menzilli tanksavar füzesi ve
OMTAS orta menzilli tanksavar füzesiyle ilgi oda¤› olan
ROKETSAN’›n üzerinde durdu¤u di¤er çözümleri, 
Mühimmat Ay›rma ve Ay›klama Tesisi ile 107, 122 ve 
302 mm topçu roket sistemleri oldu. ROKETSAN stand›nda 

bilinenlerin d›fl›nda bir de üzerinde herhangi bir bilgi 
bulunmayan dev bir füze maketi sergilendi. Ziyaretçilerin
›srarl› sorular›na ra¤men, yetkililer taraf›ndan uzun 
menzilli bir füze oldu¤u d›fl›nda herhangi bir bilgi verilmese
de, konuyu yak›ndan takip eden okuyucular›m›z›n neden 
bahsetti¤imizi hemen anlayacaklar›ndan 
flüphemiz yok.

3 K ›tada RO K ETS AN

Son dönemlerde

Türkiye’deki 

pazarlama 

faaliyetlerine h›z veren

Rusya’n›n savunma 

sistemleri ihracat›ndan

sorumlu devlet kuruluflu

Rosoboronexport, IDEF’te

firman›n Genel Müdürü

Anatoly Isaikin’in bafl

dan›flman› Anatoly

Aksyonov’un

baflkanl›¤›ndaki üst düzey

bir heyetle temsil edildi.

Rosoboronexport,

stand›nda kara, deniz ve

hava kuvvetlerine yönelik

ileri teknoloji ürünü 

savunma sistemlerine yer

verdi. Bunlar içerisinde,

Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤›’n›n yürüttü¤ü

projeler kapsam›nda ad›

geçen k›sa menzilli 

TOR-M2E ve orta menzilli

BUK-M2E hava savunma

sistemleri, ziyaretçilerin 

en çok ilgi gösterdi¤i 

sistemler oldu. Ayn›

flekilde, modernize edilerek

kabiliyetleri artt›r›lan 

Ka-52A ve Mi-35M 

taarruz helikopterleri de

ziyaretçilerin ilgi gösterdi¤i

di¤er sistemler olarak

dikkat çekti.

Rosoboronexport, IDEF’te

ürün yelpazesinde yer alan

T-90C ana muharebe tank›,

BMP-3M z›rhl› muharebe

arac›, MCTA-C kunda¤›

motorlu obüsü, SMERCH ve

GRAD çok namlulu 

roketatar sistemleri ile

farkl› kalibrelerde havan ve

hafif silahlar›n modellerini

de sergiledi. Ayr›ca yeni

nesil denizalt›, f›rkateyn,

korvet, hücumbot, devriye

ve ç›karma gemilerinin

tan›t›m›n› da gerçeklefltirdi.

Fuar›n ikinci günü bas›n

mensuplar›n› a¤›rlayan

Anatoly Aksyonov, Türk

makamlar›n›n art›k yurt

d›fl›ndan do¤rudan al›m

yerine en az›ndan ortak

üretim modelini tercih etme

yaklafl›m› do¤rultusunda,

kazan-kazan prensibi

çerçevesinde haz›rlad›klar›

ifl birli¤i tekliflerini

Türkiye’ye sunmaya haz›r

olduklar›n› ifade etti.

Ros ob oronex p ort ‹fl  Birli¤ ine Haz ›r
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Geçti¤imiz y›l Ankara’da
ofis açarak Türkiye
pazar›na verdi¤i

önemi gösteren Saab,
IDEF’te ad›ndan s›kça söz
ettiren firmalardan biri oldu.
Stand›nda ürün yelpazesinde
yer alan silah ve sensör 
sistemlerinin tan›t›m›n›
gerçeklefltiren firma, RBS
15 Mk3 güdümlü mermisinin
birebir ölçekli modelini de
sergiledi. RBS 15 serisi

güdümlü mermilerin en son
versiyonu olan Mk3, 200
km’yi aflan uzun menzili ile
tespit edilen hedeflere çok
uzak mesafelerden taarruz
etme imkân› veriyor. Deniz
yüzeyinin hemen üzerinde
uçmas› sayesinde, has›m
radarlar› taraf›ndan güçlükle
tespit edilebilen güdümlü
mermi, kara hedeflerine
taarruz özelli¤i ile donanma
unsurlar›n›n operasyonel

kabiliyetlerini de önemli
ölçüde artt›r›yor. Alman
Donanmas›, yeni hizmete
ald›¤› K130 Braunschweig
s›n›f› korvetleri için RBS 15

Mk3 güdümlü mermisini
seçmifl bulunuyor. RBS 15
Mk3’ün Türk Deniz
Kuvvetleri’nin M‹LGEM s›n›f›
korvetleri için de ad› geçiyor.

S aab ’›n RBS  15 Ata¤ ›

Yurt içi ve yurt d›fl›nda
kat›ld›¤› birçok 
uluslararas› savunma

fuar›nda ülkemizi baflar›yla
temsil eden Sars›lmaz,
IDEF’te de hafif silahlar
alan›ndaki kabiliyetleri ile
dünyan›n dört bir yan›ndan
gelen ziyaretçilerin dikkatini
çekmeyi baflard›. Konuklar›n›
son derece büyük ve iyi
haz›rlanm›fl bir standla
karfl›layan firma, fuarda ürün
yelpazesine yeni ekledi¤i iki
yeni tabancan›n; K 2-45 ve
ST 10’un da tan›t›m›n›
gerçeklefltirdi. Firman›n özgün tasar›m› olan K 2-45,
Afganistan ve Irak savafllar›nda elde edilen tecrübelerin 
öne ç›kard›¤› .45 kalibrelik ACP fifle¤ini kullan›yor. 14+1 ile
kendi s›n›f›ndaki en fazla mermi tafl›yan tabanca olan 
K 2-45, bofl flarjörsüz 1140 gr gibi oldukça düflük bir a¤›rl›¤a
sahip. ‹leri teknolojiler kullan›larak tasarlanan a¤›r hizmet

tabancas› ST 10 ise, TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen 
bir Ar-Ge projesi olarak dikkat çekiyor. Projede, ‹stanbul
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, ‹stanbul Teknik 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve TÜB‹TAK MAM ile 
TÜB‹TAK SAGE’nin de¤iflik birimleri Ar-Ge konusunda
katk›da bulunuyor.

‹stanbul Teknik Üniversite-
si Savunma Teknolojileri
Kulübü (SAVTEK)’te IDEF

2009’daki yerini ald›. MSI
Dergisi’nin deste¤i ile fuara
kat›lan SAVTEK’in genç
üyeleri, fuarda Türk

Savunma Sanayisi’ni
yak›ndan gözlemleme
f›rsat›n› iyi de¤erlendirdi.
Fuar sürecinde ASELSAN,
FNSS, Genetlab, HAVELSAN,
Kale Havac›l›k, Otokar,
ROKETSAN, Selex

Komünikasyon, TEI, TUSAfi,
Yonca-Onuk ve Yüksel
Savunma firmalar› baflta
olmak üzere, birçok yerli
kuruluflu ziyaret eden
üniversite ö¤rencileri,
haz›rlam›fl olduklar› 

bültenlerini çok say›da 
yetkiliyle paylaflt›. ‹TÜ’lü
ö¤renciler; AgustaWestland,
Boeing, EADS, Lockheed
Martin, Northrop Grumman,
Pratt & Whitney ve 
SAAB gibi dünya devi 
firmalar› ziyaret etmeyi 
ve onlar›n ürünlerini
yak›ndan incelemeyi de
ihmal etmedi. Ö¤renciler
aç›s›ndan fuar›n en heyecanl›
an› ise, hiç kuflkusuz 
MSI Dergisi’nin stand›nda
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar ve yard›mc›lar›
ile görüflme f›rsat› 
yakalamalar› ve onlara
çal›flmalar› hakk›nda bilgi
vermeleri oldu.

S ars ›lmaz  Ar-G e’y le Ö ne Ç ›k›y or

IDEF 2009 Ü nivers ite Ö ¤ rencileri ‹le G ü çlendi
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Türk Savunma Sanayisi’nin genç ve dinamik firmalar›ndan
Seravia Aviation, ilk kez kat›ld›¤› IDEF’i tan›t›m aç›s›ndan
iyi bir f›rsat olarak de¤erlendirdi. AgustaWestland,

Airbus, Boeing, Eurocopter, KAI ve Sikorsky firmalar›yla
yürütülen projelerde TUSAfi’›n alt yüklenicisi olarak görev
alan Seravia; bu firmalar›n ürün yelpazesinde yer alan sabit ve
döner kanatl› platformlar için titanyum, alüminyum, çelik ve
paslanmaz çelikten 200’ün üzerinde yap›sal parçan›n üretimini
gerçeklefltiriyor. Seravia, TUSAfi’›n KAI ile yürüttü¤ü KT-1
E¤itim Uça¤› Projesi’nde en yüksek ifl pay›na sahip alt 
yüklenicisi olarak da dikkat çekiyor. Geçti¤imiz günlerde
TUSAfi taraf›ndan “alt›n tedarikçi” statüsüne lay›k görülen
firma, çeflitli projelerde ROKETSAN’›n da alt yüklenicisi 
olarak görev al›yor. Orsan Grup flirketlerinden Orsan
Makine’nin havac›l›k sektöründeki markas› olan Seravia
Aviation, fiubat 2008’de faaliyete geçmiflti.

Uzun y›llard›r Türk 
firmalar› ile çeflitli 
ifl birli¤i projeleri

yürüten Sikorsky, IDEF’te 
bu ifl birli¤ini daha da ileri
seviyelere tafl›yacak
anlaflmalar›n alt›na imza
att›. Anlaflmalardan ilki, 
Alp Havac›l›k ile imzaland›.
‹ki flirket aras›nda bafllayan
ifl birli¤inin 10’uncu
y›ldönümüne gelmesi 
sebebiyle ayr› bir öneme
sahip anlaflma ile Alp
Havac›l›k, International
Black Hawk helikopterinin
transmisyon sistemlerinde
Sikorsky’den sonra tek 
kaynak oldu. Konu ile ilgili
aç›klama yapan Sikorsky’nin
Stratejik Ortakl›klar’dan
Sorumlu Baflkan Yard›mc›s›
Stephen B. Estill, “‹lk Black
Hawk helikopterini
Türkiye’ye 20 y›l önce teslim
eden Sikorsky’nin ilk günden
bafllay›p sürekli geliflen
ortakl›klar› bugün çok
önemli boyutlara ulaflm›flt›r.

Bu anlaflma, Sikorsky’nin
Türkiye’ye olan uzun vadeli
taahhüdünü gösterir, zira bu
anlaflman›n icra edilmesi,
International Black 
Hawk helikopterlerinin
transmisyon sistemleri 
için gerekli olan önemli
teknolojinin de transferini
sa¤layacakt›r. Bu anlaflma
Sikorsky’nin Türkiye’de
üretilecek Black Hawk

helikopterleri için Alp
Havac›l›¤›n son derece
de¤erli ve güvenilir bir
tedarikçi oldu¤unu 
göstermektedir” fleklinde
konufltu. Öte yandan fuarda
Sikorsky’nin sat›fl sonras›
hizmetler flirketi olarak
faaliyet gösteren 
Sikorsky Havac›l›k
Hizmetleri ile MilSOFT 
ICT, filo yönetimi

yaz›l›mlar›n›n gelifltirilmesi,
pazarlanmas› ve destek
hizmetlerinin verilmesi
konusunda ortak yat›r›m
yapmak amac›yla bir 
mutabakat anlaflmas› da
imzalad›. Sikorsky, TUSAfi
ile de Polonya’da infla 
edilecek olan S-70i Black
Hawk helikopterleri için
üretti¤i ilk kuyruk konisinin
teslimat›n› kutlad›.

T ürk Savunma

Sanayisi’nin genç

ve dinamik 

firmalar›ndan SDT, 

IDEF 2009’da sergiledi¤i

özgün ürün ve yaz›l›mlar

ile ziyaretçilerden büyük 

ilgi gördü. Kabiliyetleri,

kullan›m kolayl›klar› 

ve fonksiyonellikleriyle

dikkat çeken ileri

teknoloji ürünü 

çözümleri hakk›nda

ziyaretçileri 

bilgilendiren firma 

yetkililerinden

edindi¤imiz bilgilere

göre ilk versiyonlar›

2008 y›l›nda Malezya’da

düzenlenen DSA

fuar›nda sergilenen 

veri kay›t sistemi (VKS)

konusunda sona

yaklafl›l›yor. TUSAfi ile

insan›z hava araçlar›

konusunda ifl birli¤i

yapan firma, yap›lan

testler sonucunda T-38

konusunda da sözleflme

aflamas›na gelmifl

bulunuyor. Hâlihaz›rda,

ASELSAN 

ve ROKETSAN gibi ana

yüklenici firmalarla,

yaz›l›m konusunda

sözleflme aflamas›na

gelmifl birçok 

projenin görüflmelerini

sürdüren SDT, fuarda

SAR simülatörünün 

son haline yak›n bir 

versiyonunu da 

sergiledi. ASELSAN ile

birlikte yürütülen 

SAR Projesi’nde ise

çal›flmalara program

takvimine uygun olarak

devam ediliyor.

S DT Yoluna Emin
Ad›mlarla Devam Ediy or

S eravia S avunma
S anay is ine Yerlefl iy or

S ikors ky  Tü rk S avunma S anay is i ile El Ele



IDEF 2 0 0 9
ÖZEL

40

Military Science & Intelligence / MSI - Haziran 2009 www.milscint.com

Savunma sanayimizin
önde gelen
firmalar›ndan STM,

IDEF 2009’da, Görev Destek
Sistemi (GDS), deniz 
platformlar›, Dikey Rüzgâr
Tüneli (Serbest Düflüfl
Simülatörü) ve Tank Komuta
Kontrol Bilgi Sistemi
(TKKBS)’yi sergiledi. STM
proje uzmanlar›, söz konusu
sistemler hakk›nda yerli ve
yabanc› ziyaretçilere detayl›
bilgi verdi. STM stand› baflta
Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an olmak üzere, Milli
Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, Türk Silahl›
Kuvvetleri mensuplar›,
Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› (SSM)
çal›flanlar›, Cibuti, Filipinler,
Maldiv Adalar›, Peru, Suriye,
Sudan, Suudi Arabistan ve
Tunus’tan gelen askeri
heyetler taraf›ndan ziyaret
edildi. Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› ve TÜB‹TAK’›n
deste¤i ile STM taraf›ndan
hayata geçirilecek
TKKBS’nin tan›t›m toplant›s›
da, yine fuar kapsam›nda
gerçeklefltirildi. TKKBS
Projesi sözleflmesi; SSM,
STM ve TÜB‹TAK aras›nda
15 Mart 2007 tarihinde
imzalanm›flt›. Milli bir proje
olarak bafllat›lan TKKBS’nin
Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤›’n›n operasyonel

ihtiyaçlar› do¤rultusunda tek
tanktan Tabur Görev Kuvveti
seviyesine kadar sürekli,
emniyetli ve güvenilir veri
haberleflmesini sa¤layacak
etkin bir komuta-kontrol

sistemi olmas› hedefleniyor.
Sistem, say›sal harita
ortam›nda gerçek veya
gerçe¤e yak›n zamanl› taktik
resmin oluflturulmas›na
imkân veriyor.

S TM’nin Yeni G ö z des i TK K BS

Uçak motorlar› 
konusunda dünyan›n
önde gelen üreticileri

ile rekabet halinde 
faaliyetlerini sürdüren
TUSAfi Motor Sanayii A.fi.
(TEI), IDEF’te komple bir
motor üreticisi olma yolunda
blisk ve spool üretim
teknolojisinin edinimi için
orta¤› General Electric (GE)
ile anlaflarak önemli bir 
projeye daha imza att›.
Yetkilerden al›nan bilgilere
göre, yüksek teknoloji 
kullan›larak üretilen yeni
nesil blisk ve spoollar, motorlarda a¤›rl›k ve emisyonu
önemli oranda azalt›rken, yak›t tasarrufu sayesinde daha
üstün performans sa¤l›yor. Proje kapsam›nda, F-35’e güç
verecek olan alternatif motorlardan F136 baflta olmak üzere,
Boeing 787/747-8 uçaklar›na güç verecek GEnx, f›rkateynler
ve endüstride kullan›lan LMS100, Airbus 300/310/330 ve
Boeing 747/767 uçaklar›na güç veren CF6 motorlar›na ait 
7 de¤iflik parçan›n blisk ve spool üretiminin TEI’de yap›lmas›

planlan›yor. TEI, projeden, 2010-2021 y›llar› aras›nda 511
milyon dolarl›k bir ifl hacmi bekliyor. Amerikan Ordusu’nun
Black Hawk ile Sea Hawk helikopterlerine güç veren T700
turboflaft motorlar›n›n üretiminin devam›na iliflkin imzalanan
ve Nisan ay›n›n bafl›nda duyurulan sözleflmenin moraliyle
‹stanbul’a gelen GE, F-35 için gelifltirdi¤i F136 motoruyla da
Türkiye’de bu alanda sahip oldu¤u güçlü konumu devam
ettirmek istiyor.

TEI-G E ‹fl  Birli¤ inde Dev Bir Ad›m Dah a

Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› (SSM)

‹TEP fiube Müdürlü¤ü

taraf›ndan yürütülen ‹leri

Teknoloji Endüstri Park›

(‹TEP) ve Havaalan›

Projesi’nin tan›t›m 

faaliyetleri IDEF’te

Teknopark ‹stanbul

stand›nda icra edildi. Ayr›ca

fuar›n 3’üncü günü Milli

Savunma Bakan› Vecdi

Gönül ve Savunma Sanayii

Müsteflar› Murad Bayar’›n

da kat›l›m›yla gerçeklefltirilen

Teknopark ‹stanbul tan›t›m

etkinli¤inde SSM yetkilileri,

“Neden ‹stanbul?”

sorusundan bafllayarak

yeni teknoloji 

merkezini A’dan Z’ye 

tan›tt›. Sabiha Gökçen

Havaalan›’n›n kuzeyinde

yaklafl›k 90 hektarl›k bir

alanda kurulacak olan

Teknopark ‹stanbul’da;

havac›l›k, deniz ve savunma

teknolojileri ile biyoteknoloji

ve nanoteknoloji gibi 

alanlarda Ar-Ge, tasar›m,

üretim ve pazarlama

faaliyetlerinin yürütülmesi

planlan›yor. ‹lk ofislerin

2010 y›l› içerisinde aç›lmas›

beklenen Teknopark ‹stanbul

ile ilgili detayl› bilgiye;

www.teknoparkistanbul.com

internet sitesinden

ulafl›labiliyor.

A’dan Z ’y e
Teknop ark
‹s tanb ul
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Yaklafl›k 
20 y›ld›r
Türkiye’de

faaliyetlerine devam
eden ve son olarak
Meltem II Projesi
kapsam›nda Türk

Donanmas›’n›n 
deniz karakol 

uçaklar›n›n görev 
ekipmanlar›n› üretmek için

seçilen Thales, IDEF 2009’a
en iyi flekilde haz›rlanan firmalar

aras›ndayd›. Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›’n›n ihalelerini
yak›ndan takip etti¤i anlafl›lan flirket, fuarda ARTEM‹S
donanma k›z›l ötesi arama ve takip sistemini, Amascos
görev sistemini, Crotale Mk.3 hava savunma 
sistemini, SMART-S Mk2 radar›n›, Tacticos muharebe
yönetim sistemini, MBITR ve Liberty taktik radyolar› ile
Türksat uydusunu öne ç›kard›. Thales stand›nda
ziyaretçilerden en yo¤un ilgiyi, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
Alçak ‹rtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projesi’nde ad›
geçen Crotale Mk.3’ün gördü¤ü gözlemlendi. Ayn› flekilde
Meltem II Projesi kapsam›nda Thales üretimi görev 
ekipmanlar› ile donat›lm›fl CN-235 deniz karakol uça¤›
modelinin de bir hayli dikkat çekti¤i görüldü.

Türkiye’nin havac›l›k ve uzay alan›ndaki medar›iftihar›
Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi),
kuruluflunun 25’inci y›l›na denk gelen IDEF 2009’a 

dev bir standla kat›ld›. Özgün ürünleri uzaktan kumandal›
hedef uça¤› TURNA, Türk ‹nsans›z Hava Arac› T‹HA, Türk
Bafllang›ç ve Temel E¤itim Uça¤› HÜRKUfi ve yüksek h›zl›
hedef uçak fi‹MfiEK’in yan› s›ra ana yüklenicisi oldu¤u C-130
Aviyonik Modernizasyon (Erciyes) Program›’n› ve T-38
Aviyonik Modernizasyon (ARI) Program›’n› ön plana ç›kartan
TUSAfi, ayr›ca T129 ATAK helikopterinin birebir ölçekli bir
modelini de sergiledi. Bilindi¤i üzere ATAK Program›,
TUSAfi’›n ana yüklenicisi oldu¤u ve AgustaWestland ile
ASELSAN firmalar›n›n ana alt yüklenici olarak yer ald›¤›

ATAK Tak›m› taraf›ndan yürütülüyor. ATAK Program›
çerçevesinde TUSAfi, T129 ATAK Helikopteri’nin kullan›c›
ihtiyaçlar› do¤rultusunda özgünlefltirilmesi, üretilmesi ve
entegre lojistik deste¤inin sa¤lanmas› faaliyetlerini 
gerçeklefltiriyor. Yerli ziyaretçilerin yan› s›ra yabanc› ülke
delegasyonlar›n›n da yo¤un ilgisine maruz kalan TUSAfi, 
ayn› zamanda Sikorsky ile Polonya’da üretilecek olan 
S-70i Black Hawk helikopterleri için üretti¤i ilk kuyruk 
konisinin teslimat›n› da kutlad›. Sikorsky’nin küresel 
Black Hawk helikopter filosunun türevleri için 2000 
y›l›ndan itibaren 1600’den fazla empenaj komponenti üreten
TUSAfi, kuyruk konilerini S-70i Black Hawk’lar›n üretildi¤i
Polonya’daki tesislere gönderiyor. Öte yandan TUSAfi, 
IDEF 2009’da Milli Akrobasi Pilotu Ali ‹smet Öztürk’ün 
Solo Akrobasi Gösteri Uçufllar›’na da sponsor olarak, 
fuar alan›n›n üzerinde uçan tek hava arac›na da damgas›n›
vurmufl oldu.

Th ales
Rü z gâ r›

TU S Afi  K utlamalara
IDEF’te Bafl lad›

Hafif silahlar

alan›nda

Türkiye’nin önde

gelen üreticilerinden olan

ve yurt içinde oldu¤u

kadar yurt d›fl›nda da

ülkemizin bayra¤›n›

gururla dalgaland›ran

Trabzon Silah Sanayi A.fi.

(T‹SAfi), özellikle ürün

çeflitlili¤i aç›s›ndan

ziyaretçilerin odak 

noktas› olmay› baflard›.

IDEF’te yeni piyasaya

ç›kan Zigana C40 

modelinin tan›t›m›n›

gerçeklefltiren firma, hafif

silah merakl›lar›n›n büyük

be¤enisini kazand›.

Bölgenin en önemli

savunma fuar› olan IDEF

hakk›nda yorumlar›n›

ald›¤›m›z T‹SAfi yetkilileri,

bu dev organizasyonda

bulunmaktan büyük mut-

luluk duyduklar›n› belirtti.

Fuar organizasyonun

Ankara’ya göre daha

baflar›l› oldu¤unu 

vurgulayan yetkililer,

IDEF 2007 ile

karfl›laflt›rd›klar›nda

resmi delegasyon

say›s›nda k›smi bir düflüfl

gözlemlediklerini, buna

karfl›l›k ziyaretçi say›s›

aç›s›ndan fuar›n oldukça

yo¤un oldu¤unu ifade etti.

T‹S Afi ’›n ‹s tanb ul S efas ›
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Bilim ve teknoloji 
denince ülkemizin ilk
akla gelen kurumu

olan Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araflt›rma
Kurumu (TÜB‹TAK),
Marmara Araflt›rma Merkezi
(MAM), Savunma Sanayii
Araflt›rma ve Gelifltirme
Enstitüsü (SAGE), Ulusal
Elektronik ve Kriptoloji
Araflt›rma Enstitüsü
(UEKAE), Ulusal Meteoroloji
Enstitüsü (UME) ve Uzay
Teknolojileri Araflt›rma
Enstitüsü (UZAY) ile IDEF
2009’daki yerini ald›. Bu
kapsamda, Türkiye’nin ilk
çok disiplinli araflt›rma
merkezi olan TÜB‹TAK
MAM, fuarda ürün 
yelpazesinin geniflli¤i ile
dikkat çekti. Enstitünün
fuarda öne ç›kan ürün ve
kabiliyetleri; ARGE 2004
Projesi, MAYIN Projesi,
NetWaSiF Projesi, TRENS‹M
Projesi, DG ‹stasyon
Modernizasyonu, M‹LGEM
Degaussing Sistemi, Küçük
Ebatl› Manyetik ‹z Ölçüm
Giderme Sistemi, Sonocell,
Gümüfl Çinko Batarya, Yak›t
Pili Projeleri, Elektrikli Araç
Projeleri, Milli PAP (ROV)
Cihaz› Gelifltirilmesi,
Kimyasal Silah El Dedektörü
Projesi, TÜB‹TAK MAM
Uluslararas› Yüksek
Teknoloji Laboratuar› (UYTL)
ve Kompozit Z›rh
Teknolojileri Projesi oldu.
“Ulusal Savunma için Ulusal
Ar-Ge” slogan›yla
çal›flmalar›n› yürüten
TÜB‹TAK SAGE, stand›nda
uçaktan at›lan bombalara
güdüm yetene¤i kazand›ran
Hassas Güdüm Kiti
(HGK)’n›n tan›t›m›n› 
gerçeklefltirdi. HGK, 
Mk-84 genel maksat 
bombalar›n› ak›ll› bombalara
dönüfltürüyor. Böylece 
mevcut bombalar, her tür
hava koflulunda, uzak bir

mesafeden at›ld›¤›nda bile
yüksek hassasiyetli vurufl
yetene¤i kazan›yor. Bu da
uçaklar›n tehlikeli bölgeye
yaklaflmadan, güvenli 
bir flekilde görevlerini
tamamlamalar›n› sa¤l›yor.
Bilgi güvenli¤i, haberleflme
ve ileri elektronik
alanlar›nda çözümler 
üretmekte olan TÜB‹TAK
UEAKE stand›nda ise radar
ailesi, kriptolu mobil telefon,
USB bellek (SIR), yeni nesil
çevrimd›fl› kripto cihaz›,
say›sal radyo link cihaz›
(SDH 155A), Pardus, yeni

nesil TEMPEST PC ve MARS
sistemi sergilendi. Bu 
sistemlerden; Pardus, 
TEMPEST PC, mobil telefon
ve SIR’›n birebir tan›t›m›
yap›ld›. Öte yandan, fuar
süresince TÜB‹TAK UEAKE
yetkilileri, devam eden veya
planlanan projelerle ilgili
olarak yerli ve yabanc› 
firmalarla planl› toplant›lar
da gerçeklefltirdi.
Yapmakta oldu¤u yeni
yat›r›mlarla ülkemizde
yo¤un olarak kullan›lan
kimyasal, biyolojik, çevre 
ve t›bbi ölçümlerin

izlenebilirliklerini ve uluslar
aras› ölçüm sistemine 
entegrasyonunu sa¤lamay›
hedefleyen TÜB‹TAK UME;
IDEF’te, Doppler H›z Ölçüm
Radar Kalibratör Sistemi,
Otomatik Direnç Karfl›lama
Köprüsü (2007A) ve ‹yot
Stabilize He-Ne Lazeri’nin
tan›t›m›n› gerçeklefltirdi.
Fuar esnas›nda görüflme
f›rsat› buldu¤umuz enstitü
yetkilileri, ürünlerine 
gösterilen yo¤un ilgiden 
bir hayli memnun 
görünüyordu.
Uzay teknolojileri, 
elektronik, bilgi teknolojileri
ve ilgili alanlarda Ar-Ge 
projeleri yürütmek için
kurulan TÜB‹TAK UZAY ise,
fuara 2003 y›l›nda 
f›rlat›lan Türkiye’nin 
ilk mini uydusu B‹LSAT ve
2010 y›l›nda f›rlat›lmas›
planlanan Türkiye’nin ilk
yerli yap›m uydusu RASAT
ile kat›ld›. RASAT Araflt›rma
Uydusu, Türkiye’nin ve
TÜB‹TAK UZAY’›n B‹LSAT
uydusundan sonra sahip
olaca¤› ikinci uzaktan
alg›lama uydusu olarak
dikkat çekiyor. Yüksek
çözünürlüklü optik 
görüntüleme sistemine 
ve Türk mühendislerce
tasarlan›p gelifltirilen 
yeni modüllere sahip olan
RASAT, Türkiye’de 
tasarlan›p üretilen ilk yer
gözlem uydusu olmas›
itibariyle de ayr› bir önem
tafl›yor.

Y›ld›z lar
Top lulu¤ u
TÜ B‹TAK
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T ürk Deniz
Kuvvetleri’nin
ihtiyaçlar›na yönelik

gelifltirdi¤i ileri teknoloji
ürünü çözümlerle tan›nan
YALTES, IDEF 2009’da deniz
savafl sistemleri alan›ndaki
yetenek ve ürünlerini
sergiledi. Bu kapsamda
firma, uzun süredir üzerinde
çal›flt›¤› yeni nesil savafl
yönetim sisteminin teknoloji
modelini ilk kez tan›tma
f›rsat› buldu. YALTICS olarak
adland›r›lan sistem, 
tamamen milli olanaklarla
tasarlanm›fl olmas›yla dikkat
çekiyor. Milli ve NATO 
konseptleri ile uyumlu
olarak gelifltirme

çal›flmalar› devam eden
ürünün en önemli özelli¤ini
a¤ destekli kabiliyet 
uyumu teflkil ediyor.
YALTICS’in gelifltirilmesinde,
TF-2000 ve M‹LGEM gibi
platformlara uygun 
ölçeklenebilir mimari göz
önüne al›n›yor. Ayr›ca, 
karada konufllu her türlü
C4ISR sisteminin komuta
merkezleri de hedef 
uygulamalar aras›nda
bulunuyor. YALTES, fuarda
Entegre Platform Kontrol 
ve ‹zleme Sistemi (EPKIS) 
ve uzun ufuk projesi kap-
sam›nda gelifltirilen

Gözetleme Kontrol Merkezi
(GKM)’yi de sergiledi. Firma
yetkilileri, etkinli¤in 
‹stanbul’da olmas›n›n Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›,

Sahil Güvenlik Komutanl›¤›,
devlet ve özel sektör 
temsilcilerinin yo¤un ilgisini
beraberinde getirdi¤inin
alt›n› çizdi.

YALTES  IDEF’te Yeni Ç ö z ü mleriy le Yer Ald›

Uzaktan komutal› silah
istasyonlar›n›n son
y›llarda düzenlenen

uluslararas› savunma 
fuarlar›n›n y›ld›zlar› aras›nda
yer ald›¤› kuflku götürmez 
bir gerçek. Fuar s›ras›nda
MG3 makineli tüfe¤i ve G3
piyade tüfe¤i ikilisiyle sergile-
nen ‹nsans›z Makineli Tüfek
At›fl Kontrol Sistemi
(‹MTAKS), IDEF 2009’da da
Yüksel Savunma stand›n›n

ziyaretçi ak›n›na u¤ramas›n› sa¤layarak, bu gerçe¤in bir kez
daha gözler önüne serilmesini sa¤lad›. 2 y›ll›k bir Ar-Ge
çal›flmas›n›n ürünü olan ve ilk kez geçti¤imiz y›l Malezya’da
düzenlenen DSA Fuar›’nda sergilen ‹MTAKS, Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin harekât ihtiyaçlar› do¤rultusunda gelifltiriliyor.
Sistem, uzaktan kontrol edilebilmesi sayesinde, karakol ve
k›flla gibi sabit tesislerin korunmas›nda verilebilecek
kay›plar›n önünde geçebilecek. ‹MTAKS’›n Türk Silahl›
Kuvvetleri d›fl›nda, baz› yabanc› ülke silahl› kuvvetlerinin 
ilgisini de çekti¤i biliniyor. Yüksel Savunma yetkililerinden
ald›¤›m›z bilgilere göre, ‹MTAKS Projesi’nde halen ikinci
aflama çal›flmalar› devam ediyor. Bu do¤rultuda, y›l sonu
itibariyle askeri standartlarda test edilmesi beklenen
‹MTAKS’›n Nisan 2010 tarihinde Kuala Lumpur’da 
düzenlenecek olan DSA 2010 fuar›nda tamamen yenilenmifl
çehresi ile görücüye ç›kar›lmas› hedefleniyor.

Yü ks el S avunma ‹MTAK S ’›n
G ö rdü ¤ ü  ‹lgiden Memnun

Kaan s›n›f› 34 adet

ONUK MTRP16 ani

müdahale botunun

Birleflik Arap Emirlikleri’ne

sat›fl› ile Türk Savunma

Sanayisi’nin en büyük

ihracat baflar›lar›ndan 

birisine imza atan 

Yonca-Onuk Tersanesi,

Kaan s›n›f› ONUK

MRTP16’lara hassas taarruz

kabiliyeti kazand›racak

güdümlü füze sistemleri

entegrasyonuna yönelik

bafllat›lan çal›flmalarla IDEF

2009’da da ad›ndan söz

ettirdi. Fuarda konu ile ilgili

olarak görüfllerini ald›¤›m›z

firma yetkilileri, ASELSAN

ile birlikte yürütülen proje

kapsam›nda, Kaan s›n›f›

ONUK MRTP16 ani 

müdahale botlar›n›n

tafl›yaca¤› güdümlü

füzelerin, bu füzeleri

ateflleyebilecek flekilde

uyarlanacak olan ASELSAN

tasar›m› alg›lay›c› ve at›fl

kontrol sistemi ikilisiyle 

birlikte kullan›lmas›n›n

öngörüldü¤ünü söyledi.

Böylece ASELSAN üretimi

STAMP stabilize sistemi

konsolunun, güdümlü

füzeleri de ateflleyebilmesi

hedefleniyor. Kaan s›n›f›

ONUK MRTP16’lara 

hassas taarruz kabiliyeti

kazand›r›lmas› için

bafllat›lan proje, söz konusu

botlar› dünya savunma

pazarlar›nda daha da 

iddial› hale getirme yolunda

önemli bir kilometre tafl›

olacak. ‹lerleyen süreçte,

Kaan s›n›f› di¤er 

platformlara hassas taarruz

kabiliyeti kazand›r›lmas›n›n da

gündeme gelmesi 

bekleniyor.

MRTP’ler Has s as  Taarruz  K ab iliy eti K az anacak





Ümit BAYRAKTAR:Öncelikle Teknoloji

Ödülleri’nin düzenlenme amac› hakk›nda

k›saca bilgi vererek bafllayabilir miyiz?

fiafak ALPAY: Teknoloji Ödülleri’ni dü-
zenlememizin temel amac›: Türkiye’nin
teknoloji potansiyelini aç›¤a ç›kartmak,
yeni ve yenilikçi ürünlerin Türkiye’de üre-
tilebildi¤ini gösterebilmek ve daha da
önemlisi Türkiye’de bütün dikey sektör-
lerde teknoloji üretenleri aç›¤a ç›karta-
rak baflkalar›n› da cesaretlendirmek ve
teknoloji üretmeye teflvik etmek. Bu flir-
ketleri aç›¤a ç›kartal›m, medyaya haber
yapal›m, medya vas›tas›yla teknoloji üret-
mifl olan flirketleri tan›tal›m, Türk sanayi-
sine bir moral verelim dedik. Çünkü daha
1996-97’de görüldü ki Türkiye e¤er tek-
noloji üretmezse çok sorun yaflar.
Biliyorsunuz son y›llarda iyice anlafl›ld›
ki teknoloji üretmeyen bir ülke ne satar-
sa sats›n, gayri safi milli hâs›las›n› ne
kadar gelifltirirse gelifltirsin sadece ta-
fl›y›c›l›k yapar; karl›l›k elde edemez, re-
fah seviyesini yükseltemez.

Ümit BAYRAKTAR:Peki, bu yaklafl›k 

12 y›ll›k süreç zarf›nda, somut olarak bu

çal›flma bafllad›¤›ndan beri ülkemizde

teknolojinin geliflimine sa¤lanan katk›y›

örnekler vererek anlatabilir misiniz?

fiafak ALPAY: fiimdi flöyle bir durum or-
taya ç›kt› bu süreç içerisinde. Her sene
25 ila 30 aras›nda müracaat oldu Tekno-
loji Ödülleri’ne. Müracaatlar›n bir k›sm›
kendini tekrar etse de büyük bir k›sm›
hep yeni firmalard›. Bu da Türkiye’de
teknoloji üretilebiliyor ve biz bu teknolo-
jileri ortaya ç›kartabiliyoruz anlam›na
geliyor.
Fakat daha önemli olan bir husus var
Teknoloji Ödülleri’ne iliflkin. Bilhassa
2000 senesinden sonra, ödüller marka
güvenirli¤inin simgesi haline gelmeye
bafllad›. Bu durum bafllang›çta öngör-
medi¤imiz, fakat zaman içinde oluflan
bir yap›d›r ki çok da yararl› oldu. Çünkü
teknoloji ödülü alm›fl olan bir ürün ge-

rek yerli piyasa da gerek yurt d›fl› piya-
sas›nda tescillenmifl oluyordu.
Asl›nda kazanan firmalara ödül heykel-
ci¤inden baflka bir fley vermiyoruz. Ama
bu heykelcik, firmalar›n reklâmlar›nda,
tan›t›mlar›nda ve flirket girifllerinde kul-
lan›ld›. Yani onursal bir ödül; bir nevi
Türkiye’nin Teknoloji Oscar’lar› haline
geldi. Böyle olunca da bunu yayg›nlaflt›r-
ma ihtiyac› duyduk. Sonuç olarak gördük

ki teknoloji ödülü alan firmalar›n üret-
mifl oldu¤u ürünler dünya piyasas›nda
ve Türkiye piyasas›nda yerini buluyor.
Bir de flu var: Teknoloji ödülü alm›fl ol-
mas›na ra¤men, alan ürünün yan› s›ra
türevleri veya daha da gelifltirilmiflleri
de piyasaya ç›kt›. Teknolojinin de yap-
mak istedi¤i o zaten; bir fleyi getirir ko-
yars›n›z, onu baflkalar› baflka flekillerde
kullan›r. Bu çok önemli bir fleydi.
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T eknoloji O scar’lar› 
Sahip lerini A r›yor

Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i (TÜS‹AD),
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu
(TÜB‹TAK) ve Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf› (TTGV)
taraf›ndan yaklafl›k 13 y›l önce kurulmufl olan bir ifl
birli¤iyle verilmeye bafllanan Teknoloji Ödülleri, 25
Haziran’da 8’inci kez sahiplerini bulacak. Bu önemli
etkinlik öncesi Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu
Baflkan› fiafak Alpay ile bir araya gelerek Teknoloji
Ödülleri’nin bugününü ve ülkemizde teknolojinin
geliflmesinde savunma sanayimizin rolünü konufltuk.
Ü mit B A Y R A KT A R  / ubayraktar@savunmahaber.com
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Ümit BAYRAKTAR:Öncekilerden farkl›

olarak 8’inci Teknoloji Ödülleri’nde bir

yap›sal de¤iflikli¤e gidildi¤ini görüyoruz.

De¤iflikli¤e gidilme nedenlerini ve bu 

de¤ifliklik neticesinde nas›l bir iyileflme

ile karfl›laflt›¤›m›z› anlatabilir misiniz?

fiafak ALPAY: Bu nokta bizim için çok
önemli. Çünkü özellikle 5’inci ve 6’nc›
ödüllerden sonra, ödül alabilmek için bü-
yük ve mutlaka Ar-Ge bölümüne sahip
bir flirket olunmas› gereklidir fleklinde
bir alg›lama olufltu. Dolay›s›yla küçük
flirketlerin müracaatlar› azald›. Hâlbuki
bizim, teknolojinin bilhassa küçük flirket-
ler taraf›ndan da üretilebilece¤ini ortaya
ç›kartmam›z gerekiyordu. 3 kiflilik çok
küçük flirketler de müracaat edebilsin is-
tedik ve Yürütme Kurulu bir karar ald›.
Mikro, küçük, orta ve büyük/ba¤l› olmak
üzere 4 dikey alan belirledik. 4 ayr› firma
ölçe¤inde, ama her ölçekte hem ürüne
verelim hem de yenili¤e ve teknolojiye
verelim dedik. Yani ürün de ödül als›n,
ortaya ç›kar›lan yenilik ve teknoloji de
ödül als›n. 4 ayr› büyüklükte ve her bü-
yüklükte de 2 ödül olunca, toplam 8 tane
ödül ç›kt› ortaya.
Her biri için de özel bir puanlama sistemi
gelifltirdik. Öyle ki büyük ödül, mikro öl-
çekli bir firma taraf›ndan da kazan›labilir.
Bu de¤ifliklik küçük firmalar› da cesaret-
lendirdi. Geçmiflte en fazla 25 baflvuru
al›rken, bu sene 41 tane müracaat yap›l-
mas›, krizin yafland›¤› bir senede insan-
lar›n pek bu konu üzerinde düflünmeye-
ce¤ini öngörürken bizim için de hofl bir
sürpriz oldu. Nitekim finale kalan 26 fir-
maya bak›l›rsa; büyük ölçekli olarak 10
tane, orta ölçekli olarak 4 tane, küçük öl-
çekli 6 tane ve mikro ölçekli olarak da 6
tane firma görülebilir.
fiimdi 6 tane mikro firman›n kalmas› çok
önemli. 3-5 kiflilik firmalar çok entere-
san ürünler ç›kar›yor ortaya. Bu ürünle-
rin yarat›lm›fl olmas› ve ç›km›fl olmas› ve
müracaatlar›n bu ürünler baz›nda geliyor
olmas› pek tabi ödülün önemini artt›rd›.

Ümit BAYRAKTAR:Bu noktada flunu 

sormak istiyorum. Baflvurular› 

geçti¤imiz y›llarla mukayese etti¤imizde

41’in en yüksek baflvuru say›s› oldu¤unu

görüyoruz. Fakat bu say› bile biraz 

az de¤il mi sizce de?

fiafak ALPAY: Türkiye’ye göre az. Tek-
noloji üreten firmalar› cesaretlendirme-
miz laz›m. Bu noktada bas›n kurulufllar›
olarak sizlere büyük ifl düflüyor. Sizler
arac›l›¤›yla Türk halk›na moral verme-
miz laz›m. Halk›n morali çok önemli.
Memlekette bir fleyler yap›ld›¤›n›n fark

edilmesi çok önemli bir konu.
Türkiye’de bir sorunumuz var. Firmala-
r›m›za bakt›¤›m›z zaman, halen büyük
ço¤unlu¤unun halkla iliflkiler konusun-
da eksiklikleri oldu¤unu görüyoruz.
fiimdi bir Ar-Ge personelinin Teknoloji
Ödülleri’nin duyurular›n› bas›ndan takip
etmesi biraz zor. Ama yöneticilerinin,
flirkette teknoloji üretmek kadar, kendi-
si veya görevlendirece¤i kimselerle ge-
liflmeleri takip etmesi, hatta bir ad›m
daha öteye geçerek üretti¤i teknolojiyi
tan›tabilecek bas›n ve halkla iliflkiler

imkânlar›n› da aramas› gerekli. Örne¤in
teknoparklarda bize müracaat edip en
büyük ödülü alabilecek tipte firmalar gö-
rüyoruz. Ama sordu¤umuz zaman ayn›
cevab› veriyorlar ve konu flu noktaya ge-
liyor: Biz 4 kifliyiz zaten, bu ifllere ay›ra-
cak zaman ve iflgücü kayna¤›m›z yok. An-
cak bu ödüllerle ve benzeri etkinliklerle,
biraz da zorlayarak insanlara iletiflimin
önemini aktarm›fl olaca¤›z.
Bunu aktarmak durumunday›z. Çünkü
üretmek bir fley ifade etmiyor bilinmedi-
¤iniz takdirde. 
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Teknoloji Ödülleri Finalist Listesi
Büyük/Ba¤ l› Firma Kategorisi

ATY, At›ktan Türetilmifl Yak›t ‹STAÇ A.fi 

Baza Makas› Montaj› Otomasyon Hatt› Merkez Çelik San. ve Tic. A.fi. 

Dikey Rüzg› r Tüneli STM, Savunma Teknolojileri Mühendislik

Hafif Ticari Araç TOFAfi

Hibrit Elektrikli Hafif Ticari Araç Ford Otomotiv Sanayi A.fi.

Kalkan Hava Savunma Radar› ASELSAN

TDS–3000 (Tren Denetim Sistemi) Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.fi.

TT NOKTA (Yaz›l›m D›fl› Ürün olarak) ‹nnova Biliflim Çözümleri A.fi.

TT NOKTA (Yaz›l›m Ürünü olarak) ‹nnova Biliflim Çözümleri A.fi.

Turboprop Motoru (TEI-TP-1X) TUSAfi Motor Sanayii A.fi.

Orta Ölçekli Firma Kategorisi

Banksoft Kartl› Ödeme Sistemleri Yaz›l›m Paketi Biliflim Bilgisayar Hizmetleri Ltd. fiti.

Görüntü K›ymetlendirme Sistemi Yaz›l›m› (GKS) MilSOFT Yaz›l›m Teknolojileri A.fi.

Green Guard Elvin Tekstil San. ve Tic. A.fi.

Unity on Demand (UOD) Logo Yaz›l›m Sanayi ve Ticaret A.fi.

Küçük Ölçekli Firma Kategorisi

AIS Klas B CS Transponder Cihaz› ( i-ais-TB CS) ‹deal Teknoloji

Deri Sanayi At›klar›ndan Elde Edilen Yavafl Yaray›fll› Gübre Mavi Kimya Sanayi ve Ticaret A.fi.

ITS (‹laç Takip Sistemi) Lazer Bask› Sistemi LST Lazer Sistemleri ve Teknolojileri

Islah› Yönlendirilmifl Çerezlik Tüketime 

Uygun Kabak Çekirde¤i Tohumlar› Palanc› G›da Teknolojileri Ar-Ge Tic. A.fi.

MD 50-48 Frieze Heat Set Makinesi Örnek Makine Sanayi ve Tyic. Koll. fiti.

Orta Gerilim Vakum Devre Kesicileri ‹çin Vakum fiiflesi Batel Elektromekanik San. ve Tic. A.fi.

M ikro Ölçekli Firma Kategorisi

Gm3 Cnc Ayakkab› Taban› Frezeleme Makinas› Gcad V.2.11

Ayakkab› Taban› Tasar›m Ve G Kod Üretim Program› Göksu Makina

Kalibre Paslanmaz Dikiflli Boru ve Hassas Sevk Silindirleri ‹lmak Makine, ‹nflaat San. ve Tic. Ltd. fiti.

Mavi Solar Yenilenebilir Enerji Güç Dönüfltürücüleri Ürün Platformu Mavisis Teknoloji

Rainvent Teknoset Bilgisayar Yaz›l›m ve Dan›flmanl›k Hizmetleri

Sosyal Yard›m Kuponlar› Projesi-SYKP LST Yaz›l›m

Vital Görünüm Özellikleri Korunarak Saraciyelik Standarda 

Devekuflu Mamul Derisi Kazl› Çeflme Deri Ürünleri

Not: Her kategori alt›ndaki s›ralama, proje ad›na göre alfabetik olarak yap›lm›flt›r.



Hatta bilinmeniz de bir fley ifade etmiyor
anlafl›lmad›¤›n›z takdirde… Bu noktada
mütevaz› davranman›n kimseye bir ya-
rar› yok. Prestijin etkisi ve gücünün öne-
mi göz ard› edilemez.
Geçti¤imiz süreçte çok enteresan bir
baflka de¤eri daha tespit ettik. O da ödül
alan firmalarda, ödülün firma çal›flan-
larlar› üzerindeki etkisi. Bilhassa tekno-
loji üretilmesinde, ödülün insan üzerin-
de yapm›fl oldu¤u motivasyonu biz çok
yak›ndan izledik. Ödülü alan firmada o
ödüle ulaflmay› sa¤layan çal›flan grup
var ya, en çok heyecan› ve onu-
ru onlar duyuyorlar ve bu
onlar› motive ediyor. En
önemli motivasyon odur.
Çal›flanlar çok önemli.
Ödüle verilen de¤er çal›fla-
na verilen de¤erle paralel-
lik de arz ediyor.

Ümit BAYRAKTAR:

Bu 41 baflvurunun belirtti¤iniz 

4 kategoriye göre da¤›l›m› nas›l 

oldu acaba?

fiafak ALPAY: Afla¤› yukar› eflit,
çok dengeli ve gerçekten de bizi
çok memnun edecek ve flafl›rta-
cak flekilde çok dengeli bir da¤›-
l›m oldu. Küçüklerden çok az
gelir diye beklerken, büyüklere
yak›n geldi. Mikrolardan çok az
gelir diyorduk, mikrolar küçü¤e
eflit geldi. Böyle olunca da ver-
mifl oldu¤umuz karar›n, yani yeni
sistemin ilk denemesinin hakikaten
baflar›l› oldu¤unu söyleyebilirim.
Ancak etrafa bakt›¤›m›z zaman, az önce
de belirtti¤im gibi müracaat etmemifl
oldukça fazla firman›n oldu¤unu da gör-
dük. Bilhassa IDEF’te gördük.

Ümit BAYRAKTAR:Söz IDEF’ten, 

dolay›s›yla savunma sanayimizden 

aç›lm›flken baflvurular aras›nda 

savunma sanayimizden firmalar›n 

yerini ve önemini de¤erlendirir misiniz?

Özellikle 2003 y›l›ndaki Teknoloji 

Ödülleri bir s›çrama tahtas› gibi olmufl 

ve ondan sonra, özellikle büyük 

firmalar anlam›nda savunma 

firmalar›n›n ödüllerde a¤›rl›¤› 

hissediliyor gibi görünüyor.

fiafak ALPAY: Finale kalanlar listesinde
her sektörden firmam›z var. Ancak sa-
vunma sanayisinden 5 tane firmam›z
var. Fakat flunu görüyoruz: ödülü alan
ürünlerin teknolojik seviyesi ilk senele-
re çok fark att›, çok yukar› ç›kt›. Bu tabi
savunma sanayimizin ne kadar güçlen-

di¤ini de gösteriyor. Savunma sanayimi-
zin ürünleri teknolojik aç›dan kayda de-
¤er derecede ileri.
Özellikle 2001 krizinden sonra Türki-
ye’de bütün flirketlerde ciddi bir uyan›fl
oldu. Fakat savunma di¤er sektörler-
den çok daha süratli ilerledi. Belki de
geçmiflteki birikim sayesinde 2003 iti-
bariyle savunma sanayimiz de¤erli
ürünler vermeye bafllad›; çünkü bir se-
nede olmaz bu ifl.
Biliyorsunuz dünyada savunma sanayi-
sinde üretilen teknolojiler hep di¤er sa-
nayilere öncülük ediyor. Çok kritik bir

husus bu. Türkiye’nin bu aç›dan bir
at›l›m yapma zaman› da geldi. Bu-
nu Teknoloji Ödülleri Yürütme
Kurulu’nun bir ça¤r›s› olarak m›
de¤erlendirmek laz›m bilemiyo-
rum ama art›k savunma sanayi-
mizde üretmifl oldu¤umuz tek-
nolojilerin, sivil sektörlerde de-

¤iflik alanlarda kullan›lmas› için
baz› aç›l›mlar yap›lmas› gerekti-

¤ini düflünüyoruz. Türkiye’de
flimdiye kadar tersi olmufl, yani
sivile kamyon üretirken bunu as-
keri kamyona döndürmüflüz.

Art›k karar vericilerin savunma
sanayisinde gelifltirilen tekno-
lojileri sivil kullan›ma açmala-
r› laz›m. Bu gereklili¤i görü-
yoruz. Bu kap› aç›labilir ise
Türkiye’nin çok kazan›m›
olur. Çünkü savunma sana-

yisinde araflt›rma yapan çok
büyük bir grup var. Bu grubun potansi-

yelinin teflvik edilmesi gerekiyor.

Ümit BAYRAKTAR:Savunma sanayimizin

teknoloji ödüllerindeki bu a¤›rl›¤›n› neye

ba¤l›yorsunuz?

fiafak ALPAY:Savunma sanayimizin
müsteflarl›k seviyesinde destekleniyor
olmas› bu durumda etkili diye düflünü-
yorum. Takip etti¤imiz kadar›yla savun-
ma sanayimize Bat›l› anlamda kaynak-
lar ayr›l›yor ve burada teknoloji üretili-
yor. fiimdi Türkiye için çok hayati olan
baflka sektörler de var. Türkiye’de sa¤-
l›k ya da enerji sektöründe böyle bir
müsteflarl›k yap›s› kurulmufl olsa emin
olun benzer yenilikçi ürünleri ortaya ko-
yabilecek durumday›z.
Üretilen teknolojilerin di¤er sektörlere
aktar›lmas›n›n önemli oldu¤u kadar, di-
¤er sektörlerin de Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤›’na benzer yap›larla des-
teklenmesi durumunda Teknoloji Ödül-
leri’ne gerçekten çok daha fazla müra-
caat olabilece¤ine inan›yoruz.

Ümit BAYRAKTAR:Teknoloji Ödülleri için

nas›l bir gelecek öngörüyorsunuz?

fiafak ALPAY: TÜS‹AD, TTGV ve TÜB‹-
TAK’›n inatla Teknoloji Ödülleri’ne de-
vam edece¤ini söyleyebiliriz. Ancak ko-
nunun daha üst makamlar taraf›ndan
desteklenmesi gerekiyor. ‹flin parasal
boyutunu kastetmiyorum. 25 Haziran’da
Sabanc› Center’da düzenlenecek kon-
gre ve ödül törenimizde ödülleri Türki-
ye’nin en yüksek makam›n›n vermesi la-
z›m. O makam “Türkiye’de teknoloji
üretmek önemlidir. Bu yüzden geliyo-
rum ve teknoloji üretenleri takdir ediyo-
rum” derse, bu ülkemizde teknoloji ge-
lifltirenlere önemli bir motivasyon sa¤-
layacakt›r.
Sonuç olarak; krize ra¤men, morallerin
bozuk olmas›na ra¤men y›lbafl›ndan bu-
güne kadar 3 ayda yap›lan 41 müracaat-
tan memnunuz. Bundan sonra yapaca-
¤›m›z ifl; çok detayl› bir çal›flma yaparak
firmalar› bu konuda öne ç›karmaya gay-
ret etmektir.

Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu
Baflkan› fiafak Alpay’a verdi¤i bilgiler
için teflekkür ediyoruz. Dergi sponsoru
olarak destekledi¤imiz etkinlik 
kapsam›nda ödül kazanan firmalar, 
25 Haziran’da, Sabanc› Center’da 
düzenlenecek törende aç›klanacak. 
Ayn› gün gerçeklefltirilecek ve Türk 
Telekom’un ana sponsoru oldu¤u 
8’inci Teknoloji Kongresi’nde ise, 
krizde teknolojiyle ileri ad›m atan 
firmalar›n baflar› öyküleri, tasar›m 
ve yarat›c›l›¤›n katma de¤eri gibi 
konular tart›fl›lacak.
Kat›l›mc›lar, kongre süresince 
kongre merkezinde sergilenecek 
10’u büyük/ba¤l›, 4’ü orta, 6’s› küçük 
ve 6’s› da mikro ölçekte olmak üzere
toplam 26 finalist proje hakk›nda 
bilgi de alabilecekler.

R ÖP OR T AJ
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Kamu güvenli¤inin etkin
bir biçimde sa¤lanma-
s›nda, ilgili personelin

ihtiyaç duydu¤u bilgiye her
türlü ortamda süratli ve za-
man›nda ulaflmas› büyük
önem tafl›maktad›r. Bu ne-
denle haberleflme; emniyet
ve asayifl hizmetlerinin sü-
ratli bir flekilde yerine getiril-
mesinde çok etkin rol oyna-
maktad›r.
Kamu güvenli¤i görevindeki
personelin ihtiyaç duydu¤u
say›sal haberleflmeyi karfl›-
lamak üzere gelifltirilmifl
olan iki uluslararas› telsiz
standard› mevcuttur. Bunlar

APCO25 ve TETRA (Terrestri-
al Trunk Radio) standartlar›-
d›r. TETRA standard›, co¤rafi
yap›s› da¤l›k olmayan, yüzöl-
çümü küçük ve nüfus yo¤un-
lu¤u yüksek ülkelerde (örne-
¤in: ‹ngiltere, Hollanda, Al-
manya vb.) yayg›n kullan›m
bulurken; APCO25 standard›,
co¤rafi yap›s› da¤l›k, yüzöl-
çümü büyük ve nüfus yo¤un-
lu¤u fazla olmayan ülkelerde
(örne¤in: ABD, Avustralya,
Kanada vb.) yayg›n kullan›m
bulmufl durumdad›r. Avru-
pa’da Fransa, ‹sviçre gibi ül-
keler de yüzölçümü ve co¤-
rafi yap›lar› nedeni ile TETRA

d›fl›nda çözümleri tercih et-
mifl durumdad›r.
Yaflanan 17 A¤ustos Depre-
mi deneyimi ve muhtemel
‹stanbul Depremi, Türki-
ye’deki kamu güvenli¤i ku-
rumlar›n›n da tedbir almas›-
n› zorunlu k›lm›flt›r. Bu do¤-
rultuda çal›flmalara baflla-
yan ASELSAN, kendi özgün
tasar›m› olan Kamu Güven-
li¤i Entegre Haberleflme
Sistemi çözümünü, ulusla-
raras› APCO25 say›sal telsiz
standard›na uygun olarak
gelifltirmifltir. ASELSAN’›n
milli kriptolu olarak gelifltir-
di¤i APCO25 say›sal telsiz

sistemi, Türkiye’de 16 ilde
kurulmufl olup, halen 19 ilde
de kurulum çal›flmalar› de-
vam etmektedir. Jandarma
Entegre Muhabere Sistemi
(JEMUS), Sahil Güvenlik En-
tegre Muhabere Sistemi
(SAHMUS) ile Isparta ve An-
talya’da pilot uygulamas›n›n
yap›laca¤› 112 Acil Yard›m
Sistemi de ASELSAN tara-
f›ndan APCO25 standartlar›-
na uygun olarak gelifltiril-
mifltir. Pilot uygulama kap-
sam›nda ASELSAN taraf›n-
dan gelifltirilen 112 Acil Yar-
d›m Sistemi, Antalya ve Is-
parta illerinde görev yapan
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Türkiye’deki 17 A¤ustos Depremi ve ABD’de yaflanan 11 Eylül sald›r›lar›, 

kamu güvenli¤i kurumlar›n›n birlikte çal›flabilirli¤i üzerine tart›flmalar›n

bafllamas›na neden oldu. Özellikle 11 Eylül’de ‹kiz Kuleler’e gelen polis, itfaiye 

ve sa¤l›k ekiplerinin, haberleflmede yaflanan s›k›nt›lar dolay›s›yla birbirleri ile

koordineli çal›flamamalar›, tüm dünya ülkelerinin ortak bir haberleflme 

altyap›s› oluflturma çabalar›n› h›zland›rd›. Bu deneyimler ›fl›¤›nda son fleklini 

alan APCO25 (Association of Public Safety Communications Officials-Kamu

Güvenli¤i Haberleflme Görevlileri Birli¤i)  Standard›, kamu güvenli¤i ve 

acil yard›m teflkilatlar›n›n ortak standard› haline geldi.
Mehmet fi evket ER G‹N*  / mergin@aselsan.com.tr / ed itor@savunmahaber.com * P roje L id eri, A SEL SA N
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ASELSAN, gelifltirmifl 
oldu¤u APCO25 uyumlu

telsizleri ABD’ye de 
ihraç ediyor.
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güvenlik güçleri, Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› ve itfaiye personeli
taraf›ndan Kamu Güvenli¤i
ve Acil Durum Haberleflme
Sistemi olarak 2009 y›l›nda
kullan›lmaya bafllanacakt›r.
ASELSAN’›n APCO25 siste-
mi; milli kriptolu el, araç ve
sabit merkez telsizleri, baz
istasyonlar›, harici kripto ci-
haz›, telsiz sistemi anahtar-
lama cihaz›, uygulama yaz›-
l›mlar› ile yönetim ve dene-
tim merkezinden oluflmak-
tad›r. Sistem sayesinde;
devriye seviyesine kadar,
telsiz üzerinden, emniyetli
ve süratli flekilde ses ve ve-
ri (metin, grafik, kroki, re-
sim vb.) haberleflmesiyle
gerekti¤inde telli ve/veya
mobil ortamda kimlik kon-
trol, suç ve suçlu sorgula-
ma, parmak izi ve eflkal be-
lirleme, co¤rafi konum be-
lirleme gibi emniyet ve asa-
yifle iliflkin benzeri faaliyet-
ler birbirine entegre flekilde
gerçeklefltirilmektedir.

ASELSAN'›n
APCO25 Çözümünün
Ülkemiz ‹çin
Avantajlar›
1. Genifl Kapsama Alan›: 

APCO25 say›sal telsiz sistemi
standard›nda tan›mlanan ha-
berleflme altyap›s›, yüksek
verici ç›k›fl gücüne ve yüksek
almaç duyarl›l›¤›na olanak
sa¤lad›¤› için, APCO25 telsiz
sisteminin istenen kaplamay›
az say›da verici istasyonu ile

sa¤lamas› mümkündür. Ör-
ne¤in Türkiye’de yüzölçümü
yaklafl›k 60.000 km2 olan bir
bölge; APCO25 sistemi ile 33
adet verici istasyonu kurula-
rak kaplanabilirken, Avru-
pa’da TETRA sistemi ile
220.000 km2’lik bir alanda
2.500 verici istasyonu kulla-
n›lmas› gerekmifltir.
2. Analog Sistemlerle

Uyumluluk:

APCO25 say›sal telsiz stan-
dartlar›na uyumlu telsizler,
halen kullan›lmakta olan
mevcut analog telsizler ile
uyumlu olup, analog sistem-
lerden say›sal teknolojiye ge-
çifli kademeli olarak gerçek-
lefltirme imkân› yaratmakta-
d›r. TETRA sistemine geçiflte

ise tüm telsiz altyap›s›n›n ye-
nilenmesi gerekmektedir.
3.Mevcut Frekans 

Bantlar›n›n Kullan›m›: 

APCO25 telsiz sistemleri, flu
anda kamu güvenli¤i ku-
rumlar›n›n sahip olduklar›
mevcut frekanslarda (UHF
veya VHF) analog sistemler-
le birlikte bir bozulmaya yol
açmadan kullan›labilmekte-
dir. TETRA sistemi ise mev-
cut analog telsizlerin oldu¤u
frekans bantlar›nda çal›fla-
mamakta ve kurulumu
amac›yla özel temiz bir fre-
kans band›na ihtiyaç duyul-
maktad›r.
4. Milli Kripto:

ASELSAN APCO25 telsiz
sisteminde tamamen milli

kriptolar ile haberleflme
emniyeti sa¤lanmakta olup,
ülke güvenli¤i aç›s›ndan
hassas bilgilerin korunma-
s› milli imkanlarla sa¤lan-
maktad›r.
5. Yerli Tasar›m ve Üretim:

Kurumlar›n kurmay› planla-
d›klar› say›sal telsiz sistemi-
ni Türk mühendis ve teknis-
yenlerince tasarlanm›fl ve
üretilmekte olan ASELSAN
APCO25 telsiz sistemi olarak
seçmeleri, sistemlerin ida-
mesi esnas›nda teknolojide
olabilecek tüm geliflmelerin
an›nda ve do¤ru bir flekilde
söz konusu projeye aktar›l-
mas›n›n garantisi olacakt›r.
Ayr›ca yerli üretilen APCO25
sistemi, ödenen bedelin ülke
içinde kalmas› ve istihdama
dönüflmesi anlam›na gel-
mektedir.
6. ‹hracat: 

ASELSAN, gelifltirmifl oldu¤u
APCO25 uyumlu telsizlerin
ABD’ye ihracat›n› gerçeklefl-
tirmekte ve ülkemize döviz
girdisi sa¤lamaktad›r.
7. Teknik Destek: 

ASELSAN’›n APCO25 siste-
minin yurt içinde tasarlanm›fl
ve üretilmifl olmas›, kriz du-
rumlar›nda sistemin iflletil-
mesi için gerekli teknik des-
tek, malzeme ve insan kay-
naklar›na rahatça eriflilmesi-
ni sa¤lamaktad›r.
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Hava Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› (Hv.K.K.l›¤›)’n›n
F-16 savafl uça¤› ihti-

yac›n› karfl›lamak için ABD-
Türkiye ortakl›¤›yla kurulan
TUSAfi, 15 May›s 1984 tari-
hinde faaliyetlerine bafllad›.
2005 y›l›nda yabanc› ortakla-
r›n hisselerinin sat›n al›nma-
s› ile birlikte yüzde 100 milli
sermayeli bir flirket görünü-
münü alan TUSAfi’›n bugün-
kü hissedarlar› aras›nda;
Türk Silahl› Kuvvetlerini Güç-
lendirme Vakf› (yüzde 54,49),
Savunma Sanayii Müsteflarl›-
¤› (yüzde 45,44) ve Türk Hava
Kurumu (yüzde 0,06) bulunu-
yor. fiirket, üretim faaliyetle-
rini Ak›nc›, Ankara’da 200.000
m2’si kapal› olmak üzere,
toplam 5.000.000 m2’lik bir
alanda gerçeklefltiriyor. Mü-
hendislik esasl› çal›flmalar›-
n›n önemli bir bölümünü ise,
ODTÜ-Teknopark’ta yürütü-
yor. fiirketin ileri teknoloji
ürünü makine park› ve teçhi-
zatla donat›lm›fl modern tesi-
si; parça imalat›, montaj,
uçufl testleri ve teslimine ka-
dar son derece genifl bir yel-
pazede yer alan üretim kabi-
liyetlerine sahip bulunuyor.
TUSAfi kalite sistemi, ulusla-
raras› alanda kabul görmüfl
NATO AQAP-2110, ISO-900:
2000 ve AS EN 9100 standart-
lar›n› karfl›l›yor. TUSAfi bün-
yesinde, 1200’ü mühendis ol-
mak üzere, yaklafl›k 3000
personel görev yap›yor.

F-16’yla Bafllayan
Macera
F-16 savafl uçaklar›n›n üreti-
mi ile faaliyetlerine bafllayan
TUSAfi, ilerleyen süreçte
Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n harekat ihtiyaçlar›
do¤rultusunda tedarik edil-
mesine karar verilen CN-235

hafif nakliye / deniz karakol /
deniz gözetleme uçaklar›n›n,
SF-260D bafllang›ç e¤itim
uçaklar›n›n ve AS-532 Cou-
gar genel maksat, arama-
kurtarma (SAR) ve silahl›
arama-kurtarma (CSAR) he-
likopterlerinin ortak üreti-
minde görev ald›. TUSAfi ay-
r›ca, M›s›r Hava Kuvvetleri

Komutanl›¤› için F-16 üreti-
minde de rol ald›.
Hâlihaz›rda firma, Türk ‹nsan-
s›z Hava Arac› (T‹HA) ve
TSK’n›n Taarruz / Taktik Keflif
Helikopteri (ATAK) Projele-
ri’nde ana yüklenici olarak gö-
rev yap›yor. Ayr›ca Orta ‹rtifa
Uzun Havada Kal›fll› (MALE)
insans›z hava arac› ve Bafllan-
g›ç ve Temel E¤itim Uça¤›
(HÜRKUfi) programlar›n›n ta-
sar›m ve gelifltirmesinden so-
rumlu olarak çal›fl›yor. TU-

SAfi, gelifltirdi¤i MARTI,
KEKL‹K, TURNA/S, TUR-

NA/G, GÖZCÜ, PEL‹-
KAN ve BAYKUfi gi-

bi özgün çözüm-
leriyle insan-

s›z hava arac› teknolojilerinde
de önemli bir deneyim kazan-
m›fl bulunuyor.

Modernizasyon 
Deyince de TUSAfi
Sahip oldu¤u bilgi birikimi ve
tecrübe ile art›k bir dünya
markas› haline gelen TU-
SAfi, tasar›m ve üretim faali-
yetleri d›fl›nda modernizas-
yon, modifikasyon, sistem
entegrasyonu ve sat›fl son-
ras› hizmetler alanlar›nda
da faaliyet gösteriyor. Bu
kapsamda firma, Türkiye d›-
fl›nda bölgedeki di¤er ülke-
lerin envanterinde yer alan
sabit veya döner kanatl› as-
keri ve ticari platformlara da
hizmet veriyor.
Bugün TUSAfi, Hv.K.K.l›-
¤›’n›n C-130 nakliye uçaklar›
ile T-38 e¤itim uçaklar›n›n
aviyonik modernizasyon
programlar›n›n ana yükleni-
cisi konumunda bulunuyor.

ÖZEL H AB ER
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Tü rkiy e’nin G ö klerdeki ‹mz as › 

T USA fi  25 Y afl ›nd a
Büyük Önder Atatürk’ün “‹stikbal Göklerdedir” sözünü 

parola edinerek dur durak bilmeden çal›flan ülkemizin

havac›l›k ve uzay merkezi Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi.

(TUSAfi), 15 May›s 2009 tarihinde kuruluflunun 25’inci y›l›n›

geride b›rakt›. Gö zd e KA R A  / gkara@savunmahaber.com
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Ayr›ca; Hv.K.K.l›¤›’nda hiz-
met veren F-16’lar›n elek-
tronik harp ve yap›sal tadi-
latlar›, Ürdün Hava Kuvvet-
leri Komutanl›¤›’n›n envan-
terinde yer alan F-16’lar›n
aviyonik ve yap›sal tadilatla-
r›, CN-235 ve ATR-72 uçak-
lar›n›n deniz karakol ve de-
niz gözetleme görevleri için
modifikasyonu, B737/800’le-
rin Havadan Erken ‹hbar ve
Kontrol Uça¤›’na dönüfltü-
rülmesindeki yap›sal tadilat-
lar ve sistem entegrasyon
faaliyetleri, Black Hawk he-
likopterlerinin Türk Silahl›
Kuvvetleri için dijital kokpit
modifikasyonu, AS-532 Cou-
gar helikopterlerinin modifi-
kasyon ve modernizasyonu
ile S-70 helikopterlerinin di-
jital kokpit modifikasyonu
çal›flmalar›nda da görev al›-
yor. TUSAfi hâlihaz›rda Pa-
kistan F-16’lar›n›n moderni-
zasyonu için de bu ülke ile
ön protokol imzalam›fl du-
rumda.

TUSAfi
‹fl Birlikleriyle
Büyüyor
TUSAfi, dünyan›n havac›l›k
alan›ndaki dev flirketleri ile ifl
birli¤i çal›flmalar› da yap›yor.
AgustaWestland, Airbus,
Boeing, EADS CASA, Euro-
copter, Lockheed Martin,
Northrop Grumman, MDHI
ve Sikorsky gibi firmalar ta-
raf›ndan yürütülen projeler-
de TUSAfi, alt yüklenici ola-
rak üretim ve tasar›m faali-
yetleri gerçeklefltiriyor. Söz
konusu çal›flmalarda TUSAfi,
baz› parçalar için dünyada
tek kaynak konumunda bulu-
nuyor.
Öte yandan TUSAfi, gelecek
y›llarda dünya havac›l›k ça-
l›flmalar›na yön verecek olan
uluslararas› programlarda
da aktif olarak yer al›yor.
Northrop Grumman ile imza-

lanan sözleflme kapsam›nda,
TUSAfi’›n, Müflterek Taarruz
Uça¤› (JSF) projesinde uça-
¤›n orta gövde bölümünü
üretmesi ve bu parçan›n
imalat›nda ABD d›fl›nda tek
kaynak olmas› karara ba¤-
lanm›fl bulunuyor. Ayn› flekil-
de, A400M projesinde de gö-
rev alan TUSAfi, Airbus Mili-
tary SL’nin hissedar› olarak;
Airbus, EADS ve FLABEL fir-
malar› ile birlikte uça¤›n ta-
sar›m ve gelifltirmesinden
sorumlu.
Sadece askeri havac›l›kta de-
¤il sivil havac›l›ktaki kabili-
yetlerini de sürekli gelifltiren
TUSAfi, A350XWB yolcu uça-
¤›n›n aileron ifl paketi için
Airbus’›n risk paylafl›mc› or-
ta¤›.
Yine Özgün Uydu Gelifltirme
Projesi’ne aktif olarak kat›l-
makta olan TUSAfi’›n, ulus-

lararas› uydu te-

darik projelerinde yerli ana
alt yüklenici firma olmas› ön-
görülüyor. Bu kapsamda,
flirket bünyesinde yeni bir
Uydu Montaj ve Entegrasyon
Test Tesisi’nin infla edilmesi
planlan›yor.

Nice 25’inci Y›llara
TUSAfi, 25’inci yafl gününü
çeflitli etkinliklerle kutlad›.
Bu kapsamda düzenlenen
etkinliklerden biri olan “25.
Y›l Özel Konseri”, 16 May›s
2009 tarihinde Cumhurbafl-
kanl›¤› Senfoni Orkestras›
(CSO) Konser Salonu’nda
gerçeklefltirildi. Genifl bir
kat›l›m›n oldu¤u konsere;
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül ve Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar
baflta olmak üzere, savun-
ma sanayimizin önde gelen
kurum ve kurulufllar›n›n yö-
netici ve çal›flanlar› ile üst
düzey subaylar kat›ld›. fief
Rengim Gökmen’in yöneti-
mindeki Cumhurbaflkanl›¤›
Senfoni Orkestras›, misafir-
lere tam anlam› ile muhte-

flem bir müzik ziyafeti
yaflatt›. 

Gece verilen kokteylin ar-
d›ndan son buldu.
MSI Dergisi olarak, sahip
oldu¤u bilgi birikimi ve tec-
rübe ile havac›l›k alan›nda
ülkemizin dünyadaki hakl›
gururu olan TUSAfi’› tebrik
ediyor ve daha nice 25’inci
y›llara diyoruz…
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Zuhal ESEN: Meteksan Savunma’n›n 

deniz sistemlerine iliflkin projelerdeki

hedefleriyle bafllayal›m arzu ederseniz.

Alparslan KULO⁄LU: Meteksan Savun-
ma olarak Bilkent Üniversitesi’nin aka-
demik ve bilimsel birikimi ve Bilkent
Holding’in finansal deste¤iyle; ileri tek-
nolojiye yönelik, yat›r›m tekrar›na yol
açmaks›z›n yeni teknoloji gelifltirme
odaklar› oluflturma yetene¤ine sahip,
yenilikçi ve yarat›c› bir mühendislik flir-
keti haline geldik. Bu noktada Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’m›-
z›n uzun soluklu, güvenilir, teknolojik ve
stratejik endüstriyel çözüm orta¤› ol-
may› hedefliyoruz.
Dz.K.K.l›¤›’m›z›n, gerek platform gerek-
se ileri teknoloji ürünü sistem ihtiyaçlar›-
na uzun soluklu cevap verebilecek stra-
tejik çözüm orta¤› olma yolunda belirle-
di¤imiz misyon paralelinde, Dz.K.K.l›-
¤›’m›z›n platform tedarik projelerinden
Denizalt› Kurtarma Ana Gemisi (MOS-
HIP) ile Kurtarma ve Yedekleme Gemisi
(RaTSHIP) öncelikli olmak üzere, Havuz-
lu Ç›karma Gemisi (LPD), Yelkenli Okul
Gemisi, TF-2000 Türk F›rkateyni projele-
ri, çal›flmay› ve katk› sa¤lamay› hedefle-
di¤imiz alanlar›n bafl›nda geliyor.

Zuhal ESEN: Meteksan Savunma olarak

bahsetti¤iniz projelere iliflkin nas›l bir

yap›lanma içerisindesiniz?

Alparslan KULO⁄LU: Deniz sistemleri
alan›na ve projelerine iliflkin, masan›n
tüm taraflar›nda bulunmufl uzmanlar-
dan müteflekkil ciddi bir deniz sistemle-
ri tak›m› oluflturduk. Bütün projelerimiz
bu tak›m›n yönlendirmesi ile olgunlaflt›-
r›l›yor. Gerek görüldü¤ü takdirde yurt
içinden ve/veya d›fl›ndan uzman kuru-

lufllar› da ekibe dâhil edebiliriz. Bu pa-
ralelde hâlihaz›rda çal›flmalar›n› yürüt-
mekte oldu¤umuz Denizalt› Kurtarma
Ana Gemisi (MOSHIP) ile Kurtarma ve
Yedekleme Gemisi (RaTSHIP) projeleri
dâhilinde, ihtiyaç makam›n›n operasyo-
nel isterlerinden ödün vermeden yerli
katk›n›n art›r›lmas›na yönelik olarak,
platformlar›n ifl orta¤›m›z olan DESAN
Tersanesi’nde, yerli özel sektör altyap›-
s› kullan›larak infla edilmesi modelini
benimsedik. Bu flekilde, donat›mda kul-

lan›lacak cihaz ve sistemlerin seçimin-
de gerekli hassasiyeti de göstererek,
proje kayna¤›n›n yurt d›fl›na gitmesini en
aza indirgeyecek, maliyet etkin bir çö-
züm oluflturdu¤umuza inan›yoruz.
‹ki tip gemide de deniz platformlar›na
uygun, güvenilir, Dz.K.K.l›¤›’m›z›n mev-
cut lojistik sistemi taraf›ndan destekle-
nen ve personeli taraf›ndan kullan›m
tecrübe ve kolayl›¤›na sahip olunan sis-
tem elemanlar›n›n tercih edildi¤ini söy-
lemeliyim.

Türkiye’nin savunma sanayisi alan›ndaki yurt içi
katma de¤erinin en üst seviyeye ç›kart›lmas›na, 
d›fla ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas›na ve Türk Silahl›
Kuvvetleri’ne ileri teknoloji ürünü çözümlerin,
yat›r›m tekrarlar›na yol açmadan milli olarak
üretilmesine katk›da bulunmak misyonuyla
çal›flmalar›n› sürdüren Meteksan Savunma Sanayii
A.fi. (Meteksan Savunma)’n›n temel faaliyet alanlar›;
alg›lay›c›lar, simülasyon (benzetim) ve modelleme,
deniz sistemleri ile uydu ve uzay teknolojilerinden
olufluyor. Son günlerde özellikle deniz sistemlerine
iliflkin projelerde ad›n› s›kça duydu¤umuz firmam›z›n
operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
Alparslan Kulo¤lu ile bir araya gelerek çal›flmalar›
hakk›nda bilgi ald›k.
Zuhal ESEN / zesen@savunmahaber.com

Meteks an S avunma
Denize A ç›l›yor
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Zuhal ESEN: Denizalt› Kurtarma Ana 

Gemisi ve Kurtarma ve Yedekleme Gemisi

projelerinde çözüm öneriniz nedir?

Alparslan KULO⁄LU: Biliyorsunuz Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) tara-
f›ndan yay›mlanan Denizalt› Kurtarma
Ana Gemisi ile Kurtarma ve Yedekleme
Gemisi Teklife Ça¤r› Doküman› (TÇD)
kapsam›nda tedarik edilecek gemiler,
her türlü hava ve deniz flartlar›nda k›-
s›nt›s›z olarak harekât yapabilecek,
hassas mevki muhafaza ve özel kurtar-
ma-yedekleme donan›m ve özelliklerine
sahip platformlard›r. Bu isterleri en iyi
karfl›layabilecek platformlar da benzer
hatta daha zor flartlar alt›nda aç›k deniz
petrol platformlar›na lojistik ve teknik
destek sa¤layan “off-shore” tipi plat-
formlard›r.
Bu noktadan hareketle, proje çal›flma-
lar› kapsam›nda teklifimizde yer alacak
alternatif çözümler gelifltirdik. “Off-
shore” tipi platform tasar›m ve üreti-
minde dünya çap›nda söz sahibi olan
Norveç firmas› Ulstein Design ve Türki-
ye’de konufllu dizayn ortakl›¤› Ulstein
ES-CAD Mühendislik, Denizcilik Sanayi
ve Ticaret A.fi. firmalar› ile ifl birli¤i yap-
t›k. Ulstein Design’›n, özellikle a¤›r de-
niz flartlar› alt›nda yüzde 30’lara varan
performans art›fl› sa¤layan tescilli “X-
Bow” tasar›m›na sahip SX-119/116 mo-
delini temel alarak, her iki platform için
isterleri karfl›layacak flekilde modifiye
ettik ve milli kontrat tasar›m›m›z› ortaya
ç›kard›k.

Zuhal ESEN: Neden X-Bow bir tekne 

formu tercih ettiniz?

Alparslan KULO⁄LU: X-Bow formun
avantajlar› nedeniyle tercihimizi bu yön-
de kulland›k. Bu avantajlardan k›saca
bahsetmek gerekirse;
� Artt›r›lm›fl su hatt› uzunlu¤u ve 

küçük dalga girifl aç›s› sebebi ile 
sakin denizlerde daha yüksek 
intikal sürati,

� Bafl darbe ve/veya vuruntusunu 
elimine eden ani yar›lma direnci,

� Bafl dalgalara yumuflak nüfuz edifl
sebebi ile gürültü ve titreflim 
seviyelerinde azalma,

� Daha az bafl serpintisi,
� Köprüüstü ve güvertede ihmal 

edilebilir seviyede ›slakl›k,
� Sakin ve bafltan gelen dalgal› 

denizlerde azalt›lm›fl güç ihtiyac›
ve/veya yüksek yak›t ekonomisi 
içeren yüksek intikal sürati,

� Bafl taraf hacim da¤›l›m› ve 
muntazam tekne hatlar› sebebi 
ile düflük yalpa, bafl k›ç vurma ve 
dal›p ç›kma ivmelenmeleri,

� Bafl ve arkadan gelen denizlerde

yüksek operasyonellik,
� Konstrüksiyon basitli¤i sebebi 

ile tekne infla maliyetinde 
yüzde 2’lere varan azalma fleklinde
özetleyebilirim.

Her iki gemide de deniz platformlar›na
uygun, güvenilir, Dz.K.K.l›¤›’m›z›n lojis-
tik sistemi taraf›ndan desteklenen ve
personeli taraf›ndan kullan›m tecrübe
ve kolayl›¤›na sahip olunan tahrik, elek-
trik da¤›t›m ve gemi otomasyon sistem-
lerini tercih ediyoruz. Örne¤in MOSHIP
dizel-elektrik tahrik sistemi hâlihaz›rda,
özellikle a¤›r deniz flartlar›nda faaliyet
gösteren ve DNV “off-shore” standart-
lar›nda infla edilmifl 150’den fazla plat-
formda baflar› ile kullan›l›yor.

Zuhal ESEN: Meteksan Savunma’n›n

özellikle su alt› akusti¤i alan›na özel 

bir önem verdi¤ini görüyoruz. 

Bu kapsamdaki çal›flmalar›n›zdan 

bahseder misiniz?

Alparslan KULO⁄LU: Deniz platform ve
sistemlerinin yan› s›ra Dz.K.K.l›¤›’m›z›n
ihtiyaçlar›na yönelik çal›flma vizyonu-
muz kapsam›nda su alt› akustik sistem-
leri öncelikli çal›flma alanlar›m›zdan bir
di¤eri. Su alt› akustik sistemler alan›nda
Dip Seyir Sistemi (DSS) ve Torpido Karfl›
Tedbirleri Sistemi (TOKAT) Ar-Ge proje
tekliflerimizi SSM’ye sunduk. Yine ayn›
alanda yeni Ar-Ge proje teklifleri haz›r-
l›klar›m›z sürüyor.
Su alt› akustik sistemleri alan›n› strate-
jik hedef olarak belirledik ve bu alanda
alt yap› oluflturma karar› ald›k. Su alt›
akustik sistemlerin test ve kalibrasyo-
nuna yönelik, Bilkent Üniversitesi’nin de
deste¤iyle “Bilkent Göleti Aç›k-Su Test
ve Kalibrasyon Tesisi” yat›r›m›n› ger-
çeklefltirdik. Meteksan Savunma’n›n di-
¤er faaliyet alanlar›nda oldu¤u gibi, su
alt› akustik sistemleri konusunda da bu
alanda geçmifle dayal› tecrübesi bulu-
nan Bilkent Üniversitesi ile ifl birli¤i içe-
risindeyiz.
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Zuhal ESEN: Geçti¤imiz günlerde Say›n

Müsteflar›m›z Murad Bayar’›n da kat›ld›¤›

bir törenle aç›l›fl›n› yapt›¤›n›z Bilkent 

Göleti Aç›k Su Test ve Kalibrasyon 

Tesisi hakk›nda bilgi verir misiniz?

Alparslan KULO⁄LU: Bilkent Üniversite-
si kampüs alan› içerisinde bulunan Bil-
kent Göleti üzerine konuflland›r›lm›fl yü-
zer iskele, 50 m uzunlu¤unda bir yürüme
yoluna ve bu yolun uç noktas›nda, 30 ton
tafl›ma kapasiteli, 160 m2 alan›nda bir
platforma sahip. Platformun ortas›nda
12,5 m2’lik bir havuz bulunuyor. Test edi-
lecek akustik sistemler, havuz bölgesin-
de bulunacak 3 ton tafl›ma kapasiteli ge-
zer vinç yard›m› ile gerek kolona gerekse
karkasa entegre halde suya konumland›-
r›labilecek. Platform üzerinde gerçeklefl-
tirilecek çal›flmalar için gerekli laboratu-
var tefriflat›n› ise sabit konteyner içerisin-
de oluflturduk. Tesisi, Meteksan Savun-
ma’n›n su alt› akusti¤i alan›nda yapaca¤›
çal›flmalarda kullanaca¤›z. Ayr›ca bu
alanda çal›flmalar yapan di¤er firmalar›n
kullan›m›na da aç›k olacak. Bilkent Üni-
versitesi ve di¤er üniversiteler ile araflt›r-
ma kurumlar›n›n akademik çal›flmalar›-
na da hizmet vermeyi hedefliyoruz.
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Denizalt› Kurtarma Gemisi Teknik Özellikleri
Özellik Aç›klamas›

Tekne Formu “X-Bow” yap›s›na sahip “off-shore” destek gemisi formu

Tam Boy 88,6 m

En 17 m

Draft (azami) 6 m

Dizayn Tonaj› 4000 ton (yaklafl›k)

Sürat (azami) 18 + kts

Ekonomik Sürat 14 + kts

Seyir Sias› 4500 + deniz mili

Harek› t Konsepti Denizalt› Kurtarma, Sualt› Onar›m, Enkaz Ç›karma, 

Aç›k Deniz Kurtarma ve Yedekleme

Denizalt› Kurtarma Harek› t Umku (Derinli¤i) 600 m. (Maksimum)

Denizalt› Kurtarma Donan›m› Uyumlulu¤u ABD Denizalt› Kurtarma ve Rekompresyon Sistemi (SRDRS)

NATO Denizalt› Kurtarma Sistemi (NSRS)

Denizalt› Kurtarma Arac› (SRV)

Kurtarma Çan›

ROV

Yedeklenebilir Yandan Taramal› Sonar 

Denizalt› Acil Yaflam Destek Paketleri 

(ELSS - Emergency Life Saving Support)

Denizalt› Ventilasyon Sistemi

Tahrik Sistemi Dizel Elektrik 

Donan›mlar› Hidrolik / Teleskopik Kreyn

A-Frame

Steyç Sistemi ve Denize ‹ndirme Donan›m

Yedekleme Irgat› ve Donan›m›

Palamar ve Kurtarma Botu

Sabit Bas›nç Odas›

Personel Transfer Kapsülü

Helikopter Platformu

Tam Donan›ml› Revir

Röntgen Kamaras› 

Bilkent Göleti Aç›k Su Test ve Kalibrasyon Tesisi Yang›n ve Yara Savunma Simülatörü Genel Görünümü
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Zuhal ESEN: Yine Bilkent Üniversitesi 

ile ifl birli¤i içerisinde bir de “Su Alt› 

Teknolojileri Gelifltirme Laboratuvar›”

kurdunuz. Burada ne gibi çal›flmalar 

yap›lacak?

Alparslan KULO⁄LU: Meteksan Sa-
vunma bünyesinde kurdu¤umuz “Su
Alt› Teknolojileri Gelifltirme Labora-
tuvar›”, akustik sistemlerin tasar›m,
gelifltirme ve üretimine yönelik,
“Akustik Alg›lay›c› Tasar›m Laboratu-
var›” ile “Akustik Alg›lay›c› Üretim ve
Test Atölyesi”nden olufluyor. Akustik
Alg›lay›c› Tasar›m Laboratuvar›’nda
tasar›m ve gelifltirilmesi yap›larak
üretilecek akustik alg›lay›c›lar›n
(transdüser ve hidrofon) sonlu ele-
man analizi (Finite Element Model-
ling / FEM) yöntemi kullan›larak mo-
dellemesi ve bilgisayar ortam›nda
testleri yap›labiliyor. Akustik Alg›lay›-
c› Üretim ve Test Atölyesi’nde ise, ta-
sar›m ve gelifltirilmesi tamamlanm›fl
akustik alg›lay›c›lar›n, tedarik edile-
cek malzemeler kullan›larak üretil-
mesine yönelik montaj, kablolama,
izolasyon ve voltaj testleri ile imalat-
lar›n tamamlanmas› sonras› ilk
transmisyon test ve ölçümleri yap›la-
biliyor.

Zuhal ESEN: Meteksan Savunma’n›n 

simülasyon ve modelleme 

alanlar›nda da çal›flmalar 

yürüttü¤ünü biliyoruz. Bu 

kapsamdaki çal›flmalar›n›zdan da 

bahseder misiniz?

Alparslan KULO⁄LU: Yeni projeleri-
mizden olan Yang›n ve Yara Savunma
Simülatörü Projesi ile esas olarak,
Dz.K.K.l›¤› personelinin yang›nla mü-
cadele, yara savunma bilgi ve yete-
neklerini gerçekçi bir simülasyon or-
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Kurtarma ve Yedekleme Gemisi Teknik Özellikleri
Özellik Aç›klamas›

Tekne Formu “X-Bow” yap›s›na sahip “off-shore” destek gemisi formu

Tam Boy 80,0 m

En 16 m

Draft (azami) 6,3 m

Dizayn Tonaj› 3200 ton (yaklafl›k)

Sürat (azami) 18 + kts

Ekonomik Sürat 14 + kts

Seyir Sias› 4500 + deniz mili

Harek› t Konsepti Denizalt› Kurtarma Destek, Su Alt› Onar›m, 

Enkaz Ç›karma, Yang›n Müdahale, Aç›k Deniz Kurtarma 

ve Yedekleme, Hedef Çekme, Denizden Torpido Alma 

Denizalt› Kurtarma Donan›m› Uyumlulu¤u Kurtarma Çan›

ROV

Yedeklenebilir Yandan Taramal› Sonar (TSSS)

Atmosferik Dal›fl Elbisesi (ADS - Atmospheric Diving Suit)

Denizalt› Acil Yaflam Destek Paketleri (ELSS - Emergency

Life Saving  Support)

Denizalt› Ventilasyon Sistemi

Tahrik Sistemi Konvansiyonel

Donan›mlar› Hidrolik / Teleskopik Kreyn

Steyç Sistemi ve Denize ‹ndirme Donan›m›

Yedekleme Irgat› ve Donan›m›

Palamar Botu

Kurtarma Botu

Sabit Bas›nç Odas›

Seyyar Bas›nçl› Transfer Bölmesi

Tam Donan›ml› Revir

Röntgen Kamaras›

Yara Savunma Simülatörü
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tam›nda gelifltirmek, pekifltirmek ve
personelin e¤itim performanslar›n›
de¤erlendirerek, tespit edilen zafi-
yetleri gidermeyi hedefliyoruz. Sis-
tem, bu gereksinimler do¤rultusunda
tesis edilecek olan Kapal› Yang›n Si-
mülatörü, Helikopter Yang›n Simüla-
törü, Kontrol Merkezi ve Yara Savun-
ma Gemi Simülatörü bölümleri ile
servis/destek birimlerinden olufluyor.
Projenin Yara Savunma E¤itim Simü-
latörü k›sm› için, tasar›m›n› tamamen
milli olarak gelifltirdi¤imiz, ihtiyaç
makam› isterlerinin tamam›n› karfl›-
layaca¤›n› ve azami yerli katk› ile yurt
içinde üretimini yapmay› taahhüt etti-
¤imiz bir çözüm sunuyoruz.
Bu kapsamda yürüttü¤ümüz bir di¤er
çal›flmam›z ise Deniz Harp Oyunu Si-
mülasyonu (DEHOS) Projesi. DEHOS,
Dz.K.K.l›¤›’n›n bilgisayar destekli
harp oyunu ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
üzere gelifltirdi¤imiz çok kapsaml› bir
simülasyon altyap›s›d›r. Biliyorsunuz
muhtelif platform ve kabiliyetlerin
taktik seviyede simüle edilebilmesi
ancak ve ancak bu kabiliyetleri olufl-
turan teknolojilerin iyi incelenmesi,
irdelenmesi, do¤ru olarak anlafl›lma-
s›, yorumlanmas› ve simülasyon al-
goritmalar›n›n do¤ru olarak olufltu-
rulmas› ile mümkündür. RF, su alt›

akusti¤i ve sonar ile sensör, silah ve
karfl› tedbir teknolojileri bu proje
kapsam›nda simüle edilmesi istenen
platform yeteneklerinin içerdi¤i tek-
nolojilerden baz›lar›d›r. DEHOS Pro-
jesi, söz konusu teknolojilere derinle-
mesine nüfuz edilmesi ve Dz.K.K.l›-
¤›’m›z›n platform ve sistem tedarik
projeleri kapsam›ndaki ileri teknoloji
ürünü sistem ihtiyaçlar›n›n milli ola-
rak karfl›lanabilmesine yönelik bilgi
birikimi oluflturulmas› aç›s›ndan, Me-
teksan Savunma için büyük önem ta-
fl›yor. Deniz sistemleri alan›ndaki he-
deflerimize ulaflma yolunda DEHOS
Projesi’nin katk›s›n›n büyük olaca¤›n›
düflünüyoruz.

Zuhal ESEN: Son olarak radar ve 

elektronik alt sistemler konusundaki 

çal›flmalar›n›za de¤inmek istiyoruz. 

Özellikle, IDEF’te de ön planda olan 

Milimetrik Dalga Radar› Gelifltirilmesi

(MILDAR) Projesi hakk›nda bilgi

alabilir miyiz?

Alparslan KULO⁄LU: MILDAR Projesi
ile Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n
taarruz ve taktik keflif helikopterleri-
nin uçufl güvenli¤inin sa¤lanmas›,
hedef tespit, teflhis, s›n›fland›rma, ta-
kip ve angajman› ihtiyaçlar›n›n milli
olarak karfl›lanmas› maksatlar›yla,
milimetrik dalga boylar›nda ve de¤i-

flik modlarda (Darbe Doppler,
FMCW, SAR/ISAR) çal›fla-
bilecek bir radar›n tasar-
lan›p, prototip olarak ge-
lifltirilmesini hedefliyo-

ruz. Bu projeden elde etti¤i-
miz bilgi birikimi ve tecrübeyi, kara ve
deniz platformlar› için at›fl kontrol,
arama ve takip radarlar›n›n gelifltiril-

mesi alan›nda kullanmay› düflünüyo-
ruz. Ayr›ca, milimetrik dalga teknolo-
jilerine sahip olunmas› ile di¤er radar
alt birimlerinin boyutlar› küçülecek,
böylece anayurt güvenli¤i ve savun-
mas›na yönelik olarak gerek kara ve
gerekse deniz platformlar›m›z›n ihti-
yac› olan silah sistemleri için, karfl›
tedbir sistemleri ile müdahale edil-
mesi zor füze bafll›klar› gelifltirmenin
mümkün olaca¤›n› düflünüyoruz.
Bu alanda yürütülen bir di¤er çal›fl-
mam›z ise Tanksavar Füze Sistemleri
Veri Ba¤› Birimi Tasar›m ve Teknoloji
Gelifltirilmesi Projesi’dir. Söz konusu
proje kapsam›nda ASELSAN’›n alt
yüklenicisi olarak görev yap›yoruz.
Döner kanatl› platformlarda kullan›l-
maya yönelik gelifltirilen OMTAS ve
UMTAS tanksavar füzeleri ile heli-
kopter aras›ndaki gerçek zamanl› ve-
ri aktar›m›n› sa¤layacak RF veri ba¤›-
n›n gelifltirilmesinden sorumluyuz.
Gelifltirmekte oldu¤umuz sistem;
elektronik harbe karfl› korumal›, do¤-
rudan dizi yaymal› geniflletilmifl
spektrum tekniklerini kullanan ve
frekans atlama yetenekli bir sistem
olacak. Bu çal›flmada edinece¤imiz
tecrübe ve altyap› imkanlar› ile
TSK’n›n ihtiyaç duyabilece¤i muhte-
mel data-link uygulamalar›n› rahat-
l›kla gerçeklefltirebilece¤imize inan›-
yoruz.
Faaliyet alanlar›m›z›n içerdi¤i tekno-
lojilere bak›ld›¤›nda, a¤›rl›kl› olarak
deniz sistemleri faaliyet alan›m›zla
do¤rudan ve/veya dolayl› olarak ilgili
oldu¤u görülebilir. Bu aç›dan de¤er-
lendirecek olursak, di¤er faaliyet
alanlar›m›z kapsam›nda gelifltirmeyi
hedefledi¤imiz yeni teknolojileri, tek
tek veya bir bütün olarak deniz sis-
temleri faaliyet alan›m›za katk›s› ola-
bilecek teknolojiler olarak özenle
seçtik.
Sonuç olarak; Meteksan Savunma
olarak yegâne hissedar›m›z Bilkent
Grubu’nun bilimsel ve finansal gücü
ile hedeflerimizi, odaklan›lmayan ve
Dz.K.K.l›¤›’m›z›n milli olarak geliflti-
rilmesini arzu etti¤i alanlara yo¤un-
laflt›rm›fl durumday›z. Bu süreçte di-
le¤imiz; gerek tedarik makam› ge-
rekse ihtiyaç makam› taraf›ndan, he-
defledi¤imiz alanlarda bize güven du-
yulmas› ve destek verilmesidir.

Kulo¤lu’na verdi¤i bilgiler için 
teflekkür ediyor ve çal›flmalar›nda 
baflar›lar diliyoruz.
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Ifl›k Projesi kapsam›nda
modernize edilen prototip
uçaklar›n Hava Kuvvetleri

Komutanl›¤› (Hv.K.K.l›¤›)’na
teslimi için gerçeklefltirilen
tören, 7 May›s 2009 tarihinde
1’inci H‹BMK.l›¤›’n›n Eskifle-
hir’deki tesislerinde yap›ld›.
Törene, Hava Kuvvetleri Ko-
mutan› Org. Aydo¤an Baba-
o¤lu, Savunma Sanayii Müs-
teflar› Murad Bayar, 1’inci
Hava ‹kmal Bak›m Merkezi
Komutan› Hava Pilot Tümg.

Semih Birdo¤an, ASELSAN
Yönetim Kurulu Baflkan›
Korg. (E) Mehmet Çavdaro¤-
lu, M‹KES Yönetim Kurulu
Baflkan› Özcan Kahramangil,
1’inci Ana Jet Üs Komutan›
Tu¤g. Bülent Kocababuç ve
7’inci Ana Jet Üs Komutan›
Tu¤g. Kaz›m Öndül baflta ol-
mak üzere, savunma sanayi-
mizin önde gelen kurum ve
kurulufllar›n›n yönetici ve ça-
l›flanlar› ile üst düzey subay-
lar kat›ld›.

‹lk Milli 
Modernizasyon
Vurgusu
Törende ilk söz alan, proje-
nin ana yüklenicisi olan 1’inci
Hava ‹kmal Bak›m Merkezi
Komutan› Hava Pilot Tümg.
Semih Birdo¤an oldu. Tümg.
Birdo¤an konuflmas›na, F-4
2020 ve F-5 2000 moderni-
zasyon projelerinden elde
edilen deneyimden yaralan›-
larak yürütülen Ifl›k Proje-
si’nin, tasar›m›ndan üretimi-
ne kadar 1’inci H‹BMK.l›-
¤›’n›n sorumlulu¤unda ger-
çeklefltirilen ilk modernizas-
yon projesi oldu¤unu vurgu-
layarak bafllad›. Sözlerine
proje kapsam›nda yap›lan iyi-
lefltirme çal›flmalar›n› anla-
tarak devam eden Tümg.
Birdo¤an, gerçeklefltirilen
yap›sal modernizasyon ile 16
kritik bölgede de¤iflim ve
güçlendirme çal›flmas› yap›-
larak uçaklar›n gövde ömür-
lerinin 2020’li y›llara kadar
uzat›ld›¤›n› söyledi. Proje
takviminden de söz eden
Tümg. Birdo¤an, “Bugün ya-
p›lan bu törende fabrika sevi-
yesi bak›m›, yap›sal yenile-
mesi ve aviyonik sistem mo-
dernizasyonu yap›larak 16
Nisan 2009 tarihinde test
uçufllar› tamamlanan 2 uça-
¤›m›z birliklerine teslim edi-

leceklerdir. Projenin bundan
sonraki aflamalar›nda 2009
y›l› sonuna kadar 4, Haziran
2010’a kadar ise 12 uça¤›n
modernizasyonu tamamla-
narak, 18 uçak birliklerine
teslim edileceklerdir” flek-
linde konufltu.
Tümg. Birdo¤an’›n ard›ndan,
projede alt yüklenici olan
M‹KES Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Özcan Kahramangil
kürsüye ç›kt›. Kahramangil,
1987 y›l›ndan bugüne elek-
tronik harp alan›nda faali-
yetlerini sürdüren M‹KES’in
üretti¤i kendini koruma sis-
temlerinin, Hv.K.K.l›¤›’n›n
savafl uçaklar›n› baflar›yla
korudu¤unu söyledi. M‹-
KES’in elektronik harp pro-
jelerinden elde etti¤i tecrü-
be ile Ifl›k Projesi kapsam›n-
da üstün kabiliyetli bir milli
elektronik harp sistemi ge-
lifltirdi¤ini vurgulayan Kah-
ramangil, “Hava Lojistik Ko-
mutanl›¤› ve 1’inci H‹BMK.l›-
¤› ile yak›n bir koordinasyon
içerisinde çal›fl›larak Ifl›k
Projesi faaliyetleri baflar›yla
tamamlanm›flt›r” dedi.
Kahramangil’in ard›ndan kür-
süye ç›kan projenin alt yükle-
nicilerinden ASELSAN’›n Yö-
netim Kurulu Baflkan› Korg.
(E) Mehmet Çavdaro¤lu da
sözlerine, “18 Ekim 2004 tari-
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1’inci H‹BMK .l›¤ ›’nda
“Ifl ›k” Gö rü nd ü
Uzun y›llard›r ulusal savunma sanayisini gelifltirme 

yönünde çal›flmalar yapan Türkiye, sahip oldu¤u bilgi 

birikimi ve yetiflmifl insan gücü ile muharebe sahas›n›n 

en sofistike silah sistemlerini bile modernize edebilecek

noktaya eriflmifl bulunuyor. RF-4E uçaklar›n›n 

iyilefltirilmesi amac› ile 1’inci Hava ‹kmal Bak›m 

Merkezi Komutanl›¤› (H‹BMK.l›¤›)’n›n ana yüklenicili¤inde

gerçeklefltirilen Ifl›k Projesi, bu durumun en güzel 

örneklerinden birisini teflkil ediyor.
Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com
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hinde imzalanan Ifl›k Projesi,
Türk Hava Kuvvetleri’nin ha-
rekât ihtiyaçlar› do¤rultusun-
da 18 adet RF-4E uça¤›n›n
aviyonik ve yap›sal moderni-
zasyonunu kapsamaktad›r.
Bugün gelinen aflamada, ilk 2
uçak üzerinde yap›lan çal›fl-
malar baflar›yla sonuçland›-
r›lm›flt›r” fleklinde bafllad›.
Türk mühendisleri ve teknis-
yenleri taraf›ndan gerçeklefl-
tirilen ilk uçak modernizas-
yon çal›flmas› olmas› itibariy-

le projenin ayr› bir önemi ol-
du¤unu belirten Korg. (E)
Çavdaro¤lu, Ifl›k Projesi kap-
sam›nda ASELSAN’›n; aviyo-
nik ve haberleflme sistemle-
rinin yenilenmesi, operasyo-
nel uçufl yaz›l›m›n›n gelifltiril-
mesi ve modernize edilen sis-
temler ile M‹KES taraf›ndan
gelifltirilen radar ikaz al›c›s›-
n›n bu yaz›l›ma entegrasyonu
faaliyetlerinden sorumlu ol-
du¤unu ifade etti.

Bayar 
Hedef Gösterdi
Törende konuflan Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad
Bayar, sözlerine; “Savunma
sanayimizi gelifltirme yönün-
de yap›lan çal›flmalarda ana
hedefimiz Türk Silahl› Kuv-
vetleri (TSK)’n›n moderni-
zasyon ihtiyaçlar›n›n gerek
tasar›m ve gerekse üretim
olarak milli imkânlarla kar-
fl›lanmas›d›r. Bu çerçevede,
Hv.K.K.l›¤›’m›z›n envanterin-
deki muharip ve di¤er uçak-
lar›n modernizasyonlar›n›n

Türkiye’de gerçeklefltirilme-
si, bu alanda, havac›l›k ala-
n›ndaki temel gayemizi olufl-
turuyor” fleklinde bafllad›. ‹lk
planlamalarda uçaklar›n ya-
banc› bir ana yüklenici tara-
f›ndan modernize edilmesi-
nin düflünüldü¤ünü söyleyen
Bayar, iradesini Türk mü-
hendis ve teknisyenlerinin
ortaya koydu¤u çözüme yö-
nelik kulland›¤› için
Hv.K.K.l›¤›’na flükranlar›n›
arz etti. “Bugün sa¤lanan
baflar›, bundan böyle uçak
modernizasyonlar› konusun-
da d›flar›ya ba¤›ml›l›¤›m›z›
sona erdirme yönünde çok
önemli bir ad›m› olufltur-
maktad›r” diyen Bayar, hava
ikmal bak›m merkezi komu-
tanl›klar›nda bu projeyi ge-
lifltiren kabiliyetin, önümüz-
deki dönemde TSK’n›n ihti-
yaçlar› do¤rultusunda sa-
vunma sanayimiz ile entegre
edilmesinin ve bu flekilde
müteakip projelerde etkin
kullan›m›n›n sa¤lanmas›n›n
hedeflendi¤ini belirtti.

Org. Babao¤lu’ndan
SSM’ye Övgü
Törende son olarak söz
alan Hava Kuvvetleri Komu-
tan› Org. Aydo¤an Babao¤-
lu, projenin 2020’li y›llara
kadar envanterde kalmas›
planlanan RF-4E uçaklar›-
n›n, daha emniyetli ve daha
etkili görev yapabilmesi
amac›yla hayata geçirildi¤i-
ni belirterek sözlerine bafl-
lad›. Ifl›k Projesi kapsam›n-
da ortaya ç›kan çözümden
son derece memnun olduk-
lar›n› belirterek devam eden
Org. Babao¤lu, bunda; pro-
jede görevli pilotlar›n, sa-
vunma sanayisi firmalar›n›n
ve 1’inci H‹BMK.l›¤›’n›n sahip
oldu¤u tecrübenin ve birlikte
yaratt›klar› sinerjinin etkili
oldu¤unu vurgulad›. Konufl-
mas›nda Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM)’ye ayr›
bir parantez açan Org. Baba-
o¤lu, kurumun faaliyetleri-
nin hiçbir zaman göz ard›
edilemeyece¤ini belirterek,
“milli savunma sanayimizin
gelifltirilmesinde, koordine
edilmesinde ve bugün al›fl-
t›¤›m›z birçok konuya ön
ayak olmas›ndan dolay›
SSM personeline, baflta sa-
y›n müsteflar olmak üzere
gönülden teflekkür ediyo-
rum” dedi.
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Konuflmas›n›n son bölümün-
de Ifl›k Projesi’nden elde edi-
len bilgi birikimi ve tecrübe-
nin önemine dikkat çeken
Org. Babao¤lu, konuflmas›n›,
“1’inci H‹BMK.l›¤› ve milli sa-
vunma sanayisi firmalar›n›n
bu projeden kazand›¤› tecrü-
benin, hemen ilk etapta 16
adet F4-E uça¤›n›n k›smi avi-
yonik ve yap›sal iyilefltirmesi-
ni kapsayan ve hâlihaz›rda
devam eden fiimflek Proje-
si’nin etkinlikle tamamlan-
mas›na, sonras›nda ise Hava
Kuvvetleri’nin di¤er yap›sal ve
aviyonik modernizasyon pro-
jelerine katk› sa¤layaca¤›n›
de¤erlendiriyorum” fleklinde
tamamlad›.
Yap›lan konuflmalar›n ar-
d›ndan Hava Kuvvetleri Ko-
mutan› Org. Babao¤lu, 1’in-
ci Ana Jet Üs Komutan›
Tu¤g. Bülent Kocababuç ve
7’inci Ana Jet Üs Komutan›
Tu¤g. Kaz›m Öndül’e mo-
dernize edilen uçaklar›n
teslim belgelerini verdi.
Org. Babao¤lu, projede kat-
k›lar› bulunan 1'inci Hava
‹kmal Bak›m Merkezi Ko-
mutan› Hava Pilot Tümg.
Semih Birdo¤an, ASELSAN
Yönetim Kurulu Baflkan›
Korg. (E) Mehmet Çavda-
ro¤lu ve M‹KES Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Kahramangil'e
de birer plaket verdi.

Projenin Detaylar›
‹lk milli uçak modernizasyon
çal›flmas› olan Ifl›k Projesi,
Hv.K.K.l›¤›’n›n envanterinde
yer alan RF-4E keflif uçakla-
r›n›n kullan›m ömürlerinin
artt›r›lmas› ile elektronik

harp ve seyrüsefer sistemle-
rinin yenilenmesini amaçl›-
yor. Proje kapsam›nda, top-
lam 18 adet RF-4E uça¤›n›n
yap›sal yenileme ve aviyonik
modernizasyonlar›n›n ger-
çeklefltirilmesi planlan›yor.
1’inci H‹BMK.l›¤›’n›n mevcut
teknolojik altyap›s› ve kabili-
yetleri kullan›larak hayata
geçirilen proje;
� Modernizasyona esas 

konfigürasyonun 
belirlenmesi,

� Tasar›m,
� Sistemin laboratuvar 

ortam›nda kurularak 
çal›flt›r›lmas›,

� ‹ki uçak üzerinde prototip
uygulama,

� Yer ve uçufl testleri,
� Seri üretim,
� Uçaklara ait teknik 

dokümantasyonun 
modernizasyon ile 
yap›lan de¤ifliklikleri 
yans›tacak flekilde 
yeniden düzenlenmesi 
aflamalar›ndan olufluyor.

1’inci H‹BMK.l›¤›’n›n ana
yüklenicili¤inde gerçekleflti-
rilen projenin malzeme ihti-
yaçlar› Hava Lojistik Komu-
tanl›¤› taraf›ndan karfl›lan›r-
ken, seyrüsefer sistemleri
ASELSAN, elektronik harp
sistemleri ise M‹KES taraf›n-
dan üretiliyor.
Ifl›k Projesi kapsam›nda mo-
dernizasyonu tamamlanan bi-
rinci prototip uçak 19 Aral›k
2008, ikinci prototip uçak ise 19
Ocak 2009 tarihinde ilk uçuflu-
nu gerçeklefltirdi. Modernizas-
yon kapsam›nda RF-4E/TM
olarak adland›r›lan uçaklarla
ilgili çal›flmalar›n 2010 y›l› içe-
risinde tamamlanmas› ve tüm
uçaklar›n birliklerine teslim
edilmesi hedefleniyor.
Projede, RF-4E uçaklar›n›n
2020’li y›llara kadar yap›sal
aç›dan sorunsuz ve emniyetli
bir flekilde görev yapmalar›n›
sa¤lamak amac›yla, uçak
gövdesinin belli noktalar›nda
parça de¤iflimi ve tadilatlar
yap›l›yor. Ayr›ca uçaklar›n;
seyrüsefer sistemi, haber-
leflme teçhizat›, pasif elek-
tronik harp sistemi ve gös-
terge panelleri de modernize
ediliyor. Modernizasyon son-
ras›nda uçaklara;
� Kokpit standardizasyonu,
� Hassas seyrüsefer,
� VHF, UHF ve HF 

haberleflme,
� Haberleflmede HQ 

ve MILSEC-III kripto,
� CDU-900 üzerinden 

kontrol,

� BIT özelli¤i ile hata 
uyar›s›,

� HF telsiz sistemi ile 
SELCAL (Seçici Arama),

� Frekans tarama 
yöntemi ile ALE 
(Otomatik Link Kurma),

� CARA (Combined Altitude
Radar Altimeter),

� Pasif elektronik harp 
sistemi ile radar 
kontrollü ve radar 
güdümlü füzelere 
karfl› koruma kabiliyeti de
kazand›r›lacak.

Ayr›ca Alman Hava Kuvvetle-
ri’nden al›nan 5 uça¤a
KS146B keflif podu entegras-
yonu yap›lacak ve toplam 12
uçak bu sistemi tafl›ma kabi-
liyeti kazanacak.
Kuflkusuz savafl uça¤› gibi
karmafl›k bir platformun, ta-
mamen milli olanaklar kul-
lan›larak modernize edildi¤i
Ifl›k Projesi, savunma sana-
yimizin geldi¤i noktay› gös-
teren çarp›c› bir örnek teflkil
ediyor. Nitekim bu projeden
elde edilen bilgi ve kazan›lan
tecrübenin, Hv.K.K.l›¤›’n›n
bir baflka modernizasyon ça-
l›flmas› olan fiimflek Proje-
si’nde de kullan›ld›¤› bilgisi,
savunma sanayimizin ne ka-
dar do¤ru bir yolda oldu¤unu
gösteriyor. MSI Dergisi ola-
rak, bu önemli projeyi yak›n-
dan takip etmeyi sürdürecek
ve gelecek say›lar›m›zda da
geliflmeler hakk›nda sizleri
bilgilendirmeye devam ede-
ce¤iz.

ÖZEL H AB ER

62

Military Science & Intelligence / MSI - Haziran 2009 www.milscint.com





S hell Eco-Marathon
2009’da teknik ödül
kapsam›ndaki Ar-Ge

çal›flmalar›m›z haberlefl-
me, kompozit malzemeler
ve araç tahrik sisteminde
yo¤unlaflt›. Gelifltirdi¤imiz
telemetri sistemi ile yak›t
hücresi, motor ve motor
sürücüye ait, s›cakl›k, de-
vir, tork, h›z, gerilim ve
ak›m gibi de¤erleri pit ala-
n›ndaki bilgisayar›m›za ya-
r›fl esnas›nda aktarabiliyo-
ruz. Özellikle yar›fl strateji-
si için büyük önem arz eden
bu iletiflim ara yüzünü ta-
sarlarken Telemetri firma-
s›n›n profesyonel deste¤ini
ald›k.
Elektrik grubumuzun gelifl-
tirdi¤i bir di¤er yenilik ise
Eco-Marathon’da “One-To-
uch” olarak lanse etti¤imiz,
Tek Tufl Kontrol Sistemi idi.
Arac›n çal›flmas› için gere-
ken elektronik algoritmay›,
tek bir tufl arac›l›¤› ile oto-
matik olarak takip eden
Tek Tufl Sistemi sayesinde
arac›n kullan›m›nda ve

ÖZEL H AB ER

64

Military Science & Intelligence / MSI - Haziran 2009 www.milscint.com

SA H ‹MO  
S h ell Eco-Marath on’a 
Ad›n› Yaz d›rd›
Bu y›l 25’incisi düzenlenen Shell Eco-Marathon 

(Avrupa Enerji Ekonomisi Yar›fllar›)'na 2’nci kez kat›lan

Sakarya Üniversitesi ‹leri Teknolojiler Uygulama Toplulu¤u

(SA‹TEM)’in hedefi, 4 farkl› Ar-Ge projesini de bünyesinde

bulunduran ve 130.000 dolara mal olan Sakarya Hidro Mobil

(SAH‹MO) MEKANO ile ülkemize kazand›rd›¤› dereceyi, daha da

yukar›ya tafl›makt›. ‹flte bu amaçla ülkemizin ileri 

teknolojilerde lider firmalar› ile birlikte çal›flan ve geçti¤imiz

seneye oranla çok daha verimli bir otomobil üreten ekip, 

geçen sene elde etti¤i Avrupa 3’üncülü¤ünü koruyarak kat

etti¤i mesafeyi 453 km’den 568 km’ye ç›kard›. 

Türkiye rekorunu gelifltiren ekibin Almanya ç›kartmas›n›

kendilerinden dinliyoruz.
F azl› F atih MEL EMEZ / Mehmet B urak MISIR L I / ed itor@savunmahaber.com
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kontrolünde oluflabilecek
hatalara karfl› en yüksek
derecede güvenlik ve ko-
layl›k sa¤lad›k.
Geçti¤imiz y›l elle yat›rma
tekni¤i uygulayarak PVC
köpük ve karbonfiberden
imal etti¤imiz 40 kg a¤›rl›-
¤›ndaki flaseyi, bu y›l ülke-
mizin önde gelen savunma
sanayi firmalar› TUSAfi ve
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
sponsorlu¤unda prepreg
(reçine emdirilmifl elyaf)
karbonfiber ve alüminyum
petek yap› kullanarak yeni-
den ürettik ve yüzde 30 ora-
n›nda bir hafiflik sa¤lad›k.
Bu sayede arac›n verimlili-
¤ini artt›rmaya yönelik en
önemli kriterlerden birisi
olan a¤›rl›kta ciddi bir ka-
zanç sa¤layarak flase ve
kabuk a¤›rl›¤›n› 25 kg’a in-
dirdik. Kat etti¤imiz mesa-
feyi artt›rmam›zdaki en
önemli etken kompozit
malzeme teknolojilerinde
atm›fl oldu¤umuz bu önem-
li ad›md›r.
Arac›m›z›n motor aksam›n-
da biri yüksek devir, di¤eri
yüksek tork sa¤layacak fle-
kilde çift motor kullanarak
arac›n hareket sistemini en
verimli hale getirmeyi
amaçlad›k. Yüksek tork
üreten motorumuz, arac›-
m›z›n kalk›flta ihtiyaç duy-
du¤u torku sa¤larken dü-
flük güçteki motorumuz da
arac›n h›z›n› korumak için
gerekli olan devri sa¤la-
maktad›r.
Bu sene Almanya Eurospe-
edway pistinde yap›lan yar›-
fla kat›lan tak›mlar, Avru-
pa’n›n en verimli otomobili
olman›n yan› s›ra güvenlik,
çevre dostu tasar›m, tek-
nik, iletiflim ve pazarlama,
en iyi tak›m ruhu gibi bafl-
l›klarda verilen özel ödüller
için de yar›flt›. 2008 y›l›nda
tasar›m ve teknik ödül dal-
lar›nda finalde yar›flan SA-
H‹MO, bu sene de Teknik,
Tasar›m, ‹letiflim ve Pazar-
lama ve En ‹yi Tak›m Ruhu
ödüllerinde ülkemizi temsil
etti. Gerek yurt içi gerekse

yurt d›fl› tan›t›m aktiviteleri
ve organizasyonlar› ile ileti-
flim alan›nda çok önemli bir
mesafe kaydeden projemiz,
yar›fl komitesi taraf›ndan
29 ülkeden kat›lan 200 ekip
aras›nda en çok dikkat çe-
ken ve derece beklenen 5
tak›m aras›nda seçildi.

Shell Eco-Marathon
Bafll›yor
24 y›ld›r Fransa’da düzenle-
nen Shell Eco-Marathon ya-
r›flmas›n›n bu y›lki adresi Al-
manya’n›n Eurospeedway
pistiydi. 14 kiflilik SA‹TEM
kafilesi olarak 5 May›s’ta
Berlin’e ulaflt›¤›m›zda ilk ifli-
miz di¤er ekiplerin yan›na
Türk bayra¤›n› dikerek ça-
d›rlar›m›z› kurmak oldu.
Akflama kadar ekip olarak
arac›m›z üzerindeki son de-
¤ifliklikleri ve düzeltmeleri
tamamlad›k. Yar›fl kurallar›
gere¤i her ekip verilen stan-
dart tüpleri kullanmaktayd›.
Bu nedenle SAH‹MO’nun da
gaz ba¤lant›lar› ve bu ba¤-
lant›lar›n araç içerisindeki
konumu, tüpler temin edil-
dikten sonra netleflecekti.
Konsept gere¤i 7-8-9 Ma-
y›s’ta yap›lan yar›fllara kat›-
labilmek için öncelikle 6
May›s’ta yap›lan güvenlik ve
teknik yeterlilik kontrolün-
den onay almak gerekiyor-
du. Shell Eco-Marathon'da
insan sa¤l›¤›n› tehdit edebi-
lecek her fleye karfl› birinci
derecede önlem al›n›yor.
Teknik incelemeleri geçe-
meyen ekipler yar›flma
hakk›na sahip olam›yor.
Gaz ba¤lant›lar›n› temin
edip gerekli düzenlemeleri
yapt›ktan sonra arac› tek-
nik incelemeye götürdük.
Güvenlik ve teknik yeterlilik
anlam›nda arac›m›z;
- Arac›n 4 tekerinde de fren
ba¤lant›lar›,
- Gündelik bir otomobilin sa-
hip oldu¤u türden bir kap›,
- 40x25x50 cm boyutlar›nda
bir bagaj hacmi,
- Pilot güvenli¤i için dikey-
de 70 MPa yüke dayanabi-
lecek mukavemette rollbar

gibi konularda teste tabi tu-
tuldu.
Bunlar›n yan›nda arac›n
hidrojen sisteminin en kü-
çük bir gaz kaç›rmas›na ke-
sinlikle müsaade edilmiyor.
Olas› bir hidrojen kaça¤›
durumunda araçta buluna-
cak bir sensörün, bütün
sistemi ve gaz ak›fl›n› ka-
patmas› tüm ekiplerden is-
tenilen öncelikler aras›nda.
Burada geçti¤imiz seneki
tecrübelerimiz ve haz›rl›kl›
davranmam›z›n bir sonucu
olarak birçok ekibin zorla-
naca¤› bir performans ser-
gileyerek kategorimizde in-
celemeleri geçen ve ilk gün
yar›flan tek ekip olduk.
7 May›s’da yap›lacak yar›fl
öncesi, birkaç saat arac›-
m›z› test ettik. Asl›nda
araçta kulland›¤›m›z motor
aksam›, istedi¤imiz de¤er-
lerin çok uza¤›ndayd›. Yine
de motorun performans›n-
dan emin olmak için ilk
günkü yar›fla bu motorla
ç›kt›k. ‹lk günün perfor-
mans› olarak 1 lt benzin
karfl›l›¤› hidrojen miktar›y-
la 407 km yol kat ederek ilk

günün 1’incisi olduk. Ancak
bu de¤er yeterli de¤ildi ve
daha iyi bir derece için ara-
c›n motoru ve motor sürü-
cüsünü de¤ifltirmeye karar
verdik. 8 May›s Cuma günü
yeni takt›¤›m›z motoru bofl-
ta denedi¤imizde motor
sürücüden kaynaklanan bir
hata ile karfl›laflt›k. Ancak
ikinci gündeki yar›fla birkaç
saat kalm›flt› ki, aniden
motor ve motor sürücü ku-
sursuz çal›fl›yor görünü-
yordu.
Bu flekilde arac› ikinci gü-
nün yar›fl›na götürecektik.
Yar›fl için hidrojen tüplerini
yenilemeye gitti¤imizde ise
kötü bir sürprizle karfl›lafl-
t›k. Teknik müfettifller, 2
kural ihlali yapt›¤›m›z için,
en iyi derecemizin silinme-
si karar›n› verdi. Akflam sa-
at 22:30'dan sonra padok
alan›nda tüplerin kalmas›,
güvenlik aç›s›ndan tehlikeli
oldu¤undan yasakt›. Nor-
malde bir müfettifl tüm ça-
d›rlar› dolaflarak bu tüpleri
topluyordu; ancak o akflam
gelmemiflti. Biz de bu tüpü
geri vermeyi ihmal ettik.
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‹lk kitap olan “Compu-
ter Assisted Exercises
and Training: A Refe-

rence Guide”, bilgisayar
destekli tatbikatlar› ve
harp oyunlar›n› baflar›l›
bir flekilde planlayabil-
mek ve icra edebilmek
için gerekli olan teknik,
taktik ve organizasyonel
bilgileri içeriyor. ‹ki bö-
lümden oluflan kitap, sa-
vunma, emniyet ve kriz
yönetimi ile ilgili e¤itim,
tatbikat ve bilimsel karar
destek merkezlerinde ça-
l›flan planlay›c›lar, Ar-Ge
personeli, bilgisayar mü-
hendisleri, analistler, as-
keri personel ve konu ile
ilgili daha birçok uzman
için kaleme al›nm›fl. Kitap
ayn› zamanda lisans ve
yüksek lisans derslerinde
kullan›labilecek bir ders
kitab› niteli¤i de tafl›yor.
Kitab›n ilk bölümünde, ko-
nuya iliflkin temel bilgiler
ve teori (Fundamentals
and Theory) ele al›n›yor.
Bu bölümde; çat›flmalar
ve harp, olas›l›k ve istatis-
tik, benzetim (simülas-
yon), da¤›t›k benzetim, de-
ney ve analiz konular› ifl-
leniyor. ‹kinci bölümde ise
Muharebe Modelleme,
Bilgisayar Destekli Tatbi-
katlar ve Pratik (Combat
Modeling, Computer As-
sisted Exercises, and
Practice) konular› ele al›-
n›yor. Bilgisayar destekli
tatbikat (BDT) mimarileri,
BDT süreci; muharebe
modelleme; BDT destek
araçlar›, muhabere ve bil-
gi sistemleri ile ilgili ko-
nular, teknik riskler ve
risklerden korunma; tat-
bikat merkezleri ve tesis-
leri ise bu bölümün alt
bafll›klar›.
‹kinci kitap olan “Security
in Wireless Ad Hoc and
Sensor Networks”de ise
tasars›z telsiz ve duyarga
a¤lar›nda güvenlik konu-
su inceleniyor. Tasars›z
telsiz a¤lar›n ve duyarga
a¤lar›n›n en önemli uygu-

Bu yapt›¤›m›z ilk hatayd›.
Di¤er hata ise, iki tüpün
ayn› anda çad›rda bulun-
mas› idi. Elimizde bir tüp
bulunmas›na ra¤men, kul-
lanmayacak oldu¤umuz
kendi tüplerimizi de geri
isteyerek çad›rdaki tüp sa-
y›s›n› 2'ye ç›karm›flt›k. Bu
da güvenlik amac›yla im-
zalad›¤›m›z protokole ayk›-
r› idi. Ancak biz, bu tüpü
kullanmayacak olmam›z
nedeniyle problem olufl-
turmayaca¤›n› düflünmüfl-
tük. Bu hatan›n bir tehlike
oluflturmayaca¤›na dair bir
dilekçe ile cezan›n geri çe-
kilmesi için yaz›l› olarak
baflvurduk. Komite, itiraz›-
m›z› yerinde buldu ve ka-
bul etti.
Sistem yar›fla bafllarken
kusursuz gözüküyordu.
Ancak start verildikten
sonra, geçti¤imiz sene ya-
flad›¤›m›z aksili¤in ayn›s›
oldu; arac›m›z birkaç met-
re ilerleyip durdu. Arac›
padok alan›na çektik ve
motor sürücüye bilgisayar›
ba¤layarak sürücünün ka-
librasyonuna bakt›k. Motor
tekrar tak›ld›ktan sonra
ak›m ayarlar›n› de¤ifltir-
memifl oldu¤umuzdan,
motoru çal›flt›rd›¤›m›zda
çok yüksek ak›m çekiyor ve

yak›t hücresini kapat›yor-
du. Gerekli düzenlemeleri
yapt›ktan sonra ertesi gün-
kü yar›fl için haz›rd›k.

Ve Final…
9 May›s final günü, flehir
arabalar› s›n›f›nda 2’nci
grupta yer ald›¤›m›z için gü-
nün son yar›fl›na biz ç›ka-
cakt›k. Hidrojen enerjili fle-
hir araçlar› aras›nda geçen
senenin 1’incisi Hollan-
da’n›n ard›ndan 2’nci s›ra-
dayd›k. Padok alan›ndaki
komflumuz Norveç ise geç-
ti¤imiz seneki yar›fl› 2’nci s›-
rada bitirmifl ve Eco-Marat-
hon'a Guiness Rekorlar Ki-
tab›’na girebilecek bir he-
defle gelmiflti. Son yar›flta
kulland›¤›m›z motoru sade-
ce padok alan›nda boflta ça-
l›flt›rarak deneyebildi¤imiz
için final yar›fl›na ç›karken
ekibimiz biraz endifleliydi.
Start verildi ve SAH‹MO ku-
sursuz bir flekilde yar›fla
bafllad›. Yar›fl kurallar› ge-
re¤i 3 kez 10 saniyelik pit-
stop'a girdi ve yaklafl›k 22
km'lik yar›fl› tamamlad›.
Yar›fl müfettiflleri SAH‹-
MO'nun ne kadar hidrojen
harcad›¤›n› gösteren “flow-
meter”de yazan de¤eri oku-
dular ve yar›fl öncesinde ya-
zan de¤erle karfl›laflt›rd›lar.

Geçti¤imiz sene 144 lt ola-
rak gördü¤ümüz de¤er, 115
lt’ye düflmüfltü. Yani yakla-
fl›k yüzde 25'lik bir verim
sa¤lam›flt›k.
Son yar›flta harcad›¤›m›z
115 lt gaz hidrojen, 1 lt
benzin ile k›yasland›¤›nda,
kat etti¤imiz yol 568 km’ye
tekabül ediyordu. Yani bu
sene SAH‹MO'yu 1 lt ben-
zin ile 568 km götürebile-
cek kadar verimli kullan-
m›flt›k. ‹lk 2 gün yar›fl› biti-
remeyen Norveç tak›m›, fi-
nal yar›fl›nda 1 lt benzin
karfl›l›¤› hidrojenle 1248
km’ye ulaflarak Guiness
Rekorlar Kitab›’na girdi.
Hollanda ekibi ise 804
km'de kalarak ikinci oldu.
Türkiye ad›na bizler de SA-
H‹MO ile 568 km ile Avrupa
3’üncülü¤ümüzü koruya-
rak Türkiye'den kat›lan
ekipler aras›nda 1’incilik
elde ettik.
MSI Dergisi olarak, 
SAGUAR NL ile Ekim ay›nda
Avustralya’da düzenlenecek
olan Global Green Challenge
(eski ad›yla World Solar
Challenge) yar›flmas›na 
haz›rlanan SA‹TEM ekibini
Almanya’daki baflar›lar›ndan
dolay› kutluyor ve bu sefer
SA‹TEM’den 1’incilik 
bekliyoruz.
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lama alanlar›ndan birisi
taktik saha oldu¤u için, ki-
tapta taktik saha muhabe-
resi ve bilgi harbi konular›-
na da de¤iniliyor. Lisans ve
yüksek lisans dersleri için
bir ders kitab› olarak kulla-
n›labilecek flekilde yaz›lan
kitap iki bölümden olufluyor
ve 12 ila 16 hafta süreli bir
dersi destekleyecek yans›-
lar› da içeriyor.
Yine iki bölümden oluflan
kitab›n ilk bölümü; Telsiz
Tasars›z, Duyarga ve Örgü
A¤lar (Wireless Ad Hoc,
Sensor and Mesh Networ-
king)’e ayr›lm›fl. Bu bölüm-
de bilgi güvenli¤i, telsiz ta-
sars›z, duyarga ve örgü a¤-
lar, telsiz ortam, ortama
eriflim ve hata kontrolü, yol
atama, güvenirlilik ve ak›fl
kontrolü, di¤er güçlükler

ve güvenlik sorunlar› anla-
t›l›yor.
Telsiz Tasars›z, Duyarga ve
Örgü A¤lar›nda Güvenlik
(Security in Wireless Ad
Hoc, Sensor and Mesh Net-
working)’e ayr›lan ikinci bö-
lümde ise telsiz tasars›z,
duyarga ve örgü a¤lar›nda
güvenlik tehditleri, kriptog-
rafi, temel konularda güç-
lükler ve çözümleri, koru-
ma, güvenli yol atama, özel
sorunlar ve çözümleri, bilgi
harbi ve elektronik harp
konular› iflleniyor.
Her iki kitab›n da, özellikle
savunma sektöründe an›-
lan konularla ilgili çal›flma-
lar›n giderek yayg›nlaflt›¤›
günümüzde, ülkemizde
alan›nda uzman personelin
yetiflmesinde faydal› olaca-
¤›n› de¤erlendiriyoruz.

67

K ‹ T AP

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - Haziran 2009

Tels iz  A¤ lar› ve 
Bilgis ay ar Des tekli Tatb ikatlar
Tü rklerden S orulacak
Bu say›m›zda sizlere, Prof. Dr. Erdal Çay›rc› imzas› tafl›yan; “Computer 

Assisted Exercises and Training” (Bilgisayar Destekli Tatbikatlar ve E¤itim) 

ve “Security in Wireless Ad Hoc and Sensor Networks” (Telsiz Tasars›z 

ve Duyarga A¤lar›nda Güvenlik) adl› kitaplardan bahsedece¤iz. 

Kendi alanlar›nda referans yay›n niteli¤i tafl›yan eserlerin, konu hakk›nda

çal›flmalar›n› sürdüren kifliler taraf›ndan bilinmesinin ve okunmas›n›n 

önemli oldu¤unu düflünüyoruz. Naile A SL A N / n.aslan@savunmahaber.com

Kitab›n Ad›: Computer Assisted Exercises
and Training: A Reference Guide
Yazar›:Erdal Çay›rc›, Dusan Marincic
ISBN:978-0-470-41229-9
Fiyat›:91 avro
Yay›nlayan:John Wiley & Sons, Inc.
Dili:‹ngilizce
Sayfa:314, 16,5 x 24,5 cm
Tarih:A¤ustos 2009

Kitab›n Ad›: Security in Wireless Ad Hoc
and Sensor Networks
Yazar›:Erdal Çay›rc›, Chunming Rong
ISBN:978-0-470-02748-6
Fiyat›:78 avro
Yay›nlayan:John Wiley & Sons, Inc.
Dili:‹ngilizce
Sayfa:280, 16,5 x 24,5 cm
Tarih:Ocak 2009

Prof. Dr. Erdal Ç ay ›rc›

1986 y›l›nda Kara Harp Okulu’ndan, 1989 y›l›nda da ‹ngiliz Harp Okulu Sandhurst’ten mezun oldu. 1995 y›l›nda ODTÜ Bilgisayar
Mühendisli¤i Bölümü’nden master, 2000 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nden doktora 
derecelerini ald›. 2001 y›l›nda “Georgia Institute of Technology” Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nde doktora 
sonras› çal›flmalar yapt›.
2005 y›l›nda Türk Silahl› Kuvvetleri’nden albay rütbesinde iken emekli oldu. 2001-2005 y›llar› aras›nda ‹stanbul Teknik 
Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Deniz Bilimleri Enstitüleri’nde ö¤retim üyesi olarak görev yapt›. 2005 y›l›nda Türk Silahl›
Kuvvetleri’nden emekli olduktan sonra Genetlab’› kurdu. Halen NATO Joint Warfare Center’da Bilgisayar Destekli Tatbikat 

fiube Müdürü ve Stavanger Üniversitesi’nde ö¤retim üyesi olarak çal›flmaktad›r. ‹lgi alanlar› benzetim, telsiz iletiflim ve savunma sanayisidir.
Prof. Dr. Çay›rc›, IEEE Transactions on Mobile Computing, AdHoc Networks (Elsevier Science) ve ACM/Kluwer Wireless Networks dergilerinde editör 
olarak çal›flm›fl, ayr›ca Computer Networks (Elsevier Science), AdHoc Networks (Elsevier Science) ve Kluwer Journal on Special Topics in Mobile Networking 
and Applications (MONET) isimli dergiler için yay›mlanan 4 özel say›n›n misafir editörlü¤ünü yapm›flt›r.
Prof. Dr. Çay›rc›, 2002 y›l›nda “IEEE Communications Society Best Tutorial Paper”, 2003 y›l›nda Genelkurmay Baflkanl›¤› “Fikri Gayret”, 2005 y›l›nda 
Deniz Kuvvetleri “Bulufllar” ve 2006 y›l›nda ise “ITEC Excellence” ödüllerini alm›flt›r.



Askeri strateji aç›s›n-
dan Atlantik Muhare-
beleri’nin en önemli

k›r›lma noktas›, 1941’de
ABD’nin Müttefikler saf›na
kat›lmas› olarak tan›mlana-
bilir. Hitler’in çok çekindi¤i
bu geliflme, Kanada’n›n je-
opolitik avantajlar› da dikka-
te al›nd›¤›nda, Anglosakson
‹ttifak›’n›n üstünlü¤ünün ka-
demeli olarak Almanya
aleyhine geliflmesidir. Zira,
Atlantik’te büyük fedakarl›k-
la çarp›flan Alman Donan-
mas›, bat›rd›¤› tüm gemilere
ra¤men, ABD’nin sanayi gü-
cünü de arkas›na alan Müt-
tefikler’in yeni gemi infla et-
me h›z› karfl›s›nda çaresiz
kalm›fl ve muharebelerdeki
dengeyi bozmay› baflarama-
m›flt›r.
Alman Donanmas›, ‹ngiliz
deniz gücüne karfl› yeni deni-
zalt›lar› muharebe alan›na
sokmufl, 1940’larda atefl gü-
cü ve bask› yetene¤ini de art-
t›rm›flt›r. Savafl›n bu ilk evre-
sinde ‹ngiliz denizalt› savun-
mas› da yeterli düzeyde bir
varl›k sergileyememifltir. Bu
yüzden 1940 sonbahar› ile
1941 yaz› aras›, U-bot komu-
tanlar› taraf›ndan “Die
Glückliche Zeit” (mesut za-
manlar) olarak tan›mlanm›fl-
t›r. Nitekim bu dönemde Al-

manya cephesinde bir yan-
dan infla edilen denizalt› sa-
y›s›n›n artt›r›lmas›, di¤er
yandan da Bismarck s›n›f›
ana muharebe gemilerinin
Atlantik’te denize aç›lmalar›,
savafl› yeni bir yar›fla sürük-
lemifltir.
Atlantik Muharebeleri’nde,
Alman denizalt›lar› ile Mütte-
fik konvoylar› aras›ndaki mü-
cadelenin, çat›flman›n s›klet
merkezini teflkil etti¤i, daha
önce özetlenmifltir. Bu ba¤-
lamda, denizalt› harbi safha-
s›n›n bundan sonraki özelli¤i;
‹ngilizler’in arama alan›n›
geniflletmeleri, Alman botla-
r›n›n ise hep ayn› sahada de-
¤il de çok de¤iflik sahada ha-
reketli bir flekilde kullan›l-
malar› olmufltur. Üçüncü
safhan›n bir özelli¤i de Ame-
rikan uçaklar›n›n Nisan
1941’den itibaren, gördükleri
Alman denizalt›lar›n›n yerle-
rini rapor etmeleridir. Nite-
kim Atlantik Muharebeleri,
Almanya'n›n Avrupa harekât
alan›ndaki çat›flmalar›n k›s-
men sona ermesi ve denizal-
t› yap›m›n› h›zland›rmas› se-
bebiyle 1941 Mart’›ndan iti-
baren fliddetlenmifltir. Fran-
sa’n›n teslim olmas›, Alman-
ya’y› hem Akdeniz hem de
Atlantik’te avantajl› konuma
yükseltmifltir.

Almanlar Y›ld›zlar›n›
Kaybediyor
1941 y›l› bafllar›nda Alman-
lar, cephede iki tip denizalt›
hizmete sokmufllard›r. Savafl
boyunca Alman denizalt› filo-
lar›n›n vurucu gücünü olufl-
turan yaklafl›k 600 tonluk Tip
VII denizalt›lar›, 8000 deniz
milinin üzerinde seyir menzi-
line sahip olacak flekilde ta-
sarlanm›flt›r. Yaklafl›k 1000
tonluk deplasmana sahip Tip
IX denizalt›lar›n›n ise 20.000
deniz miline yak›n seyir men-
zili bulunmaktad›r. Mart
ay›ndan itibaren denizalt›la-
r›n ilkbahar taarruzlar› çok
h›zl› bafllam›flt›r. Denizalt› fi-
losunun “3 As›” olarak adlan-
d›r›lan Günther Prien komu-
tas›ndaki U-47, Otto Kretsc-
hmer komutas›ndaki U-99 ve
Joachim Schepke komuta-
s›ndaki U-100 denizalt›lar›,
200.000 tonluk ticaret gemisi
bat›rm›fllard›r. Ancak 1941
y›l›n›n 8 Mart günü U-47, 17
Mart günü de U-100 ve U-99
bat›r›lm›flt›r. 3 As’tan sadece,
Kretschmer sa¤ olarak kur-
tulmufltur. Bu komutanlar›n
ve personelin kayb›, Atlantik
Muharebeleri’ni Alman deni-
zalt› harekât› aç›s›ndan
olumsuz etkilemifltir.
ABD’nin Aral›k 1941’de har-
be girmesi ile Alman denizal-

t› filosu için yeni ve uygun ha-
rekât alanlar› ortaya ç›km›fl-
t›r. Aral›k ay› sonuna kadar
20 denizalt› ABD’nin do¤u k›-
y›lar›na intikal etmifltir. 12
Ocak 1942’de ise ilk avlar›n›
bat›rm›fllard›r. ABD’nin sa-
vafla girdi¤inde denizalt› sa-
vafl›na haz›rl›ks›z yakalan-
mas›, Alman denizalt›c›lar›n
ikinci bir “mesut zamanlar”
dönemi yaflanmas›n› sa¤la-
m›flt›r. ABD karasular›nda
yetersiz korumas› olan kon-
voylar ve tek bafl›na seyreden
gemiler bulan Alman deni-
zalt›lar›, taarruzlar›n› Hamp-
ton Roads ve Cape Hatteras
gibi önemli noktalar üzerin-
de odaklam›fllard›r. Ocak
ay›n›n ilk 19 gününde deni-
zalt›lar toplam 250.000 ton-
luk 39 gemi bat›rm›fllard›r.
ABD deniz gücü, bu hassas
bölgede uygulanan taarruz
taktikleri karfl›s›nda, deni-
zalt›lara karfl› oldukça çare-
siz bir konumda kalm›flt›r.
Bu nedenle, ‹ngiltere,
ABD’ye bölgede görev yap-
mak üzere, 24 denizalt› sa-
vunma gemisi ile 10 korvet
tahsis etmifltir. 1942 May›s’›,
müttefikler aç›s›ndan harbin
bafl›ndan beri geçen en kötü
ay olarak harp tarihine geç-
mifltir. Alman denizalt›lar›,
May›s ay› süresince toplam
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Atlantik Muh areb eleri: 
Ü çü ncü  Safha
Atlantik Muharebeleri’nde üçüncü dönemin özelli¤i, 
üstünlü¤ün bafllang›çta Alman denizalt›lar›nda iken müteakip
aflamalarda kademeli olarak ‹ngiltere ve Müttefikler kanad›na
geçmesidir. Oramiral Percy Noble komutas›ndaki ‹ngiliz
Kraliyet Donanmas›, konvoylar›n savunulmas› ve taarruz 
taktiklerine yenilikler getirmifltir. ‹nfla edilmeleri muhrip ve
f›rkateynlere göre ucuza mal olan ve k›sa zaman içerisinde
çok say›da hizmete al›nabilen korvet s›n›f› savafl gemilerinin
refakat görevlerinde kullan›lmalar› ise konvoylar›n 
savunulmas›na önemli katk› sa¤lam›flt›r.
P rof. Dr. Mesut H akk› CA fi IN / mcasin@savunmahaber.com
Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi ©
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700.000 ton civar›nda 144 ge-
miyi imha etmifllerdir. Bu ta-
rihlerde Amerika k›y›lar›nda
65 Alman denizalt›s› görev
yapm›flt›r. Alman Deniz Kuv-
vetleri, ayr›ca, may›n dökme
kabiliyetine sahip 1000 ton-
luk denizalt›lar›n› da infla
ederek karakol sahalar›na
sevk etmifltir. ABD taraf›, Ar-
jantin’de bir deniz üssü kira-
lam›flt›r. Ayr›ca, Temmuz
bafllar›nda ‹zlanda Reyja-
vik’deki ‹ngiliz deniz garnizo-
nunu korumaya alm›flt›r.
ABD ayr›ca, Liberator s›n›f›
uçaklar› devreye sokarak,
Kanada ve ‹zlanda aras›nda
devriye ve karakol uçufllar›n›
bafllatm›flt›r.

Raeder 
Meydan Okuyor
Atlantik Okyanusu’ndaki
müttefik ticaret konvoylar›-
na denizalt›lar› ile dehflet
salan Almanya, savafl önce-
si planlardaki kadar olmasa
da su üstü savafl gemileri-
nin inflas›na devam etmek-
tedir. Bu kapsamda Mütte-

fikler’in uykular›n› kaç›ran
geliflmelerden biri de, ad›n›
Almanya’n›n kurucusu Otto
von Bismarck’tan alan Bis-
marck savafl gemisinin Al-
man Donanmas›’nda hizme-
te bafllamas› olmufltur. De-
nize indirildi¤i zaman döne-
minin en geliflmifl ve güçlü
savafl gemilerinden biri ola-
rak gösterilen Bismarck,
Ren (Rheinübung) Harekâ-
t›’nda ‹ngiliz Kraliyet Do-
nanmas›’n›n bayrak gemisi
Hood’u bat›rarak ün kazan-
m›flt›r. Bu olay›n hem ard›n-
dan ‹ngilizler’in yok etmek
için pefline düfltü¤ü Bis-
marck; boflken 39.517 ton,
sefere haz›r tam dolu iken
49.406 ton deplasmana sa-
hiptir. Bu büyük savafl ge-
misi, 251 m uzunlu¤unda ve
36 m yüksekli¤inde imal
edilmifltir. 30,1 knot sürate
ulaflabilen geminin menzili
19 knot süratle 8525 mil, 28
knot süratle ise 4500 mildir.
2200 mürettebat› olan Bis-
marck, keflif uça¤› da tafl›-
yabilmektedir.

Alman Donanmas›’n›n ko-
mutas›n› elinde bulunduran
Oramiral Erich Raeder, Nor-
veç istilas›ndan sonra hizme-
te henüz girmifl olan en bü-
yük savafl gemisi Bismarck’›
Atlantik'e göndermeye karar
vermifltir. Ayr›ca, harekât›n
bir de¤il, iki savafl gemisiyle
yap›lmas›n› daha uygun bu-
larak, Bismarck’›n yan›na
Prinz Eugen kruvazörünü
tahsis etmifltir. Oramiral
Raeder, harekât yap›lmas›
için gecikilmesini, Atlantik
Muharebeleri’ndeki terazinin
kolunda Londra’n›n a¤›r bas-
mas›na neden olabilecek bir
risk ve savafl› tehlikeye soka-
bilecek ciddi bir tehdit unsu-
ru olarak tan›mlam›flt›r. Ha-
rekât›n komutas›na Oramiral
Günther Lütjens getirilmifltir.
Bismarck ve Prinz Eugen sa-

vafl gemileri, Atlantik sular›-
na 19-20 May›s tarihinde
Balt›k Denizi üzerinden ulafl-
m›flt›r. ‹ngiliz Genelkurmay›,
uzun süredir takip alt›na al-
d›klar› Bismarck savafl ge-
misi ile Almanlar’›n Atlan-
tik’te bu tür bir harekât yapa-
ca¤›ndan istihbarat unsurlar›
vas›tas› ile haberdar olmufl-
lar ve gerekli haz›rl›klar için
derhal dü¤meye basm›fllar-
d›r. Nitekim Bismarck ve re-
fakat kruvazörünü ilk defa ‹s-
veç’in Kattegat mevkiinde 21
May›s 1941’de tespit ve tefl-
his etmifllerdir. ‹ngiliz hava
keflif ve istihbarat uçaklar›-
n›n ise ayn› gün, gemileri
Bergen’de tespit etmesi ve
ertesi sabah da ayn› liman›
bofl olarak bulmas›, ‹ngiliz is-
tihbarat›n›n bilgilerini do¤ru-
lam›flt›r. 
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Almanlar’›n Tip VIIA s›n›f› U-35 denizalt›s›

Oramiral Erich Raeder, Alman Donanmas›’n›n denizalt› aslar›ndan 
Otto Kretschmer’e madalyas›n› tak›yor.

Amerikan Donanmas›’n›n Temptress s›n›f› USS Tenacity korveti. 
Ünflas› kolay ve ucuz olan korvet s›n›f› gemiler Ükinci Dünya Savafl› boyunca 

müttefik ticari konvoylar›n›n korunmas›nda önemli görevler üstlendiler.
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Bunun üzerine harekete ge-
çen ‹ngiliz Deniz ve Hava
Kuvvetleri, acilen muharebe
konumuna geçerek, harekât
için dü¤meye basm›flt›r.

Hood’un Sonu
Bu maksatla, Scapa Flow de-
niz üssünden Koramiral Hol-
land komutas›ndaki 42.000
ton’luk HMS Hood ve 35.000
ton’luk HMS Prince of Wales
savafl gemileri, ‹zlanda’n›n
kuzeyinde tertiplenerek, Al-
manlar’› beklemeye baflla-
m›flt›r. Ayr›ca 2 uçak gemisi, 3
savafl gemisi, 4 kruvazör ve 7
muhripten oluflan ikinci bir fi-
lo da harekâta dâhil olmufl-
tur. Buna göre, ‹ngilizler’in bir
savafl grubu, 62 derece kuzey
enleminin kuzeyinde; HMS
King George V savafl gemisi,
HMS Victorious uçak gemisi
ve 3 kruvazör de bahse konu
enlemin güneyinde bekleme
yerlerini alm›flt›r. ‹ngiliz hafif
kruvazörleri HMS Norfolk ve
HMS Sufolk, Bismarck’› 23
May›s 1941 akflam› Danimar-
ka Kanal›’nda tespit etmifltir.
Böylece, Alman ve ‹ngiliz do-
nanmalar›n›n ilk çat›flmas›,
24 May›s 1941 sabah› 05:35
sular›nda bafllam›flt›r. Bu
muharebede Almanlar’›n ilk
salvolar›na hedef olan HMS
Hood kruvazörü yaklafl›k 25
km mesafeden isabet alarak
infilak etmifltir. HMS Hood,
saat 06:00 itibari ile yaklafl›k 8
dakikada batm›flt›r. Gemi ko-
mutan› da dahil olmak üzere

1400 personel hayat›n› kaybe-
derken, ancak 3 kifli kurtul-
mufltur. Çat›flma s›ras›nda
HMS Prince of Wales de yara-
lanm›flt›r. HMS Prince of Wa-
les, muharebe alan›n› terk
ederek, sis perdesi alt›nda
geri çekilmifltir.
Öte yandan, zaferi kazanm›fl
olsa da Bismarck da muha-
rebe sonucunda hasara u¤-
ram›flt›r. Ald›¤› 2 isabet ile
yak›t deposunun delinmesi,
denizde iz b›rakmas›na se-
bep olmufltur. Bunun üzerine
Alman gemilerinden ikmal
yaparak Fransa’daki St. Na-
zaire’ye gidilmesine karar
verilmifltir. ‹ngiliz Karargâh›,
Bismarck ile temastaki ge-
milerin raporlar›na istinaden
Norveç'e dönme ihtimali ol-
mad›¤›n› de¤erlendirerek,
HMS Victorious uçak gemi-
sinden havalanan uçaklar ile
torpido taarruzu icra edilme-
sini emretmifltir. Bismarck

çat›flma esnas›nda yara ald›-
¤›ndan sürati de düflmüfltür.
Ancak radarla takip görevi
verilen HMS Suffolk kruvazö-
rü, 25 May›s’ta Bismarck ile
temas›n› kaybetmifltir.

Bismarck Bat›r›l›yor
Ancak Bismarck, 26 May›s’ta
‹ngiliz Catalina modeli deniz
karakol uça¤› taraf›ndan tes-
pit edilmifltir. Bunun üzerine,
HMS Ark Royal uçak gemi-
sinden havalanan uçaklar, 26
May›s gecesi taarruz etmifl
ve taarruz s›ras›nda Bis-
marck'a 2 adet torpido isabet
etmifltir. K›ç tarafa isabet
eden torpido, dümen donan›-
m›n› çal›flmaz hale getirmifl
ve geminin manevra kabili-
yeti çok azalm›flt›r. 27 May›s
sabah› saat 08:47’de HMS
Rodney ve HMS King George
savafl gemileri Bismarck’a
a¤›r toplar› ile atefl açm›flt›r.
Bismarck’tan da atefle karfl›-

l›k verilmifltir. Ancak saat
09:02'de Bismarck’›n bafl ta-
reti imha edilmifl, büyük bir
yang›n ç›km›fl ve gemi iske-
leye yatm›flt›r. Saat 10:15’de
top ve torpido taarruzlar› so-
nucu gemi bir enkaz haline
gelmifltir. Gemi, saat
10:40’da alabora olarak bat-
m›flt›r.
Çarp›flma esnas›nda, Orami-
ral Lutjens de dâhil 2291 per-
sonel hayat›n› kaybetmifltir.
Buna mukabil, 109 Alman
denizci kurtar›labilmifltir. ‹n-
giliz gemilerinin personeli,
Bismarck'›n mürettebat›n›n
savaflç› ruhuna ve geminin
dayan›kl›l›¤›na hayran kal-
m›fllard›r.
‹ngiliz filolar›, Bismarck’›n
bat›r›lmas›na müteakip, 5
gün boyunca s›k› bir arama
yaparak bu geminin ikmal
gemilerini de yakalayarak
bat›rm›fllard›r. Bismarck’›n
kayb›, Almanlar’›n Atlantik
üzerindeki deniz yollar›na su
üstü gemileri ile bafllatm›fl
olduklar› taarruz harekât›-
n›n bir dönüm noktas› ol-
mufltur. Hitler, bundan son-
ra büyük su üstü gemilerinin
denize ç›k›fllar›na müdahale
etmifltir.
Hitler’in tak›nm›fl oldu¤u bu
tutuma karfl›l›k Oramiral
Raeder ise Brest Üssü’ndeki
Scharnhorst, Gneisenau ve
Prinz Eugen’in halen güçlü
bir su üstü kuvveti olufltura-
caklar›na ve Bismarck’›n efli
olan Tirpitz’in de bu kuvvete
kat›lmas›yla, Atlantik’te
Müttefik deniz ulaflt›rmas›-

H AR P T AR ‹ H ‹
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Bismarck HMS Prince of W ales’e atefl aç›yor.

Bismarck’›n Prinze Eugen’in güvertesinden görünümü
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na korkunç zayiatlar verile-
bilece¤ine inanm›flt›r. Buna
ra¤men, askeri aç›dan At-
lantik’te müteakip geliflme-
ler pek de Oramiral Rae-
der’in umdu¤u gibi olma-
m›flt›r. Müttefikler 1941 y›l›-
n›n sonuna kadar toplam
503 gemi kaybederken, Al-
manya da 35 denizalt› kay-
betmifltir. Hitler’in tutumu
sonucu Atlantik Muharebe-
leri, Alman denizalt›lar› ile
Müttefik deniz ulaflt›rmas›
ve onlar›n emniyetini sa¤la-
yan kuvvetler aras›nda cere-
yan etmifltir. Atlantik sular›,
avlananlar ve avlayanlar
aras›nda tam bir “Meydan
Savafl›”na sahne olmufltur.
Böylece, Atlantik Muharebe-
leri’nin 3’üncü safhas›nda,
bir yandan Alman Donan-
mas› denizalt› savafllar› zir-
veye ç›karken, di¤er yandan
da su üstü muharebelerinde
al›nan kritik yenilgiler, so-

nun bafllang›c› olarak, sa-
vafltaki dengelerin giderek
Berin aleyhinde geliflmesine
neden olmufltur.

Ç›kar›lan Dersler
Bu muharebelerden ç›kar›l-
mas› gereken en önemli as-
keri ders, havadan keflif ve
istihbarat›n son derece
önemli ve harbin kaderine
etki eden stratejik bir unsur
oldu¤u gerçe¤idir. Denizalt›-
lar›n aksine, su üstü gemile-
rinin gündüz ve gece teflhisi,
uçaklar›n irtifa ve sürat yete-
ne¤i dikkate al›nd›¤›nda son
derece kolayd›r. Ayr›ca, ‹ngi-
liz Kraliyet Donamas›’n›n
muharebede amiral gemisi
HMS Hood’u kaybetmesi ve
HMS Prince Wales savafl ge-
misinin ald›¤› yaralar sonu-
cunda savafl alan›n› terk et-
mesi gözden kaç›r›lmamal›-
d›r. Kuflkusuz Bismarck’›n
ald›¤› torpil yaralar› ile hare-

ket yetene¤ini önemli ölçüde
kaybetmesi harbin dönüm
noktas›d›r. Ancak as›l önemli
hususun, model olarak eski
olmas›na ra¤men, uçak ge-
misinden kalkan Swordfish
torpido uçaklar›n›n, Bis-
marck’a öldürücü darbeyi
vurmas›d›r. Nitekim, uçak
gemileri ve torpido uçaklar›,
Pasifik Deniz Muharebele-
ri’nde de harbin gidiflat›n› de-

¤ifltiren asli silah sistemleri
olarak muharebe konseptle-
ri ve stratejileri içerisinde bi-
rincil derecede önemli un-
surlar olarak yerlerini alm›fl-
lard›r. Deniz ve hava müflte-
rek harp takti¤ini baflar› ile
uygulayan ve hava gücünün
esneklik ve süratini kritik he-
deflere yöneltebilen taraf›n,
galibiyeti kucaklayaca¤› asla
gözden kaç›r›lmamal›d›r.
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Üngiliz Donanmas›’n›n bayrak gemisi HMS Hood, Bismarck ve Prince Eugen ile girdi¤i
çat›flmada mürettebat›n›n büyük bir k›sm› ile birlikte batm›flt›.

HMS Dorsetshire batan Bismarck’›n mürettebat›n› kurtar›yor.

HMS Ark Royal’dan kalkan 
eski model Swordfish torpido 
bombard›man uçaklar›, 
Bismarck’a gerçeklefltirdikleri 
hava taarruzu ile bu geminin
dümeninin kilitlenmesine 
sebep olmufllard›.
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ÖZEL DOSYA
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Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com

‹
kinci Dünya Savafl›’n› izleyen süreçte kullan›m konsept-
leri daha da geliflen deniz karakol uçaklar›, genellikle
nakliye veya yolcu uçaklar›n›n gövdelerinin tadil edil-

mesi ile üretilmektedirler. D›fl görünüfl olarak sade bir ta-
sar›ma sahip olan bu uçaklar, askeri konulara uzak kifliler
taraf›ndan “hantal” ve “zarars›z” platformlar olarak alg›-
lanabilmektedirler. Oysa bu düflünce, bu platfomlar› tan›-
mamaktan kaynaklanan büyük bir yan›lg›d›r. Öyle ki, iyi
e¤itimli personel taraf›ndan kullan›lan modern bir deniz
karakol uça¤› (DKU), tafl›d›¤› keflif-istihbarat amaçl› gelifl-
mifl sensör sistemleri ile su üstündeki ve su alt›ndaki ha-
reketleri an›nda tespit edebilmektedir. A¤ merkezli harp
konseptine uygun olarak, elde etti¤i bilgileri gerçek ya da
gerçe¤e yak›n zamanl› olarak dost unsurlara aktarabilme
imkân›na sahip olan uçak, bu yap›s›yla bir anlamda do-
nanman›n “gözü” ve “kula¤›” ifllevi görmektedir.
Öte yandan görev tan›m›na ba¤l› olarak DKU, gövde içeri-
sinde veya kanat altlar›ndaki paylonlarda silah sistemleri
de tafl›yabilmektedir. Aralar›nda güdümlü mermi, hava-
dan yere füze, roket, torpido, su alt› bombalar› ve may›n-
lar›n da yer ald›¤› çeflitli silah sistemleri ile donat›lan
uçak, gerekli durumlarda düflman su üstü ve su alt› plat-
formlar› ile kara hedeflerine taarruz da edebilmektedir. 

Görev Yelpazesi Geniflliyor
So¤uk Savafl dönemi boyunca, DKU’lar›n temel görevi deni-
zalt› savunma harbi olmufltur. Ancak Varflova Pakt›’n›n da-

¤›lmas› sonucu aç›k denizlerdeki Sovyet denizalt› tehdidinin
azalmas›, DKU’lar›n önemli bir bölümünün hizmet d›fl›na
ç›kar›lmas›n› da beraberinde getirmifltir. Örne¤in 1990 y›-
l›nda 24 adet aktif DKU filosu bulunan Amerikan Donanma-
s›, 1996 y›l›na gelindi¤inde filo say›s›n› 12’ye kadar düflür-
müfltür. Denizalt› filosunda yaflanan yüzde 47’lik azalman›n
bile üzerinde yer alan bu düflüfl,  So¤uk Savafl sonras› dö-
nemde platform say›s› baz›nda gerçekleflen en büyük düflüfl
olmufltur. Ayn› dönemde envanterinde DKU bulunan hemen
hemen tüm ülkelerde benzer geliflmeler yaflanm›flt›r.
Öte yandan envanterde yer alan platform say›s›nda yafla-
nan bu dramatik düflüflü esas alarak DKU’lar›n öneminin
azald›¤›n› söylemek do¤ru bir de¤erlendirme olmayacak-
t›r. Çünkü mevcut DKU’lar›n önemli bir bölümü, So¤uk
Savafl sonras› dönemde ortaya ç›kan yeni risk ve tehdit al-
g›lamalar› paralelinde modernize edilmifltir. Nitekim yeni
tehditlerle mücadele edebilecek flekilde yeni nesil silah ve
sensör sistemleri ile donat›lan DKU’lar, çok rollü yap›lar›
sayesinde günümüzde;
� Denizalt› savunma harbi,
� Su üstü muharebe,
� Özel birlik operasyonlar›,
� Keflif, gözetleme ve istihbarat faaliyetleri,
� Arama-kurtarma görevleri,
� Her tür kaçakç›l›k faaliyetinin engellenmesi,
� Bal›kç›l›k sahalar›n›n kontrolü,
� Deniz kirlili¤i ile mücadele,
� Do¤al varl›klar›n korunmas›,

Engin Maviliklerin 
Bekçileri: 

Deniz Karakol Uçaklar›
Günümüz donanma operasyonlar›n›n asli unsurlar› aras›nda yer alan deniz

karakol uçaklar›, k›sa süre içerisinde genifl alanlar› tarayabilme kabiliyetleri 

ile deniz ulaflt›rma yollar›n›n kontrolünde ve korunmas›nda çok önemli görevler 

üstlenmektedirler. Teröristler / korsanlar gibi asimetrik tehditlerin ve bu

unsurlar›n s›kl›kla kulland›¤› süratli bot ve benzeri araçlarla mücadelenin 

öne ç›kt›¤› günümüzde, bu platformlar›n önemi gittikçe artmaktad›r.
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gibi çok genifl bir yelpazede yer alan görevleri icra etmeye
bafllam›fllard›r. Kald› ki son dönemlerde teröristler / korsan-
lar gibi asimetrik tehditlerle mücadele kavram›n›n öne ç›kma-
s›, deniz ulaflt›rma yollar›n›n korunmas› için ideal platformlar
olan DKU’lar›n önemini daha da artt›rm›flt›r.

‹htiyaca Uygun Çözümler
Günümüzde, DKU’lar genel olarak 3 farkl› kategoriye ay-
r›lmaktad›rlar. Birinci kategoride yer alanlar, uzun men-
zilli uçaklard›r. Havada uzun süre kalacak flekilde tasarla-
nan bu platformlar, sahip olduklar› ileri teknoloji ürünü si-
lah ve sensör sistemleri ile keflif-istihbarat görevlerine
ilave olarak, aç›k denizlerde su üstü ve su alt› platformlar-
la mücadele edebilme imkân›na da sahip bulunmaktad›r-
lar. ‹lk al›m ve bak›m-idame maliyetleri oldukça yüksek
olan uzun menzilli DKU’lar, ekseriyetle denizlere iliflkin
alaka ve menfaatleri, karasular›n›n çok ötesinde olan ge-
liflmifl ülkeler taraf›ndan tercih edilmektedirler.
‹kinci kategori içerisinde yer alanlar, orta menzilli uçaklar-
d›r. Özellikle So¤uk Savafl sonras› dönemde kullan›m› yay-
g›nlaflan bu platformlar, baflta bölgesel çat›flmalar ve asi-
metrik tehditlerle mücadele olmak üzere, günümüz donan-
ma operasyonlar›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flekilde ta-
sarlanm›fllard›r. Çok rollü yap›lar› ile hemen her görevi ic-
ra edebilen orta menzilli DKU’lar, karmafl›k silah ve sensör
sistemleri ile donat›lm›fl olmalar›na karfl›n, ilk al›m ve ba-
k›m-idame maliyetleri aç›s›ndan uzun menzilli uçaklardan
daha ekonomik olmalar› ile dikkat çekmektedirler.
Üçüncü kategoride yer alanlar ise, k›sa menzilli uçaklar-
d›r. A¤›rl›kl› olarak kara sular› ve k›ta sahanl›¤› gibi alan-
lar›n gözetlenmesi için kullan›lan bu platformlar›n en
önemli özellikleri ekonomik olmalar›d›r. Menzil ve tafl›ma
kapasitesi aç›s›ndan s›n›rl› imkânlara sahip olan bu uçak-
lar, genellikle savunma bütçeleri k›s›tl› ülkeler taraf›ndan

tercih edilmektedirler. Ancak ekonomik aç›dan geliflmifl
baz› ülkeler, bu uçaklar› uzun ve orta menzilli DKU’lar›
destelemek amac› ile de kullanabilmektedirler.

Meltem Rüzgâr›
Dünyan›n en önemli deniz ulaflt›rma yollar›n›n üzerinde ve
yak›n›nda bulunan Türkiye, uzun y›llar boyunca deniz ka-
rakol görevlerinde ABD ve Hollanda Deniz Kuvvetleri’nin
ihtiyaç fazlas› olarak envanter d›fl›na ç›kard›¤› S-2 Tracker
uçaklar›n› kullanm›flt›r. Bu uçaklar›n ekonomik ömürleri-
ni tamamlamalar› sonucu hizmet d›fl›na ç›kar›lmalar› ve
çevre denizlerde gerçek zamanl› taktik resmin oluflturul-
mas› için bafllat›lan Uzun Ufuk Projesi kapsam›nda aray›-
fla giren donanmam›z, 1998 y›l›nda ‹spanya’n›n CASA fir-
mas›ndan 9 adet CN-235 uça¤›n›n al›m›n› kararlaflt›rm›fl-
t›r. Meltem-1 olarak adland›r›lan proje kapsam›nda, Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤› 6 adet ve Sahil Güvenlik Komutan-
l›¤› da 3 adet uçak teslim alm›flt›r. Halen söz konusu uçak-
lara, Meltem-2 Projesi kapsam›nda tedarik edilen görev
ekipmanlar›n›n entegrasyonu yönünde çal›flmalar devam
etmektedir.
Türkiye öte yandan 2005 y›l›nda ‹talya’n›n Alenia Aeronautica
firmas›ndan 10 adet ATR-72 DKU’nun al›nmas›n› da kara-
ra ba¤lam›fl bulunmaktad›r. Meltem-3 Projesi kapsam›n-
da tedarik edilen bu uçaklar; menzil, havada kal›fl süresi
ve tafl›ma kapasitesi aç›s›ndan CN-235’lerden daha üstün
özelliklere sahiptirler. Normal teslimat takvimine göre,
ATR-72’lerin 2010 y›l›nda hizmete girmesi planlanmakta-
d›r. Ancak proje kapsam›nda birkaç y›ll›k bir gecikme ya-
flanmas› beklenmektedir.
Önümüzdeki dönemde ATR-72 ve CN-235 uçaklar›n›n tam
operasyonel hale gelmeleri ile birlikte, donanmam›z›n
modernizasyonu yönünde çok önemli bir kilometre tafl›
daha geçilmifl olacakt›r.

Amerikan Sahil Güvenlik
Teflkilat›’n›n HC-144A Ocean

Sentry’leri orta menzilli deniz
karakol uçaklar›na iyi bir 

örnek teflkil ediyor.
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Amerikan Donanmas›’n›n eskiyen P-2 Neptune DKU’la-
r›n›n yerini almak üzere gelifltirilen P-3 Orion, 1962 y›-

l›nda hizmete girmifltir. L-118 Electra uça¤›n›n gövdesi te-
mel al›narak tasarlanan P-3 Orion, aç›k denizlerde uzun
süreli görev uçufllar› yapabilecek imkan ve kabiliyetlere
sahiptir. Uça¤›n en dikkat çekici özelli¤i, 360 derece tara-
ma kabiliyetli uzun menzilli APS-115 radar›d›r. Bu radar
sayesinde uçak, çok say›da hedefi efl zamanl› olarak tespit
edebilir ve izleyebilir. Baflta ABD olmak üzere Almanya,
Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kore Cumhuriyeti, Hollan-
da, ‹ran, ‹spanya, Japonya, Kanada, Norveç, Pakistan, Por-
tekiz, fiili, Tayland, Tayvan, Yeni Zelanda ve Yunanistan ta-
raf›ndan kullan›lmaktad›r. Hizmete girdi¤i dönemden iti-
baren sürekli olarak modernize edilerek yeni teknolojiler-
le donat›lan uça¤›n en son modeli P-3C’dir. P-3C’nin daha

uzun y›llar Amerikan Do-
nanmas›’n›n deniz karakol
filosunun belkemi¤ini olufl-
turmas› beklenmektedir.
Ancak bu uçaklar›n ekono-
mik ömürlerinin sonuna
yaklaflt›¤›n› göz önüne alan
Amerikan Donanmas›, P-
3C’lerin yerini alacak P-8A
Poseidon uçaklar›n›n gelifl-
tirilme çal›flmalar›na da de-
vam etmektedir. Amerikan
Donanmas›, 2013 y›l› itiba-
riyle yeni uçaklar›n hizmete
girmeye bafllamas›yla bir-
likte, envanterinde yer alan 196 adet P-3C’yi kademeli ola-
rak hizmet d›fl›na ç›karaca¤›n› aç›klam›flt›r.

P3

Kullan›m ömürlerinin so-
nuna yaklaflan P-3C Ori-

on’lar› yeni nesil bir uçakla
de¤ifltirmek için 1997 y›l›nda
Çok Amaçl› Deniz Uça¤›
(Multi-mission Maritime Air-
craft / MMA) Projesini baflla-
tan Amerikan Donanmas›,
Haziran 2004’te Boeing fir-
mas›n›n P-8A Poseidon çö-
zümü üzerine karar k›ld›¤›n›
aç›klam›flt›r. Halihaz›rda ge-
lifltirilme çal›flmalar› devam
eden P-8A Poseidon, dünya-
n›n en çok üretilen ticari yol-
cu uça¤› olma unvan›n› elin-
de bulunduran Boeing 737
ailesinin, 737-800 modeli
üzerine flekillendirilmekte-
dir. Günümüz donanma ope-
rasyonlar›n›n de¤iflen ihti-
yaçlar›na uygun tasarlanan
ve genifl bir yelpazede yer
alan görevleri yerine getire-
bilecek geliflmifl silah ve
sensör sistemleri ile donat›l-
mas› planlanan uçak; aç›k

denizlere ilave olarak, k›y›
sular›nda da harekât icra
edebilecektir. Uça¤›n en dik-
kat çekici özelli¤i, Raytheon
firmas› taraf›ndan gelifltirilen
ve 360 derece tarama kabili-
yetine sahip olan uzun men-
zilli APY-10 radar›d›r. Ameri-
kan Donanmas›, bu uçaklar-
dan toplam 108 adet siparifl
etmifltir. Uçaklar›n 2013 y›l›
itibariyle teslim edilmeye

bafllan›lmas› planlanmakta-
d›r. Öte yandan uzun menzil-
li DKU aray›fl›nda olan Hin-
distan Donanmas› da Ocak
2009’da 8 adet P-8A Posei-
don siparifli vererek bu uçak-
lar›n ilk yabanc› müflterisi ol-
mufltur. Hindistan Donan-
mas›’n›n ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda baz› de¤ifliklikler yap›-
lacak uçaklar, P-8I olarak
adland›r›lm›flt›r.

P-8A

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

P-3C

Lockheed Martin / ABD

11

35,60 m

10,30 m

35,60 m

27.800 kg

64.400 kg

4 x Allison T56-A-15 

turboprop

760 km/sa

10.000 m

5900 km

9 ton: Güdümlü mermi,

havadan yere füze, roket, 

torpido, su alt› bombas› ve

deniz may›n›

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

P-8A

Boeing / ABD

9

39,47 m

12,83 m

35,72 m

62.730 kg

85.370 kg

2 x CFM International 

CFM-56-7B turbofan

907 km/sa

12.500 m
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‹lk olarak 1958 y›l›nda Amerikan Sahil Güvenlik
Teflkilat›’n›n envanterine giren HC-130B,

askeri nakliye
operasyonlar›nda kul-
lan›lmak üzere üretilen C-
130 Hercules uça¤› temel al›-
narak gelifltirilmifltir. De¤iflen
harekât ihtiyaçlar› kapsam›n-
da zaman içerisinde çeflitli
modernizasyonlardan geçen
uçak, günümüzde HC-130H
olarak hizmet vermektedir.
Halen Amerikan Sahil Güven-
lik Teflkilat›’n›n envanterinde
5 tanesi yedek olmak üzere,
toplam 27 adet HC-130H uça-
¤› bulunmaktad›r. Uzun men-
zilli uçufllarda kullan›lan bu

uçaklar, 5 ana üste konuflland›r›lm›fllard›r. Amerikan Sahil
Güvenlik Teflkilat›, 2001 y›l›nda yeni bir modernizasyon pro-
jesi bafllatm›flt›r. 2006 y›l› içerisinde ilk uça¤›n teslim edildi-
¤i projede, HC-130J ve HC-130H olmak üzere, iki farkl› kon-
figürasyonda toplam 22 adet uça¤›n hizmete girmesi plan-
lanmaktad›r. HC-130J modelinde uçak, A’dan Z’ye kapsaml›
bir modernizasyondan geçerken, HC-130H daha s›n›rl› bir
iyilefltirmeye tabi tutulmaktad›r. Günümüzde HC-130’lar;
ABD d›fl›nda Endonezya, Kanada, Malezya ve Portekiz Do-
nanmalar› taraf›ndan da kullan›lmaktad›r.

HC-130H

K›sa menzilli DKU’lar ara-
s›nda yer alan ve ilk ola-

rak 1981 y›l›nda hizmete gi-
ren bölgesel yolcu uça¤› Do-
228’in gövdesi temel al›na-
rak gelifltirilen uçak, kendi
s›n›f›ndaki en baflar›l› örnek-
lerdendir. Uça¤›n en önemli
özelliklerinden birisi, inifl-
kalk›fl için çok k›sa pistleri
de kullanabilmesidir. Eko-
nomik bölgeyi gözetleme,
kaçakç›l›k faaliyetlerini en-
gelleme, bal›kç›l›k sahalar›-
n› koruma, deniz kirlili¤i ile
mücadele gibi görevlerde

kullan›labilen uçak, askeri
literatürde kahverengi sular
olarak tabir edilen k›y› sula-
r›nda harekât icra edebile-
cek bir tasar›ma sahiptir. ‹lk
al›m ve bak›m-idame mas-
raflar› aç›s›ndan maliyet et-

kin bir platform olan Do-
228, genellikle savunma
bütçeleri k›s›tl› ülkeler tara-
f›nda tercih edilmifltir. An-
cak Almanya örne¤inde ol-
du¤u gibi, Do-228’leri uzun
menzilli DKU’lar›n› tamam-

lay›c› olarak kullanan ülke-
ler de bulunmaktad›r.

Do-228

Bölgesel yolcu uça¤› EMB-110 temel al›narak gelifltirilen
EMB-111 Bandeirante, sofistike ve pahal› DKU’lara karfl›

maliyet etkin bir alternatif olarak dikkat çekmektedir. Uçak, ya-
p›s› itibariyle a¤›rl›kl› olarak kara sular› ve k›ta sahanl›¤› gibi k›-
y›lara yak›n bölgelerin gözetlenmesinde kullan›lmaktad›r. Bu-
run k›sm›nda 140 derece tarama geniflli¤ine sahip APS-128 ra-

dar› bulunan uçak, gece yap›lan arama-kurtarma uçufllar› için
sa¤ kanad›nda 50 milyon mumluk bir projektör tafl›maktad›r.
EMB-111 bugüne kadar Angola, Brezilya, Gabon ve fiili taraf›n-
dan hizmete al›nm›flt›r. Arjantin Donanmas› ise Brezilya Hava
Kuvvetleri’nin P-95 olarak ad-
land›rd›¤› bu uçaklardan 2 ta-
nesini kiralayarak Falkland
Savafl› s›ras›nda kullanm›flt›r.

EMB-111

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

HC-130H

Lockheed Martin / ABD

10

29,80 m

11,66 m

40,40 m

32.600 kg

70.300 kg

4 x Allison T56-A-15 

turboprop

611 km/sa

10.000 m

8334 km

6 ton: Roket, torpido, su alt›

bombas› ve deniz may›n›

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

EMB-111

Embraer / Brezilya

5

15,10 m

4,90 m

15,95 m

3700 kg

7000 kg

2 x P&W Canada PT6A-34 

turboprop

380 km/sa

6000 m

3000 km

1 ton: Roket, torpido, 

su alt› bombas›

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

Do-228

DASA (bugün EADS) / Almanya

4

15,00 m

4,8 m

16,90 m

3000 kg

6400 kg

2 x Allied Signal TPE-331-5

turboprop

472 km/sa

8535 m

2445 km

500 kg: Roket ve 

su alt› bombas›
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Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilk
uzun menzilli DKU’su olan

Y-8X, 1980’li y›llar›n ortalar›n-
dan beri bu ülke donanmas›-
n›n envanterinde yer almakta-
d›r. Çin Ordusu’nda yayg›n bi-
çimde kullan›lan Y-8 nakliye
uça¤›n›n donanma operasyon-
lar› için modifiye edilmifl versi-

yonu olan Y-8X, sahip oldu¤u
geliflmifl sensör ve silah sis-
temleri ile dikkat çekmekte-
dir. Bu kapsamda, uça¤›n en
önemli özelliklerinden birisi,
360 derece tarama kabiliyeti-
ne sahip, uzun menzilli Litton
AN-APS-504(V)3 su üstü tara-
ma radar›d›r. Bat›l› istihbarat
servisleri, Çin Donanmas›’n›n
1990’l› y›llar›n sonlar›ndan be-

ri s›n›r sorunlar›n›n yafland›¤›
Do¤u Çin Denizi’nde, Y-8X’ler
ile keflif-istihbarat uçufllar›
gerçeklefltirdi¤ini rapor et-
mektedir. Bu uçaklardan baz›-
lar›na, elektronik sinyal ve ha-
berleflme tespit ve takip
(ELINT/SIGINT) amaçl› ilave
donan›mlar entegre edildi¤i
de belirtilmektedir. Kore
Cumhuriyeti ve Japon Hava

Kuvvetleri’ne ba¤l› av / önle-
me uçaklar›, hava sahalar›n›
ihlal eden Y-8X’ler için birçok
defa önleme uçufllar› gerçek-
lefltirmifltir.

Kullan›m ömürlerinin sonuna yaklaflan Amerikan yap›m› P-
2 Neptune DKU’lar›n› de¤ifltirmek isteyen baz› NATO ülke-

leri, 1956 y›l›nda yeni nesil bir uça¤›n gelifltirilmesi yönünde ifl
birli¤i yapmaya karar vermifltir. Bu kapsamda, 1958 y›l›nda
NATO taraf›ndan aç›lan uluslararas› ihaleyi kazanan SECBAT
konsorsiyumu, uça¤›n gelifltirilmesi iflini üstlenmifltir. Fran-
sa’n›n liderli¤inde kurulan SECBAT’ta; Breguet & Dassault-
Aviation (Fransa), Dornier & Siebel (Almanya), Fokker (Hollan-

da) ve SABCA, Fairey & Fabrique Nationale Herstal (Belçika)
firmalar› görev alm›flt›r. Konsorsiyuma 1968 y›l›nda Aeritalia
& Alfa-Romeo (‹talya)’da kat›lm›flt›r. ‹lk uçuflunu Ekim 1961’de
yapan Atlantic’in seri üretimine 1965’te bafllanm›flt›r. Uçak Al-
manya, Fransa, Hollanda, ‹talya ve Pakistan taraf›ndan hizme-
te al›nm›flt›r. Atlantic’i muadili di¤er uçaklardan ay›ran en
önemli özelli¤i, özel olarak
DKU olarak tasarlan›p üretil-
mesidir. Bafltan itibaren de-
niz karakol konseptine uygun
olarak keflif-istihbarat görev-
leri için tasarlanan gövde ya-
p›s›yla uçak, yaklafl›k 18 saat
havada kalabilmektedir.
Uçak, gövdenin ön taraf›n›n
alt›nda yer alan ve içeri çeki-
lebilen uzun menzilli Iguane
radar› ile donat›lm›flt›r. Fran-
sa, 1989 y›l›nda daha geliflmifl
sensör sistemleri ile donat›l-
m›fl Atlantic 2 modelini de
hizmete alm›flt›r.

Y-8X

Atlantic

Fokker 27 bölgesel yolcu
uça¤›n›n gövdesi temel

al›narak gelifltirilen F-27
Maritime, ilk uçuflunu fiubat
1976’da gerçeklefltirmifltir.
Temel olarak ekonomik böl-
gelerin gözetlenmesi ve
arama-kurtarma görevle-
rinde kullan›lmak üzere ta-
sarlanan uçak, gövdesinin
alt›na yerlefltirilmifl 360 de-
rece tarama kabiliyetli APS-
504 radar› sayesinde su üs-
tündeki tüm hareketleri
tespit ve izleme imkan›na

sahiptir. Uluslararas› sa-
vunma pazar›n›n ihtiyaçlar›-
n› analiz eden üretici firma
Fokker (bugün Stork Fokker
Aerospace), 1984 y›l›nda, F-
27 Maritime’›n daha gelifl-
mifl versiyonu olarak tan›m-

lanabilecek F-27 Maritime
Enforcer’› da ürün yelpaze-
sine eklemifltir. Bu uça¤›n
öncülünden en büyük fark›,
kanat altlar›nda bulunan
paylonlar›nda tafl›d›¤› silah
sistemleri ile su üstü ve su
alt› hedeflerine taarruz ede-
bilmesidir.

F-27 Maritime Enforcer

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

Atlantic 2

Dassault / Fransa

12

32,60 m

10,90 m

36,30 m

25.000 kg

46.500 kg

2 x TYNE MK21 turboprop

650 km/sa

9000 m

7700 km

3,5 ton: Güdümlü mermi,

roket, torpido, su alt› 

bombas› ve deniz may›n›

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

Y-8X

Shaanxi Aircraft / Çin

11

34,02 m

11,60 m

38,00 m

35.488 kg

61.000 kg

4 x WJ-6 turboprop

662 km/sa

10.400 m

5620 km

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

F-27 Maritime Enforcer

Stork Fokker Aerospace /

Hollanda

8

25,20 m

8,3 m

29,00 m

14.700 kg

21.500 kg

2 x P&W Canada PW125B 

turboprop

460 km/sa

9000 m

5000 km

3 ton: güdümlü mermi, roket,

torpido, su alt› bombas›, 

deniz may›n›
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Atlantik Okyanusu’nda ar-
tan Sovyet denizalt› tehdi-

dine yönelik olarak ‹ngiliz
Kraliyet Donanmas› taraf›n-
dan acil olarak al›nmas›na ka-
rar verilen Nimrod, dünyan›n
ilk jet motorlu yolcu uça¤› De
Havilland Comet temel al›na-
rak gelifltirilmifltir. Tasar›m
çal›flmalar› 1964’te bafllayan
uçak, 1969 y›l›nda hizmete
girmifltir. Uça¤›n en önemli
özellikleri, uzun menzili ve
yüksek tafl›ma kapasitesidir.
Burun k›sm›nda Thorn-EMI
Searchwater radar› bulunan
uçak, gece yap›lan arama-
kurtarma uçufllar› için sa¤ ka-
nad›nda 70 milyon mumluk
bir projektör tafl›maktad›r.
Nimrod, bugüne kadar sadece
‹ngiliz Kraliyet Donanmas›’n›n
envanterine girmifltir. Hizme-
te girdi¤i dönemden itibaren
sürekli modernize edilerek
güncelli¤i korunan uça¤›n en
son versiyonu, Nimrod MRA4
olarak adland›r›lmaktad›r.

Nimrod MRA4 Projesi, mevcut
uçaklardan 12 adedinin mo-
dernizasyonunu kapsamakta-
d›r. ‹lk uça¤›n bu y›l içerisinde
teslim edilmesinin öngörül-
dü¤ü proje; yafllanan gövde-
nin iyilefltirilmesi, daha gelifl-
mifl motor, sensör ve aviyonik
sistemlerinin entegrasyonu
ile taktik komuta sistemi gibi
yenilikleri içermektedir.

Kendini kan›tlam›fl Fokker
50 bölgesel yolcu uça¤›

üzerine flekillendirilen F-50
Maritime Enforcer Mk2, orta
menzilli DKU’lar s›n›f›nda yer
almaktad›r. Üretici firma Fok-
ker (bugün Stork Fokker Ae-
rospace)’in bir önceki modeli
F-27 Maritime Enforcer’dan
elde etti¤i deneyimler ›fl›¤›nda
gelifltirilen uçak, ilk uçuflunu
Aral›k 1992’de yapm›flt›r. Çok
rollü yap›s› ile dikkat çeken F-
50 Maritime Enforcer Mk2, su
üstü ve su alt› hedefleri tespit
etmek için geliflmifl sensör
sistemleri ile donat›lm›flt›r.
Bunlar içerisinde en dikkat

çekici olan, 360 derece tarama kabiliyetli APS-134 radar›d›r.
F-50 Maritime Enforcer Mk2, d›fl paylonlar›nda su üstü ve su
alt› hedeflere yönelik silah sistemleri de tafl›yabilmektedir.
Öte yandan üretici firma Fokker, ayn› uça¤›n su üstü gözet-
leme amaçl›, silahs›z F-50 Maritime Mk2 modelini de piya-
saya sürmüfltür.

F-50 Maritime Enforcer Mk2

Nimrod

Bölgesel yolcu uça¤› BN-
2 Piston Islander temel

al›narak gelifltirilen BN-2
Defender’›n deniz karakol
versiyonu olan Maritime
Defender, 1970’li y›llar›n
ortalar›nda hizmete girmifl-
tir. K›s›tl› menzil ve tafl›ma
kapasitesine karfl›n, kara
sular› ve k›ta sahanl›¤› gibi
bölgelerin gözetlenmesin-
de etkili bir çözüm olarak
dikkat çeken uçak, a¤›rl›kl›
olarak savunma bütçesi k›-
s›tl› ülkeler taraf›ndan ter-
cih edilmifltir. Bu tercihte,
uça¤›n ilk al›m ve bak›m-idame masraflar› aç›s›ndan ma-
liyet etkin bir platform olmas› baflat rol oynam›flt›r. ‹nifl-
kalk›fl için çok k›sa bir piste ihtiyaç duyan Maritime Defen-
der, düflük h›zlarda dengeli bir uçufl karakteristi¤i sergi-
lemektedir. Uça¤›n taarruz görevlerine yönelik kanat pay-
lonlar›nda silah sistemleri tafl›yabilmesi de art› bir özelli-
¤idir. Üretici firma Britten-Norman, seri üretime girdi¤i
dönemden itibaren BN-2 Defender’› sürekli olarak mo-
dernize etmifltir. Uça¤›n en son versiyonu, Defender 4000
ad›yla uluslararas› piyasalarda kendisine müflteri ara-
maktad›r.

Maritime Defender

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

Nimrod MRA4

BAE Systems / ‹ngiltere

10

38,60 m

9,45 m

38,70 m

46.500 kg

105.400 kg

4 x Rolls-Royce BR710 

turbofan

923 km/sa

12.800 m

11.000 km

6 ton: Güdümlü mermi,

k›z›lötesi güdümlü havadan

havaya füze, roket, torpido,

su alt› bombas› ve 

deniz may›n›

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

Maritime Defender

Britten-Norman / ‹ngiltere

4

12,20 m

4,3 m

16,15 m

2200 kg

3800 kg

2 x Allison 250-B17F 

turboprop

265 km/sa

5700 m

2700 km

500 kg: Roket, 

su alt› bombas›

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

F-50 Maritime Enforcer Mk2

Stork Fokker Aerospace /

Hollanda

8

25,20 m

8,3 m

29,00 m

13.915 kg

20.820 kg

2 x P&W Canada PW125B 

turboprop

8500 m

3 ton: güdümlü mermi, roket,

torpido, su alt› bombas›, 

deniz may›n›
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Hafif nakliye operasyonla-
r› için tasarlanan ve ha-

len çok say›da ülke taraf›n-

dan kullan›lan C-212 uça¤›
temel al›narak gelifltirilen C-
212 Patrullero, deniz kara-
kol görevlerine yönelik mali-
yeti etkin bir çözüm sun-
maktad›r. A¤›rl›kl› olarak ka-
ra sular› ve k›ta sahanl›¤›
bölgelerinde harekât icra
edecek flekilde tasarlanan
uçak, 8 saatlik devriye uçufl-
lar› gerçeklefltirebilmekte-
dir. Patrullero, gövde ve ka-
nad›n›n aerodinamik yap›s›
sayesinde düflük h›zlarda ol-
dukça dengeli bir uçufl ka-
rakteristi¤ine sahip bulun-
maktad›r. Ayn› flekilde uçak,
alçak irtifada üstün manevra
kabiliyeti ile de dikkat çek-
mektedir. Kullan›c›n›n ihti-

yaçlar›na göre farkl› sensör
sistemleri ile donat›labilen
Patrullero’nun, bu kapsam-
daki en önemli donan›m›
gövde alt›na entegre edilmifl
su üstü tarama radar›d›r. ‹lk
modelleri 270 derece tara-
ma yapabilen bu radar›n, son

yap›lan modifikasyonlarla
tarama alan› 360 dereceye
ç›kar›lm›flt›r. Patrullero,
güncel teknolojilerle düzenli
olarak modernize edilmek-
tedir. Uça¤›n en son versiyo-
nu, C-212-400 olarak adlan-
d›r›lmaktad›r.

C-212

De¤iflen harekat ihtiyaçlar›
paralelinde menzil, hava-

da kal›fl süresi ve tafl›ma ka-
pasitesi aç›s›ndan CN-235’ten
daha üstün bir platforma ihti-

yaç duyuldu¤unu de¤erlendi-
ren EADS CASA, bu uçak ile
birçok ortak alt sisteme sahip
olan CN-295 üzerinde çal›fl-
malara bafllam›flt›r. ‹lk uçuflu-
nu 1998 y›l›nda gerçeklefltiren
CN-295’in en büyük farklar›,

uzat›lm›fl gövdesi ve yeni mo-
torlar›d›r. Orta menzilli
DKU’lar aras›nda yer alan
uçak, CN-235’ten yüzde 50 da-
ha fazla tafl›ma kapasitesi ile
dikkat çekmektedir. Ayr›ca
havada kal›fl süresi, seyir h›z›
ve menzil aç›s›ndan da CN-
235’ten daha üstün özelliklere
sahip bulunmaktad›r. Uçak;
Birleflik Arap Emirlikleri, Ce-
zayir ve fiili Donanmalar› tara-
f›ndan tercih edilmifltir. Türk
Silahl› Kuvvetleri’nin Meltem-
3 Projesi’nde ise, ihaleyi kay-
betmifltir.

CN-295

Hafif nakliye operasyonlar›
için gelifltirilen CN-235’in

deniz karakol amaçl› modifiye
edilmifl versiyonu olan uçak,
kendi s›n›f›nda dünyada en
fazla tercih edilen platformlar
aras›nda yer almaktad›r.
Uçak, EADS CASA (‹spanya) ve
Dirgantra (Endonezya) firmalar› taraf›ndan üretilmektedir.
Farkl› aviyonik sistemlere sahip olan bu uçaklardan EADS CA-
SA’n›n CN-235 Persuader olarak adland›r›lan modeli, Northrop
Grumman APS-504 (V) 5 su üstü tarama radar› ile donat›lm›fl-
t›r. Dirgantra ise kullan›c›n›n tercihine göre; uça¤a BAE
Systems Seaspray 4000, Raytheon AN/APS-134 veya Thales
Ocean Master 100 su üstü tarama radarlar›ndan birisini enteg-
re etmektedir. Hâlihaz›rda birçok ülkede görev yapan uça¤› ter-
cih eden kullan›c›lardan birisi de Amerikan Sahil Güvenlik Tefl-
kilat›’d›r. Bu ülkede HC-144A Ocean Sentry olarak adland›r›lan
uçak, uzun menzilli HC-130J ve HC-130H’leri desteklemek üze-
re hizmete al›nm›flt›r. Hafif nakliye operasyonlar› için uzun y›l-

lard›r CN-235’leri kullanan
Türk Silahl› Kuvvetleri de, yeni
nesil DKU al›m›na yönelik
bafllat›lan Meltem-1 Projesin-
de CN-235’i seçmifltir. Bu
kapsamda, Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› için 6 adet deniz
karakol, Sahil Güvenlik Komutanl›¤› içinse 3 adet deniz gözetle-
me versiyonu olmak üzere 9 uçak tedarik edilmifltir. 1999-2003
y›llar› aras›nda TAI (bugün TUSAfi) taraf›ndan lisans alt›nda
üretilen bu uçaklara, görev ekipmanlar›n›n entegrasyonu yö-
nündeki çal›flmalar halen devam etmektedir.

CN-235

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

C-212

EADS-CASA / ‹spanya

7

16,15 m

6,55 m

20,27 m

4400 kg

8200 kg

2 x Allied Signal TPE 331-12

turboprop

370 km/sa

8000 m

1400 km

1 ton: Roket, torpido, 

su alt› bombas›, deniz may›n›

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

CN-235 

EADS-CASA / ‹spanya -

Dirgantra / Endonezya

8

21,40 m

8,2 m

25,82 m

8800 kg

16.500 kg

2 x GE/CT7-9 C3 turboprop

450 km/sa

8000 m

2000 km

1 ton: güdümlü mermi, 

roket, torpido, su alt› 

bombas›, deniz may›n›

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

CN-295

EADS-CASA / ‹spanya

10

24,45 m

12,46 m

25,81 m

11.400 kg

23.000 kg

2 x P&W Canada PW127G 

turboprop

480 km/sa

7500 m

2400 km

1 ton: güdümlü mermi, roket,

torpido, su alt› bombas›, 

deniz may›n›
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O rta menzilli DKU’lar s›n›f›nda yer alan ATR-42MP Sur-

veyor, turboprop motorlu bölgesel yolcu uça¤› ATR-42

temel al›narak gelifltirilmifltir. Çok rollü yap›s› ile dikkat

çeken uçak, So¤uk Savafl sonras› de¤iflen donanma ope-

rasyonlar›na uygun tasar›m› ile genifl

bir yelpazede yer alan görevleri icra

edebilmektedir. Havada uzun süre

kalabilecek flekilde tasarlanan

uçak, ana üsten yaklafl›k

400 km uzakl›kta 8

saatlik devriye

uçuflu gerçeklefltirebilmektedir. Uça¤›n tasar›m aç›s›ndan

bir di¤er öne ç›kan özelli¤i ise, düflük h›zlarda sahip oldu¤u

dengeli uçufl karakteristi¤idir. Kullan›c›n›n hareket ihtiyaç-

lar›na uygun ekipmanlar›n entegre edilebilece¤i esnek bir

gövde yap›s›-

na sahip olan

ATR-42MP Sur-

veyor, aralar›nda

su üstü tarama rada-

r›n›n da yer ald›¤›, ge-

liflmifl silah ve sensör sis-

temleri ile donat›labilmektedir. Hâlihaz›rda ‹talya taraf›n-

dan kullan›lan uçak, Libya ve Nijerya taraf›ndan da siparifl

edilmifltir.

ATR-42MP 

ATR-42MP Surveyor
DKU’nun bir üst versi-

yonu olan ve bu uçakla
büyük oranda ortak alt
sistemler tafl›yan ATR-
72MP, kendi s›n›f›ndaki en
geliflmifl platformlardan
biri olarak dikkat çekmek-
tedir. Orta menzilli
DKU’lar aras›nda yer alan
uçak; k›y› sular›nda oldu-
¤u kadar, aç›k deniz ko-
flullar›nda da genifl bir
yelpazede yer alan görev-
leri icra edebilmektedir.
CN-235’ten menzil, hava-
da kal›fl süresi ve tafl›ma
kapasitesi aç›s›ndan daha
üstün bir uça¤a ihtiyaç
duyan Türk Silahl› Kuvvet-
leri, “Deniz Gözetleme
Kabiliyetli Deniz Karakol
Uça¤› Projesi” (Meltem-3)
kapsam›nda, dünyada
ATR-72MP deniz karakol
uça¤›n› siparifl eden ilk
kullan›c› olmufltur. Üretici
firma Alenia Aeronautica
ile 218,6 milyon dolarl›k
bir sözleflme imzalayan
Türkiye, 10 adet ATR-
72MP al›m›n› karara ba¤-
lam›flt›r. Thales AMASCOS
görev sistemi baflta olmak
üzere; geliflmifl elektro-
nik, haberleflme, silah ve
sensör sistemleri ile do-
nat›lacak bu uçaklar›n
hizmete girmesiyle birlik-
te, Türk Donanmas›’n›n
operasyonel kabiliyetle-
rinde önemli bir art›fl ger-

çekleflecektir. Normal
teslimat takvimine göre,
uçaklar›n 2010 y›l› itiba-
riyle hizmete girmesi
planlanmaktad›r. Ancak
son al›nan bilgiler, projede
baz› gecikmelerin oldu¤u-
na iflaret etmektedir. Öte

yandan ‹talya, Aral›k 2008
tarihinde bu uçaklar› sipa-
rifl eden ikinci ülke olmufl-
tur. 4 uça¤› kapsayan pro-
jede, üretim band›ndan ç›-
kacak ilk uça¤›n 2012 y›l›
içerisinde teslim edilmesi
öngörülmektedir.

ATR-72MP

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

ATR-42MP

Alenia Aeronautica / ‹talya

22,70 m

7,6 m

24,60 m

18.600 kg

2 x P&W PW127E turboprop

520 km/sa

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

ATR-72MP 

Alenia Aeronautica / ‹talya

8

30,37 m

7,6 m

27,05 m

15.100 kg

22.500 kg

2 x P&W P127F turboprop
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‹lk uçuflunu Temmuz
1968’de yapan uçak, 1972

y›l›nda hizmete girmifltir. Tu-
95 stratejik bombard›man
uça¤›n›n gövdesi temel al›-
narak gelifltirilen Tu-142’nin
asli görevleri; keflif-istihba-
rat ve denizalt› savunma
harbidir. Uçak, gövde alt›na
entegre edilmifl Wet Eye ra-
dar› ile 360 derecelik tarama
yapabilmektedir. Uzun men-
zili ile dikkat çeken uçak,
kalk›fl yapt›¤› üsten 5000 km
uzakl›ktaki bir denizalt›ya ta-
arruz edip geri dönebilmek-
tedir. Bu yap›s›yla Tu-142,
So¤uk Savafl boyunca NA-
TO’nun çekindi¤i silah sis-
temleri aras›nda yer alm›fl-
t›r. NATO kod ad› Bear-F
olan ve hizmete girdi¤inden

beri yeni teknolojiler ›fl›¤›nda
düzenli olarak modernize
edilen uça¤›n, güncel tehdit-
lere karfl› etkinli¤inin devam
ettirilmesine önem verilmifl-
tir. Hâlihaz›rda Rusya tara-
f›ndan kullan›lan bu uçaklar-
dan, 8 tanesi Hindistan Do-
nanmas›’n›n envanterinde
yer almaktad›r.

Tu-142

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

Tu-142

Tupolev / Rusya

5

49,50 m

12,20 m

51,20 m

4 x Kouznetsov NK-12MV

925 km/sa

12.500 m

13.000 km

Amerikan Donanmas›’n›n bir yolcu uça¤›n› modifiye ede-
rek P-3 Orion’u üretmesini örnek alan Sovyet mühen-

disleri, dünyan›n pek çok ülkesi taraf›ndan kullan›lmakta
olan turboprop motorlu IL-18’leri temel alarak IL-38’i ge-
lifltirmifltir. ‹lk uçuflunu 1961 y›l›nda yapan uçak, 1968’de
hizmete girmifltir. Su üstü ve su alt› hedefleri tespit etmek
için dönemin geliflmifl sensör sistemleri ile donat›lm›fl
olan uça¤›n en dikkat çekici
özelli¤i, 360 derece tarama
olana¤›na sahip olan uzun
menzilli Wet Eye radar›d›r.
NATO kod ad› May olan IL-
38, Tu-142 Bear-F ile birlik-
te So¤uk Savafl y›llar›nda
Sovyetler Birli¤i’nin DKU fi-
losunun temel unsuru ol-
mufltur. Halen Rusya ve
Hindistan taraf›ndan kulla-
n›lmaya devam eden IL-
38’lerin, modernize edile-
rek hizmet sürelerinin uza-
t›lmas› yönünde çal›flmalar
devam etmektedir.

IL-38

Üretici

Mürettebat

Uzunluk

Yükseklik

Kanat Aç›kl›¤›

Bofl A¤›rl›¤›

Azami Kalk›fl A¤›rl›¤›

Motor

Azami H›z›

Servis Tavan›

Menzili

Silah Sistemleri

IL-38

Ilyushin / Rusya

12

39,40 m

10,20 m

37,30 m

36.000 kg

63.000 kg

4 x Ivchenko AI-20M 

turboprop

650 km/sa

9000 m

7500 km

5 ton: Roket, torpido, 

su alt› bombas›, deniz may›n›
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