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TEI ‹çin Beklenen ‹mzalar At›ld›: 
2035’e Kadar Yola GE ile Devam Edilecek
Ocak, havac›l›k sanayimiz ad›na bir dönüm noktas›n›n daha geride b›rak›ld›¤› bir ay oldu. 2005 y›l›nda
TAI’deki Lockheed Martin (yüzde 42) ve GE (yüzde 7) hisselerinin TUSAfi taraf›ndan sat›n al›nmas› ve
yabanc› ortaklar›n devre d›fl› b›rak›lmas›yla millilefltirilmesi sonras›nda, gözler, benzer flartlarda 
kurulan bir di¤er firmam›z olan TEI’ye çevrilmiflti.

TAI’nin millilefltirilmesinin hemen ard›ndan “Acaba TEI de millilefltirilecek mi?” fleklinde 
sorular sorulsa da gelen bilgiler, TAI’deki sürecin yaflanmayaca¤› ve ortakl›¤›n devam edece¤ine 
iflaret ediyordu. Ocak ay›n›n 29’unda at›lan imzalarla da beklenen oldu ve GE ile yola devam karar›
resmilefltirildi.

Hedef: Uçak Motoru Tasarlamak
GE ortakl›¤›n› bir 25 y›l daha, 2035 y›l›na kadar uzatan imzalar›n öncesinde yap›lan konuflmalarda,
TEI’nin gelecekte üstlenece¤i daha ileri teknolojik sorumluluklar çerçevesinde, yolunun çok aç›k 
oldu¤u vurguland›.

‹kinci ortakl›k anlaflmas›yla TEI, art›k tek bir motora ve bu motorun montaj ve testleri ile seçilmifl s›n›rl›
parçalar›n üretimine yönelik de¤il, genel manada tüm uçak motorlar›n›n araflt›rma, gelifltirme tasar›m
ve üretiminin yan› s›ra motor üretim, bak›m, onar›m ve yenileme faaliyetlerini de kapsayacak flekilde
daha genifl bir sorumluluk üstleniyor.

Ancak bizce, bu söylemlerin de ötesinde, TEI’nin, art›k bir uçak motoru tasarlayabilecek noktaya
eriflmeyi kendisine bir hedef olarak koydu¤unun en yetkili a¤›zlar taraf›ndan söylenmifl olmas›, 
çok daha önemli bir geliflmeydi. Hatta tarih bile verildi: 2015 y›l›ndan itibaren TEI, kendisinin tasarlad›¤›
bir uçak motorunu üretebilecek teknolojik kabiliyetleri kesinlikle kazanmay› hedefliyor.

Bu noktada biraz gerilere gitmekte yarar var… Hat›rl›yoruz da… ‹lk 25 y›l›n sonlar›na do¤ru, parça 
üretiminin ötesine geçmek ve Ar-Ge faaliyetlerini artt›rmaya ve tasar›m kabiliyetleri kazanmaya dönük
çal›flmalara dair baz› söylemler duymaya bafllasak da “TEI ne zaman bir uçak motoru tasarlayabilecek
noktaya eriflecek?” sorumuz hep mu¤lak yan›tlarla havada kal›rd›. Bir uçak motoru tasarlay›p 
üretebilecek kabiliyete eriflme hedefi bir türlü koyulam›yordu...

Gerekli ‹rade Ortaya Koyuldu
‹mza töreninin ard›ndan düzenlenen resepsiyonda görüfllerini sordu¤umuz yetkililerden ald›¤›m›z
cevaplar; net bir flekilde ortaya koyulan hedeflere dair cümlelerin, sadece bir söylem de¤iflikli¤inden
ibaret olmad›¤›n› ve kesinlikle bu flekilde alg›lanmamas› gerekti¤ini; bu hedeflere ulaflabilmek için
ihtiyaç duyulan iradenin de ortaya koyuldu¤una iflaret ediyor. Görüfllerini ald›¤›m›z yetkililerin hemen
hepsi ayn› noktada hemfikir görünüyor: Türk mühendisine güvenelim ve f›rsat tan›yal›m, o daha 
fazlas›n› da ortaya koyacakt›r.

F-16’lar›m›za güç veren F110 motorlar›n›n montaj› ve seçilmifl çok az say›daki parçalar›n›n üretimi 
ile faaliyetlerine bafllayan TEI’nin, ilk sat›fllar›n› gerçeklefltirdi¤i 1987 y›l›nda cirosu 3 milyon dolar
civar›ndayd› ve sadece F110 motoru için, sadece 12 parça üretiyordu. Bugün 33 farkl› askeri ve ticari
uçak motoru için yaklafl›k 600 farkl› parça üreten TEI’nin y›ll›k cirosu ise yaklafl›k 300 milyon dolar 
mertebesine ulaflt›. Geçti¤imiz 25 y›lda 100 kat büyüyen TEI’nin, gelecek 25 y›lda çok daha fazlas›n›
baflarmas›n› diliyoruz.

Savunma sektöründen güncel geliflmeler ve yeni makalelerimizle mart ay›nda yeniden 
birlikte olaca¤›z.

Ümit BAYRAKTAR       
Genel Yay›n Yönetmeni
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Günümüz dünyas›na
ekonomik olarak
a¤›rl›k koyman›n o

zorlu, tozlu-dikenli yollar›n›n
afl›ld›¤› ana nokta...
Sao Paulo, Brezilya’n›n 
Rio de Janeiro kadar
tan›nm›fl bir kenti de¤il. 
Ama bir dev... 20 milyona
varan nüfusuyla dünyan›n
say›l› metropollerinden biri.
Zaten “Sao Paolo
eyaletinde”, Brezilya’n›n
toplam 190 milyonluk
nüfusunun 42 milyonu
yafl›yor. Bu eyaleti Brezilya
ekonomisinden çekip
ç›kart›n, tek bafl›na bir yere
koydu¤unuzda, dünyan›n
47’nci ekonomisiyle
karfl›lafl›yorsunuz. Yeni
Zelanda’n›n önündedir,
dikkat edin...
Zaten Brezilya sizi, “uçsuz
bucaks›z rakamlar” ile
karfl›l›yor. Dünyan›n güney
yar› küresinde her geçen
gün biraz daha flekillenen 
bir “dev...” fiu anda dünyan›n
dokuzuncu ekonomisi,
2025’de ilk beflte olmas›
bekleniyor.
25 Mart Caddesi ise bu 
devin ekonomik yükselifl
serüveninin en önemli 
dönemeci. Ortalama 2 
milyon insan›n al›flverifl
etti¤i, her fleyin uygun 
fiyata bulundu¤u, sokak
sat›c›lar›yla dükkânlar›n
kucaklaflt›¤› bir kaotik
cadde...
Dünyan›n 11’inci büyük
ekonomisi olmay› baflarm›fl
Kore Cumhuriyeti’nin Nam
Dae Moon Caddesi de ayn›
görüntüler içinde. 
Orada farkl› bir tek unsur,
motosikletinin arkas›na 
dev gibi eflyalar› koyup
tafl›yabilen usta motor
sürücüleri.

Kendi Bafl›m›n
Çaresine Bakar›m…
Sao Paulo’da yay›n hayat›na
yeni bafllayan “Brasil
Economico” gazetesinin
Genel Yay›n Müdürü Ricardo
Galuppo’nun söyledikleri
sanki bana memleketimin

havalar›n› hat›rlat›yor:
“Burada yükselmekte olan
baflar› öyküsünün perde
arkas›nda ne devlet ne de
dev flirketler var. Burada,
eline geçen küçük bir paray›
sermaye yap›p kendisinin 
ve ailesinin yaflam›n› 
kazanmaya çal›flan o küçük
giriflimcilerin zorlu öyküsü
var. Brezilya halk›, kimseden
yard›m dilenmeden kendi
ticaretini kurmay›, kendi
iflletmesinin temelini atmay›
bilen bir halkt›r ve bugün
e¤er herkes bir Brezilya
gerçe¤inden söz ediyorsa,
bilin ki, bu, o 25 Mart
Caddesi’nin kendi halinde
insanlar›n›n eseridir...”

Galuppo’yu dinlerken, 
beynimin bir yerlerinde, 
k›t kaynaklar ile Anadolu’nun
sanayileflme mucizesini
gerçeklefltirmifl, memleketin
ihracat›n› art›rm›fl o
KOB‹’lerin görüntüleri...

Kararl› ‹nsanlar›n
Öyküsü
Ne demiflti bir baflka k›demli
meslektafl Samuel Koo,
Seul’de bulufltu¤umuzda:
“Kore Cumhuriyeti’nin
baflar›s›, sokakta
gördü¤ünüz o telafll› 
insanlar›n eseridir. Bir gün
bakt›k ve kaybedecek 
vaktimiz olmad›¤›n› anlad›k.
Çok çal›flt›k. Hala daha 

çok çal›fl›yoruz. Kuflaklara
uzanan büyük fedakârl›klar
yafland›. Sonunda Seul’u,
dünyan›n en temiz baflkenti
yapmay› baflard›k.
Yolsuzlukla mücadele
anlam›nda dünyan›n en
temiz flehri. ‹nsanlar›n
kararl›l›¤› bu temizlikle
birleflti ve Han nehri 
mucizesi dedi¤imiz bu
gerçek ortaya ç›kt›...”

Yükselen Bir Ülke:
Türkiye
Esas olan, Rucardo 
Galuppo ile Samuel Koo’nun
birbirlerinden binlerce 
kilometre uzakta ayn› 
noktada birleflmeleri:

Türkiye’ye Dönük
Manevralar
Ayn› gerçe¤i Seul’un Nam Dae Moon Caddesi’nde 
hissetmifltim, Sao Paulo’nun “25 Mart Caddesi”nde 
ete kemi¤e büründü... Yükselen uluslar›n bir yerlerinde
mutlaka böyle bir cadde var: Bizim, Tahtakale...
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

25 Mart Caddesi
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“Türkiye benzer bir
mucizenin ülkesi...”
Yolculuklar, bir noktay› 
kesin olarak kiflisel tarihimin
gündemine tafl›yor. Brezilya,
Kore Cumhuriyeti, Türkiye...
Ayn› yollardan geçerek
günümüz dünyas›na 
gölgelerinin vurmas›n›
sa¤lam›fl çok özel ülkeler.
Avrupa’n›n “yafllanm›fl”
sokaklar›, Rusya’n›n 
çürümeye aç›k yüzü, Çin 
ve Hindistan’›n yüksek ve
kalitesi sorgulanan nüfus
bask›lar› nedeniyle gelece¤e
dönük alarm iflaretleri
verdikleri bir dönemde 
“yükselen” üç ayr› ülkenin
portresinden söz ediyorum.

Ciddi Zaaflar
Sorunlar›n çözümünde 
küresel oyuncular›n önemi
büyük kuflkusuz. Ve bu 
oyuncular› da esas olarak
ekonomik güçleri belirliyor.
Rusya’n›n, son 10 y›la
damgas›n› vuran yüksek
petrol ve do¤al gaz fiyatlar›
nedeniyle giderek bir 
“petro-devlet” durumuna
gelmesi, kuzey komflumuzun
en önemli zaaflar›ndan biri
olarak adland›r›l›yor. 
Rusya, bu ekonomik
yap›s›yla, geçmiflin 
Sovyetler Birli¤i’nin çok
gerisinde bir küresel önem
sergiliyor kuflkusuz.
Çin’deki geliflmenin ise,
Amerikan uluslararas› 
sermayesinin kontrolü
alt›nda oldu¤u, Pekin’in
ancak, kendisine biçilen
elbise oran›nda bir varl›k

gösterebilece¤i kaydediliyor.
Hindistan ise her ne kadar
baz› güçler taraf›ndan
Asya’da özellikle Çin’i 
dengeleyecek ana unsur
olarak adland›r›lsa da
yaflamakta oldu¤u sosyal
sorunlar nedeniyle h›zl›
hareket kabiliyeti olmayan
bir “dev” olarak
adland›r›l›yor.
Brezilya, Kore Cumhuriyeti
ve Türkiye… Bu üç ülkenin
ana özellikleri son derece
dinamik nüfus yap›lar›na
sahip olmalar›, 
ekonomilerini geleneksel
kriz al›flkanl›klar›ndan 
kurtarmalar› ve istikrarl›
büyüme göstermeleri.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda bu 
üç devlete sadece Güney
Afrika Cumhuriyeti’nin
kat›labilece¤i ifade ediliyor.

Avrupa’n›n
Rahats›zl›¤›
2008 ile bafllayan ekonomik
kriz sonras›nda büyük h›zla
bünyesine ald›¤› Do¤u
Avrupa ülkelerinde son
derece ciddi hayal k›r›kl›klar›
yaflayan Avrupa Birli¤i’nin
Türkiye’nin sergiledi¤i
ekonomik güç karfl›s›nda
ciddi stratejik
de¤erlendirmeler yapt›¤› da
çok iyi biliniyor.
Hele, Polonya, Macaristan,
Çek Cumhuriyeti gibi 
“parlak ülkelerin”
sergiledikleri düflük 
performans, Yunanistan 
gibi “fl›mar›k çocuk” olarak
adland›r›lan köklü bir
Avrupal›’n›n yaflad›¤› 

a¤›r ekonomik çöküfl, bu
de¤erlendirmelerin 
rotas›n› da de¤ifltirmifl gibi.
Türkiye, Avrupa Birli¤i üyesi
olmadan, küresel ekonomik
kriz karfl›s›nda sa¤lam
durarak farkl› boyutta 
bir portre sergiledi. Ülkenin,
Balkanlar-Kafkasya-Orta
Do¤u üçgeninde güçlenen
diplomasi zemini de ayr› 
bir dikkat konusu.
Avrupa Birli¤i’nde Merkel 

ve Sarkozy ikilisinin, ‹srail’de
Lieberman gibi densizlerin
ve daha say›lamayacak
kadar çok “Türkiye tak›nt›l›
beynin” nereden beslendi¤ini
daha iyi anl›yorum.
Net gerçek: 21’inci yüzy›lda
kendi içimizle bo¤uflmaktan
kurtulur, rotam›z› do¤ru 
çizersek, bizi kimse tutamaz.
Bak›n bunu yapt›rmamak
için bafl›m›za ne çorap
örerler. Endifleliyim...

Korkular›m›z, Bugün ve Gelecek
Tart›flmalar›n tarihsel derinlikten yoksun bir zeminde sürüp gitmesi, öncelikle kurumlar› y›prat›yor. Sanki Türkiye, Avrupa’n›n göbe¤indeki
‹sviçre. Geçmiflinde hiç bir travma yaflanmad›, varl›¤›n› oluflturabilmek için büyük fedakarl›klar, inan›lmaz savafllar, hatta zaman zaman
Atatürk’ün kiflili¤inde flekillenen mucizeler yaflanmad›. Bir tak›m insanlar ve kurumlar kendi kiflisel tercihleriyle ülke siyasetinde “maraza”
ç›kartt›.
Hay›r. Türkiye, hiç bir zaman kolay ülke olmad›, özellikle geçmiflimizde ciddi ve hakl› korkular›m›z var. Düflünün, y›k›l›fl› bile 200 y›l sürmüfl
bir imparatorlu¤un mirasç›lar›y›z. Ama Balkan Harbi yenilgisinin patlak verdi¤i 1912 ile Cumhuriyet’in kuruldu¤u 1923 aras›ndaki 11 y›l bile
hepimiz aç›s›ndan çok önemli iflaretler ile dolu. 1912 yenilgisi, 1915 Çanakkale Harbi, 1918 yenilgisi, 1919 iflgali ve Kurtulufl Savafl›…
Devam›nda yeniden yükselifl...
Bir dönemin siyasal haf›zam›za hediye etti¤i korkulardan uzak durmam›z mümkün mü? So¤uk Savafl y›llar›nda patlak veren en ciddi 
Amerikan-Sovyet nükleer krizi olan 1962 Küba Krizi bile bizim üzerimizde flekillendi. Tam So¤uk Savafl bitti dedik, PKK terörü belas›yla
bo¤ufltuk, elebafl›n› NATO müttefikimiz bir ülkenin, Yunanistan’›n Nairobi büyükelçili¤inde bulduk!..
Türkiye, ne yaz›k ki 20’nci yüzy›l› korkular›yla yaflad›. Art›k tabii ki kurtulma zaman›d›r. Bu süreç devam etmektedir ama kurumlara dikkat!
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F-16’lar›m›z ‹çin Üçlü Uygulama Protokolü Devrede

HHO’dan Tasarla, Yap, Uçur

Türk Hava Kuvvetlerinin ana güç unsuru olan F-16 
savafl uçaklar›n›n hizmetlerine daha etkili ve daha 

uzun süre devam edebilmeleri için bafllat›lan F-16
Modernizasyonu Seri Montaj projesinde, Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤› (Hv.K.K.l›¤›), Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) ve Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi)
aras›nda, 1’inci Hava ‹kmal Bak›m Merkezi Komutanl›¤›nda 
modernize edilecek F-16’lara ve program kapsam›nda
Hv.K.K.l›¤› taraf›ndan verilecek servislere yönelik üçlü
uygulama protokolü, 19 Ocak 2010 tarihinde SSM’de
düzenlenen törenle imzaland›. A¤ustos 2009 tarihinde
yürürlü¤e giren program kapsam›nda düzenlenen 
3’lü protokol, SSM ad›na Müsteflar Murad Bayar,
Hv.K.K.l›¤› ad›na Pl. P. Bflk. Tümg. Yalç›n Ergül,
Hv.Loj.K.l›¤› ad›na Tu¤g. Muammer Akp›nar ve TUSAfi
ad›na da Genel Müdür Muharrem Dörtkafll› taraf›ndan
imzaland›. Peace Onyx (PO) III
program› kapsam›nda 
10 adet F-16’ya uygulanan ve
2011 y›l›nda uçak 
teslimatlar›na bafllanmas›n›n
hedeflendi¤i modernizasyon
çal›flmas›, Hv.K.K.l›¤›’n›n
envanterindeki 165 adet 
F-16’ya da seri olarak 

uygulanacak. Modernizasyon aflamas›na Ekim ay›nda
geçilmesi planlanan F-16 Modernizasyonu Seri Montaj 
Projesi çerçevesinde 149 adet uçak ana yüklenici TUSAfi’›n
tesislerinde modernize edilecekken kalan 16 adet uça¤›n
modernizasyonunu yine TUSAfi’›n deste¤iyle 1’inci Hava
‹kmal Bak›m Merkezi Komutanl›¤›’nda gerçeklefltirilecek.
Modüler görev bilgisayar›, geliflmifl radar, yeni elektronik
harp podu ve Sniper hedefleme podu gibi sistemlerin 
F-16’lar›m›za entegre edilece¤i proje kapsam›ndaki sanayi
kat›l›m› da yüzde 90 seviyelerinde olacak.

Özellikle mühendislik

ö¤rencilerinin dikkatini,

önemi gün geçtikçe artan

insans›z hava arac›

(‹HA)’lara çekmek için 

yurt d›fl›nda benzerleri

düzenlenen tasarla-yap-

uçur yar›flmalar›n›n bir

örne¤i, bu y›l Hava Harp

Okulu (HHO) Komutanl›¤›

taraf›ndan gerçeklefltirilecek.

1-2 May›s tarihlerinde

‹stanbul Hezarfen

Havaalan›’nda düzenlenecek

olan 1’inci Ulusal

Tasarla-Yap-Uçur

(TYU 2010) Yar›flmas›’na,

ö¤renci gruplar› ve amatör

havac›lar›n kat›lmas› 

bekleniyor. Çeflitli kurallar

çerçevesinde kendi

‹HA’lar›n› tasarlay›p 

üretecek olan kat›l›mc›lar,

sonras›nda da uçaklar›

radyo kontrollü olarak 

uçuracak ve önceden 

belirlenen görevleri yerine

getirecekler. Yurt d›fl›nda

çok say›da benzerine 

rastlayabilece¤imiz bu gibi

yar›flmalar sayesinde,

özgün tasar›mlar›n

yap›lmas›na imkân 

sa¤layacak platformlar›n

gelifltirilmesi, havac›l›kla

ilgili üniversite ve 

yüksek okullar, kurum

ve kurulufllar ile

havac›l›k merakl›lar›n›n

bir araya getirilmesi 

ve mühendislik 

ö¤rencilerine sahip

olduklar› teorik 

bilgileri pratik 

uygulamalarla 

pekifltirebilmeleri için

gerçek bir uçak

tasar›m-imalat imkân›

sunulmas› amaçlan›yor. 

Daha fazla bilgi için

www.hho.edu.tr/tyu2010
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Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›m›z›n

kabiliyetlerinin 
gelifltirilmesinde büyük
öneme sahip; GENES‹S,
Uzun Ufuk ve Yeni Tip
Karakol Botu gibi birçok
önemli projede etkin rol
alan YALTES, Savunma
Teknolojileri Mühendislik
A.fi. (STM) ile 23 Aral›k
2009’da, M‹LGEM projesine
yönelik bir anlaflma imzalad›.
2007 y›l›nda “Heybeliada 
(F-511)” için at›lan
imzalar›n devam›
niteli¤inde olan bu
anlaflmaya göre, M‹LGEM
projesi kapsam›nda
üretilen ilk korvet olan
“Heybeliada”da oldu¤u gibi,
2’nci korvet “Büyükada 
(F-512)”’nin Entegre
Platform Kontrol ve ‹zleme
Sistemi (EPK‹S) de YALTES
taraf›ndan üretilecek. 2011
y›l›n›n ortalar›nda montaj

aflamas›na gelinmesi 
planlanan EPK‹S projesi,
Geminin Elektriki Güç
Yönetim Sistemi, Yang›n
Alg›lama Sistemi, Kapal›
Devre Televizyon Sistemi,
Gemi Üzeri E¤itim Sistemi,
Hasar Kontrol Sistemi ve
Stabilite Sistemi gibi 
platform destek alt 
sistemlerinin kontrolünü 

ve izlenmesini sa¤layan
entegre bir sistem ile bu
sistemlerin e¤itimlerinin
gemi üzerinde yap›labilmesini
olanakl› k›lan bir Gemi
e¤itim Sistemi’nin üretimini
ve montaj›n› kaps›yor.
Deniz platformlar› için
komuta kontrol ve platform
yönetim sistemlerinin milli
olarak gelifltirilmesi

konusunda önemli ad›mlar
atan YALTES, geçti¤imiz
Aral›k ay›nda düzenledi¤i
“Askeri Gemilerde Entegre
Platform Kontrol ve Köprü
Üstü Sistemleri” bafll›kl›
endüstri gününde sahip
oldu¤u kabiliyetlerini
sergilemifl ve bu konudaki
yetkinli¤ini ilgilere 
göstermiflti.

YALTES “Büyükada”y› da ‹zleyecek
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Türk Savunma Sanayisi çevreleri kadar ülkemizdeki 
savunma ihalelerinde yer alan yabanc› firmalar taraf›ndan

da merakla beklenen Savunma Sanayii ‹cra Komitesi 
(SS‹K), gündem maddelerini görüflmek amac›yla 
6 Ocak 2010 tarihinde topland›. Baz› projelerde nihai karara
var›l›p baz› konularda da gelece¤e yönelik önemli ad›mlar›n
at›ld›¤› toplant›dan, bu SS‹K’de sonuçlanmas› beklenen
Genel Maksat Helikopter Tedarik Projesi’ne yönelik ise 
bir karar ç›kmad›. Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an,
Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤ ve Milli
Savunma Bakan› Vecdi Gönül’ün kat›l›m› ile toplanan
SS‹K’de, de¤erlendirme çal›flmalar› tamamlanan projelerde
yüklenici firmalar ile sözleflme imzalamak üzere Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) yetkili k›l›nd›. Bu çerçevede;

1Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n 2 adet taktik 
insans›z hava arac› sistem ihtiyac›n› karfl›lamak üzere

3’üncü Paket ‹nsans›z Hava Arac› Projesi’nde al›nan 
tekliflerin de¤erlendirme çal›flmalar› sonucunda; 
KaleKal›p / Baykar Makina Ortak Giriflimi ile sözleflme
görüflmelerine bafllanmas›na,

2Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n taktik insans›z hava arac›
ihtiyaçlar› çerçevesinde katapult ile at›labilen 1 adet 

sistemin Vestel Savunma Sanayi A.fi. taraf›ndan gelifltirilmesi
için sözleflme görüflmelerine bafllanmas›na,

3Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n 2 adet amfibi gemi 
(LST) ihtiyac›n› karfl›lamak üzere bafllat›lan proje 

kapsam›nda al›nan tekliflerin de¤erlendirme çal›flmalar›
sonucunda; Anadolu Deniz ‹nflaat K›zaklar› Sanayi ve 
Ticaret A.fi. – Alyans A.fi. Ortak Giriflimi ile sözleflme
görüflmelerine bafllanmas›na,

4Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n T-38 Tekamül E¤itim
Uça¤› Aviyonik Modernizasyonu Projesi kapsam›nda, 

110 adete kadar (55 uçakl›k) f›rlatma sandalyelerinin
tedarikine yönelik al›nan teklifin de¤erlendirme çal›flmalar›
sonucunda; Martin Baker firmas› ile sözleflme 
görüflmelerine bafllanmas›na,

5Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n 35 mm Oerlikon hava
savunma silah sistemlerinin modernizasyonu ve

parçac›kl› mühimmat ihtiyac›n› karfl›lamak üzere bafllat›lan
proje kapsam›nda al›nan tasar›m ve gelifltirme dönemi
(Dönem-1) teklifinin de¤erlendirme çal›flmalar› sonucunda;
ASELSAN A.fi. ile sözleflme görüflmelerine bafllanmas›na,

6Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n yeni ana silah 
sistemlerine ait bilgi sistemlerinin Hava Kuvvetleri 

Bilgi Sistemi (HVBS) ile bütünleflmesi ihtiyac›n›n 
karfl›lanmas› maksad›yla bafllat›lan proje kapsam›nda al›nan
teklifin de¤erlendirme çal›flmalar› sonucunda; 
HAVELSAN A.fi. ile sözleflme görüflmelerine bafllanmas›na,

7Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n 1 adet kimyasal, 
biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) mobil arazi 

laboratuvar› ihtiyac›n› karfl›lamak üzere bafllat›lan proje 
kapsam›nda al›nan tekliflerin de¤erlendirme çal›flmalar›
sonucunda; Indra Sistemas firmas› ile yerli imkânlar›n 
kullan›m›n› öngörecek flekilde sözleflme görüflmelerine
bafllanmas›na karar verildi.
SS‹K, bu toplant›s›nda ayr›ca, SSM taraf›ndan yürütülen
çeflitli projeler kapsam›nda oluflan ihtiyaçlar›n giderilmesi
maksad›yla muhtelif sözleflme de¤ifliklikleri yap›lmas› ve
kaynak tahsisi konular›nda SSM’yi yetkilendirdi.
SS‹K’de yukar›dakilere ek olarak, TSK’n›n geliflen 
ihtiyaçlar› çerçevesinde;
a. Keflif Gözetleme Uydu Sistemi (GÖKTÜRK-3),
b. TSK Ku Band Uydu Muhabere Sistemi,
c. Z›rhl› Araç Mürettebat› Kompozit Bafll›¤›,
d. A¤ Yetenekli ve Çok Sensörlü Sualt› Keflif Sistemi (AHTAPOT),
e. Hedef Uçak (Dron) Tedariki,
f. Tek er taraf›ndan kullan›lan orta menzilli at-unut tipi

tanksavar silah› projelerinin bafllat›lmas›na karar verildi.
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SS‹K Yine 
Yerli Sanayinin Yan›nda
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M‹LGEM’in Helikopterlerini Curtiss-Wright ‹ndirecek

‹lk insanl› uçuflu 
gerçeklefltiren Wright

Kardefller’in de kurucular›
aras›nda yer ald›¤› 
Curtiss-Wright’a ba¤l›
kurulufllardan biri olan
Curtiss-Wright Flow
Control, M‹LGEM projesi
kapsam›nda Savunma
Teknolojileri Mühendislik
ve Ticaret A.fi. (STM) ile 
bir anlaflma imzalad›.
Ayr›nt›lar› 12 Ocak’ta
aç›klanan anlaflmayla
Curtiss-Wright, M‹LGEM
projesinin 2’nci korveti olan
TCG Büyükada için ASIST
helikopter inifl ve kalk›fl
sistemini sa¤layacak.

Helikopterlerin TCG
Büyükada’n›n güvertesine
güvenli bir flekilde inifl ve
kalk›fl yapabilmeleri için
tedarik edilecek sistemin
ilk teslimatlar›, yine
Curtiss-Wright
firmalar›ndan olan INDAL

Technologies taraf›ndan bu
y›l›n sonlar›nda bafllayacak.
Türk Deniz Kuvvetlerinin
envanterindeki S-70B
Seahawk helikopterleri 
için gelifltirilen ASIST 
sistemi, helikopterlerin,
gece-gündüz flartlar› ile

zorlu hava ve deniz
koflullar›nda güverteye 
inifl yapabilmesini sa¤l›yor.
Gemi mürettebat›n›n
yard›m›na ihtiyaç duymadan
çal›flabilen sistem,
helikopterin inifli esnas›nda
helikopter üzerindeki 
elektronik sistemlerle 
irtibata geçerek
helikopterin inifl yapaca¤›
do¤rultuyu belirliyor. ‹niflin
tamamlanmas›n›n ard›ndan
güvertede helikopterin
alt›nda yer alan rayl› sistem
ile helikopter birbirine
ba¤lan›yor ve ard›ndan da
yine ayn› sistem vas›tas›yla
hangara çekiliyor.

Yurt içinde ve yurt d›fl›nda

çal›flt›klar› kurumlarda

söz sahibi vatandafllar›m›z

aras›nda iliflki kurmak ve

mevcut iliflkileri

güçlendirmek, bu sayede de

Türkiye’nin Ar-Ge ve 

yenilikçilik odakl› tasar›m

ve üretime yönelerek

teknolojiye yön veren ülkeler

aras›nda yer almas›na katk›

sa¤lamak amac›yla kurulan

S‹NERJ‹TÜRK Etkin ‹fl ve

Güç Birli¤i Platformu, 

25-28 fiubat tarihlerinde

Türk Savunma Sanayisi’nin

önde gelen isimlerini bir

araya getirecek. Antalya

Mardan Palace’ta 

düzenlenecek

S‹NERJ‹TÜRK SAVUNMA’10

etkinli¤ine, Milli Savunma

Bakan› Vecdi Gönül ve

Savunma Sanayii Müsteflar›

Murad Bayar’›n yan› s›ra 

Türk Silahl› Kuvvetlerini

Güçlendirme Vakf›’n›n, Türk

Savunma Sanayisi’nin önde

gelen kurulufllar›n›n, çeflitli

sivil toplum kurulufllar›n›n

ve özel sektör firmalar›n›n

üst düzey yöneticileri

kat›l›m gösterecek. 

‹lki 2008 y›l›nda yine

Antalya’da gerçeklefltirilen

etkinlikte, “Savunma

Sanayisi ‹fl Birli¤inde

Neredeyiz?”, “Nas›l ‹fl

Birli¤i: Teknoloji Üreten

Türkiye ‹çin Hedef

Alanlar”ve “Savunma

Sanayisinde Ar-Ge ve

Teknoparklar: Sorunlar,

Çözüm Önerileri” gibi 

konularda panellere yer

verilmiflti. Kat›l›m›n oldukça

yüksek oldu¤u 2008’deki

etkinli¤i geride b›rakmas› 

beklenen S‹NERJ‹TÜRK

SAVUNMA’10’a, flu ana

kadar gelen talepler

de¤erlendirildi¤inde, hem

yurt içi hem de yurt

d›fl›ndan çok daha fazla

say›da üst düzey yönetici ve

akademisyenin kat›lmas›

bekleniyor.

Finmeccanica çat›s› alt›nda bulunan ve 20 y›l› aflk›n süredir
Türkiye’de çal›flmalar›n› sürdüren SELEX Komünikasyon

A.fi., Ocak ay› itibariyle yeni genel müdürü Stefano Celsini ile
tan›flt›. Elektronik mühendisi olan ve kariyerine 1979 y›l›nda
International Consulting Engineering’in ‹ran ofisinde tasar›m
mühendisi olarak bafllayan Stefano Celsini, 1993-2006 y›llar›
aras›nda Ericsson Nijerya, Bolivya, Türkiye ve Filipinler’de
genel müdür olarak görev yapt›. 2006 y›l›nda yine
Finmeccanica flirketlerinden, ana grup firmas› SELEX
Communications’›n Sat›fl Direktörü ve Afrika Bölgesi
Baflkanl›¤›’na getirilen, 2008’in Nisan ay›nda da Türkiye Pazar›
Baflkanl›¤› ve Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevlerini üstlenen
Celsini, bundan sonraki süreçte halihaz›rdaki iki farkl›
görevinin yan›nda SELEX Komünikasyon A.fi. Genel Müdürlü¤ü
görevini de yerine getirecek. Yaklafl›k bir as›rl›k tecrübesiyle
taktik ve stratejik muhabere, deniz muhabere sistemleri, 
aviyonik sistemler, komünikasyon ve güvenlik alanlar›nda
faaliyet gösteren SELEX Communications, TETRA, GSM-R,
ATC ve Genifl Alan Kapsama Çözümleri ile askeri ve sivil 
alandaki müflterilerinin güvenli ve kritik haberleflme
ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor.

S‹NERJ‹TÜRK,
Savunman›n Devlerini
Antalya’da Buluflturuyor

SELEX Komünikasyon’a
Yeni Genel Müdür
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Üniversite - Sanayi
‹flbirli¤i Merkezleri

Platformu (ÜS‹MP), 
her y›l düzenledi¤i 
Üniversite - Sanayi ‹flbirli¤i
Ulusal Kongresi
öncesinde, bilim ve
teknoloji konular›na 
yönelik çal›flmalar yürüten
ö¤renci topluluklar› 
temsilcilerini, 
Üniversite - Sanayi ‹flbirli¤i
Ö¤renci Kurultay›’nda 
bir araya getirdi. 3-4-5
fiubat tarihlerinde Orta
Do¤u Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde
gerçeklefltirilen etkinlik,
ODTÜ Makina ve 
‹novasyon Toplulu¤u 
ile ODTÜ Toplum ve 
Bilim Merkezi’nin 
sorumlulu¤unda 
gerçeklefltirildi. Ülkemizin
çeflitli üniversitelerinden
26 ö¤renci toplulu¤unun
kat›ld›¤› etkinli¤e, 
‹stanbul Teknik 
Üniversitesi (‹TÜ) Savunma
Teknolojileri Kulübü
(SAVTEK) ö¤rencileri de 
bu konuda yürüttükleri

çal›flmalar› paylaflmak
amac›yla kat›l›m gösterdi.
Etkinli¤in ilk gününde
ÜS‹MP Baflkan› Prof. 
Dr. Hamit Serbest’in
kurultay›n aç›l›fl
konuflmas›n› yapmas›n›n
ard›ndan Anadolu 
Üniversitesi, At›l›m 
Üniversitesi, Bilkent
Üniversitesi, Çanakkale 
18 Mart Üniversitesi,
Çankaya Üniversitesi,
Çukurova Üniversitesi, 

Ege Üniversitesi, Gazi
Üniversitesi, Gebze 
Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, ‹TÜ,
Kocaeli Üniversitesi, 
Ni¤de Üniversitesi, ODTÜ,
TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi
(ETÜ), Uluda¤ Üniversitesi
ve Y›ld›z Teknik 
Üniversitesi (YTÜ)’de
faaliyet gösteren ö¤renci
kulüplerinin temsilcileri de
“Üniversite - Sanayi

‹flbirli¤i” bafll›¤› alt›nda
haz›rlad›klar› sunumlar›
kat›l›mc›larla paylaflt›.
Ford, Teknodrom, TOFAfi
ve Türk Traktör firmalar›n›n
sponsorlu¤unda 
gerçekleflen etkinlikte,
ayr›ca ö¤renci 
topluluklar›n›n
gerçeklefltirdi¤i 
sunumlara yönelik olarak
Ulusal Kongre’de 
sunulmak üzere bir 
bildiri haz›rland›.

Ö¤renciler Üniversite - Sanayi ‹fl Birli¤ini Tart›flt›

©
M

S
I

D
ergisi





SAVUNMA
HABER

14

Military Science & Intelligence / MSI - fiubat 2010 www.milscint.com

Y ›ld›z Teknik Üniversitesi (YTÜ) Makine Fakültesi

Dekanl›¤› ve Makina Teknolojileri Kulübü (MAKTEK)

aras›ndaki baflar›l› ifl birli¤i sonucunda ilki geçti¤imiz 

y›l düzenlenen YTÜ Savunma Sanayii Günleri (SSG) 

etkinli¤inin ikincisi, 1-2 Mart tarihlerinde, YTÜ Befliktafl

Yerleflkesi Oditoryum ve Sergi Salonu’nda 

gerçeklefltirilecek. Üniversite ö¤rencilerinin savunma

sanayisinin bugünü ve yar›n›, yürütülen Ar-Ge çal›flmalar›,

milli olarak gelifltirilen özgün sistemler ve savunma 

sanayisinin ihtiyaç duydu¤u mühendis profili hakk›nda bilgi

edinmelerinin ve geleceklerini de buna göre 

flekillendirmelerinin amaçland›¤› etkinlikte, Türk Savunma

Sanayisi’nin öncü kurum ve kurulufllar›ndan yetkililer ile

ö¤renciler bir araya gelecek. Türk Savunma Sanayisi’nde

yürütülen ve gelecekte yürütülmesi planlanan çeflitli 

projelerin de sunulaca¤› etkinlik boyunca kat›l›mc›lar, milli

olarak gelifltirilen savunma ürünlerinin yer alaca¤› sergi

bölümünü de gezebilecek. Bilgi için: www.ytussg.com

Türk Savunma Sanayisi YTÜ’de Bulufluyor

Orta Do¤u Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) ve

ODTÜ Teknokent ifl birli¤iyle
Elginkan Vakf› ana 
sponsorlu¤unda 
gerçeklefltirilen Yeni Fikirler
Yeni ‹fller (YFY‹) Yar›flmas›,
bu y›l da giriflimci 
ö¤rencilerin hayallerini 
gerçeklefltirmelerine 
yard›mc› olacak. Teknolojiyi
temel alan bir ifl fikrine sahip

giriflimci ö¤renciler, YFY‹
2010 kapsam›nda 75.000 TL
de¤erindeki “Elginkan Vakf›
Teknoloji Ödülü”, 50.000 TL
de¤erindeki “Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› Özel Ödülü” ve
25.000 TL de¤erindeki 
“OST‹M Özel Sanayi Ödülü”
için yar›flacak. Bu y›l itibari
ile Türk Telekom’un katk›lar›
ile “Telekomünikasyon Özel
Ödülü” adl› yeni bir kategorinin

de eklendi¤i yar›flmada 
baflar›l› olan ö¤renciler, 
ODTÜ Teknokent’te 3 y›l 
süreyle ücretsiz ofis alan›,
ifl plan› ve giriflimcilik 
kurslar›, uluslararas› fuar
kat›l›mlar›, hukuki ve 
teknolojik dan›flmanl›k 
hizmetleri gibi pek çok 
olanaktan yararlanabilecek.
YFY‹’de önceki y›llarda finale
kalan 10 grup bugün ODTÜ

Teknokent’te baflar›l› 
flirketler olarak faaliyet 
gösterirken yeni giriflimci 
ö¤renciler de bu y›lki 
yar›flmaya 15 fiubat-9 Mart
2010 tarihleri aras›nda
www.yfyi.info adresinden 
kay›t yapt›rabilecek ve proje
teklifi gönderebilecek.

Yeni Fikirler Yeni ‹fller Yar›flmas›
Giriflimci Ö¤renciler Ar›yor



Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin kulland›¤›

ya da gelecekte kullanaca¤›
birçok hava arac›n›n
simülatör sistemlerinin
alt›na ad›n› yazd›ran
HAVELSAN ile Türkiye’nin
Bar›fl Kartal› Havadan
Erken ‹hbar ve Kontrol
(H‹K) Uça¤› program›n›n
ana yüklenicisi Boeing, 
1 fiubat’ta yap›lan aç›klamayla, Bar›fl Kartal› program› kapsam›nda 
Görev Simülatörü ve Görev Destek Merkezi donan›m›n›n kurulumunun
tamamland›¤›n› duyurdu. Kurulumlar› Konya’daki Bar›fl Kartal› Yer Destek
Merkezi’nde yap›lan bu donan›mlardan Görev Simülatörü, 10 görev konsolu,
e¤itmen operatör istasyonlar› ve uça¤›n malzeme raflar›n›n montaj›ndan
olufluyor ve mürettebat›n e¤itim maliyetlerini en aza indirgiyor. Görev 
planlama, uçufl planlama ve tekrar terminalleri ile elektronik destek
önlemleri ifl istasyonlar›ndan oluflan Görev Destek Merkezi, görev 
yaz›l›m›n›n uça¤›na yüklenmesini ve tamamlanan görevlerin ard›ndan 
ilk veri analizlerinin yap›lmas›n› sa¤l›yor.
Boeing Bar›fl Kartal› Program Müdürü Mark Ellis, “Bu kurulumlar 
program için at›lan önemli bir ad›md›r ve hem donan›m ve yaz›l›m›n resmi
entegrasyonu hem de 2010 ilkbahar›ndaki gelifltirme testi ve de¤erlendirme
için bir zemin oluflturmaktad›r. Konya’daki üste Türk Hava Kuvvetlerinin 
bize sa¤lad›¤› önemli ifl birli¤i ve destekten memnuniyet duyuyoruz. Ayn›
flekilde, HAVELSAN, bizimle birlikte bu iki karmafl›k tasar›m ve kurulum
görevinin yerine getirildi¤i 15 ay boyunca üstün yetene¤ini, konsantrasyonunu
ve isteklili¤ini göstermifltir” dedi. HAVELSAN Bar›fl Kartal› Program Müdürü
Buyurman Baykal ise “Boeing, bu önemli dönüm noktas›n›n gerçekleflmesinde
bizimle eflsiz bir ifl birli¤i gerçeklefltirmifltir. HAVELSAN, havadan erken 
uyar› ve kontrol alan›ndaki uzmanl›¤›n› göstermeye devam edecektir” dedi.
Donan›m ve yaz›l›m›n›n resmi entegrasyonu ile bahar aylar›nda yap›lacak 
olan gelifltirme testi ve de¤erlendirme çal›flmalar› için zemin oluflturan bu
kurulumun ard›ndan ise yine bu y›l içerisinde, üçüncü alt sistem olan 
Yaz›l›m Destek Merkezi’nin kurulumu tamamlanacak. Konya’da kurulup
yaz›l›m testleri ve yükseltmeleri için kullan›lacak olan bu merkez, canl›
iletiflim kabiliyeti sayesinde H‹K uçaklar› ile etkileflim içinde olacak.

www.savunmahaber.com
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Boeing ve HAVELSAN, 
Bar›fl Kartal›’n›n Simülatör 
ve Donan›m Deste¤i Kurulumunu
Tamamlad›
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Taliban sald›r›lar›na eskisinden daha fazla maruz kalan ve
kay›plar› giderek artan koalisyon askerleri, Afganistan’daki

görevlerini eskisinden daha etkili ve güçlü silahlarla yerine
getirmeye bafllad›lar. Afganistan’da zor günler yaflayan 
koalisyon unsurlar›ndan biri olan ‹ngiliz Ordusu da sat›n ald›¤›
yeni piyade tüfekleriyle askerlerini daha etkili k›lmay›
amaçl›yor. Yaklafl›k 20 y›ld›r 5,56 mm’lik SA80 piyade 
tüfeklerini kullanan ‹ngiliz Ordusunun, bu kadar uzun bir
aradan sonra gelene¤ini bozup tercihini farkl› yönde, hem de
7,62 mm’lik bir piyade tüfe¤inden yana kullanmas› ise ak›llara
“Afganistan’da flartlar daha da m› kötüye gidecek?” sorusunu
getiriyor.‹ngiliz Ordusunun Afganistan’da bundan sonra yeni
piyade tüfekleriyle görev yapaca¤›n› duyuran haber, 

18 Ocak’ta ‹ngiliz Savunma
Bakanl›¤›’ndan geldi.

Yaklafl›k 2,4 milyon
dolarl›k anlaflma 
kapsam›nda tedarik

edilecek 400 adedin üzerindeki
L129A1 Sharpshooter piyade
tüfe¤i, ‹ngilizlerin
geçmiflte kulland›¤› 
5,56 mm’lik 
tüfeklerin taht›n› 
sallayacak. Türk
Silahl› Kuvvetlerinin
de modern piyade
tüfe¤i ihalesinde tercih
etti¤i gibi 7,62 mm’lik
mühimmat ateflleyen
L129A1 Sharpshooter, bu
yap›s›yla SA80’e oranla daha
uzun menzilde ve daha etkili bir 
kullan›m sunacak. SA80’e k›yasla çok daha hassas at›fllar
yapabilen yar› otomatik L129A1 Sharpshooter, ‹ngiliz 
askerlerinin hâlihaz›rda kulland›¤› tüfeklerin etkili oldu¤u
menzili de daha yukar›lara tafl›yaca¤›ndan, operasyonlarda 
en ön saflarda kullan›lacak. Bu sayede görece uzak 
noktalarda mevzilenmifl olan Taliban militanlar›n›n 
oluflturaca¤› tehdidin de en aza indirgenmesi hedefleniyor. 
Bu ay içerisinde piyadelerin silaha uyumu için e¤itimlere

bafllan›rken tüfeklerin teslimatlar› da önümüzdeki birkaç ay
içerisinde tamamlanacak. 20 mühimmatl›k bir flarjörü
bulunan L129A1 Sharpshooter yar› otomatik piyade
tüfe¤i, Afganistan’da halen kullan›mda olan 
5,56 mm’lik SA80A2, 5,56 ve 7,62 mm’lik makineli

tüfekler, 8,59 mm’lik keskin
niflanc› tüfekleri gibi çeflitli

silahlarla birlikte kullan›lacak. 945 mm
uzunlu¤unda olan gaz geri tepmeli L129A1

Sharpshooter’›n a¤›rl›¤› ise yaklafl›k 5 kg. 

Belçika Ordusunun

19’uncu yüzy›l›n 

sonlar›ndaki yüksek 

miktardaki tüfek ihtiyac›na

cevap vermek amac›yla

kurulan, bugün ise üretti¤i

çeflitli tip ve boyuttaki 

namlulu silahlar ve 

mühimmatlarla birçok

ordunun envanterine ad›n›

yazd›ran FN Herstal,

Asya’n›n en önemli

havac›l›k firmalar›ndan biri

haline gelen Koreli Korean

Aerospace Industries (KAI)

ile Ocak ay›nda anlaflma

masas›na oturdu. Kore

Cumhuriyeti’nin K0-1 

program› kapsam›nda

imzalanan, ancak miktar 

ve maliyet gibi ayr›nt›lar›

aç›klanmayan anlaflmayla

KAI, gelifltirdi¤i hava

araçlar›na monte etmek

üzere HMP250 podlar›ndan

siparifl etti. Genel olarak

helikopterlerde kullan›lan

HMP250 podlar›, 

12,7 mm’lik M3P makineli

tüfe¤i ve 250 mermi 

kapasiteli mühimmat

kutusundan olufluyor. 

400 mermi kapasiteli

mühimmat

kutusuna ve

roket f›rlatma

kabiliyetine sahip

versiyonlar› da

bulunan HMP250’nin 

en dikkat çekici donan›m› 

olan M3P makineli tüfe¤i,

dakikada 1100 mermi

ateflleyebiliyor. 

Hava platformlar› için özel

olarak tasarland›¤›ndan

oldukça hafif olan 

M3P, HMP250 podlar›nda

kullan›ld›¤›nda, üzerinde

bulundu¤u platformu

muharebe alan›nda 

bir ad›m öne 

ç›karabiliyor.

L129A1 Sharpshooter
‹ngilizlerin 20 Y›ll›k
Gelene¤ini Bozdu

FN Herstal, Asya-Pasifik Ekseninde de ‹ddial›
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Muharebe ortamlar›n›n art›k neredeyse tamamen 
elektronik sistemlere ba¤›ml› oldu¤u ve bu sistemlerin

de çal›flmak için koordinatlara ihtiyaç duydu¤u flu günlerde
Avrupa, ABD’nin GPS’i ve Rusya’n›n GLONASS’›na karfl› hem
bir tamamlay›c› hem de bir alternatif olarak bafllatt›¤› Galileo
küresel uydu seyrüsefer sistemi projesinde dönüm noktas›
niteli¤indeki anlaflmalara imza att›. 26 Ocak’taki bu 3
anlaflmadan ilki, 2013 y›l›nda tam operasyonel olarak
kullan›lmaya bafllanmas› planlanan Galileo’nun yürütücüsü
Avrupa Uzay Ajans› (ESA) ile Thales Alenia Space ile 
imzaland›. Bu anlaflmayla projede sistem mühendisli¤i, 
sistemin performans›, montaj›, entegrasyonu, onay›, uzayda
sinyal gönderimi, sistemin güvenli¤i ve güvence alt›na
al›nmas› konular›ndan sorumlu olan Thales Alenia Space’in
ard›ndan 2’nci anlaflma da Almanya’n›n OHB-System AG 
firmas›yla yap›ld›. Projede ‹ngiltere’nin Surrey Satellite
Technology Limited firmas›yla birlikte çal›flacak olan 

OHB-System AG, ilki 2012 y›l›n›n Temmuz ay›nda teslim
edilmesi planlanan 14 adet uydunun üretimini üstlendi.
Sonras›nda at›lan 3’üncü ve son imzalarla da uydular›n 
f›rlatma iflleri Arianespace’e verildi. Ülkemizde de baflta 
istihbarat uydular› olmak üzere uzay sistemlerimizi
millilefltirmek ad›na önemli çal›flmalar hayata geçirilirken,
Avrupa’n›n ABD ve Rusya’n›n kontrolündeki küresel uydu
seyrüsefer sistemlerine alternatif olarak yürüttü¤ü Galileo
projesi, konu güvenlik oldu¤unda herkesin kendi bafl›n›n
çaresine bakabilmesi gerekti¤ini bir kez daha ortaya koydu.

Rusya’n›n Sukhoi firmas›
taraf›ndan yürütülen,

Rus Hava Kuvvetlerinde
görev yapan MiG-29 ve 
Su-27’lerin yerini alacak
5’inci nesil bir savafl uça¤›
gelifltirmek için bafllat›lan
PAK FA projesi, tarihi bir
ad›m› geride b›rakt›. 
29 Ocak günü Sukhoi 
tesislerindeki pistten 
kalkarak ilk uçuflunu
gerçeklefltiren, T-50 olarak
da adland›r›lan prototip

uçak, yaklafl›k 47 dakika
süren baflar›l› bir uçufl
yapt›. Uça¤›n kontrol
edilebilirli¤i, motor 
performans› ve bafll›ca 
sistemlerinin test edildi¤i
ve inifl tak›mlar›n›n havada
aç›l›p kapat›ld›¤› uçuflun
ard›ndan yap›lan aç›klamada,
uça¤›n, beklenen 
performans kriterlerini
sa¤lad›¤› belirtildi.
Taarruz ve av uçaklar›n›n
karakteristik özelliklerini
üzerine toplayan uçak, 
Rus teknolojisinin son
nimetlerinden olan çeflitli
aviyonik sistemler ve
geliflmifl faz dizilimli bir

radara sahip olacak. Bu
sayede “elektronik pilot”
özelli¤iyle pilotun yükünü
hafifletip görevine 
odaklanmas›n› sa¤layacak
olan uçak, yerdeki
unsurlarla oldu¤u kadar
havadaki dost uçaklarla da
efl zamanl› veri al›flverifli
yapabilecek. Özel 
aerodinamik tasar›m› ve
üretiminde a¤›rl›kl› olarak
kompozit malzemelerin
kullan›lmas› sayesinde
uçak, düflük radar, k›z›lötesi
ve optik ize sahip olacak.
2013 y›l›nda kullan›ma
girmesi planlanan uçak,
modernize edilen mevcut

4’üncü nesil savafl
uçaklar›yla birlikte 
gelecekte Rus Hava
Kuvvetlerinin ana vurucu
gücünü oluflturacak.
PAK FA projesine, birçok
projede ifl birli¤i yapt›¤›
Hindistan’› da dahil etmeyi
planlayan Rus yetkililer, bu
yeni uça¤›n gelecekte
yaln›zca Rus Hava
Kuvvetleri ve Hindistan
Hava Kuvvetleri taraf›ndan
kullan›lacak bir uçak
olmayaca¤›n›, ayn› zamanda
dünya pazar›nda da 
Bat›l› sistemlere karfl› çok
ciddi bir rakip olaca¤›n›
düflünüyor.

Avrupa ‹mzalar› 
Galileo ‹çin Att›

PAK FA
Nihayet
Göklerde
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Geride b›rak›lan 20 y›l›
aflk›n sürede 2,1 mil-
yar dolar ciro sa¤layan

FNSS’nin Ankara Gölba-
fl›’ndaki tesislerinde düzen-
lenen ve bir bafllang›ç top-
lant›s› olan konferans, bekle-
nenin de üzerinde bir kat›l›-
ma sahne oldu. 7 Ocak’ta dü-
zenlenen etkinli¤e, 42’si ge-
nel müdür düzeyinde olmak
üzere, 204 firma ve kurum
temsilcisi kat›ld›. Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’nin
35 kiflilik büyük bir ekiple yer
ald›¤›, KOSGEB, OST‹M, 
SASAD ve TÜB‹TAK’›n da ka-
t›ld›¤› konferansta FNSS,
yaklafl›k 350 misafiri a¤›rlad›.
Fark›ndal›k yaratmay› hedef-
leyen bu bafllang›ç toplant›-
s›n›n, ilerleyen süreçte ifl bir-
li¤i yolunda bir odaklanmaya
gitmesi bekleniyor.

FNSS Pazarlama ve Strateji
Direktörü Haluk Bulucu’nun
firman›n yan sanayi iliflkileri
performans› hakk›nda bilgi-
ler sunmas›yla bafllayan top-

lant›, FNSS Genel Müdürü
Nail Kurt’un FNSS'nin yeni
vizyonu, gelecek planlar› ve
yan sanayilere hangi destek-
leri verece¤ini anlatmas›yla

devam etti. SSM Sanayilefl-
me Dairesi Baflkan› Nuran
‹nci, 2005 y›l›nda bafllanan
strateji planlar› dahilinde
SSM’nin yan sanayi-ana sa-

ÖZEL HABER
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FNSS, Yan Sanayi Gücünü 
Etraf›na Topluyor

Savunma sanayimiz, y›l›n ilk ay›nda

FNSS Savunma Sistemleri A.fi.

(FNSS)’nin düzenledi¤i “Çözüm

Ortaklar› Konferans›”nda bir araya

geldi. FNSS’nin 2010-2020 y›llar›

aras›nda uygulamaya koyaca¤› 

5. stratejik plan›na ve FNSS’nin

yeni vizyonuna iliflkin detaylar›n da

kat›l›mc›larla paylafl›ld›¤› etkinli¤i, ilki birkaç ay sonra 

ve yine FNSS taraf›ndan düzenlenecek olan 

“Arama Konferanslar›” takip edecek.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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nayi bütünleflmesi konusun-
daki çal›flmalar›n› ve yak›n
geçmiflte kurulan KOB‹ Da-
n›flma Merkezi’ni anlatt›. 
SASAD Genel Sekreter Yar-
d›mc›s› Y›lmaz Küçükseyhan,
çok çeflitli tan›mlar› yap›lan
KOB‹ kavram›na iliflkin de-
tayl› bilgiler verdikten sonra,
2009 y›l›n›n Kas›m ay›nda,
SSM ve Vak›flar Bankas› ara-
s›nda imzalanan, KOB‹’lere
yönelik 100 milyon dolarl›k
“Savunma Sanayii Destek
Kredisi Protokolü”ne iliflkin
detaylar hakk›nda kat›l›mc›-
lar› bilgilendirdi. Daha sonra
söz alan ASELSAN Savunma
ve Sistem Teknolojileri Grup
Baflkan› Fuat Akçayöz ise ko-

nuflmas›nda, “Hepimizin or-
tak ç›kar›, riski yaymak ve
kazanc› paylaflmak için ifl
birli¤i yapmay› gerektiriyor.
Biz de bu konuda en büyük
savunma sanayisi firmas›
olarak elimizden geleni ya-
paca¤›z.” dedi. Daha sonra
ise s›ras›yla Müsan Maki-
ne’den Azmi Biçkes, KOS-
GEB Baflkan Dan›flman› Mu-
rat Kepir, OST‹M Kümelen-
me Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n ve Savunma Sa-
nayisi Koordinatörü Bar›fl Ci-
han Bafler, Coflkunöz Metal
Form ve Makina End. A.fi.
Genel Müdürü fiükrü Tetik
etkinli¤e ve ifl birli¤ine yöne-
lik çeflitli konuflmalar yapt›.

Dünden Bugüne
FNSS
Kuruldu¤u 1989 y›l›ndan be-
ri, stratejik olarak sadece
savunma sektörüne odakla-
nan FNSS, lisans alt›nda
z›rhl› muharebe arac› (ZMA)
üretimiyle ç›kt›¤› yolda, bu-
gün, paletli z›rhl› araçlar,
lastik tekerlekli z›rhl› araç-
lar, silah kuleleri, z›rhl› araç
modernizasyonu, bak›m› ve
onar›m› ve entegre lojistik
destek alanlar›nda faaliyet
gösteriyor.
Lisansl› olan ZMA arac›n› da-
ha da gelifltirerek yeni bir pa-
letli z›rhl› araç modeli yara-
tan FNSS, ilerleyen süreçte
Ak›nc›’y› ortaya ç›kard›.

ZMA’ya göre daha geliflmifl
olan Ak›nc› arac›n›, bugün
Suudi Arabistan ve Malezya
ordular›n›n envanterine sok-
may› da baflard›.
Bu süreçte Türk Silahl› Kuv-
vetlerine de 2500’ün üzerin-
de araç teslim eden ve 2000
y›l›na kadar sadece paletli
z›rhl› araçlara odaklanan
FNSS, her ne kadar Piranha
arac›n›n lisans alt›nda üreti-
mi üzerinde çal›flsa da lastik
tekerlekli araçlar konusunda
fazla bir bilgi birikimine sa-
hip de¤ildi. O süreçte al›nan
stratejik bir kararla, lastik
tekerlekli araçlar konusunda
dünyada söz sahibi olmaya
soyunan firma, 2000 y›l›nda
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FNSS ve ASELSAN ifl birli¤iyle gelifltirilen Uzaktan Komutal› Kule (UKK)’nin modeli ile
teçhiz edilmifl AKINCI arac› ve AKINCI Z›rhl› Mühimmat Tafl›y›c› ve Lojistik Arac›

FNSS Taraf›ndan Üretilen Araçlar
ZMA S›n›f› Araçlar: 5 yol tekeri, 15 ton’a kadar muharebe yüklü a¤›rl›k, 300-350 hp motor gücü
AKINCI S›n›f› Araçlar: 6 yol tekeri, 19 ton’a kadar muharebe yüklü a¤›rl›k, 350-500 hp motor gücü
A¤›r Platform: 6 yol tekeri, 35 ton’a kadar muharebe yüklü a¤›rl›k, 450-700 hp motor gücü
Özel Araçlar (AZM‹M): 4 yol tekeri, 25 ton’a kadar muharebe yüklü a¤›rl›k, 350-450 hp motor gücü
PARS 6x6: 25 ton’a kadar muharebe yüklü a¤›rl›k, 400-500 hp motor gücü
PARS 8x8: 32 ton’a kadar muharebe yüklü a¤›rl›k, 500-580 hp motor gücü
PARS 8x8 özel araçlar (SYHK): 35 ton’a kadar muharebe yüklü a¤›rl›k, 500-580 hp motor gücü
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PARS tekerlekli z›rhl› araç
ailesini gelifltirme çal›flmala-
r› do¤rultusunda ilk ad›mla-
r›n› att›.
PARS ad› alt›nda marka tes-
cili yap›lan ve belirli bir ol-
gunlu¤a erifltikten sonra
dünyan›n birçok ülkesinde
baflar›l› test süreçlerinden
geçen PARS ailesi araçlar,
bugün, tamamland›¤›nda
dünyan›n bu alandaki en ge-
liflmifl platformu olmas› bek-
lenen Seyyar Yüzücü Hücum
Köprüsü (SYHK)’ne de temel
teflkil ediyor. Bu durum,
FNSS’nin, 5 y›l kadar önce
PARS’a nihai halini verme
çal›flmalar›n› sürdürürken
ortaya koydu¤u, arac›n gele-
cekte ortaya ç›kabilecek uy-
gulamalara aç›k bir tasar›ma
sahip olmas› yaklafl›m›n›n da
ne kadar do¤ru oldu¤unu
gösteriyor. Baflta a¤›rl›k art›-
fl› anlam›na gelen bu tasar›m
de¤iflikli¤i, bafllang›çta 25
ton civar›nda bir muharebe
a¤›rl›¤›n› tafl›mas› öngörülen
PARS 8x8’in, SYHK’de 35 to-
na ç›kmas› anlam›na geliyor.

Bu yaklafl›m, PARS araç aile-
sinin, modern muharebe sa-
has›n›n gerektirdi¤i ilave z›rh
ve teçhizat gereksinimleri
do¤rultusundaki a¤›rl›k art›-
fl›na da kolayl›kla cevap ve-
rebilece¤ini gösteriyor.
Sürekli gelifltirdi¤i kabiliyet-
leri paralelinde, son olarak,
2009 y›l›nda Amfibi Z›rhl› Mu-
harebe ‹stihkâm ‹fl Makinas›
(AZM‹M) gibi özel bir arac›n
tasar›m›yla görevlendirilen
FNSS, dünyada efli olmayan
yüzme kabiliyetli bir istihkâm
arac›n› s›f›rdan üretecek.
Bu süreçte FNSS’nin 
bir di¤er ilgi alan› ise silah
kuleleri oldu. Hâlihaz›rda 
ASELSAN ile birlikte geliflti-
rilen uzaktan komutal› kule-
nin, piyasaya sürüldü¤ünde
pazarda önemli bir baflar›ya
imza atmas› bekleniyor.
1989’da kurulan FNSS, 1997
y›l›na gelindi¤inde ise ilk ih-
racat baflar›s›n›n alt›na imza
att› ve dünyaya aç›ld›. Orta
Do¤u ve Uzak Do¤u’ya odak-
lanan FNSS’nin bafll›ca
müflterileri; Bahreyn, Birle-

flik Arap Emirlikleri, Filipin-
ler, Malezya, Suudi Arabis-
tan ve Ürdün. Firma ayr›ca
Belçika’ya da lojistik destek
veriyor.
Bugüne kadar gerçeklefltir-
di¤i ifl miktar› tutar› yaklafl›k
2,1 milyar dolar› bulan FNSS,
bofl durmuyor. Birleflik Arap
Emirlikleri’ne teslim etti¤i
ZMA’lar›n filo yönetimini ya-
p›yor; iflletti¤i bir askeri te-
siste, Suudi Arabistan’›n
M113’lerini modernize edi-
yor. Bugüne kadar 300 ade-
dini modernize ettikleri
M113’lere, 400’lük yeni bir
paketi eklemek için çal›fl›yor.
Filipinler’de de ZMA moder-
nizasyonu yap›yor; Malez-
ya’ya Ak›nc› tipi arac›n 
120 mm otomatik havan tipini
veriyor. Birleflik Arap Emirlik-
leri’nde 10 y›ld›r faaliyet gös-

teren FNSS, Malezya’da 9 y›l›,
Suudi Arabistan’da ise 5 y›l›
geride b›rakt›.
Bu arada FNSS, 2 y›l kadar
önce gündeme getirdi¤i
“hafif tank” konusundaki
çal›flmalar›n› da h›zland›rd›.
Hafif tank olarak tan›mla-
nan ve 35 ton civar›nda mu-
harebe a¤›rl›¤›na sahip ol-
mas› düflünülen arac›n ana
silah sistemi ise hafif bir top
olabilecek. Bu konuda son
derece kararl› görünen
FNSS, gelifltirece¤i platfor-
mu 2 y›l içerisinde Alman
Puma arac›na karfl› piyasa-
ya sürmeyi hedefliyor.
FNSS, son derece iddial› ol-
du¤u bu arac›, d›flar›dan hiç
bir teknik yard›m almadan,
tamamen kendi tasar›m ve
teknik bilgi birikimiyle ge-
lifltirmeyi hedefliyor.

ÖZEL HABER
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FNSS Pazarlama ve Strateji Direktörü Haluk Bulucu, fabrika turu esnas›nda 
ziyaretçileri SYHK hakk›nda bilgilendirdi.

SYHK'n›n sa¤ yüzdürücüsü

SYHK'n›n sol yüzdürücüsü

SYHK ilk prototipinin gövdesi
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FNSS’nin 
Alt Yüklenici 
Performans›
Kuruldu¤u günden beri, yü-
rüttü¤ü projeler kapsam›nda
olabildi¤ince çok say›da yerli
firmayla çal›flmaya odakla-
nan FNSS, 1990’da 2 yerli fir-
ma ve 26 yabanc› firmayla
ç›kt›¤› yolda, 1991’de 24 yerli
ve 69 yabanc› firma, 2009’da
ise 271 yerli firma ve 160 ya-
banc› firma say›s›na ulaflt›.
Üretim maliyetinin yaklafl›k
yüzde 77’si sat›n al›nan mal-
zemeler ve iflçilikten oluflan
FNSS, son 9 y›lda sat›n ald›¤›
yaklafl›k 9300 kalemlik mal-
zemenin; parasal de¤er ola-
rak yüzde 35’ini, parça yüz-
desi olarak ise yüzde 59’unu
yerli firmalardan temin et-
mifl durumda. Bu süreçte ay-
r›ca, alüminyum döküm par-
çalardan komple döküm
imalat›na, sintine pompala-
r›ndan ba¤lama elemanlar›-
na, komutan niflanc› kupola-
lar› ifllenmesinden NBC ko-
ruma sistemlerine kadar bir-
çok sistem de, malzemesi ve
resmi FNSS taraf›ndan veri-
lerek, yerli firmalar›m›za
ürettirildi.
FNSS’nin neden bu kadar
çok yerli tedarike yöneldi¤i-

ni, Haluk Bulucu
flöyle anlat›yor:
“Yerli tedarik yüz-

de 30-35 civar›nda

maliyeti düflürü-

yor. Üretimde es-

neklik ve h›zl› ileti-

flim imkân›na sahip olu-

yoruz. Nakliye giderlerinde

ve günlük maliyetlerde müt-

hifl bir azalma oluyor. Bir

program›m›z var. 1991’den

bu yana dostlar›m›za kalite

temin deste¤i sa¤l›yoruz.

Mühendislik deste¤i, e¤itim

ve belgelendirme yap›yoruz.

Tedarikçi de¤erlendirme

programlar› uyguluyoruz.

FNSS de¤ifliyor. ‹hracat

önem kazan›yor. Son y›lda

ihracat üretimimizin yüzde

100’üydü. Yurt d›fl›nda üre-

tim a¤›rl›k kazan›yor. ‹fl bir-

liklerine ihtiyaç var. Esnek-

lik bizim için önemli. Devam-

l›l›k önemli. Üretim modeli-

miz vas›fl› yan sanayiye do¤-

ru kay›yor.”

FNSS Gelece¤e 
Haz›rlan›yor
Gelece¤e yönelik haz›rl›kla-
r›n› da tamamlayan FNSS,
önümüzdeki 10 y›l için, çok
iddial› bir vizyon tan›m› orta-
ya at›yor. Bu vizyonla ilgili
Nail Kurt’un söylediklerine
kulak verelim:
“FNSS’nin önümüzdeki 10 y›l

için koydu¤u bir vizyon var.

Bu vizyonu ortaya koyarken,

böyle olsa iyi olur demedik.

Çok detayl› çal›flma ve arafl-

t›rmalardan, pazar bilgile-

rinden yola ç›kt›k. Tepeden

indirmedik. Çal›flanlar ola-

rak ekipler oluflturduk ve al-

d›¤›m›z ortak kararlar için

yönetim kurulumuzun da

onay›n› ald›k.

Önümüzdeki 10 y›l içerisin-

de Türkiye’de Kara Kuvvet-

leri Komutanl›¤›n›n en bü-

yük tedarikçisi olmak istiyo-

ruz. Bunu geçti¤imiz dö-

nemlerde yapt›k, fakat dö-

nemsel olmaktan çok uzun

vadeye yay›lm›fl de¤iflmez

bir gerçek olarak ortaya

koymak istiyoruz.

Bu di¤er firmalara bir mey-

dan okuma olarak alg›lan-

mas›n. Bu bizim vizyonu-

muz. Türkiye’de, bu vizyona

sahip baflka firmalar da var-

sa bu ülkemizin yarar›nad›r.

Vizyonumuzun bir di¤er ya-

r›s› da yurt d›fl›ndaki pazar-

larda yerel bir oyuncu ol-

mak. Bunu baflard›¤›m›z pa-

zarlar var. O pazarlar› daha

da gelifltiriyoruz. Bunun

ötesine, baflka pazarlara da

geçip ayn› flekilde oynama-

n›n bize getirece¤i yararlar›

görüyoruz.”

Nail Kurt, düzenlenen etkin-
likte, gelece¤e yönelik plan-
lar›n›, FNSS’yi nereye götür-
mek istediklerini ve imkânlar
dâhilinde yerli çözüm ortak-
lar›yla birlikte neler yapabi-
lecekleri hakk›nda da kat›-
l›mc›lar› bilgilendirdi. Sözü
yine kendisine b›rakal›m:
“Önümüzde hangi projeler

var? Sizlere özetleyece¤im

projeler gelecekte olas›

projelerin bir k›sm›. Türki-

ye’de tabi hepinizin malumu

bir keflif araçlar› projesi

var. Bu yar›flmada 6x6 Pars

arac›m›zla iddial› bir flekilde

var›z.

Uzaktan Komutal› Kule

(UKK)’yi ASELSAN ile çok

güzel bir ifl birli¤i içerisinde

gelifltiriyoruz. Umar›m bu

y›l içerisinde testlerini de

yap›p art›k dünya pazarlar›-

na sunaca¤›z. Daha önce yi-

ne ASELSAN’la ileri gözet-

leme arac›m›z vard›. fiimdi

yeni bir proje var. 35 mm’lik

kunda¤› motorlu hava sa-

vunma sistemi için kullan›-

lacak araçla ilgili olarak,

projede ana yüklenici ola-

rak seçilen ASELSAN ve

SSM ile görüflmelerimiz sü-

rüyor. Umar›z FNSS plat-

formunu bu projede göre-

ce¤iz. Nihai karar zannedi-

yorum birkaç ay içerisinde

verilecektir.

Bunun ötesinde Malezya’da

yine PARS temelli 8x8 ara-

c›m›z yar›fl›yor. Bu sene içe-

risinde büyük ihtimalle ç›-

kabilecek bir karar›n en bü-

yük oyuncusuyuz flu anda.

Orta¤›m›z DEFTECH firma-

s›yla birlikte yürütece¤imiz

bir yurt içi gelifltirme proje-

sinden bahsediyorum. Ama

bu sefer Türkiye’de de¤il

Malezya’da... Oras› için yöre

flartlar›na ve kullan›c› ge-

reksinimlerine uygun PARS

temelli özgün bir tekerlekli

z›rhl› araç gelifltirmek isti-

yoruz.”
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PARS 8x8 üzerinde flekillendirilen ve 70 ton a¤›rl›¤›ndaki bir tank›n karfl› k›y›ya geçmesini sa¤layacak 
Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü’nün ilk 3 prototipinin üretimi y›l sonunda tamamlanacak ve test süreci bafllayacak.
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FNSS, ‹hracat 
Rakamlar›n› 
Alt Üst Edecek
Türkiye’nin ihracat rakamla-

r›n› alt üst edecek de¤erde

bir projeden bahsediyorum.

Umar›m bu y›l sonundan ön-

ce müjdeyi verece¤iz. Keza

Brunei Sultanl›¤›’nda bir

ZMA projesi var. Yaklafl›k

100 araçl›k bir proje peflin-

deyiz. Testlerimiz çok bafla-

r›l› geçti. Önümüzdeki bir y›l-

l›k dönemde büyük yol al›p

projeyi ba¤layabiliriz. Bunun

d›fl›nda Endonezya da büyük

bir müflterimiz. Mali zorluk-

lar› olmas›na ra¤men büyük

bir ZMA potansiyeli var. Bu-

nun peflindeyiz. Ortakl›k

planlar›m›z var. Umman’da

yine bir tekerlekli araç pro-

jesi var. Bu yaz testlerden

baflar›yla geçtikten sonra

önemli bir yol ald›k. Ku-

veyt’te de iflin sonunday›z.

fiu anda tek kaynak olarak

fiyat görüflmelerimiz baflla-

mak üzere. Teklifimizi haz›r-

l›yoruz. Suudi Arabistan bi-

zim için ana bir pazar niteli-

¤inde. Oradaki iflimizin deva-

m› daha büyük bir hacim ve

bütçe olarak karfl›m›zda.

Bunun görüflmeleri de bitme

aflamas›nda. Önümüzdeki

birkaç ay içerisinde bunun

da müjdesini verebilece¤i-

mizi düflünüyorum.

Yurt d›fl›nda bütün bu iflleri

almak için yerel ortakl›klara

devam edece¤iz. Bunu daha

çok gelifltirece¤iz. Belki ye-

rel flirketler kuraca¤›z. Yüz-

de 100 FNSS olabilir. Bir ör-

ne¤i Suudi Arabistan’da var.

Malezya’da de¤iflik bir mo-

del var. Birleflik Arap Emir-

likleri’nde yine benzer bir

model üzerine çal›fl›yoruz.

Her ülkenin flartlar›na göre

pozisyon al›yoruz. Bugüne

kadarki ihracat baflar›lar›-

m›z›n ard›nda da bu gibi es-

nek stratejilerin oldu¤unu

söylemek zannediyorum

yanl›fl olmayacakt›r.

Riyad’›n 70 km güneyindeki

Suudi Arabistan Kara Kuv-

vetleri’ne ait bak›m ve ona-

r›m fabrikas›n› yaklafl›k 6 y›l-

d›r FNSS iflletiyor. ‹lk baflla-

d›¤›m›zda projenin çap› kü-

çük oldu¤u için pek dikkat

çekmemifl olabilir. Ancak al-

d›¤›m›z 211 milyon dolar de-

¤erindeki 300 araçl›k son

proje biraz dikkat çekti. Dör-

düncü projemiz ise 300 ara-

c›n üzerinde olacak. Burada

1000’in üzerinde M113’ten

bahsediyoruz. 30 araç için

oraya kal›c› olmaya gitme-

dik. Büyük resmi gördü¤ü-

müz için böyle bir yaklafl›m›

seçtik. Bir sonraki proje ki

flu anda görüflmeleri devam

ediyor, hacim olarak bu iflin

ÖZEL HABER
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FNSS, PARS 8x8’in ve SYHK’n›n
sudaki stabilizasyon hesaplar› 
için ‹TÜ Gemi ‹nflaat› ve Gemi
Mühendisli¤i Bölümü ile 
birlikte çal›flt›.

Yüzde 60’l›k e¤imi t›rmanan
FNSS’nin GZPT arac›, yüzde 30
e¤imden inifle haz›rlan›yor.
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yüzde 50 daha üzerinde.

Yine Malezya’da, Türkiye’nin

savunma alan›ndaki en bü-

yük sistem ihracat› var. Yak-

lafl›k 300 milyon dolarl›k ön-

ceki projenin de üzerine ç›-

karak kendi rekorumuzu k›-

raca¤›z. Bu sefer tesisi biz

iflletmeyece¤iz. Malezya’da-

ki orta¤›m›z DEFTECH iflle-

tecek; fakat bizim lisans›-

m›zla. Bir tak›m yerli üre-

timleri de olacak. Bütün

dünya peflindeyken geçen

sene yapt›¤›m›z bir anlafl-

mayla DEFTECH’i tekerlekli

araç konusunda yerel orta-

¤›m›z yapt›k. Malezya’daki

DSA fuar›nda Nisan ay›nda

noktay› koyabiliriz gibi görü-

nüyor.

Bahsetti¤im ve bahsetme-

diklerimle birlikte, önü-

müzdeki 10 y›l içerisinde,

Türkiye de dahil olmak üze-

re yaklafl›k 6 milyar dolarl›k

muhtemel bir ifl hacmi gö-

rüyoruz. FNSS olarak bu-

nun en az 2,5 milyar dolar›-

n› almak üzere stratejileri-

mizi oluflturduk.

Bizim bu projeleri almam›z,

Türk sanayisinin çok daha

önemli ölçüde faydalanma-

s›n› sa¤layacak. Bu projele-

ri yaparken tabi ki yurt içe-

risinde sizlerle ifl birli¤ine

gitmek istiyoruz. Geçmifl ra-

kamlara ve kendi ifl hacmi-

mize bakt›¤›m›zda, en az

500 milyon dolarl›k da yurt

içine ifl imkân› sa¤layabile-

ce¤iz gibi görünüyor. Bu çok

önemli bir rakam. Bunun

üzerine de çok kolay ç›kabi-

liriz. Yeni ifl birlikleri, yeni

yaklafl›mlarla bunu 700-800

milyon dolarlara ç›kartmak

da elimizde.

Ancak bu, biz söyledik diye

olmayacak. Bir tak›m planla-

malar, stratejiler gerekiyor.

Bunun için hep birlikte eli-

mizi tafl›n alt›na koymal›y›z.”

Savunma sektöründe sürek-
li hacim de¤iflikli¤i oldu¤u-
nu, y›llara göre sabit bir sa-
t›fl rakam›na ulafl›lamayaca-

¤›n› söyleyen Nail Kurt, bu
durum karfl›s›nda, küçülür-
ken de büyürken de zorluk-
lar yafland›¤›na dikkat çeke-
rek iflin tabana yay›lmas›n›n,
bu tür oynamalara, hacim
de¤iflikliklerine karfl› bir tür
dengeleyici unsur oldu¤una
dikkat çekti. FNSS olarak
bunu stratejilerinin bir par-
ças› olarak da benimsedik-
lerini belirten Nail Kurt,
flöyle devam etti:

Hedeflerimiz SSM’nin 
Stratejileriyle 
Örtüflüyor
“Bu konuda SSM’nin koydu-

¤u hedefler var. Bunlar›n da

ötesinde sözleflmelere gir-

mifl yapt›r›mlar var. Bütün

sanayiye, bütün ana yükleni-

cilere benzer flartlar konu-

luyor. ‹flin en az yüzde 20’si-

nin KOB‹’lere verilmesi gibi

güzel bir flart var. Biz bunla-

r› memnuniyetle kabul edi-

yoruz. Bu tür desteklerin de

bizim stratejilerimize fazla-

s›yla uyumlu oldu¤unu ifade

etmek istiyorum.

Bu kadar resmin içerisinde

iflin bir de fiyat k›sm› var. ‹s-

tedi¤imiz flartlarda her ifli

alam›yoruz. Üzerimizde çok

büyük bask› var.

Özellikle eski Do¤u Bloku ül-

kelerinden Ukrayna’dan,

Rusya’dan gelen bu tür araç-

larda inan›lmaz fiyatlarla

karfl›lafl›yoruz. Önümüzde

ayr›ca bir Çin tehlikesi var.

Askeri alanda genifllemeye

bafllad›. fiimdilik tenezzül

etmiyor gözükseler de yak›n

gelecekte bu ifle de gelecek-

lerdir. Dolay›s›yla fiyat çok

ön plana ç›k›yor. Biz tabi ki

bir Ukrayna veya bir Çin fiya-

t› veremeyece¤iz. Ama kali-

temizin kompanse edebile-

ce¤i marjlarda çal›flmam›z

laz›m. Yurt d›fl›nda, bu düflük

fiyatl› ülkelerin yan› s›ra

devler de var: ABD, Fransa,

‹ngiltere, Kore... Bu pazarla-

r›n her birinde de¤iflik flart-

lar geçerli, dolay›s›yla ayn›

yaklafl›mla her pazarda ba-

flar›l› olman›n imkân› yok.

De¤iflik stratejiler izlenmesi

gerekiyor. Ekmek aslan›n

a¤z›nda. 

Doosan, orta¤›m›z da olsa 

BAE Systems, KMW, ST 

Kinetics… Ald›¤›m›z ifllerde

bu firmalarla rekabet etti¤i-

mizi lütfen göz önünde 

bulundurun.

Sizlerin, ülkenin deste¤i ol-

madan bunu baflarmak im-

kâns›z. Son birkaç y›ld›r dev-

letin inan›lmaz flekilde arka-

m›zda oldu¤unu da buradan

ifade etmek istiyorum. Cum-

hurbaflkan›m›zdan askeri

ataflelerimize kadar

korkunç bir bilinç

söz konusu. Çok güzel

bir rüzgâr yakalanm›fl

durumda.

Bütün bu resim tek bir fleye

iflaret ediyor. Bizlerin sana-

yide hep birlikte, ana firma-
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Yüzde 60’l›k e¤imi 
t›rmanan PARS 8x8 

zirvede…

FNSS, ODTÜ ile birlikte 
tasarlad›¤› SYHK’n›n kald›rma vincini
yerli sanayi ile birlikte üretti.
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lar olsun, tedarikçiler olsun,

alt yükleniciler olsun çok

büyük bir ifl birli¤ine girme-

miz laz›m. Sizinle paylaflt›-

¤›m bu geliflmeler, yeni dö-

nemin bir göstergesi asl›n-

da. Hedefimiz bunlar›n çok

daha ötesine geçmek.”

FNSS ‹fl Birlikleriyle
Büyüyecek
Bu sözleriyle, Nail Kurt’un
dikkat çekti¤i bir di¤er nokta
da ifl birlikleri oldu. FNSS’nin
ifl birliklerine dair çok say›da
örnek veren Nail Kurt’un ko-
nuflmas›nda, baz›lar› özellik-
le dikkat çekti. PARS 8x8’in
ve SYHK’n›n sudaki stabili-
zasyon hesaplar›n›n ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Gemi ‹n-
flaat› ve Gemi Mühendisli¤i
Bölümü ile birlikte yap›lm›fl
olmas›, Türkiye’de yap›lama-
yaca¤› iddia edilen bir çal›fl-
man›n ifl birli¤iyle baflar›ya

ulaflt›r›labilece¤ini göster-
mesi aç›s›ndan önem tafl›yor.
ZMA’lar›n olmazsa olmaz alt
sistemlerini uzun y›lard›r
üreten Nurol Makina’y› ger-
çek bir çözüm orta¤› olarak
adland›ran Nail Kurt’un özel-
likle alt›n› çizdi¤i bir di¤er ifl
birli¤i çal›flmas› da SYHK’n›n
kald›rma vinci oldu. Daha ön-
ce Malezya’ya ve BAE’ye veri-
len araçlarda kullan›lan haz›r
al›m benzerinden daha iyi bir
vinci yurt içinden tedarik et-
mek için kollar› s›vamalar›yla
yaflad›klar› süreci anlatan
Nail Kurt, yerli firmalarla gö-
rüflmelere bafllad›klar›nda
tasar›m konusunda fazla bir
destek alamad›klar›na dikkat
çekti. Akabinde ODTÜ ile ta-
sar›ma yönelik bir ifl birli¤i
çal›flmas› yapan FNSS, vincin
üretimine yönelik olarak da
döndürme mekanizmas›n›n
ana eleman› olan yataklama

için Tibet Makina, mekanik
yap›larda da Nurol Makina ile
çal›flt›.
“Çok basit gibi görebilece¤i-

niz bir vinç Türkiye’de yoktu.

Ama haz›r almad›k ve tasar›-

m›n› yapt›¤›m›z ürünlerde

iflin nerelere gidebilece¤ini

gördük. fiimdiye kadar tasa-

r›m›n hep FNSS taraf›ndan

yap›ld›¤› bu gibi ifllerin sade-

ce üretimini de¤il, tasar›m›n›

da alt yüklenicilerimizden is-

tiyoruz” diyen Nail Kurt’un
konuflmas›nda öne ç›kan bir
di¤er konu bafll›¤› da ifl birli¤i
yap›labilecek alanlara yönelik
sanayimizdeki eksiklerimiz
ve uzun vadede yat›r›m yap›l-
mas› gereken alanlar oldu.

Eksiklerimiz
Ülkemizde özellikle güç gru-
bu konusunda eksikler oldu-
¤unu belirten Nail Kurt, ZMA
transmisyonu gibi karmafl›k

bir sistemin, en az yüzde
50’de olsa Türkiye’de yap›l-
mas›n›n önemli oldu¤unu
söyledi. Türkiye’nin yat›r›m
yapabilece¤i alanlardan biri-
ni motorlar olarak gösteren
Nail Kurt, gerekli yat›r›mlar
yap›ld›¤› takdirde, önümüz-
deki 5 y›l içerisinde bir motor
ortaya ç›kartabilece¤imize
inan›yor. Nail Kurt’un iflaret
etti¤i di¤er önemli eksiklik-
lerimiz ise z›rh çeli¤i ve alü-
minyum üretimi oldu. Özel-
likle bu son iki konuda devlet
deste¤ine gerek duyulaca¤›-
n› söyleyen Nail Kurt, genel
bir otomotiv test tesisi ihtiya-
c›ndan ve kara araçlar›na yö-
nelik simülasyon sistemleri-
nin daha da geliflmesi gerek-
ti¤inden söz etti.
Vinç örne¤inde oldu¤u gibi,
üretilecek araçlarda yap›lma-
s› gereken çok say›da tasar›m
iflinin ortaya ç›kacak olmas›

ÖZEL HABER
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Gösterilerin 
tamamlanmas›n›n
ard›ndan, ziyaretçiler,
FNSS taraf›ndan
üretilen araçlar
hakk›nda bilgilendirildi.
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ve FNSS’nin bu tasar›m iflleri-
ni alt yüklenicileriyle paylafl-
mak istemesi, bu kabiliyetlere
sahip firmalar›m›z için ciddi
bir mühendislik ifl hacmi an-
lam›na geliyor. Bu gibi ifl bir-
likleri ve dolay›s›yla iflin payla-
fl›lmas› ayr›ca, ifl hacminin
çok de¤iflken oldu¤u savunma
sektöründe faaliyet gösteren
bütün firmalar için dengeleyi-
ci bir unsur olarak karfl›m›za
ç›k›yor. Bu duruma iliflkin ise
Nail Kurt flunlar› söyledi:
“Uzun soluklu bir yan sanayi

için bu flekilde hareket et-

menin gerekli oldu¤unu dü-

flünüyorum. Sadece FNSS’ye

parça yap›yor olmak yetmez.

ASELSAN gibi, TUSAfi gibi

ana yüklenicilere destek ve-

rebilen bir firma, herhangi

birimizdeki dalgalanmalar-

dan fazla etkilenmez. Bunun

örneklerini geçti¤imiz y›llar-

da yaflad›k. Bizim iflimizin

azalmas› ile birlikte ifllerini

kapatan firmalar oldu. Bu

yüzden iflin da¤›t›lmas› çok

önemli. Kazan-kazan flans›

yarat›labilir. Yan sanayisin-

den genel beklentilerimiz

bunlar. Biraz yat›r›ma aç›k

olmam›z laz›m. Türkiye’nin

genel flartlar›n› biliyoruz,

ama en az›ndan görüfl olarak

buna aç›k olmak, bu düflün-

ceye yatk›n olmak çok fayda-

l›. Yüz parçal›k bir iflte belli

para kazanabilirsiniz. Fakat

burada yap›lacak bir yanl›fl-

l›k, kolayc›l›k sizi uzun vade-

de bizden uzaklaflt›rabilir.

Lütfen uzun vadeli düflünün.

Dolay›s›yla uzun vadeli dü-

flünmek, ona göre plan

program yapmak ve yakla-

fl›m gelifltirmek çok önemli.

Alt yap› çok önemli. Perso-

nel e¤itiminin olmas›, konfi-

gürasyon yönetiminin bece-

rilebilmesi... En az›ndan bilgi

teknolojilerinde belli yat›-

r›mlar›n yap›lmas› laz›m.

Kalite standartlar›nda bi-

zimle ayn› dili konuflman›z

çok, çok önemli. Uluslarara-

s› ifl yapma kültürüne bizim-

le birlikte al›flman›z gereki-

yor. Bu konuda elimizden

gelen her türlü yard›m› gös-

terece¤iz. Belki bizlerle bafl-

ka ülkelere gelip yat›r›mlar

yapma imkân› do¤acak. Suu-

di Arabistan’da birkaç firma-

m›z bunu yap›yor.

Çözüm ortakl›¤› tarifimiz,

standart alt üretici tarifimiz-

den biraz farkl›. Tasar›m afla-

mas›nda devreye girebilme-

sini istiyoruz. Uzun vadeli

stratejik düflünmesini istiyo-

ruz. Rekabete aç›k olmas›n›

bekliyoruz. Bir de uzun dö-

nemli fiyat politikas›na mut-

laka e¤ilmek laz›m. Bunun

için de gerekli finans bilgisini

ve pratiklerine sahip olunma-

s› gerekti¤ini düflünüyoruz.

Burada tek bafl›m›za bir kö-

flede kazand›¤›m›z paran›n

sevincini ya da kaybetti¤imiz

paran›n üzüntüsünü yafla-

mak yerine bunu hep birlikte

yaflaman›n çok daha dengeli

bir ortam yarataca¤›na inan›-

yorum. Kesinlikle ve kesin-

likle uzmanl›k alanlar›na ihti-

yac›m›z var. Her ifli yapar›m

dönemi dünyada art›k geçti.

‹fl birli¤inde de bu uzmanlafl-

ma olacakt›r. Bizim uzman-

laflma alan›m›z belli. Biz baz›

konularda uzmanlaflmak is-

temiyoruz. Baflka uzmanlarla

çal›flmak istiyoruz. D›fl pazar

bu flekilde geniflleyecektir.

Bizim pazar›m›z sizin pazar›-

n›z demek. Ne kadar çok ifl

birli¤i içerisinde bulunursak

d›fl pazarlardan da o kadar

çok yararlanabilece¤iz. Tabi

çok önemli bir konu ama yat›-

r›m tekrarlar› ve ülkemizin

k›s›tl› kaynaklar›n›n israf› da

önlenecektir.”

Konuflmalar›n ard›ndan yap›-
lan fabrika turu esnas›nda
ise kat›l›mc›lara, FNSS tara-
f›ndan gelifltirilen SYHK pro-
totipinin son durumu göste-
rildikten sonra, FNSS üreti-
mi PARS 8x8 arac› ve paletli
z›rhl› araçlar›n yapt›¤› bir
gösteri izletildi. 2007 y›l›nda
bafllayan çal›flmalar netice-
sinde bu y›l sonunda üretimi
tamamlanacak 3 adet SYHK
prototipi testlere tabi tutula-
cak. Bu testlerden baflar›yla
geçilmesinin ard›ndan da 52
adet SYHK, 2012 y›l›nda Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤›na
teslim edilecek.
FNSS, düzenledi¤i k›sa, fakat
uzun y›llar konuflulacak ka-
dar baflar›l› bu etkinlikle, yan
sanayi konusundaki önderli-
¤ini bir kez daha tescilledi.
Gelece¤e emin ad›mlarla yol
alan bu güzide flirketimizin,
her f›rsatta sizlerle paylafla-
ca¤›m›z yeni baflar›lar› hepi-
mizi mutlu edecek.
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SaSaD’›n üye ve aday
üyelerinin genifl kat›l›-
m›yla gerçeklefltirilen

kurulun aç›l›fl konuflmas›n›
SaSaD Yönetim Kurulu Bafl-
kan› ve MKEK Genel Müdürü
Tümg. (E) Ünal Önsipahio¤lu
yapt›. Bugün 82’si asil, 31’i de
iletiflim a¤›nda olan 113 fir-
may› çat›s› alt›nda bir araya
getiren SaSaD’›n, sektördeki
flirketleri müflterek hareket
etmeye ve ifl paylafl›m› yap-
maya teflvik etti¤ini söyleyen
Tümg. (E) Önsipahio¤lu, ko-
nuflmas›n›n devam›nda,
özellikle son 5 y›l içerisinde
ülkemizde kullan›c› ile üreti-
cinin bir arada çal›flarak ve
milli kaynaklar› kullanarak
ortaya ç›kard›¤› savunma sa-
nayisi ürünlerine dikkat çek-
ti. Daha sonra sözü KOB‹’lere
ve SaSaD’›n bu alandaki ça-
l›flmalar›na getirdi.

KOB‹’ler Önemli
SaSaD’›n bünyesinde kuru-
lan KOB‹ ve Yan Sanayi Da-
n›flma Kurulundan ve SaSaD
Kalite Kurulu ve OST‹M’in
birlikte yürüttü¤ü KOB‹’lerin
kalite yönetimi hakk›nda e¤i-
tilmesi faaliyetlerinden bah-
seden Tümg. (E) Önsipahio¤-
lu, Türk Savunma Sanayi-
si’nin teknolojik alt yap›s›n›n
oluflmas›nda KOB‹’lerin
önemli bir yer teflkil etti¤ini
vurgulad›. Bugün MKEK’in
çal›flt›¤› alt yüklenici firma
say›s›n›n yaklafl›k 784 oldu-
¤unu sözlerine ekleyen
Tümg. (E) Önsipahio¤lu, Sa-
SaD’›n bünyesinde, 34 büyük
firman›n yan› s›ra 42 orta, 33
küçük ve 1 adet de mikro öl-
çekli firma bulundu¤unu be-
lirtti.
KOB‹’lerin Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM) ile 

SaSaD’›n teflvik ve destekle-
riyle büyük projelerde çözüm
orta¤› olarak görev ald›¤›n›
vurgulayan Tümg. (E) Önsi-
pahio¤lu, konuflmas›na ülke-
mizin savunma harcamala-
r›ndan bahsederek devam
etti. Ülkemizin 2009 y›l›nda
yaklafl›k 10 milyar dolar civa-
r›nda savunma harcamas›
yapm›fl oldu¤unu söyleyen
Tümg. (E) Önsipahio¤lu, sa-
vunma sanayisi sektöründe
faaliyet gösteren firmalar›n
2008 y›l› cirolar›n›n da bir ön-
ceki y›la nazaran yaklafl›k
300 milyon dolar artarak 2
milyar 317 milyon dolar sevi-
yesine ulaflt›¤›n› belitti. He-
nüz 2009 rakamlar› aç›klan-
mad›¤› için geçmifl y›llar›n
verileri üzerinden baz› ra-
kamlar› kat›l›mc›larla payla-
flan Tümg. (E) Önsipahio¤lu,
2008 y›l›nda 576 milyon do-

larl›k ihracat yap›ld›¤›n› ve
devlet katk›s› d›fl›nda Ar-Ge
çal›flmalar› için 228 milyon
dolar harcama yap›ld›¤›n›
aç›klad›. NAMSA ve NIAG ile
iliflkilerin de oldukça iyi gitti-
¤ini, NIAG’›n 2010 y›l› için aç-
t›¤› bütün projelerde yer ala-
bilmek için faaliyet gösterildi-
¤ini belirten Tümg. (E) Önsi-
pahio¤lu, 2009 y›l›nda SaSaD
taraf›ndan düzenlenen sem-
pozyum ve seminerlere de
de¤inerek sözlerini noktalad›.

Savunma 
Sanayimizin 
Temsilcisi: SaSaD
SaSaD’›, Türk Savunma Sa-
nayisi’nin temsilcisi ve müfl-
terek kuruluflu olarak nitele-
yen Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül ise sektörde da-
yan›flma ve yard›mlaflma or-
tam›n›n kurulmas›nda, kulla-
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Türk Savunma Sanayisi kurulufllar›n› 
tek bir çat› alt›nda toplayarak savunma

sektörünün güçlendirilmesi amac›yla
1990 y›l›nda kurulan Savunma Sanayii

‹malatç›lar Derne¤i (SaSaD), 21’inci
Genel Kurulu’nu 15 Ocak 2010 tarihinde

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKEK)’nin ev sahipli¤inde

gerçeklefltirdi. Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar ve Türk Silahl› Kuvvetlerini

Güçlendirme Vakf› (TSKGV) Genel
Müdürü Korg. (E) Engin Alan ile SaSaD

üye ve aday üyelerinin kat›ld›¤› kurulda,
2008-2009 dönemi yönetim kurulu 

oybirli¤i ile aklan›rken 2010-2011 dönemi
için yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi.

Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

SaSaD Dur Durak 
Bilmeden Çal›flmalar›na 

Devam Ediyor
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n›c› ve tedarik makam› ile sa-
vunma sanayisi firmalar› ara-
s›nda üretime yönelik bir efl
güdümün sa¤lanmas›nda 
SaSaD’›n önemli görevler
düfltü¤ünü dile getirdi. Türk
Savunma Sanayisi’nin art›k
parça üretimi yapan ve proje-
lerde ikincil roller üstlenen
bir konumdan, Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’n›n sistem
ihtiyaçlar›n› kendi tasar›mlar›
ve ürünleriyle karfl›layabilen
bir konuma gelmifl olmas›n-
dan iftiharla bahseden Gönül,
kritik teknoloji alan›nda
TSK’n›n d›fla ba¤›ml›l›¤›n› as-
gariye indirmek ve özgün yurt
içi çözümler sunabilen bir sa-
vunma sanayisinin oluflturul-
mas›nda SSM ve SaSaD’›n 
KOB‹’lere verdi¤i önemin,
yan sanayimizi uluslararas›
standartlara tafl›yaca¤›n›
söyledi. Son olarak Ar-Ge
projelerine ayr›lan kaynaklar-
dan bahseden Gönül, geçmifl
y›llara bak›ld›¤›nda büyük bir
art›fl gösteren kamu taraf›n-
dan tahsis edilen Ar-Ge kay-
naklar›na ilave olarak flirket-
lerin cirolar›n›n yüzde 5’ini Ar-
Ge’ye ay›rmas›n› da savunma
sanayisinin geliflimi aç›s›ndan
önemli buldu¤unu ifade etti.

SaSaD Problemlere
Odakland›
Yönetim kurulu üyelerinin
seçimine geçilmeden önce
SaSaD’›n 2009 faaliyetleri ile
ilgili oldukça detayl› bir su-
num yapan Tu¤g. (E) Küçük-
seyhan, daha öncede belirtti-
¤imiz gibi henüz 2009 verileri
kesinleflmedi¤i için 2008 ve-
rileri üzerinden sektörün son
durumunu anlatt›. Firmala-
r›n cirolar›, ihracat rakamlar›
ve öz kaynaklardan Ar-Ge’ye
ayr›lan kaynaklara ait verile-
rin yükselen bir grafik çizdi-
¤ini belirten Tu¤g. (E) Küçük-
seyhan, 2008 ve 2009 y›llar›n-
da yaflanan ekonomik krizin
firmalar› genel olarak banka
faizleri, teminat mektuplar›
ve al›nan ifl paylar› aç›ndan
s›k›nt›ya soktu¤unu söyledi.
2009 y›l› içerisinde SSM ile
birlikte düzenledikleri semi-
ner, sempozyum, e¤itim ve
gezilerden de bahseden
Tu¤g. (E) Küçükseyhan, özel-
likle KDV muafiyeti ile ilgili
yapt›klar› çal›flmalar› ve geç-
ti¤imiz y›l ‹stanbul’da icra
edilen IDEF fuar› kapsam›n-
da KOSGEB’in KOB‹’lere ver-
di¤i deste¤i ön plana ç›kard›.
SaSaD’›n Yönetim Kurulu al-

t›ndaki dan›flma kurullar›n›n
tek tek görevlerini, yapt›klar›
ve planlad›klar› faaliyetleri
kat›l›mc›lara anlatan Tu¤g.
(E) Küçükseyhan, konuflma-
s›n›n sonunda önemli bir ko-
nuya de¤indi:
Firmalar›n, savunma sektö-
ründe kazand›¤› tecrübe ve
kabiliyetleri enerji ve ulafl-
t›rma gibi sektörlerde de
kullanmak istedi¤ini, bu
alanlarda yat›r›m yapan ba-
kanl›klar›n birçok ihale açt›-
¤›n› fakat bu ihalelerin ge-
nellikle yurt d›fl›na gitti¤ini
söyleyen Tu¤g. (E) Küçük-
seyhan, kendi firmalar›m›-
z›n bu kabiliyetlere sahip ol-
du¤unu ve ilgili bakanl›klara
bu yeteneklerini anlatmak
istediklerini dile getirdi.
Bunun üzerine sözü devralan
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül de bu sektörlerde iflin
somutlaflmas›n› sa¤layacak
olay›n ofsetler oldu¤unu fa-
kat özellikle Enerji Bakanl›¤›
al›mlar›nda ofsetin çok iyi
anlat›lamad›¤›n› belirtti. Of-
set konusunu elinden geldi¤i
kadar anlatmaya çal›flt›¤›n›
söyleyen Gönül, SaSaD yetki-
lilerinden de bu konuyu hep
gündemde tutmalar›n›, böy-

lelikle kendi çal›flmalar›na
da yard›mc› olabileceklerini
belirtti.

Yeni Dönem 
Görev Da¤›l›m› 
SaSaD Genel Sekreter Yar-
d›mc›s› Tu¤g. (E) Y›lmaz Kü-
çükseyhan’›n yapm›fl oldu¤u
sunumun ard›ndan 2008-
2009 dönemi yönetim kurulu
icra etti¤i tüm ifllemlerden oy
birli¤i ile aklanarak yeni dö-
nem yönetim kurulunun se-
çimine geçildi.
2010-2011 dönemi yönetim
kurulunda görev yapmak
üzere seçilen üyeler de flu
flekilde:
� ASELSAN Genel Müdürü

Cengiz Ergeneman

� FNSS Genel Müdürü
K. Nail Kurt 

� HAVELSAN Genel Müdürü
Dr. Faruk A. Yarman

� Koç Holding Savunma 
Sanayisi ve Di¤er 
Otomotiv Grubu Baflkan›
Kudret Önen

� MKEK Genel Müdürü 
Tümg. (E) Ünal 

Önsipahio¤lu

� ROKETSAN 
Genel Müdür Yard›mc›s›
Selçuk Yaflar

� TUSAfi Genel Müdürü
Muharrem Dörtkafll›

2009 y›l›n›n bafl›nda düzenle-
nen ve y›l içerisinde planla-
d›klar› faaliyetleri de kat›l›m-
c›larla paylaflt›klar› 20’nci
Genel Kurulu’nda öngördük-
leri tüm etkinlikleri gerçek-
lefltiren ve performans de-
¤erlerine ulaflan SaSaD’›n,
sektörün k›lavuz kaptan› ol-
mas› s›fat› ile 2010 y›l›nda da
üzerine düflen görevleri ba-
flar› ile yerine getirece¤inden
hiç flüphe yok.
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SaSaD Genel Sekreterli¤i ve 2008-2009 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri



Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle 

HATTAT Holding’in savunma alan›ndaki 

faaliyetlerine iliflkin genel bir 

de¤erlendirme yapar m›s›n›z?

Serhan D‹LBAZ: HATTAT Holding’in sa-
vunma alan›ndaki çal›flmalar› 80’li y›llar-
da bafll›yor. 80’li y›llar›n sonunda M113
modernizasyonu konusunda bir giriflimi-
miz oldu. ‹ngiltere’den getirtti¤imiz bir
arac› Çerkezköy tesislerimizde prototip
olarak modernize ettikten sonra testlere
verdik. Sonraki y›llarda da BTR araçlar›-
n›n modernizasyonu için yine bir prototip
yapt›k.  Daha sonra M60 tanklar›n›n mo-
dernizasyonu ve daha sonras›nda milli
tank üretimine yönelik bafllat›lan proje-
de, tank›n transmisyon, güç paketi ve ta-
retinin üretimi konusunda teklifimiz ol-
du. ‹hale iptal edilip BOF kurulduktan

sonra da yine tank mo-
toru ve flanz›man› konu-
sunda çal›flmalar›m›z devam et-
ti. Çerkezköy’deki tesislerimizde, yüze-
bilme kabiliyeti olan 6x6 Hitit z›rhl› per-
sonel tafl›y›c› arac›n› ürettik. Bu araç Si-
lahl› Kuvvetlerimizin be¤enisine sunul-
du, testlere tabi tutuldu ve baflar›l› oldu.
2000 y›l›nda Kore’nin “KIA Motors” fir-
mas› ile askeri a¤›r vas›ta üretimine yö-
nelik bir anlaflma yapt›k, ancak bu konu-
da bir ilerleme kaydedilemedi. 2005 y›-
l›nda, Amerikan L3 firmas›n›n gelifltirdi-
¤i 1500 HP gücündeki tank motorunun
üretim konusunda bir MOU imzalad›k.
Bu alandaki çal›flmalar›m›z devam edi-
yor. Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM)’nin 2008 y›l›nda açt›¤› May›na Kar-
fl› Korumal› Araç ihalesine teklif verdik
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Savunma sanayimizin
önde gelen firmalar›ndan

biri olma yolunda emin
ad›mlarla ilerleyen 

HATTAT Holding 
firmalar›ndan HEMA

Defense Endüstri A.fi.
(HEMA), baflta kara 
platformlar› olmak

üzere, yeni projelere
ad›n› yazd›rmak için

çal›flmalar›n› aral›ks›z
sürdürüyor. HEMA’n›n,
Türk Silahl› Kuvvetleri

(TSK)’n›n tanklar›n› nas›l
tafl›yaca¤›na ve savunma

sektörüne yönelik
çal›flmalar› hakk›ndaki
sorular›m›z›, firman›n
Genel Müdürü Serhan

Dilbaz yan›tlad›.
Ümit BAYRAKTAR / 

ubayraktar@savunmahaber.com

Türk Tanklar›n› 
HEMA S›rtlayacak

Türk Tanklar›n› 
HEMA S›rtlayacak
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ve ikinci olduk. Yine SSM’nin açm›fl oldu-
¤u 1075 adetlik 4x4 Silah Tafl›y›c› Araç
(STA) ve 366 adetlik 6x6 Özel Maksatl›
taktik Tekerlekli Z›rhl› Araç (ÖMTTZA)
projeleri için HEMA olarak tekliflerimizi
verdik. Ayr›ca Alçak ‹rtifa Hava Savunma
Silah Sistemi projesinin araç k›sm›nda
ASELSAN’a alt yüklenici olmak için tek-
lifimizi sunduk. Bunlar›n yan› s›ra May›n
Temizleme Arac›, milli tank Altay’a alt
sistem üretimi ve motor üretimi konula-
r›nda çal›flmalar›m›z devam ediyor. Ayr›-
ca parça üretimine yönelik TUSAfi’a ver-
di¤imiz bir teklif var. ‹talyan Oto Melara
firmas› için offset kapsam›nda silah is-
tasyonu diflli kutusu parçalar›n›n üreti-
mini yap›yoruz.
Özellikle son birkaç y›ld›r, HEMA olarak
SSM’nin z›rhl› araçlara yönelik ihaleleri-
ne girmek için haz›rland›k. Tamamen
özgün tasar›m ve yerli üretim modeliyle
SSM’nin may›na karfl› korumal› taktik
tekerlekli araç ihalesine girip ikinci
olunca da hedefimizi, yine özgün tasa-
r›mlar›m›zla SSM’nin STA ve ÖMTTZA
ile birlikte “Tank Tafl›y›c› Araç ve Rö-
morku (TTAR)” projelerine çevirdik.

Ümit BAYRAKTAR: “Özgün tasar›m”› 

vurgulaman›z dikkatimizi çekti. Burada

flu soru akla geliyor: HEMA’n›n 

mühendislik ekibi tasar›m süreçlerinde,

belirli konularda da olsa d›flar›dan 

bir destek al›yor mu?

Serhan D‹LBAZ: Tek bafl›m›za s›f›rdan
yapaca¤›z fleklinde bir iddiam›z yok. Ta-
bi ki çözüm ortaklar›m›z var. Örne¤in
6x6 ÖMTTZA projesinde, bütün Do¤u
Bloku ülkelerinin tanklar›n›, z›rhl› araç-
lar›n› yapm›fl bir tasar›m bürosu olan
Morozov Design Bureau ile çal›fl›yoruz.
Bizim mühendislerimizle Morozov’un
tasar›m mühendisleri arac› birlikte ta-
sarlad›. 6x6 ÖMTTZA’n›n teklifini verir-
ken Çerkezköy’de ve Ukrayna’da birlikte
çal›flt›k ve tamamen Türkiye’ye özel ve
özgün bir tasar›m ortaya ç›kard›k.

Araçlar Türkiye’nin Olacak
Ümit BAYRAKTAR: Arac›n sahibi kim?

Serhan D‹LBAZ: HEMA olarak Moro-
zov’un sadece mühendislik tecrübele-
rinden faydalan›yoruz. Bu araç tamamen
Türkiye’nin olacak. HEMA olarak felse-
femiz flöyle: SSM’nin stratejik plan›na
bakt›¤›n›z zaman; özgün tasar›m olacak,
d›flar›ya ba¤›ml› olmayacak ve hiç bir k›-
s›tlamaya tabi olmayacak gibi maddeler
görüyorsunuz. Biz de bunlar› temel ilke-
ler olarak belirledik. Yapt›¤›m›z tasar›m-

lar›n tümünü SSM’ye verebiliyo-
ruz. Araçlar› SSM ve Türkiye olarak

burada üretip istedi¤imiz ülkeye de sa-
tabilecek durumda olaca¤›z. Çözümleri-
mizin hepsi buna yönelik. ‹hracat lisans›
gibi bir k›s›tlama yok.

Ümit BAYRAKTAR: Peki, örne¤in

6x6 ÖMTTZA’dan bahsetti¤imizde; 

motor ya da transmisyon sistemleri de

yurt d›fl›ndan gelecek. Burada da 

yine ayn› k›s›tlarla karfl› karfl›ya 

kalmayacak m›s›n›z?

Serhan D‹LBAZ: Onu da flu flekilde çö-
züyoruz: Araçlarda tamamen askeri
standartlar› sa¤layabilecek ticari sis-
temler kullan›yoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Peki bu kullan›c› 

aç›s›ndan bir sorun yaratmayacak m›?

Serhan D‹LBAZ: Hay›r. fiu andaki bütün
uygulamalar bu flekilde. Askeri stan-
dartlar› sa¤lad›¤›n›z sürece problem ol-
mayacak.

Ümit BAYRAKTAR: Konuyu daha fazla

da¤›tmadan sözü TTAR projesine 

getirmek istiyorum. HEMA, savunma

sektöründeki ilk büyük projesini ald›. 

Görevin size verildi¤i 1 Temmuz 

2009’daki Savunma Sanayii ‹cra Komitesi

(SS‹K) toplant›s›na kadar geçen süreçten

biraz bahseder misiniz?
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HEMA'n›n TTAR projesinde birlikte 
çal›flt›¤› Scania firmas› taraf›ndan

üretilen tank tafl›y›c›lar›n çeflitli 
versiyonlar›, Finlandiya ve 

di¤er birçok ülke ordusu 
envanterinde görev yap›yor.



Serhan D‹LBAZ: TTAR projesi TSK’n›n bu
alandaki ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yö-
nelik uzun zamandan beri gündemde
olan bir projeydi. HEMA olarak oldukça
a¤›r teknik isterleri olan bu projede,
SSM’nin tüm taleplerini karfl›layabilmek
amac›yla, dünyada bu tür özel araçlar
üretebilen firmalarla temasa geçtik. Ana
kriterlerimiz:
-Sayg›n bir dünya markas› ile birlikte
çal›flmak,
-Sat›fl sonras› destek verebilmek ve
-Yüksek yerli katk› oran› idi.
Bafllang›çta 9 firman›n SSM’den Teklife
Ça¤r› Dosyas› ald›¤› projede, teklif veren
4 firmadan biri de biz olduk. HEMA ola-
rak güçlü rakiplerimizi geride b›rakabil-
mek ve bu ihaleyi kazanabilmek amac›y-
la; çok iyi bir ekip çal›flmas› yürüttük,
yerli katk› oran›m›z› çok üst seviyede tut-
tuk. Ayr›ca, ALTINÇEK‹Ç, ALTINORDU ve
TEKSAV gibi kendilerini ispat etmifl ve
bizimle çal›flmaya istekli çok iyi alt yük-
leniciler seçtik ve SS‹K karar›yla görev-
lendirildi¤imiz projede, 2 Ekim 2009’da
da SSM ile sözleflmeyi imzalad›k.

Scania ‹yi Bir Ortak
Ümit BAYRAKTAR: Projede yabanc› 

ortak olarak neden Scania’y› seçtiniz?

Serhan D‹LBAZ: Biz Scania’y› seçmeden
önce bu proje ile ilgili yo¤un bir çal›flma

yapt›k. 6-7 tane firma ile görüfltük. S›ra-
dan bir kamyondan bahsetmiyoruz bu-
rada. 70 ton tafl›yacak, yüzde 30 e¤im ç›-
kacak, 70 cm sudan geçecek. Özellikle
yüzde 30 e¤imi t›rmanmas› çok ciddi bir
kabiliyet. Karayollar›m›z› inceledik, Tür-
kiye’de yüzde 30 e¤im neredeyse yok.
Bunu da toplam 100 tonla yapacaks›n›z,
kolay ifl de¤il. Ciddi araflt›rmalar yapt›k.
Bu kabiliyetlere sahip bir arac› üretebi-
lecek firma say›s› çok s›n›rl›. Ayr›ca 
HEMA olarak, s›radan bir araç getirip de
mahcup olmaktansa, en iyisiyle piyasa-
ya girelim dedik. Olay›n teknik boyutlar›-
n›n ötesini de dikkate ald›k. Biz bu arac›
alaca¤›z, ama yar›n öbür gün Irak’a veya
baflka bir ülkeye satmak istersek bir s›-
k›nt› yaflamayaca¤›m›z›n da Scania’dan
teyidini ald›k. Bir de iflin devaml›l›¤›
önemli. Türkiye’de kamyon pazar›n›n
yüzde 10’u Scania’n›n ve çok genifl bir
servis a¤› var. Özetlersek, kalitesi ve
üretim gücü, ihracat k›s›tlamas› olma-
mas› ve lojistik kolayl›klar Scania ile yo-
la ç›kmam›zda ana etkenler oldu.

Ümit BAYRAKTAR: Scania’n›n mevcut

platformlar›ndan herhangi biri teknik 

isterleri karfl›layabiliyor mu?

Serhan D‹LBAZ: Scania daha önce ben-
zeri araçlar› baz› ordular için yapm›fl.
Ancak bizim isterlerimiz daha a¤›r. Bu

yüzden temel al›nan araçta çeflitli modi-
fikasyonlar yap›ld›. Türk Ordusu için
üretilecek araç ilk defa yap›lacak der-
sek yeridir.

Ümit BAYRAKTAR: Temel al›nan araç 

hâlihaz›rda yüzde 30 e¤imi t›rmanabiliyor

mu peki? Bu paralelde arac›n teknik

özellikleri hakk›nda bilgi verir misiniz?

Serhan D‹LBAZ: T›rman›yor. Hatta si-
mülasyonlarda ve teknik hesaplamalar-
da daha yüksek e¤imleri de baflar›yla
geçti¤ini söyleyebilirim. TTAR projesin-
deki arac›m›z›n bafll›ca teknik özellikle-
ri de flöyle olacak:
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HEMA'n›n henüz prototip üretim aflamas›nda olan 
tank tafl›y›c›s›n›n çekicisi de resimde görülen 6x6 araca 
benzeyecek, ancak arka taraftaki semi treyler bölümü 
çok daha farkl› olacak.

©
H

E
M

A

©
M

S
I

D
er

gi
si



Çekici Markas›: Scania / ‹sveç
Cinsi: R480CB6x6EHZ
Motor Gücü: 480 beygir Euro-4
Treyler: 77 ton tafl›ma 

kapasitesine sahip
Uzunluk: 22,5 m
Çekme Vinci: 2x35 ton
Kurtarma Vinci: 1x10 ton

Ümit BAYRAKTAR: Projede yabanc› 

bir orta¤›n›z ve yerli alt yüklenicileriniz 

var. Buradaki bu ifl birli¤ini 

detayland›r›r m›s›n›z?

Serhan D‹LBAZ: Arac›n 4 ana k›sm› var:
Çekicisi, arkadaki semi treyler k›sm›,
karartma sistemleri ve bir de vinçleri.
Çekiciyi Scania’dan al›yoruz. Semi trey-
ler k›sm›, karartma sistemleri ve vinçle-
ri ise tasar›mlar› da dahil olmak üzere
tamam› ile yerli. 6 hidrolik dingilli bir
semi treyler yap›yoruz. Tasar›m›n› da
tamamen SSM’ye veriyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Araçlar›n en az 

yüzde 50 yerlilik oran›na sahip olmas›

gerekiyor. Bu paralelde yerlilefltirme 

çal›flmalar›, tasar›m anlam›nda 

neleri kaps›yor?

Serhan D‹LBAZ: TTAR projesinde Scania’n›n
çekicisi hariç, di¤er bütün aksamlar› yer-
li olacak. Yerlilik oran›m›z yüzde 59.

Ümit BAYRAKTAR: Burada semi 

treylerin tasar›m›n› yaparken Scania’dan

bir destek al›yor musunuz?

Serhan D‹LBAZ: Hay›r. Scania’n›n sade-
ce çekicide sorumlulu¤u var. Semi trey-
lerin sorumlulu¤u tamamen bizde. Üre-
time yönelik, semi treylerin çekiciye en-
tegrasyonu için aram›zda teknik bilgi ile-
tiflimi var. Semi treyleri, bu konuda son
derece tecrübeli olan ALTINORDU fir-
mas›yla yap›yoruz. Dolay›s›yla o firman›n
tasar›m gücünü kullan›yoruz. Semi trey-
lerin tasar›m› da dahil tamamen yerli.

KOB‹’lere Büyük Önem 
Veriyoruz
Ümit BAYRAKTAR: Bir haz›r al›m 

projesi olmas›na ra¤men, proje 

kapsam›nda yüzde 59'a varan sanayi 

kat›l›m› ve offset oran› ve bu kapsamda

KOB‹’lere aktar›lacak ifl miktar›yla da 

küçümsenmeyecek bir yerli katk› 

imkân› sa¤lanaca¤› söylendi. 

Milli Savunma Bakan› Gönül de 

taahhüdün takipçisi olacaklar›n› 

belirtmiflti. Hâlihaz›rda KOB‹’lere 

hangi oranda ve hangi ifl paylar› verildi?

Serhan D‹LBAZ: KOB‹’lerle çal›flmaya
çok önem veriyoruz. Bu do¤rultuda alt
yüklenicili¤imizi yapan KOB‹’lere hâli-
haz›rda yüzde 40’l›k bir ifl pay›n› da¤›t-
m›fl durumday›z. 3 tane ana KOB‹’miz
var: Semi treyleri yapan ALTINORDU,
karartma sistemini yapan TEKSAV ve
vinçleri yapan ALTINÇEK‹Ç.

Ümit BAYRAKTAR: HEMA’n›n projeye

bafll›ca katk›lar› neler?

Serhan D‹LBAZ: Bütün kabiliyetlerini
kulland›¤›m›z HATTAT Holding firmala-
r›ndan HEMA Endüstri, hidrolik sistem-
ler, metal iflleme, traktör üretimi ve ye-
ni döküm fabrikas› ile konusunda çok
büyük mühendislik ve üretim altyap›s›-
na sahip. Fakat çal›flt›¤›m›z firmalar 
KOB‹ oldu¤u için baz› fleyleri tam olarak
karfl›layamayabiliyorlar. Dolay›s›yla
maddi deste¤in yan› s›ra baflta mühen-
dislik süreçleri olmak üzere, proje uy-

gulamalar›nda askeri standartlarda
konfigürasyon yönetimi, sistem yöneti-
mi, sistem tasar›m› gibi konularda 
HEMA Endüstri’nin gücünü ve tecrübe-
sini ortaya koyuyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Peki bu araçlar›n

ihracat›nda pazarlamaya yönelik nas›l bir

strateji ön görüyorsunuz?

Serhan D‹LBAZ: Önce arac›n ortaya ç›k-
mas› laz›m. Daha sonra pazarlamak çok
daha kolay olacak. fiu anda, özellikle
Suudi Arabistan ve Kuveyt’te görüflmele-
rimiz sürüyor. Proje gere¤i tasar›m hak-
lar› SSM’ye verilece¤i için bu çal›flmalar-
da SSM ile birlikte hareket edece¤iz.

Biz Gecikmeyece¤iz
Ümit BAYRAKTAR: Milli Savunma

Bakan› Vecdi Gönül imza töreninde 

bu araçlar›n en k›sa takvimde 

en maliyet etkin flekilde envantere 

kazand›r›lmas› temel hedefimiz demiflti.

Bu paralelde çal›flmalar nas›l gidiyor?

Bir gecikme olacak m›?

Serhan D‹LBAZ: Kesinlikle gecikme ol-
mayacak. Bugüne kadar SSM’ye karfl›
taahhütlerimizin hepsini yerine getir-
dik. Resmi olarak T0, 30 Aral›k 2009 iti-
bariyle bafllad›. fiu anda ön tasar›m,
konfigürasyon, sistem mühendisli¤i
çal›flmalar›m›z devam ediyor. Alt yük-
leniciler ile olan bütün sözleflmeleri-
mizi tamamlad›k. ‹lk prototiplerimizi
Scania’ya siparifl ettik. ‹lk araçlar›n ka-
lifikasyon testleri Haziran ay›nda yap›-

lacak: yüzde 30 e¤im testi, yol
testi, yan e¤im testi, sudan
geçme testi, so¤uk ve s›cak
hava testi gibi... Bunlar› ta-
mamlay›p kalifikasyon onay›n›
ald›¤›m›zda, gerek çok büyük
miktarda günlük araç üretme
kapasitesine sahip olan Scania
gerekse Türkiye’deki alt yükle-
niciler cephesinde bir problem
ç›kaca¤›n› sanm›yoruz. 45 tane
arac› çok k›sa bir süre içerisin-
de üretip teslim edece¤iz.
Testleri geçip SSM’den onay›
ald›¤›m›z anda seri üretime
bafllay›p tüm üretimi k›sa sü-
rede tamamlayaca¤›z. 
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TTRA’nin temsili görseli

SSM ile Hattat Holding bünyesinde faaliyet gösteren HEMA Endüstri A.fi. aras›nda, 
Tank Tafl›y›c› Araç ve Römork Projesi Anlaflmas› 2 Ekim 2009’da imzaland›. 



Taahhüt etti¤imiz gibi 13 ay içerisinde
projeyi bitirece¤iz. Gelecek sene fiubat
ay›nda proje tamamlanm›fl olacak. Hâli-
haz›rda herhangi bir gecikmemiz de yok.

‹fl Birli¤i Geniflleyecek
Ümit BAYRAKTAR: Milli Savunma 

Bakan› Vecdi Gönül, HEMA’dan, haz›r

al›m modelinin s›n›rl› kal›plar› içerisinde

kal›nmamas› ve bu projeden hareketle

gelece¤e dönük yat›r›m ve ifl birli¤i 

imkânlar›n› gelifltirmesini istemiflti. 

Bu do¤rultuda flimdiye kadar neler 

yapt›n›z? Bir de Scania ile ifl birli¤i 

sadece bu projeyle mi s›n›rl› kalacak?

Serhan D‹LBAZ: Bafllang›çtaki 45 araç
çok büyük bir miktar de¤il. Ancak ileride
say›n›n artmas› bekleniyor. Say› artt›¤›
zaman ifl birli¤inin hacmi de buna ba¤l›
olarak artacak. Hem sistem tasar›m› ya-
pan hem de alt sistem elemanlar› üreten
HEMA Endüstri’nin, motor ve hidrostatik
direksiyon sistemlerinden, hidrolik diflli
yüksek bas›nç pompalar›na kadar her
türlü otomotiv aksam›n› üretebilecek bir
altyap›s› var. Baz› kamyon üreticileriyle
de bu konularda yürüyen ifl birliklerimiz
var. Scania’n›n baz› araçlar› için fren ve
aks sistemlerini üretmeye yönelik ima-
lat resimleri üzerinde çal›fl›yoruz. Bun-
lar› bir bak›ma da gelecekteki projelere

haz›rl›k olmas› aç›s›ndan düflünüyoruz.
Tüm dünya ülkeleri için y›ll›k 90.000 
araç üretme kapasitesine sahip olan
Scania’n›n üretti¤i kamyonlara parça
vermek için giriflimlerimiz var, görüfl-
melerimiz devam ediyor. TTAR projesi
sonuçlan›ncaya kadar bu alanda bir an-
laflma yapabilece¤imizi düflünüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Milli Savunma 

Bakan›m›z Vecdi Gönül, imza töreninde;

“…Bir türlü bugüne kadar bir ifl birli¤i

yapma imkân›m›z olmam›flt›. Ama 

zannediyorum bu ilk ad›m. Arkas›ndan

yenileri gelecektir” fleklinde; HATTAT

Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet

Hattat da “‹halenin bize verilmesinden

dolay› müteflekkiriz ama arz etmek 

isteriz ki bu bizim heyecan›m›z› 

kesmiyor. Çünkü kazan›lan ihale yüzde

50 yerli, yüzde 50 ithal esasl›. Biz yüzde

100 yerli olarak yapmak istiyoruz"

fleklinde konufltu. Bu paralelde, bundan

sonraki beklenti ve hedefleriniz hakk›nda

bilgi verir misiniz?

Serhan D‹LBAZ: HEMA bu güçlü alt ya-
p›s›n› yeni kara araçlar›nda kullanmak
istiyor. Bunun için de gerekli her türlü

RÖPORTAJ
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alt yap› yat›r›m›n› yapt›. Te-
sis olarak, tezgâh park› ola-
rak, mühendislik altyap›s›
olarak da kendimizi gelifltirdik,
daha da gelifltirece¤iz. Bu projey-
le askeri uygulamalar ve askeri
standartlar konusunda da tecrübe
kazan›yoruz. Ancak as›l amac›m›z
kara araçlar› üretimi. Bizzat kendi
alt sistemlerimizi de kullanarak yüz-
de 100’e yak›n yerlilik oran›yla bir
araç yap›p TSK’ya vermek istiyoruz.

Kara Platformlar›nda 
Biz de Var›z
Ümit BAYRAKTAR: A¤›rl›kl› olarak 

kara araçlar› üzerine gidece¤iz dediniz.

Buradaki en büyük hedefiniz 6x6 m› 

4x4 mü?

Serhan D‹LBAZ: Her ikisi birden.
SSM’nin açt›¤›, yeteneklerimize uygun
her türlü ihaleye kat›lmak istiyoruz. Ma-
y›n temizleme arac›ndan tutun da her
türlü tafl›y›c› araç platformuna kadar,
ana ya da alt yüklenici olarak teklif ver-
dik ve verece¤iz. Burada tamamen
SSM’nin stratejilerine uygun flekilde,
özgün tasarlanm›fl ve herhangi bir k›s›t-
lamas› olmayan, tamam› ile bütün hak-
lar› ile Türkiye’ye ait araçlar üretmek is-
tiyoruz. Yapabilecek güçteyiz.

Ümit BAYRAKTAR: Peki 6x6

ve 4x4 araçlara yönelik beklentileriniz 

karfl›lanmazsa nas›l bir yol izlemeyi 

düflünüyorsunuz?

Serhan D‹LBAZ: Devam edece¤iz tabi
ki. Bu bir flirket politikas›, ama bu konu-
larda birer prototip yap›p yurt d›fl› pa-
zarlara da aç›laca¤›z. Ama öncelikle
Türkiye’de üretip kullan›c›ya teslim et-
mek önemli.

Ümit BAYRAKTAR: HEMA Endüstri’nin

havac›l›k alan›nda da bir tak›m 

giriflimleri vard›. Bu cephedeki 

son durum nedir?

Serhan D‹LBAZ: Bizim öncelikli hede-
fimiz kara araçlar›. Ama offsetler kap-
sam›nda havac›l›¤a da büyük bir ilgi
duyuyoruz. HEMA Endüstri’nin offset-
ler kapsam›nda üretim yapabilecek
gerçekten çok büyük bir kapasitesi ve
altyap›s› var. Sadece hava araçlar›na
de¤il kara ve deniz araçlar›na yönelik
de düflüncelerimiz var. Örne¤in flu an-
da, offset kapsam›nda Oto Melara’ya
bir silah istasyonu diflli kutusu yap›yo-
ruz. Bunun d›fl›nda hava araçlar› için
TUSAfi ile parça üretimine yönelik gö-
rüflmelerimiz devam ediyor. Offset yü-
kümlülü¤ü olan firmalarla da temasa
geçmifl durumday›z. Özellikle havac›l›-
¤a yönelik parça üretimi konusunda
büyük bir giriflimimiz var. En son 
Boeing firmas› ile bir görüflmemiz ol-
du. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde
Çerkezköy’e gelip kabiliyetlerimizi ye-
rinde görecekler. Bu konuda hem ge-
rekli sertifikasyonlar›n hem de tezgâh
yat›r›mlar›n›n büyük bir k›sm›n› yapt›k
yapmaya da devam ediyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Bundan sonras› için

neler söylemek istersiniz?

Serhan D‹LBAZ: TTAR bizim için gerçek
bir s›nav olacak. Gerek kendi iç iflleyifli-
miz gerekse HEMA’n›n savunma sanayi-
sinde kendisini ispat etmesi aç›s›ndan
bir girifl projesi. Fakat alt›n› sürekli çiz-
di¤im gibi bizim as›l hedefimizde 4x4
STA ve 6x6 ÖMTTZA kara araçlar›n›
üretmek var. Bu yüzden SSM’nin yürüt-
tü¤ü STA ve ÖMTTZA araç projelerine en
iyi flekilde haz›rland›k. Bu konularda da
TSK için en iyi çözümü verdi¤imizi düflü-
nüyoruz. Çözümlerimizde, bütün sis-
temlerin mülkiyet haklar›n› da SSM’ye
veriyoruz. Yönetim Kurulu Baflkan›m›z
Mehmet Hattat’›n imza töreninde iflaret
etti¤i yüzde 100 yerli hedefini de bu do¤-
rultuda koyduk.
‹leriye dönük çal›flmalar›m›z›n ana ek-
senini kara araçlar›n›n üretimi olufltu-
ruyor. Bu do¤rultuda, Çerkezköy’de
24.000 metrekarelik bir alan ay›rd›k. Bu
alanda, z›rhl› araç üretimi için gerekli
her türlü alt yap› yat›r›m›n› da yapt›k.
Hâlihaz›rda gövdeyi yapabilmek için ge-
rekli kaynak makinalar›m›z, büyük göv-
de parçalar›n› kesebilecek su jeti tezgâ-
h›m›z, preslerimiz, hepsi haz›r. Tezgâh
yat›r›mlar› yap›ld›. Daha küçük bir yat›-
r›m gerektiren montaj yat›r›mlar›m›z› da
geliflmeler paralelinde yapaca¤›z.
Holding bünyesinde bulunan HEMA En-
düstri ve HEMA, Türkiye’de kara arac›
üretimi yapan ve SSM taraf›ndan da
araç üretimi yetene¤ine sahip firma ola-
rak kabul edilen firmalar. Bununla da
gurur duyuyoruz. Bu alanda faaliyetleri-
mizi sürdürürken, SSM’nin stratejik he-
def plan›nda belirledi¤i gibi yurt içi ge-
lifltirme, özgün tasar›m, mülki haklar›n
Türkiye’ye ait olmas›, Ar-Ge faaliyetleri,
üretim aflamas›nda KOB‹’lerin azami öl-
çüde kullan›lmas›na öncelik veriyoruz.
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Havac›l›k endüstrisine
yüksek kaliteli ürünler
ve hizmetler sunan,

dünya çap›nda bir üretim ve
tasar›m merkezi olan TEI,
1985 y›l›nda Türk Silahl› Kuv-
vetlerini Güçlendirme Vakf›
(TSKGV), Türk Hava Kurumu
(THK), Türk Havac›l›k ve Uzay
Sanayii A.fi. (TUSAfi) ve GE
firmas›n›n ortak giriflimi ile
kuruldu. 10 Ocak 1985’te GE
ile 25 y›ll›¤›na imzalanan
“Ortakl›k Anlaflmas›” ise 29
Ocak’ta Ankara Sheraton
Oteli’nde düzenlenen törenle
25 y›l daha uzat›ld›. Hissele-
rinin ço¤unlu¤u TUSAfi’a ait
olan TEI, imzalanan bu an-
laflma paralelinde, hava ve
deniz platformlar›nda kulla-
n›lan ticari ve askeri motor-
lar için kritik parça tasar›-
m›ndan üretimine, montaj-
dan bak›m ve onar›m iflleri-
ne kadar genifl bir yelpaze-
deki sorumlulu¤u 2035 y›l›-
na kadar sürdürmeye de-
vam edecek.
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül’ün, Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar’›n, GE
Yönetim Kurulu Baflkan› ve
CEO’su Jeff Immelt’in yan› s›ra
TEI, TUSAfi, GE, TSKGV ve THK
ile sektörün önde gelen firma-
lar›n›n üst düzey yetkililerinin
kat›l›m›yla gerçeklefltirilen
TEI Ortakl›k Anlaflmas› Yeni-
lenmesi Töreni, TEI Yönetim
Kurulu Baflkan› Hv. Yük. Müh.
Tu¤g. (E) Bora Ça¤lar’›n ko-
nuflmas› ile bafllad›.

‹bre Hep 
Yukar› Do¤ru
1985 y›l›nda çal›flmalar›na
bafllayan TEI’nin, 1987’de
yapt›¤› 3 milyon dolarl›k ci-
ronun 25 y›lda 100 kat büyü-
yerek bugün 300 milyon do-
lar civar›na yükseldi¤ini
vurgulayarak sözlerine bafl-
layan Hv. Yük. Müh. Tu¤g.
(E) Ça¤lar, bu süreçte katk›
ve desteklerini eksik etme-
yen, hatta son küresel kriz-
de kendileri ciddi bir da¤›l-
ma ile karfl› karfl›ya kald›¤›
halde TEI’nin mevcut eko-
nomik durumunu muhafaza
edebilmesi için çaba göste-
ren ortaklar› GE yetkilileri-
ne flükranlar›n› sundu. Ku-
ruluflundan bugüne kadar 
TEI’nin kat etti¤i mesafeyi
örneklerle kat›l›mc›lara an-

latan Hv. Yük. Müh. Tu¤g.
(E) Ça¤lar, sadece GE için
motor parçalar› üreten 
TEI’nin art›k Rolls Royce ve
MTU gibi dünyan›n önde ge-
len birçok motor üreticisi için
ileri teknoloji ürünü parçalar
ve modüller üretti¤ini ve bu-
güne kadar yap›lan ve 2010
y›l›nda yap›lmas› planlanan
19,2 milyon dolarl›k makine
ve teçhizat yat›r›m›yla birlik-
te, TEI’nin üretemeyece¤i
motor parças›n›n kalmaya-
ca¤›n› belirtti.
‹lk 25 y›ll›k Ortakl›k Anlafl-
mas› ile kazand›klar› bilgi
birikiminin ve deneyimlerin,
TEI’nin sahip oldu¤u tekno-
lojik imkân ve kabiliyetleri
de oldukça artt›rd›¤›n› söy-
leyen Hv. Yük. Müh. Tu¤g. (E)
Ça¤lar, dolay›s›yla bu ikinci

Ortakl›k Anlaflmas› ile 
TEI’nin, tek bir motora ve bu
motorun montaj ve testleri
ile seçilmifl s›n›rl› parçala-
r›n üretimine yönelik de¤il,
genel manada tüm uçak
motorlar›n›n araflt›rma, ge-
lifltirme, tasar›m ve üretimi-
nin yan› s›ra bak›m, revizyon
ve tadilat faaliyetlerini de
kapsayacak flekilde daha
genifl bir sorumlulu¤un alt›-
na girece¤ini belirtti. Ortak-
lar› ile beraber çizdikleri bu
yol haritas›n› tek bir dokü-
manda toplayarak “TEI
Stratejik Geliflim Plan›”n›
haz›rlad›klar›n› sözlerine
ekleyen Hv. Yük. Müh. Tu¤g.
(E) Ça¤lar, ikinci ortakl›k an-
laflmas› döneminde TEI’nin
üstlenece¤i ana görevleri
ise flu flekilde s›ralad›:
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Havac›l›k ve uzay sanayisinin teknolojik temelini 
gelifltirecek üstünlükte ürün ve hizmet sa¤layarak 
ülkemizde kal›c› bir uçak motor sanayisi oluflturmak 
misyonu ile 1985 y›l›nda yola ç›kan TUSAfi Motor Sanayii A.fi.
(TEI), kuruluflunun 25’inci y›l›n›, kurucu ortaklar›ndan olan
General Electric (GE) firmas› ile Ortakl›k 
Anlaflmas›’n› yenileyerek taçland›rd›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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Hedefler Büyük
� TEI’nin mevcut motor

parçalar› ve modülleri
üretim kabiliyetleri yeni
teknolojik kabiliyetlerle
güçlendirilecek ve TEI,
ileri teknoloji motor 
parçalar› için bir üretim
merkezi olacakt›r.

� TEI’nin F110 motoru ile
kazand›¤› motor montaj
ve test kabiliyetleri 
uluslararas› askeri ve 
ticari programlar› da 
içerecek flekilde rekabete
sokulacak ve böylece 
TEI, bölgesel bir motor
montaj ve test merkezi 
olacakt›r.

� TEI’nin kabiliyetleri ulusal
ve uluslararas› ihtiyaçlar›
karfl›layabilecek bir 
rekabet gücüne 
erifltirilecek ve TEI, 
bölgede, bir bak›m, 
onar›m ve revizyon 
merkezi olacakt›r.

� TEI’nin mevcut teknik
temsilcilik ve lojistik 
hizmetleri artan bir ivme
ile sürdürülecek ve 
TEI’nin askeri ve ticari
motorlar için güçlü bir 
lojistik destek 
mükemmeliyet merkezi
olmas› sa¤lanacakt›r.

� TEI’nin uluslararas› 
projelerde risk ve gelir
ortakl›¤› ifl modeli 
kapsam›nda özgün 
tasar›mlara dayal›, 
tasar›m ve analiz 
mühendisli¤i faaliyetleri
artt›r›lacak ve böylece 
TEI, uçak motorlar› 
tasar›m ve mühendislik
üssü olacakt›r.

Bunlar›n d›fl›nda yenilenen
Ortakl›k Anlaflmas› ile TEI’yi
iki önemli dönemecin daha
bekledi¤ini söyleyen Hv. Yük.
Müh. Tu¤g. (E) Ça¤lar, bunlar-
dan birincisini TEI’nin 2015
y›l›ndan itibaren kendisinin
tasarlad›¤› bir uçak motoru-
nu üretebilecek teknolojik
kabiliyeti kesinlikle kazana-
cak olmas›, ikincisini ise 
TEI’nin 2020 y›l›ndan itiba-
ren bugünkü cirosunun 10
misli, dönem sonunda ise 20

misli büyüklükteki ekono-
mik seviyeleri yakalayacak
olmas› fleklinde aç›klad›.
Tüm ortaklar› ile yürüttük-
leri sa¤lam ifl birli¤inin bu
hedeflere ulafl›lmas›nda bü-
yük önem arz etti¤ini belir-
ten Hv. Yük. Müh. Tu¤g. (E)
Ça¤lar, kürsüyü GE Yönetim
Kurulu Baflkan› ve CEO’su
Jeff Immelt’e b›rakt›.

Kazan-Kazan
TEI’nin yüzde 46,2’lik hissesi-
ne sahip olan GE’nin Yönetim
Kurulu Baflkan› ve CEO’su
Jeff Immelt, yenilenen Or-
takl›k Anlaflmas›’n›n hem ti-
cari hem de askeri havac›l›k
endüstrisi için büyük önem
tafl›d›¤›n› vurgulayarak bu-
rada TEI’ye düflen görevle-
rin de önemine dikkat çekti.
ABD, Çin ve Hindistan gibi
dünyan›n dört bir yan›nda
GE’nin çal›flmalar› oldu¤u-
nu, bunlar›n aras›nda ise
TEI’nin en iyi kalite, en uy-
gun maliyet, en iyi üretim ve
geliflmifl mühendislik kabi-
liyetlerine sahip oldu¤unu
belirten Immelt, TEI ile or-
takl›klar›n›n kazan-kazan il-
kesine dayand›¤›n› ve TEI’nin
uzun vadede çok iyi bir part-
ner olaca¤›n› vurgulad›.

TEI’ye Güven Tam
Jeff Immelt’ten sonra kür-
süye ç›kan Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül ise ko-
nuflmas›na, 25 y›l önce F-16
uçaklar›n›n F110 motoruna
yönelik bir proje kapsam›n-
da kurulan TEI’nin dünden
bugüne kazand›¤› kabiliyet-
lere de¤inerek bafllad›. 
TEI’nin üretim kalitesi,
müflteri beklentilerini kar-
fl›layan teknolojik alt yap›s›
ve rekabetçi ürün yelpazesi
ile dünyan›n önde gelen flir-
ketleri aras›nda bulundu-
¤unu dile getiren Gönül,
TEI’nin son 5 y›l içerisinde
gösterdi¤i ekonomik büyü-
me e¤risine ve kazand›¤›
kabiliyetlere bak›ld›¤›nda,
sektörün güven veren flir-
ketlerinden biri oldu¤unu
ve gelecekte de ayn› çizgide
devam edece¤ini söyledi.
JSF, A400M gibi uluslara-
ras› konsorsiyumlara iflti-
rak ederek havac›l›k ala-
n›nda bir at›l›m yapan Türk
Savunma Sanayisi’nin mo-
tor sektöründeki hedefini
de mevcut sivil ve askeri
yetenekleri kullanarak üre-
tim hatt› kurulmas› ve hem
kendi motorlar›m›z› hem de
baflka ülkelerin motorlar›n›

üreten ve bak›m onar›m ya-
pan bölgesel bir merkez ol-
mak olarak belirten Gönül,
TEI’nin müflteri destek hiz-
metlerinden, Ar-Ge’ye ka-
dar köklü bir faaliyet alt ya-
p›s› oluflturarak ana motor
üreticisi olma yolunda sa¤-
lam ad›mlar att›¤›n› da söz-
lerine ekledi. 18 Haziran
2009 tarihinde aç›l›fl›n› yap-
t›¤› TEI ve GE ortakl›¤› ile
infla ettirilen Türkiye Tek-
noloji Merkezi’ne ve yine
geçti¤imiz y›l içerisinde
uçak motorlar› kompresör
modülüne ait blisk-spool
üretim teknolojisinin TEI’ye
kazand›r›lmas› için GE ile
imzalan bir di¤er anlaflma-
ya de¤inen Gönül, “Yap›lan
bu yat›r›mlar, TEI’yi dünya-
daki say›l› flirketlerden biri
yapman›n yan› s›ra milli sa-
vunma ve havac›l›k sektö-
rümüzü de ileri seviyelere
tafl›yacakt›r” dedi.

Ve ‹mzalar At›ld›
Konuflmalar›n ard›ndan,
TEI’nin ortaklar›n›n üst dü-
zey yöneticilerinin Ortakl›k
Anlaflmas›’n› imzalamas›
ile devam eden tören, dü-
zenlenen resepsiyon ile so-
na erdi.
Motor parçalar› üretimi,
uçak motorlar› montaj ve
revizyonu, müflteri destek
hizmetleri ve Ar-Ge bafll›k-
lar› alt›nda belirledi¤i 4 ana
faaliyet alan›nda havac›l›k
sanayisine uzun y›llar hiz-
met vermeye devam ede-
cek olan TEI’nin önümüz-
deki 25 y›l boyunca hissele-
rinin yüzde 50,5’i TUSAfi’a,
yüzde 46,2’si GE’ye ve yüz-
de 3,3’ü de TSKGV ve
THK’ya ait olacak.
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GE’nin Yönetim Kurulu Baflkan› 
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Milli Savunma Bakan› 
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Hv. Yük. Müh. Tu¤g. (E) Bora Ça¤lar



RF, Mikrodalga / Mili-
metre Dalga Teknolo-
jileri, Lazer Sistemleri,

Su Alt› Akustik ve Simülas-
yon Sistemleri gibi alanlarda
sistem, alt sistem ve birim
modül detay›na kadar kritik
teknolojik tasar›m ve gelifl-
tirme faaliyetlerini sürdüren
Meteksan Savunma, özellikle
RF, Mikrodalga ve Milimetre
Dalga Teknolojileri alanla-
r›nda önemli bir altyap› ve
bilgi birikimine eriflmeyi ba-
flard›. Bir taraftan da gelifl-
mifl teknolojilere yönelik Ar-
Ge çal›flmalar›na odaklanan
firma, bu alanlardaki biriki-
mini, veri ba¤› sistemleri ge-
lifltirme çal›flmalar›nda da
de¤erlendiriyor.
“Türkiye’nin veri ba¤› firmas›
olma” hedefinden hareketle;
müflteri ihtiyaçlar›n› tam ola-
rak karfl›layan, güncel tek-
nolojiyi kullanan, Ar-Ge te-
melli, yenilikçi ve yurt içi kat-
ma de¤eri azami seviyeye ç›-
kart›lm›fl milli ürünler üret-
mek için çal›flan Meteksan
Savunma’y›, veri ba¤› tekno-
lojileri alan›nda, yurt d›fl›n-
dan al›nan haz›r bileflenlerin
entegrasyonu yolu ile de¤il,
platform k›s›tlar›n›n da dik-
kate al›nd›¤› ve müflteri ihti-
yaçlar›n› tam olarak karfl›la-
yacak sistemleri milli olarak

tasarlay›p üretme gayreti
içerisinde görüyoruz.
Meteksan Savunma’n›n bu
kapsamda ele al›nabilecek
temel ilgi alanlar› ise flöyle:
� Elektronik harp korumal›

veri ba¤› sistemleri
� Uzun menzilli veri ba¤›

sistemleri
� Füze için anten tasar›m› 

ve üretimi
� Telemetri sistemleri

Altyap› Haz›r
Bu hedefler do¤rultusunda,
Meteksan Savunma bünye-
sinde, hassas tasar›m ve
üretim gerektiren donan›m-
sal yap›lar›n en iyi koflullarda
üretilebilmesi amac›yla kul-
lan›lacak bir laboratuvar da
kuruldu. Bu laboratuvarda,
çeflitli RF mikrodalga birim
ve modüller, milimetre dalga
tümleflik devreler (MMIC),
antenler, faz dizili antenler,
almaç-göndermeç yap›lar›,
RF sentezörler, mikrodalga
güç yükselteçleri, yüksek
h›zl› analog-say›sal dönüflüm
devreleri, say›sal sinyal iflle-
me algoritma ve gömülü ya-
z›l›m tasar›mlar›, hassas
mekanik iflleme ve servome-
kanik yap›lar gibi alanlarda
çal›flmalar yürütülüyor.
Çal›flmalar kapsam›nda
“uzak alan anten ölçüm sa-

has›” yat›r›m›n› tamamlaya-
rak devreye alan Meteksan
Savunma’da, “yak›n alan öl-
çüm sahas›”na ait “yank›s›z
oda” yap›m› bitmifl durumda.
Hâlihaz›rda ölçüm sistemi
kurulum çal›flmalar› devam
eden yak›n alan ölçüm saha-
s›n›n da k›sa süre içerisinde
devreye al›nmas› planlan›yor.
Meteksan Savunma ayr›ca,
üretim ortam›ndaki kirlili¤in,

mikroskobik düzeyde belirli
bir seviyenin alt›nda tutulma-
s›n› zorunlu k›lan ve büyük
hassasiyet gerektiren elek-
tronik devrelerin ve sensör-
lerin üretilmesi için ihtiyaç
duyulan Class 10000 S›n›f› bir
Temiz Oda’ya da sahip. 

Veri Ba¤› 
Çal›flmalar› Bafll›yor
Meteksan Savunma, veri ba-
¤› sistemleri alan›ndaki ça-
l›flmalar›na, uzun menzilli
tanksavar sistemlerine yö-
nelik RF veri ba¤› sistemi
(RF-VBB) gelifltirmekle bafl-
lad›. Söz konusu sistem kap-
sam›nda tanksavar füze ara-
y›c› bafll›k görüntüsünün kul-
lan›c›ya, hedef seçimi ve
güncellenmesi gibi kullan›c›
komutlar›n›n da füze bilgisa-
yar›na gerçek zamanl› iletil-
mesi hedefleniyor. “Do¤ru-
dan Dizi Yay›lm›fl Tayf ve Fre-
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Meteksan Savunma 
Milli Veri Ba¤› Tasar›m› ‹çin
Kollar› S›vad› Meteksan Savunma Sanayii A.fi.

(Meteksan Savunma), Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin ürün ve sistem ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak uzun dönemli çözüm orta¤›
olma hedefi do¤rultusunda, bugüne
kadar odaklan›lmam›fl savunma sanayisi
alanlar›nda yarat›c› çözümler sunmak 
ve teknolojinin en üst seviyesindeki 
bu yarat›c› çözümleri milli olarak 
üretebilmek üzere sürdürdü¤ü
çal›flmalar›na bir yenisini daha ekledi.
‹leri teknoloji alanlar›na yönelik altyap›s›
ve bilgi birikimiyle ülkemizin savunma
sanayine önemli katk› sa¤layacak 
ürünler tasarlayan ve üreten 
Meteksan Savunma, veri ba¤› (veri yolu)
tasar›m› alan›nda da dikkat çekici
çal›flmalar›n alt›na imza at›yor.
Cem fiIVGIN / csivgin@meteksansavunma.com.tr
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kans Atlama” gibi elektronik
harp tekniklerini de içeren
RF-VBB, uzak ve yak›n me-
safe performans versiyonla-
r›na sahip olacak flekilde ta-
sarlan›yor.
Gelifltirilmekte olan RF-
VBB’nin di¤er olas› kullan›m
alanlar› aras›nda ise; yine
çeflitli füze platformlar› (ha-
va-hava, hava-yer), insans›z
sistemler (‹nsans›z Hava /
Deniz / Kara Araçlar›), tele-
metri uygulamalar› ve a¤
destekli yetenek (Network
Enabled Capability / NEC)
kapsam›nda haberleflme sis-
temlerinin fiziksel katmanla-
r› ile güvenli ve uzun mesafe-
li veri iletiflimi ihtiyac› duyu-
lan alanlar say›labilir.

Veri Ba¤› Birimi 
Tasar›m Süreci
Özellikle bir füze platfor-
munda kullan›lacak veri ba¤›
sisteminin en önemli tasar›m
parametreleri; a¤›rl›k, ha-

cim, güç tüketimi, iletiflim
menzili, veri iletim h›z› ve sis-
temin maruz kalaca¤› çevre
koflullar›d›r. Bu yüzden veri
ba¤› sistemi, yap›s› gere¤in-
ce, entegre edilece¤i platfor-
ma (ço¤unlukla füze) uygun
olarak, genellikle proje ge-
reksinimleri do¤rultusunda
tasarlan›p üretilir.
Meteksan Savunma taraf›n-
dan yürütülmekte olan RF-
VBB Projesi kapsam›nda da
platform üreticisi kurum ile
yak›n koordinasyon içinde
çal›fl›l›yor. Proje ilerledikçe,
veri ba¤›n›n kullan›laca¤›
platformda meydana gelen
de¤ifliklikler veri ba¤› tasa-
r›m›na yans›t›l›yor, veri ba¤›
tasar›m›n›n olgunlaflmas› ile
ortaya ç›kan gereksinimler
ise platform tasar›m›na yön
veriyor. Platform ve veri ba-
¤› tasar›mlar› karfl›l›kl› etki-
leflti¤i için de iteratif bir sü-
reç içerisinde ilerlenmifl
oluyor.

1) Mekanik Tasar›m
Proje kapsam›ndaki veri ba¤›
biriminin mekanik tasar›m›-
n›n, baz›lar› birbiriyle çeliflen
çeflitli gereksinimleri ayn›
anda sa¤lamas› zorunlu. Bu
gereksinimleri flöyle s›rala-
mak mümkün:
� Veri ba¤› içerisinde yer

alan elektronik devreleri
d›fl elektromanyetik 
ortamdan izole etmek,

� Veri ba¤› birimini 
oluflturan alt birimler 
aras›nda elektromanyetik
izolasyonu sa¤lamak,

� Elektronik devrelerin 
çal›fl›rken ortaya ç›kard›¤›
›s›y› füze gövdesine 
aktarmak,

� Veri ba¤› birimini, füze
üzerinde karfl›laflaca¤›
a¤›r çevre koflullar›na 
dayan›kl›, sa¤lam bir 
mekanik yap›ya sahip 
k›lmak,

� Projenin a¤›rl›k k›s›tlar›
içinde kalmak.

Yukar›da s›ralanan bütün ge-
reksinimleri sa¤lamak ama-

c›yla, veri ba¤› elektronik
devrelerinin tek bir kart üze-
rinde bulundu¤u, iki metal
kapakl› sandviç bir yap› ta-
sarland›.
Ortaya ç›kan tasar›m›n proje
isterlerini karfl›lay›p karfl›la-
mad›¤›, ANSYS (Sonlu Ele-
manlar Analizi) ve ICEPACK
(Is›l Analiz) yaz›l›mlar› kulla-
n›larak bilgisayar ortam›nda
analiz ediliyor. Analiz sonuç-
lar›na göre, projenin çevre
koflulu gereksinimlerini as-
gari a¤›rl›kla sa¤layacak fle-
kilde tasar›mda düzeltmeler
/ iyilefltirmeler yap›ld›ktan ve
tatmin edici sonuçlara ulafl›l-
d›ktan sonra ise prototip me-
kanik birimler üretilerek,
prototipler üzerinde çeflitli
testler gerçeklefltiriliyor.
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2) Sistem Mühendisli¤i
Veri ba¤› birimi sistem mü-
hendisli¤i çal›flmalar›, ön-
celikle sistem gereksinim-
lerinin belirlenmesine
odaklanm›fl durumda. Fü-
zenin olas› uçufl senaryo-
lar› de¤erlendirilerek, ke-
sintisiz iletiflim sa¤lanabil-
mesi için füze ve lançer
üzerindeki antenlerin yay›n
örüntüleri belirlenmekte,
proje flartnamesinde belir-
tilen veri h›z›, menzil ve
hava koflullar› gibi para-
metreler dikkate al›narak
veri yolu bütçesi oluflturu-
luyor.

3) Elektronik Tasar›m
Veri ba¤›n› oluflturan ana-
log, say›sal ve RF devre ta-
sar›m çal›flmalar› ise sistem
mühendisli¤i sürecine para-
lel olarak yürütülüyor. Veri
ba¤›n›n blok flemalar› haz›r-
lan›yor, her bir blo¤un ger-
çeklefltirilebilece¤i aday
elektronik malzemeler be-

lirlenerek tedarik ediliyor.
Elektronik malzemelerin te-
darik sürecinin tamamlan-
mas› ile birlikte de veri ba¤›
üzerinde yer alan devrelerin
tekil testleri yap›larak per-
formanslar› ölçülüyor. Bu
çal›flmalar neticesinde, veri
ba¤› içerisinde yer alacak
elektronik malzemeler be-
lirleniyor ve devre flemalar›
ortaya ç›kart›l›yor. Tekil
testlerin tamamlanmas›n›
takiben de veri ba¤›n› olufl-
turan bloklar›n entegrasyon
faaliyetleri yürütülüyor ve
entegre yap›n›n testleri ger-
çeklefltiriliyor.

4) Say›sal Modem 
Gelifltirilmesi
Say›sal modem gelifltirilmesi
faaliyeti kapsam›nda, veri
çerçeve yap›s›; füzeden lan-
çere ve lançerden füzeye veri
h›zlar›, veri ba¤› biriminde
bulunan sentezörlerin kilit-
lenme süreleri, RF devrelerin
aç›lma ve kapanma süreleri,
azami menzil ve doppler kay-
mas› gibi etkiler göz önüne
al›narak oluflturuluyor. Siste-
min kesintisiz veri aktar›m›n›
sa¤layabilmesi için kullan›la-
cak FEC (‹leri Hata Düzeltme)
yöntemleri belirlendikten
sonra da MATLAB yaz›l›m›

kullan›larak çeflitli senaryo-
lar alt›nda performanslar› in-
celeniyor. Modem tasar›m›-
n›n gerçeklefltirilmesinde ay-
r›ca, sistemin gerçek kulla-
n›m flartlar›nda ortaya ç›ka-
cak kanal (Çok yollu sönüm-
lenme / multipath fading,
doppler kaymas›, doppler ya-
y›lmas› gibi) ve elektronik
harp etkileri de dikkate al›n›-
yor ve benzetimler yap›l›yor.

5) Anten Tasar›m›
Veri ba¤› biriminin çal›flma
frekans›n›n gizli olmas› ne-
deniyle, proje kapsam›nda
kullan›lacak füze ve lançer
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antenlerinin milli imkânlar
ile tasarlan›p üretilmesi bir
zorunluluk olarak karfl›m›za
ç›k›yor. CST yaz›l›m› kullan›-
larak gerçeklefltirilen anten
tasar›mlar›nda; anten örün-
tüsü ve anten füze üzerine
yerlefltirilmifl halde iken fü-

zenin mekanik yap›s› da dik-
kate al›narak analizler yap›l›-
yor. Füze üstü anten tasar›-
m›ndaki en büyük zorluk, bir
yandan antenin füzenin aero-
dinamik özelliklerine etki et-
memesi için füze yüzeyi ile
ayn› düzeyde olmas›n›n ge-

rekmesi, öte yandan ise an-
ten örüntüsünün füzenin ar-
ka k›sm›na yönlendirilmesi-
dir. Füze üzerinde yer alan
kanatç›klar ve di¤er mekanik
birimlerin anten örüntüsüne
olumsuz etkilerini en aza in-
dirmek için de çeflitli optimi-
zasyon çal›flmalar› yap›l›yor.
Üretilen prototip antenlerin
performans›, Meteksan Sa-
vunma’n›n uzak alan anten
ölçüm sahas›nda ölçülüyor
ve analiz sonuçlar› ile karfl›-
laflt›rmalar yap›l›yor.
Benzer flekilde lançer anten
tasar›m› da CST yaz›l›m› kul-
lan›larak gerçeklefltiriliyor.
Anten örüntüsü, anten lançer
üzerine yerlefltirilmifl halde
iken platformun ve lançerin
etkilerini de dikkate alarak
analiz ediliyor. Lançer ve
platformun anten örüntüsüne
olumsuz etkilerini en aza in-
dirmek için de çeflitli optimi-
zasyon çal›flmalar› yap›l›yor.

Anten Milli Olmal›
Meteksan Savunma, veri ba-
¤› sistemleri söz konusu ol-
du¤unda, özellikle füze üstü
anten tasar›m ve üretim ye-
tene¤i kazan›lmas›n›, kendisi
ve Türk Savunma Sanayisi
aç›s›ndan önemli bir hedef
olarak belirlemifl durumda.
Çünkü bir füzenin mekanik
yap›s›, füze ve lançer aras›n-
da veri aktar›m›n› gerçeklefl-

tiren veri ba¤› biriminin ça-
l›flma frekans› ve füzenin üs-
tünde kullan›lacak anten
örüntüsü gibi gereksinimler
do¤rultusunda belirlenir. Fü-
ze üstü antenin yurt d›fl›ndan
tedarik edilmesi durumda
ise bu hassas bilgilerin ante-
ni üretecek firma ile paylafl›l-
mas› zorunludur.
Veri ba¤› projelerinin gizlilik
gereksinimlerini karfl›laya-
bilmeye yönelik, füze üstü
anten tasar›m, üretim ve test
yat›r›mlar›n› tamamlayan
Meteksan Savunma, ilk pro-
totip anten üretimini de ger-
çeklefltirdi. Böylelikle Me-
teksan Savunma, savunma
sanayimize önemli bir yete-
nek kazand›rma ve Dünya’da
füze üstü sarmal anten tasa-
r›m ve üretim yetene¤ine sa-
hip, bu alanda uzmanlaflm›fl
az say›daki firmadan biri ol-
ma yolunda önemli bir me-
safe kat etmifl oldu.
Meteksan Savunma, elde et-
ti¤i bu bilgi birikimi ve altya-
p›y›, di¤er füze sistemlerinde
de de¤erlendirmeye ve dola-
y›s›yla savunma sanayimizin
yetkinli¤ini artt›rmaya ve d›-
fla ba¤›ml›l›¤›n› azaltmaya
yönelik çal›flmalar›n› sürdü-
rüyor. Bu kapsamda orta
menzilli tanksavar sistemle-
rine yönelik veri ba¤› birimi
gelifltirme çal›flmalar›n›n da
firma taraf›ndan yürütülmesi
öngörülüyor.
Hâlihaz›rda “Uzun Menzilli
RF Veri Ba¤›” ve “Çekili Ro-
ket Sistemi Veri Ba¤›” gibi
sistemlerin de ön tasar›m
çal›flmalar›na bafllayan Me-
teksan Savunma, bu çal›fl-
malar› önümüzdeki y›llarda
tamamlayacak.
Faaliyet gösterdi¤i alanlar-
daki yenilikçi ve Ar-Ge odakl›
yaklafl›mlar›, kurdu¤u üni-
versite-sanayi ifl birlikleri ve
tüm yerli kurum ve kurulufl-
lar› kucaklayan ifl birli¤ine
aç›k yap›s› ile Meteksan Sa-
vunma, veri ba¤› sistemleri
alan›ndaki yat›r›m, tasar›m
ve üretim çal›flmalar›n› önü-
müzdeki dönemde artt›rarak
devam ettirmeyi planl›yor.
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Gelifltirdi¤i cihaz ve sis-
temlerle yurt savun-
mas›nda önemli görev-

ler üstlenen ASELSAN,
2009’un son günlerinde, Milli
Savunma Bakanl›¤› (MSB) ile
3 ve Sahil Güvenlik Komutan-
l›¤› ile 1 anlaflma olmak üze-
re toplam 4 anlaflman›n alt›-
na imzas›n› att›. Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’n›n Atefl
Destek Otomasyon (ADOP-
2000) projesine yönelik 148,5
milyon dolarl›k ilk anlaflma,
MSB ile yap›ld›. TSK’n›n elin-
deki atefl destek unsurlar›n›
azami verimlilikle kullanma-
s›n› sa¤layan ADOP-2000 sis-
temi, muharebe alan›ndaki
bir komutan›n, uygun hedefi,
uygun zamanda, uygun silah
sistemi ve uygun mühimmat
kullanarak atefl alt›na alabil-
mesi için gerekli planlar› ya-
p›p sonras›nda da bu planlar›
icra edebilmesine olanak ta-
n›yor. Atefl destek sistemleri
konusunda 25 y›l› aflk›n bir
süredir çal›flan ASELSAN’›n,
ADOP-2000 flemsiye projesi
ve bu projeyle ba¤lant›l› yürü-
tülen; Taktik Atefl ‹dare Ko-
muta Kontrol Sistemi 
(TA‹KS), Batarya Atefl ‹dare
Sistemi (BA‹KS-2000), Topçu
Meteoroloji Sistemi (TOMES),
155 mm Kunda¤› Motorlu
F›rt›na Obüsü At›fl Kontrol ve
Atefl ‹dare Sistemi gibi birçok

sistemi TSK’n›n kullan›m›na
sunmas› sayesinde, Türk ko-
mutanlar›, muharebe saha-
s›ndaki atefl destek unsurla-
r›n› azami etkinlikte kullana-
biliyor.
‹çeri¤i hakk›nda fazla bilgi
verilmeyen, yaklafl›k 5,9 
milyon lira de¤erindeki ikinci
anlaflma ise TSK’n›n
AN/TPQ-36 V(9) hedef tespit
radar›na kara navigasyon sis-
temi entegre edilmesini içe-
riyor.
ASELSAN ile Sahil Güvenlik
Komutanl›¤› aras›nda VHF
Genifl Alan Say›sal Emniyetli
Muharebe Sistemi (SAHMUS)
projesine yönelik olarak yap›-
lan yaklafl›k 6,2 milyon dolar-
l›k anlaflma ise ayn› zamanda
ASELSAN’›n 2009 y›l›nda du-
yurulan son anlaflmas› oldu.
SAHMUS ile veri tabanlar›n-
dan suçlu, kay›p eflya ve kim-
lik sorgulama gibi uygulama-
lar›n› gerçeklefltirebilecek
olan Sahil Güvenlik Komu-
tanl›¤›, bu proje sayesinde
denizde görev yapan botlar›n
elde etti¤i bilgileri komuta
merkezlerine h›zl› ve güveni-
lir bir flekilde aktarabilecek.
SAHMUS, kamu güvenli¤i ve
acil durum haberleflmesinin
vazgeçilmez unsurlar› olan
bas-konufl, grup ça¤r›, sis-
tem d›fl› direk ça¤r› yapabil-
me, acil durum ses servisleri

ÖZEL HABER

ASELSAN
“F›rt›na”s›

Dinmiyor
Savunma sanayimizin yapt›¤› ihracat›n 

büyük bir bölümünü tek bafl›na 

gerçeklefltiren ve bu alandaki liderli¤ini 

kolay kolay b›rakmayacak gibi görünen 

ASELSAN, geçti¤imiz Aral›k ay›n›n 

sonlar›nda da anlaflma üzerine anlaflma 

imzalad›. Milli Savunma Bakanl›¤› ve 

Sahil Güvenlik Komutanl›¤› ile 4 farkl› 

projeye imza atan ASELSAN’›n geçen 

ayki en büyük baflar›s› ise yine bu 

projelerden biri olan “Kunda¤› Motorlu

Obüs (F›rt›na) Mühimmat Arac› için

Mühimmat Transfer Sistemi” projesinde 

bafllatma dü¤mesine bas›lmas› oldu.

ASELSAN’›n gelifltirdi¤i bu yarat›c›

çözüm sayesinde Kara Kuvvetleri

Komutanl›¤›, muharebe alan›nda,

envanterindeki F›rt›na kunda¤› motorlu

obüslerine h›zl› ve pratik bir flekilde 

mühimmat transferi yapabilecek.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com
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Önceden belirlenmifl 
tip ve miktardaki 
mühimmat, 
mühimmat araçlar› 
arac›l›¤›yla, istenilen yer ve 
zamanda, h›zl› ve güvenli bir flekilde 
F›rt›na’ya aktar›labilecek.



ve acil durum butonu gibi
özelliklere sahip olmas›n›n
yan› s›ra kullan›c›s›na telsiz
üzerinden k›sa mesaj gönde-
rebilme ile kriptolu ses ve ve-
ri haberleflmesi gibi imkânlar
da sunacak.

ASELSAN Askerin
‹flini Kolaylaflt›r›yor
Geride b›rakt›¤›m›z y›l›n 
son günlerinde imzalanan 
bu üç anlaflmayla birlikte
ASELSAN ve TSK aç›s›ndan
büyük önem tafl›yan bir di¤er

anlaflma da ASELSAN ile
MSB aras›nda “Kunda¤› Mo-
torlu Obüs (F›rt›na) Mühim-
mat Arac› için Mühimmat
Transfer Sistemi” projesi
kapsam›nda imzaland›. 24
Aral›k 2009’da imzalanan
yaklafl›k 71 milyon dolarl›k
anlaflmaya göre ASELSAN,
gelifltirilece¤i mühimmat
transfer sistemini 1’inci Ana
Bak›m Merkezi Komutanl›¤›-
n›n üretece¤i mühimmat
arac›na entegre edecek.
Günümüz muharebe saha-
s›ndaki topçu sistemlerinin

daha h›zl› ve etkin flekilde
kullan›lmas› gereklili¤i ile
zorlu arazi koflullar›nda gö-
rev yapabilme ve yüksek ha-
reket kabiliyeti ihtiyac›, oto-
matik mühimmat transfer
sistemlerinin kullan›m›n›
öne ç›kar›yor. Zaman›n ve
zamanlaman›n son derece
önemli oldu¤u muharebe
flartlar›nda, mühimmat yük-
leme ve boflaltma ifllemlerini
h›zland›rmak, eldeki kaynak-
lar› en verimli flekilde kulla-
narak genifl çapl› bölgelere

daha az say›da araçla etkili
bir biçimde müdahale etmek
ve belki de en önemlisi ope-
rasyondan sa¤l›kl› bir sonuç
elde etmek için atefl gücünün
kesintisiz olarak devam et-
mesi zorunlulu¤u, ASELSAN
ve TSK’y› böyle bir sistemin
gelifltirilmesi için gerekli
ad›mlar› atmaya teflvik etti.
Mevcut flartlarda mühimmat
yüklenirken, hem mürette-
bat›n hem de mühimmat›n
araç d›fl›nda bulunmas›n›n,
düflman unsurlar›n›n sald›r›
tehdidi ve bulunulan ortam-

dan kaynaklanabilecek NBC
(Nükleer-Biyolojik-Kimya-
sal) tehdidini oldukça yukar›-
lara ç›karmas›n›n gündeme
getirdi¤i çözüm aray›fl› da
mühimmat transfer sistemi-
nin bafllang›ç noktalar›ndan
birisi oldu.

Otomatik Mühimmat
Transferi Askere 
Ne Kazand›racak?
F›rt›na obüslerine h›zl› ve
güvenli bir flekilde mühim-
mat transferi yap›labilmesi
için gelifltirilecek sistem,
mühimmat araçlar›n›n mu-
harebe etkinli¤ini önemli
derecede artt›racak. Mü-
himmat transferi kabiliyeti-
ne sahip mühimmat araçla-
r›, önceden belirlenmifl tip
ve miktardaki mühimmat›
istenilen yer ve zamanda,
h›zl› ve güvenli bir flekilde
F›rt›na’ya aktarabilecek. Bu
sayede, görevini yerine ge-
tirdikten sonra h›zl›ca mevzi
de¤ifltirebilecek olan F›rt›-
na, mümkün mertebede
düflman›n karfl› atefline ma-
ruz kalmadan birli¤ine dö-
nebilecek ya da görevine
farkl› bir bölgede devam
edebilecek.
Mühimmat transferinden
sorumlu birimler aras›nda
kusursuz bir iletiflimi öngö-
ren mühimmat transfer sis-
temi sayesinde mühimmat
ikmal arac›, ilk olarak,
ADOP-2000’in alt sistemle-
rinden olan TA‹KS (Taktik
Atefl ‹dare Komputer Siste-

mi)’ne kendisinde yüklü olan
mühimmat›n cinsini ve mik-
tar›n› bildirecek. Ard›ndan
TA‹KS’ten hangi F›rt›na’n›n
hangi cins mühimmata ihti-
yaç duydu¤unu ve ihtiyac›n
miktar›n› ö¤renecek olan
mühimmat transfer sistemi,
gerekli mühimmat yükle-
mesini yapacak ve ard›ndan
da yüklenen mühimmatla il-
gili bilgileri telsiz vas›tas›yla
F›rt›na personeline bildire-
cek. Bu sayede mühimmat
bilgisinin iki sistem aras›nda
otomatik olarak paylafl›lma-
s›n› sa¤layacak olan mü-
himmat transfer sistemi,
BA‹KS A‹M (Batarya Atefl
‹dare Sistemi Atefl ‹dare
Merkezi) ile de sürekli irti-
bat halinde bulunacak.
Muharebe s›ras›nda kullan›-
lan mühimmat›n azalmas›y-
la yeni mühimmatlara ihti-
yaç duyulmas› durumunda
ise TA‹KS, araçlara yükle-
nen mühimmat bilgisi ile
at›lan mühimmatlarla ilgili
bataryalardan gelen güncel
bilgiyi karfl›laflt›racak ve
mühimmat arac›na yeni
yükleme emrini verecek.
TA‹KS ve BA‹KS A‹M’in dahil
oldu¤u ADOP-2000 sistemi-
nin bulunmad›¤› birliklerde
ise F›rt›na, ihtiyac› olan mü-
himmat›n cinsini ve miktar›-
n› mühimmat arac›na bildi-
recek ve mühimmat yükle-
me ifllemi, mühimmat mik-
tar› belli say›n›n alt›na düfl-
tü¤ünde kullan›c› onay› ile
gerçeklefltirilebilecek.
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F›rt›na obüslerine h›zl› ve güvenli bir flekilde mühimmat
transferi yap›labilmesi için gelifltirilecek sistem, F›rt›nalar›n
muharebe etkinli¤ini önemli derecede artt›racak.
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Modern piyade tüfekle-
rinin ilk örne¤i ola-
rak kabul edilen

StG-44, ‹kinci Dünya Sava-
fl›’n›n tüm h›z›yla devam etti-
¤i 1944 y›l›nda Alman Ordu-
su’nda hizmete girmifltir. Sa-
vafl s›ras›nda elde edilen
muharebe deneyimleri ›fl›-
¤›nda gelifltirilen StG-44,
7,92x33 mm’lik mühimmat›n
sa¤lad›¤› yüksek at›fl gücü ve
kullan›m kolayl›¤› ile öne ç›k-
m›flt›r. Muharebe sahas›nda
piyadenin ba¤›ms›z bir unsur
olarak hareket edebilmesini
olanakl› k›lmas› nedeniyle
tek er muharebe e¤itiminde
ç›¤›r açan StG-44, hizmete
girmesini izleyen dönemde
Alman Ordusu’nun yer ald›¤›
tüm cephelerde yayg›n ola-
rak kullan›lm›flt›r. Kald› ki
üstün özellikleri nedeniyle
silah sadece Alman askerle-
rinin de¤il, müttefik askerle-
rinin de be¤enisini kazan-
m›flt›r. Zira müttefiklerin en-
vanterindeki M1 Grand, Rifle
No. 4 Mk I, MAS-36 ve 
AVS-36 gibi piyade tüfekleri-
nin StG-44’ün etkinli¤ine sa-
hip oldu¤unu söylemek
mümkün de¤ildir.

Sovyet Efsanesi
‹kinci Dünya Savafl›’nda ken-
dini kan›tlayan StG-44, ken-
disinden sonra gelen birçok
piyade tüfe¤ine de ilham kay-
na¤› olmufltur. Bunlar içeri-

ANAL‹Z
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Modern 
Piyade Tüfekleri

ve Türkiye
Teknolojide yaflanan tüm ilerlemelere karfl›n, piyade

s›n›f›n›n muharebe sahas›ndaki önemi günümüzde de

devam etmektedir. Piyadenin oynad›¤› rolün bilincinde olan

birçok ülke, onun temel silah› olan piyade tüfe¤ine büyük

yat›r›mlar yapmaktad›r. Bu konuda dikkat çekici çal›flmalar

yürüten ülkelerden birisi de Türkiye’dir.

Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com

Uluda¤ Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp Tarihi Bölümü Okutman›



sinde en bilineni AK-47 ya da
bilinen ad›yla Kalaflnikof’tur.
Yeni nesil bir piyade tüfe¤ine
yönelik çal›flmalara bafllayan
Sovyetler Birli¤i’nin ilk kez
1948 y›l›nda hizmete ald›¤›
AK-47, silah›n tasar›m süre-
cinde birçok Alman mühen-
disinin de görev almas› ne-
deniyle, görünüfl ve meka-
nizma aç›s›ndan StG-44’e ol-
dukça benzemektedir. Var-
flova Pakt›’n›n 7,62x39 mm’lik
standart mühimmat›n› kulla-
nan AK-47, yaklafl›k 300 m et-
kili menzile sahiptir. Silah›n
en dikkat çekici özellikleri;
h›zl› üretilebilmesi, bak›m ve
kullan›m kolayl›¤›d›r.
Hizmete girdi¤i dönemden
bu yana cereyan eden, he-
men hemen tüm muharebe-
lerde kullan›lan AK-47, atefl-
li silahlar tarihinin “efsane”
s›fat›n› en çok hak eden si-
lahlar›n›n bafl›nda gelmekte-
dir. So¤uk Savafl y›llar› bo-
yunca Sosyalist Blok’un
sembollerinden biri olan 
AK-47, uzun y›llar boyunca
Sovyetler Birli¤i taraf›ndan
desteklenen her ülke silahl›
kuvvetlerinin standart piyade
tüfe¤i olmufltur.
Kopyalar› dahil
olmak üzere, bu-
güne kadar 75

milyondan fazla üretilen si-
lah, asimetrik savafl koflulla-
r›na uygunlu¤u dolay›s›yla,
terörist guruplar taraf›ndan
da tercih edilmifltir.

Kalibre Küçülüyor
‹kinci Dünya Savafl›’n› izleyen
dönemde Do¤u Bloku ülkele-
ri Sovyet yap›m› AK-47 ile bel-
li bir standardizasyonu sa¤la-
yarak e¤itim ve lojistik destek
aç›s›ndan önemli bir avantaj
yakalarken, ABD’nin öncülük
etti¤i Bat›’da tam tersi bir ge-
liflme yaflanm›flt›r. Ülkeler
aras›ndaki görüfl ayr›l›klar›
nedeniyle 7,62x51 mm’lik mü-
himmat›n standart hale gel-
mesi d›fl›nda uzlaflma sa¤la-
namam›fl ve çok say›da ülke
kendi gelifltirdi¤i bir piyade
tüfe¤ini envantere alm›flt›r.
Öte yandan 1960’l› y›llardan

itibaren Bat› dünyas›nda 
7,62 mm’lik piyade tüfekleri
de sorgulanmaya bafllanm›fl-
t›r. S›cak çat›flmalardan elde
edilen verilere dayand›r›lan
raporlarda, piyade tüfekleri-
nin kullan›ld›¤› çarp›flmala-
r›n a¤›rl›kl› olarak 300 m’nin
alt›ndaki menzillerde cere-
yan etti¤i ve 7,62 mm’lik mü-
himmat›n gere¤inden fazla
güçlü oldu¤u ifadelerine yer
verilmifltir. Ayn› raporlarda
söz konusu mühimmat› kul-
lanan silahlar›n a¤›r oldu¤u,
geri tepmelerinin fazla oldu-
¤u ve tafl›nabilir mühimmat›
s›n›rlad›klar› da yer alm›flt›r.
Tüm bu veriler ›fl›¤›nda Bat›
dünyas›, daha küçük kalibre-
li tüfeklere geçifl yönünde
aray›fla geçmifltir. Bu kap-
samda ad›m atan ilk ülkeler-
den biri olan ABD,

1963 y›l› itibariyle Vietnam’da
görev yapan birliklerini 
5,56 mm’lik M16 piyade tüfe-
¤i ile donatmaya bafllam›flt›r.
Her ne kadar hafifli¤i ve kul-
lan›m kolayl›¤› ile be¤eni
toplayaca¤› öngörülse de
M16 ile ilgili ilk çat›flma ra-
porlar›n›n iç aç›c› oldu¤unu
söylemek mümkün de¤ildir.
Muharebelerin en s›cak
an›nda s›kl›kla karfl›lafl›lan
fiflek s›k›flmas› problemi, bu
silah› kullanan pek çok aske-
rin hayat›n› kaybetmesine
sebep olmufltur. 

Keza M16’n›n karmafl›k yap›-
s›, bir tak›m bak›m sorunla-
r›n› da beraberinde getirmifl-
tir. Karfl›lafl›lan sorunlar› or-
tadan kald›rmak için hareke-
te geçen Amerikan Ordusu,
tüfek üzerinde bir dizi iyilefl-
tirme çal›flmas› yapm›flt›r.
Yap›lan iyilefltirmelerin ar-
d›ndan M16A1 olarak adlan-
d›r›lan tüfek, 1967 y›l› itiba-
riyle envantere girmifltir.
K›sa süre içerisinde Ameri-
kan Ordusu’nun standart pi-
yade tüfe¤i konumuna gelen
M16, 5,56x45 mm’lik mühim-
mat›n NATO standard› haline
gelmesinde önemli bir etkiye
sahiptir. Öyle ki 1970’li y›llar-
da birçok ülkenin 5,56 mm’ye
geçifl karar› ald›¤› bu dönem-
de; AUG, AR-70, FAMAS,
FNC, Galil, HK-33, SA-80 ve
SG540 gibi birçok piyade tü-
fe¤i projesi birbiri ard›na ha-
yata geçirilmifltir.
1970-1980’li y›llarda Bat›l›
ülkeler daha küçük kalibreli
piyade tüfeklerini muharebe
sahas›na sürerken, efl za-
manl› olarak benzer bir ge-
liflme sosyalist blokta da ya-
flanm›flt›r. Afganistan Sava-
fl›’n› izleyen istihbarat 
birimlerinden gelen rapor-
lar, Sovyetler Birli¤i’nin
5,45x39 mm’lik mühimmat›
kulland›¤›n› ortaya ç›karm›fl-
t›r. Nitekim izleyen süreçte
elde edilen istihbarat bilgile-
ri de, Sovyetler Birli¤i’nin
AK-47’yi temel alarak 
5,45 m’lik AK-74’ü gelifltirdi-
¤ini ve bu silah›n sosyalist
blokun standart piyade tüfe¤i
konumunu ald›¤›n› teyit et-
mifltir.
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Kopyas› en fazla üretilen
piyade tüfe¤i AK-47, 
dünya harp tarihine 
"efsane" yak›flt›rmas›
yap›lan silah sistemlerinden
birisi olarak geçmifltir.

5,56 mm'lik HK-33E'nin otomatik at›fllardaki isabet oran› G-3'e
göre önemli ölçüde artt›r›lm›flt›r.



Bullpup’a Yönelifl
Çeflitli muharebelerden elde
edilen veriler, kalibrede ya-
flanan de¤iflim, piyade tüfe¤i
tasar›m›nda da baz› köklü
de¤iflikliklerin yap›lmas›n›
beraberinde getirmifltir. Öyle
ki baz› taktik durumlarda, ör-
ne¤in gö¤üs gö¤üse veya ya-
k›n muharebe koflullar›nda
ortalama 100 cm uzunlu¤a
sahip olan piyade tüfekleri-
nin kullan›m etkinli¤i düfl-
mektedir. Ayr›ca bu silahla-
r›n uzunluklar› dolay›s›yla
z›rhl› personel tafl›y›c› veya
z›rhl› muharebe arac› içinde
tafl›nmalar› zorlaflmaktad›r.
Bu sorunu çözmek isteyen
baz› üreticiler, mevcut ta-
sar›mda fazla de¤ifliklik

yapmadan namlu boyunu
k›saltma yoluna gitmifltir.
Bu konuda bilinen en iyi ör-
neklerden birisi, Amerikan
Colt firmas›n›n M16A2’nin
k›sa namlulu versiyonu ola-
rak tan›mlanabilecek M4
Carbine’yi gelifltirmesidir.
Gelece¤in piyade tüfe¤ini
gelifltirmek için bafllat›lan
OICW (Objective Individual
Combat Weapon) progra-
m›n›n iptal edilmesinin ar-
d›ndan, ilk kez 1994 y›l›nda
hizmete giren ve halen
Amerikan Ordusu’nun
standart piyade tüfe¤i olan
M4’ün, yap›lacak bir tak›m
modifikasyonlarla 2030 y›l›-
na kadar envanterde kala-
ca¤› aç›klanm›flt›r. Namlu

boyunu k›saltman›n tüfe¤in
etkinli¤ini düflürdü¤ünü de-
¤erlendiren baz› üreticiler
ise, daha radikal tasar›mla-
ra yönelmifltir. Namlu bo-
yunu ayn› tutarak daha k›sa
tüfekler yapmay› hedefle-
yen mühendisler, çözümü
flarjörü tetik mekanizmas›-
n›n arkas›na yerlefltirmekte
bulmufltur. Askeri litera-
türde “Bullpup” olarak ad-
land›r›lan tasar›m›n en son
örneklerinden birisi, ‹sra-
il’in IWI firmas› taraf›ndan
gelifltirilen Tavor’dur. ‹lk
kez 1998 y›l›nda kamuoyu-
nun önüne ç›kan tüfek, ‹s-
rail d›fl›nda birçok yabanc›
ülke silahl› kuvvetleri tara-
f›ndan da kullan›lmaktad›r.

Donan›m Listesi
Uzun
Bugün piyade tüfe¤i pazar›n-
da; AK-74, AK-101, AK-103,
AR70/90, AUG, G-36, Galil,
F2000, FAMAS, HK-416/417,
K-2, M-4, M-16, SA-80, 
SAR-21, SCAR Light/Heavy,
SG 550, Tavor ve Tip 95 gibi
çok say›da oyuncu bulun-
maktad›r. Yak›n bir gelecekte
bunlara yenilerinin eklenme-
si de kuvvetle muhtemeldir.
Dünyada 20’den fazla ülke,
gelece¤in askeri çal›flmalar›
kapsam›nda piyade s›n›f›n›n
imkân ve kabiliyetlerini artt›r-
ma gayreti içerisindedir.
ABD’de Land Warrior, 
Almanya’da Idz-ES,
Fransa’da FELIN, 
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Amerikan Ordusu, yap›lacak 
iyilefltirme çal›flmalar›yla birlikte 

M4 Carbine'yi 2030 y›l›na kadar 
envanterde tutma karar› alm›flt›r.
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‹ngiltere’de FIST, ‹talya’da
Soldato Futuro ve Rusya’da
Project Wolf ad› alt›nda yürü-
tülen projelerin odak noktas›-
n›, ilave donan›mlarla at›fl et-
kinli¤inin artt›r›lmas› öngörü-
len piyade tüfekleri teflkil et-
mektedir.
En son teknolojiler kullan›la-
rak üretilen ve modüler tasa-
r›mlar› ile dikkat çeken mo-
dern piyade tüfeklerine; bü-
yütmeli dürbün, optik niflan-
gâh, lazer iflaretleyici, gece
görüfl cihaz›, sütre gerisinden
atefl edilmesini sa¤layan ka-
mera ve bombaatar gibi ileri
teknoloji ürünü ilave dona-
n›mlar kolayl›kla monte edi-
lebilmektedir. Ekseriyetle
namlunun üstünde, yan›nda
ve alt›nda yer alan k›zaklara
monte edilen bu donan›mlar
ile piyade tüfe¤inin kullan›m
etkinli¤i önemli ölçüde art-
maktad›r.
Her ne kadar birçoklar› tara-
f›ndan modas› geçmifl teçhi-
zatlar olarak kabul edilse de
son Afganistan ve Irak hare-
kâtlar›, meskûn mahal flart-
lar›nda piyade tüfe¤i üzerine
tak›lan ayna ve fener gibi baz›
donan›mlar›n hala ifllevsel
olabilece¤ini göstermifltir. Yi-
ne, Kore Savafl›’nda Mehmet-
çik’in tüm dünyaya “konserve
açaca¤›” olmad›¤›n› gösterdi-
¤i süngü de birçok modern
piyade tüfe¤inin do-
nan›m listesinde bu-
lunmaya devam et-
mektedir.

7,62 mm’ye
Dönüfl mü?
Günümüzde piyade tüfekleri
ile ilgili yaflanan en büyük tar-
t›flmalardan birisini, kullan›-
lan mühimmat oluflturmakta-
d›r. Son dönemlerde muhare-
belerin h›zla meskûn mahale
kaymas›, 5,56x45 mm’lik mü-
himmat›n kinetik enerjisinin
evlerin beton duvarlar› gibi
engeller karfl›s›nda yetersiz
kald›¤›n› göstermifltir. Bugün
özellikle Bat›l› ülkelerde, pi-
yade tüfekleri için 5,56 mm ile
7,62 mm aras›nda yeni bir ka-
librenin belirlenmesi ya da
tekrardan 7,62 mm’ye geçil-
mesine yönelik tart›flmalar
gün geçtikçe alevlenmektedir.
Bu tart›flmalar›n ›fl›¤› alt›nda,
uzun süredir geri planda ka-
lan 7,62 mm’lik piyade tüfek-
lerinin tekrardan öne ç›kmaya
bafllamas› dikkat çekicidir.
Halen 5,56 mm kullanan bir-
çok ülke, askerlerinin atefl
gücünü artt›rmak amac›yla
7,62 mm’lik piyade tüfeklerin-
den tedarik etmektedir. Geçti-
¤imiz günlerde ‹ngiltere’nin
ISAF bünyesinde Afganis-
tan’da görev yapan askerleri
için 7,62 mm’lik
L129A1 yar›

otomatik piyade tüfeklerinden
siparifl etmesi de bu kapsam-
da de¤erlendirilmelidir.
7,62 mm’ye yönelik artan ilgi-
nin bilincinde olan üretici fir-
malar, yeni modellerinde bu
kalibreye özellikle yer vermek-
tedir. Almanya’n›n Heckler
and Koch firmas› taraf›ndan
gelifltirilen HK-417 ile Belçi-
ka’n›n FN Herstal firmas› tara-
f›ndan gelifltirilen SCAR Heavy,
bu kapsamda verilebilecek ör-
neklerden sadece ikisidir.

Türkiye’de Durum
NATO’nun önde gelen ordu-
lar› aras›nda yer alan Türk
Silahl› Kuvvetleri (TSK),
1960’l› y›llar›n sonlar›nda
7,62x51 mm’lik mühimmata
geçifl karar› alm›flt›r. Bu çer-
çevede görevlendirilen Maki-
na ve Kimya Endüstrisi Kuru-
mu (MKEK), Alman hafif silah
üreticisi Heckler and Koch fir-
mas› ile lisans görüflmelerini
tamamlam›fl ve 1970 y›l› itiba-
riyle 7,62 mm’lik
G-3 piyade tüfe¤i-
nin seri üreti-

mine bafllam›flt›r. ‹lk kez
1959 y›l›nda Bat› Alman (Fe-
deral Almanya Cumhuriyeti)
Ordusu’nda hizmete giren 
G-3, güçlü ve güvenilir bir pi-
yade tüfe¤i olarak tan›nmak-
tad›r. ‹kinci Dünya Savafl›’n›n
hemen ard›ndan ‹spanyol Or-
dusu’nun harekât ihtiyaçlar›
do¤rultusunda Alman Mau-
ser firmas›n›n mühendisleri
taraf›ndan tasarlanan 
7,92 mm’lik CETME piyade
tüfe¤inin, NATO standartlar›-
na uygun olarak modifiye
edilmesi sonucu gelifltirilen
silah, maliyet etkin yap›s›n›n
da etkiyle k›sa süre içerisinde
çok say›da ülkenin silahl› kuv-
vetleri taraf›nda hizmete al›n-
m›fl, Türkiye d›fl›nda; ‹ran, ‹s-
veç ve Norveç gibi ülkelerde
de lisans alt›nda üretilmifltir.
K›br›s Bar›fl Harekât›’nda ve
PKK terör örgütüne yönelik
operasyonlarda performans›
ile göz dolduran G-3, yüksek
a¤›rl›k ve sert tetik mekaniz-
mas› gibi baz› dezavantajlara

sahip olsa da uzman-
lar taraf›ndan kendi

s›n›f›n›n en baflar›l›
örneklerinden biri olarak
kabul edilmektedir. ‹hra-

cat amaçl› üretilenler de
dahil olmak üzere, 2008

y›l› rakamlar›yla MKEK ta-
raf›ndan toplam 730,840 adet
üretilen G-3, hizmete girdi¤i
dönemden bugüne kadar
Mehmetçik’in standart piya-
de tüfe¤i olma özelli¤ini de-
vam ettirmektedir.
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Yeni Aray›fllar
Uzun y›llar boyunca NATO
üyesi ülkelerin neredeyse
tamam›n›n tercihi olan
5,56x45 mm standard›n›n
d›fl›nda kalmay› tercih eden
TSK, So¤uk Savafl dönemi-
nin sona ermesinin ard›n-
dan hayata geçirdi¤i yeni-
den yap›lanma çal›flmalar›-
n›n bir parças› olarak, mo-
dern bir piyade tüfe¤inin
hizmete al›nmas›na yönelik
aray›fla bafllam›flt›r. 
Bu çerçevede TSK’n›n
5,56x45 mm standard›na
geçifl yönünde karar alma-
s› üzerine, yap›lan ulusla-
raras› ihalenin sonucunda,
1998 y›l›nda HK-33E piyade
tüfe¤inin lisans alt›nda
üretimine yönelik ola-
rak Alman Heckler
and Koch firmas› ile söz-
leflme imzalanm›flt›r.
MKEK taraf›ndan lisans al-
t›nda üretilen ve 2000 y›l›
itibariyle TSK’n›n envante-
rine giren HK-33E, G-3 pi-
yade tüfe¤i temel al›narak
gelifltirilmifltir. ‹lk kez 1968
y›l›nda seri üretimine bafl-
lanan tüfek, hafifli¤i ve oto-
matik at›fllardaki yüksek
isabet oran› ile dikkat çek-
mektedir. Maliyet etkin bir
silah olan HK-33E, stan-
dart olarak 30 mermilik bir
flarjör ile birlikte kullan›l-
maktad›r. Ancak iste¤e
ba¤l› olarak 25 ve 40 mer-
milik opsiyonlar› da mev-
cuttur. HK-33E’nin ilave
donan›mlar›n›n kolayl›kla
tak›labilece¤i esnek bir ya-
p›s› bulunmaktad›r. Bu
kapsamda, tüfe¤e monte
edilebilen en dikkat çekici

donan›mlardan birisi, yine
MKEK taraf›ndan üretilen
T-40 bombaatar›d›r.
Kuflkusuz, HK-33E’nin hiz-
mete girmesiyle birlikte,
özellikle bar›fl gücü ope-
rasyonlar›na kat›lan Türk
askerlerinin müttefik ülke-
lerin askerleriyle uyumu
yönünde önemli bir ad›m
at›lm›flt›r. 2008 y›l› rakam-
lar›yla toplam 116,421 adet
üretilen HK-33E’nin, MKEK
taraf›ndan gelifltirilmifl 
T-50 olarak adland›r›lan
özgün bir versiyonu
da bulunmak-
tad›r.

MMPT Projesi
HK-33E’lerin envante-
re girmesiyle birlikte
TSK’n›n modern bir pi-
yade tüfe¤i ile donat›l-
mas› yönünde önemli me-
safe kaydedilmifl olsa da
yaflanan geliflmeler, k›sa
bir süre sonra süreci farkl›
bir boyuta tafl›m›flt›r. Öyle
ki TSK taraf›ndan yap›lan
de¤erlendirmelerde, HK-
33E’nin istenilen atefl gü-
cüne sahip olmad›¤› ve ye-
rini almas› öngörülen G-3’e
göre teknolojik aç›dan bü-
yük bir ilerleme sa¤lama-
d›¤› tespit edilmifltir. Kulla-
n›c›dan gelen talep do¤rul-
tusunda harekete geçen
Savunma Sanayii Müste-
flarl›¤› (SSM) de tamamen

milli imkânlar kulla-
n›larak s›f›rdan bir piyade
tüfe¤inin tasarlan›p geliflti-
rilmesine yönelik olarak
çal›flmalara bafllam›flt›r.
Söz konusu çal›flmalar›n
somut bir projeye dönüfl-
mesi ise 22 Ocak 2009 tari-
hinde imzalanan sözleflme
ile yürürlü¤e giren “Milli
Modern Piyade Tüfe¤i
(MMPT) Projesi” ile ger-
çekleflmifltir.
MMPT Projesi, MKEK’nin
ana yüklenici, Kalekal›p’›n
ise ana alt yüklenicili¤inde
7,62 mm çap›nda modern bir
piyade tüfe¤inin yurt içi tasa-

r›m ve gelifltirme
yoluyla karfl›lan-

mas›n› öngörmektedir. TSK
ile yak›n ifl birli¤i içerisinde
yürütülen projenin sonunda
ortaya ç›kacak olan tüfe¤in,
kendi s›n›f›n›n en geliflmifl
örneklerinden birisi olmas›
ve ileriki dönemlerde d›fl pa-
zarlara da ihraç edilmesi he-
deflenmektedir.
Seri üretim safhas›nda yan
sanayi ve KOB‹’lerin aktif
kat›l›m›n›n planland›¤›
MMPT Projesi, “Tasar›m ve
Gelifltirme” ile “Seri Üre-
tim” olmak üzere iki dö-
nemden oluflmaktad›r. ‹m-
zalanan ilk sözleflmeyle
bafllayan ve 30 ay sürmesi
öngörülen “Tasar›m ve Ge-
lifltirme” dönemi, 200 adet
tüfe¤i kapsayan pilot kafile
üretimini kapsamaktad›r.
Pilot kafile üretiminin ta-
mamlanmas›n› müteakip
imzalanacak yeni bir söz-
leflme ile de “Seri Üretim”
dönemine geçilmesi plan-
lanmaktad›r.
Hâlihaz›rda MMPT Projesi,
önceden planlanan prog-
ram takvimine uygun bir
flekilde baflar›yla yoluna de-
vam etmektedir. Nitekim ön
prototipleri gün yüzüne ç›-
kan tüfe¤in hizmete girme-
siyle birlikte, TSK’n›n piyade
unsurlar›n›n atefl gücünün
önemli ölçüde artaca¤› de-
¤erlendirilmektedir.
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G-3
Üretici
Kalibre
Boyu
fiarjörsüz A¤›rl›¤›
Yiv Set
Çal›flma Metodu
fiarjör Kapasitesi
At›fl H›z›
Namlu Ç›k›fl H›z›
Etkili Menzili
Kontrol Mekanizmas›

Heckler and Koch / Almanya
7,62 mm
1020 mm
4,25 kg
Sa¤a dönüfllü 4 set
Gecikmeli ani geri tepme
20 mermi
620 mermi/dk
800 m/s
600 m
Emniyet-Tek-Seri

HK-33
Üretici
Kalibre
Boyu
fiarjörsüz A¤›rl›¤›
Yiv Set
Çal›flma Metodu
fiarjör Kapasitesi
At›fl H›z›
Namlu Ç›k›fl H›z›
Etkili Menzili
Kontrol Mekanizmas›

Heckler and Koch / Almanya
5,56 mm
940 mm
3,5 kg
Sa¤a dönüfllü 6 set
Gecikmeli ani geri tepme
30 mermi
750 mermi/dk
885 m/s
600 m
Emniyet-Tek-Üçlü-Seri
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MKEK taraf›ndan 
lisans alt›nda üretilen
HK-33E'nin atefl gücü,

yine ayn› firma
taraf›ndan üretilen 

T-40 bombaatar› ile
önemli ölçüde 

artmaktad›r.





Ümit BAYRAKTAR: Cirit Projesi’nde 

gelinen son aflamadan ve test 

at›fllar›ndan bahseder misiniz?

Hüseyin BAYSAK: Cirit bildi¤iniz gibi 70
mm (2,75 inç) çap›nda yar› aktif lazer gü-
dümlü, özellikle de T129 helikopterine
yönelik gelifltirilen 8 km menzilli hava-
dan karaya bir füze. Proje kapsam›nda
bugüne kadar 60’›n üzerinde Cirit’i at›fl-
larda kulland›k. Çok de¤iflik senaryolar-
da at›fll› testler icra ettik. Cirit’in operas-
yonel olarak kullan›laca¤› bütün senar-
yolar› at›fll› testlerde gerçeklefltirdik.
Cirit Projesi için çok özel bir haftay›, Ci-
rit’in tasar›m do¤rulama testlerinin ya-
p›ld›¤› bir haftay› geride b›rakt›k. Tasa-
r›m do¤rulama faaliyetleri kapsam›nda,
Karap›nar At›fl Poligonu’nda yapt›¤›m›z
bu son testlerde, gerçekten çok baflar›l›
sonuçlar ald›k.
Denemelerde, hareketli hedeflere karfl›
zorlu at›fllar gerçeklefltirdik. Sabit h›zla
hareket eden bir hedefi önce yerden,
sonra da helikopterden yapt›¤›m›z bütün
at›fllarda vurmay› baflard›k. 1,5 ila 8
km’ye kadar de¤iflik menzillerde, heli-
kopter havada sabit pozisyondayken ve-
ya helikopter 120 knot h›zla giderken at›fl
yapmaya kadar bütün senaryolar› dene-
dik, hepsinde de baflar›l› sonuçlar ald›k.
Harp bafll›kl› füzeler ile z›rhl› hedefe
karfl› sistemin etkinli¤ini de gözlemledi-
¤imiz bu at›fllarda, Cirit’in hedef üzerin-
de istenilen tahribat› sa¤lad›¤›n› da ka-
n›tlad›k.
Bu deneme at›fllar›yla birlikte de Cirit
Projesi’nin tasar›m do¤rulama aflamas›
tamamlanm›fl oldu. Bundan sonra üre-
tim hatt›n›n kalifikasyon aflamas› baflla-
yacak. Bununla ilgili çal›flmalar› da önü-
müzdeki Nisan ay›nda tamamlamay›
düflünüyoruz. Bu y›l›n ilk yar›s› itibariyle
Cirit, art›k üretim hatt› da kalifiye olmufl
ve seri üretime bafllanabilir hale gele-
cektir.

Ümit BAYRAKTAR: Havadaki at›fl 

denemelerinde hangi platformlar 

kullan›ld›?

Hüseyin BAYSAK: Bugüne kadar heli-
kopterden yap›lan tüm at›fll› testlerde,
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› envanterin-
deki AH-1W helikopterlerini kulland›k.

Ümit BAYRAKTAR: Takvimde küçük de

olsa bir sapma yafland› san›r›m.

Hüseyin BAYSAK: Biliyorsunuz ürün ge-
lifltirme projelerinde zaman zaman tak-
vimden sapmalar olabiliyor. Biz de kü-
çük de olsa bir gecikme yaflad›k. Asl›n-
da 2009 y›l› sonunda kalifikasyon çal›fl-
malar›n› tamamlay›p Cirit’i seri üretime
haz›r hale getirmeyi planl›yorduk.

Ümit BAYRAKTAR: Her ne kadar 

Cirit gibi s›f›rdan tasarlanm›fl sistemler 

olmasalar da afla¤› yukar› Cirit’le 

efl zamanl› yürütülen TALON ya da 

DAGR gibi rakip sistemleri de yak›ndan

takip etti¤inizi biliyoruz. Bugün itibariyle 

geldi¤imiz noktada, Cirit’i bu sistemlerle

mukayese edecek olursan›z neler 

söyleyebilirsiniz?

Hüseyin BAYSAK: Mevcut 70 mm (2,75
inç)’lik roketlere güdüm kitleri enteg-
rasyonunu öngören bahsetti¤iniz sis-
temlerin de yap›lm›fl at›fll› testleri var.

Fakat operasyonel senaryolar›n tümü-
nün de¤erlendirildi¤i bir at›fll› test veya
ürün do¤rulama aflamas›nda gerçek-
lenmesi gereken tüm testleri gerçek-
lefltirmifl de¤iller. Henüz bafllang›ç sevi-
yesinde olduklar›n› biliyoruz. Bu sistem-
leri gelifltiren Raytheon ve Lockheed
Martin firmalar›yla zaman zaman fikir
al›fl verifllerinde de bulunuyoruz. Kesin-
likle onlardan daha ileride oldu¤umuzu
söyleyebilirim. Kesin bir fley söylemek
zor ama asgari 1 y›l önde götürüyoruz
gibi görünüyor. Ayr›ca bu rakiplerimiz-
den menzil, çok maksatl› harp bafll›¤›,
duyars›z mühimmat (IM) özelli¤i gibi ba-
z› avantajlar›m›z›n da oldu¤unu söyleye-
bilirim.

Ümit BAYRAKTAR: Cirit’in ihraç 

edilmesine yönelik ROKETSAN’›n 

yo¤un faaliyetleri oldu¤unu biliyoruz. 

Pazarlama faaliyetlerinde somutlaflan

bir geliflme oldu mu?
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ROKETSAN Cirit’le
Rakiplerine Fark At›yor

Cirit Projesi kapsam›ndaki son deneme at›fllar›n›n

yap›ld›¤› Ocak ay›n›n son Cuma günü ziyaret etti¤imiz

ROKETSAN Genel Müdürü Hüseyin Baysak, Cirit

Projesi’ndeki en son geliflmeleri ve gündemin üst

s›ralar›nda yer alan di¤er baz› geliflmeleri MSI

Dergisi okuyucular› için de¤erlendirdi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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Hüseyin BAYSAK: Cirit bizim için ger-
çekten çok önem tafl›yan bir proje. Yurt
d›fl›ndan çok büyük bir ilgi görüyoruz.
Elbette projenin birinci müflterisi ve ilk
önceli¤i Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)
olacak. Ancak henüz seri üretimine
bafllamam›flken bile Cirit’in gördü¤ü
ilgi çok büyük. Henüz fiilen TSK hariç
bir müflteri ile sözleflme aflamas›na
gelinmifl de¤il. Ancak k›sa zamanda bu
taleplerin h›zla artaca¤›n› beklemekte-

yiz. ‹lgilerin al›n›p de¤erlendirildi¤i bir
noktaday›z. Henüz Cirit pazara tam
olarak ç›kmad›¤› için, bu aflamada da-
ha ziyade ilgiyi gelifltirme, gözlemleme
ve de¤erlendirme yönünde çal›flmalar
yap›yoruz.
Kendi s›n›f›nda flu anda piyasada gü-
dümlü sistemlerin bulunmamas› ve se-
ri üretime bafllamak için dünyan›n en
büyük flirketleri ile k›yas›ya bir rekabet
içerisinde olmak bizi gururland›r›yor.

Ümit BAYRAKTAR: Cirit’in T129’a 

entegrasyonu ile ilgili yeni bir geliflme

oldu mu?

Hüseyin BAYSAK: Oradaki çal›flmalar›-
m›z plan dahilinde sürüyor. O tarafta
ASELSAN ve TUSAfi’la yo¤un çal›flma-
lar›m›z var. Bildi¤iniz gibi T129’un si-
lahland›r›lmas› ve aviyonik entegras-
yonu ile ilgili olarak ASELSAN’›n belir-
li bir yükümlülü¤ü var. ASELSAN’a bu
entegrasyonu yapabilmesi için 
UMTAS’›n lançeri ile ilgili önerilerimizi
sunduk. Ortak bir çal›flma yürütüyo-
ruz. Lançeri gelifltirme çal›flmalar›m›z
devam ediyor. Gelifltirip ASELSAN’a
verme ve platforma entegrasyonunu
yapma fleklinde bir ortak çal›flma
program›n› yürütüyoruz. Benzer flekil-
de Cirit’in entegrasyonu ile ilgili olarak
TUSAfi’a da Cirit’in Ak›ll› Pod’u ile ilgi-
li önerilerimizi yapt›k.

Ümit BAYRAKTAR: Ak›ll› Pod ile ilgili 

bir son durum de¤erlendirmesi 

yapabilir misiniz?

Hüseyin BAYSAK: Bu konuda podun
ak›l k›sm›ndan sorumlu olan 
ASELSAN ile birlikte çal›fl›yoruz.
Ak›ll› Pod’un mühendislik prototipini
gelifltirdik. Do¤rulama testleri de
yap›ld›. Üretim prototipinin platform
ile entegrasyonu çal›flmalar›m›z ise
sürüyor. Gerçek platformda kullan›-
lacak Ak›ll› Pod ile ilgili olarak da ya-
p›lacak çal›flmalar TUSAfi ve 
ROKETSAN sözleflmesi ile yürütüle-
cektir. Tabi ki ASELSAN bu konuda
yine ayn› rolü oynayacakt›r. Ama ön-
ceki çal›flmam›z MSB ile yap›lan bir
anlaflma çerçevesinde yürütülüyor.
Bundan sonraki süreçte, T129 heli-
kopterinde kullan›lacak Ak›ll› Pod’un
gelifltirilmesi ve envantere girecek
olan podlar›n seri üretimine geçil-
mesi çal›flmalar›n› TUSAfi’la birlikte
yürütece¤iz.
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Tasar›m do¤rulama aflamas› geride b›rak›lan Cirit, Ocak ay›n›n son haftas› yap›lan testlerde, 
120 knot h›zla giden AH-1W’den atefllenerek yerdeki hareketli hedefe tam isabet kaydetti.

Cirit ve UMTAS’›n birlikte
atefllenece¤i Ak›ll› Pod’un
mühendislik prototipini gelifltiren
ROKETSAN, do¤rulama testlerini
de tamamlad›. Ak›ll› Pod’un 
üretim prototipinin platform ile
entegrasyon çal›flmalar› ise
sürüyor.
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Projenin bafllang›ç aflamalar›ndan itiba-
ren T129 entegrasyon sürecini düflüne-
rek Ak›ll› Pod sistemini gelifltirmeye
bafllad›k ve bir aflamaya kadar uçufl
testlerinde de do¤rulad›k. ATAK Projesi
kapsam›nda bu yetene¤in UMTAS ile bir-
likte kullan›larak T129’a entegre edil-
mesi çal›flmalar› kapsam›nda ise heli-
kopterin envantere girifli ya da hemen
öncesinde, testlerde kullan›labilecek
flekilde çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Cirit ile ilgili 

eklemek istedi¤iniz baflka bir konu var m›?

Hüseyin BAYSAK: Cirit bizim aç›m›zdan
çok önemli. Türkiye’de, Türk mühendi-
sinin beyninin ürünü olan ilk füze çal›fl-
mas› olarak düflünüyoruz. 
ROKETSAN’da ciddi bir birikim olufltu.
Biz burada elde etti¤imiz deneyim ve
bilgi birikimi ile di¤er sistemleri de çok
rahat gelifltirebilece¤imizi de¤erlendiri-
yoruz. Bizim aç›m›zdan gerçekten
önemli ve gurur verici bir proje olarak
görüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: ROKETSAN’›n 

füze sistemlerine iliflkin Cirit’ten sonraki

hedefi nedir?

Hüseyin BAYSAK: fiu anda sözleflmesi-
ni imzalad›¤›m›z birçok proje, tama-
men füzeleri kaps›yor. Serbest uçufllu
roketler art›k pek gündemde de¤il. Or-
ta ve uzun menzilli tanksavar, yani 
OMTAS ve UMTAS füzelerinin gelifltiril-
mesi programlar›nda epeyce mesafe
kat ettik. UMTAS’ta kontrol test füzesi-
nin at›fllar›n› Aral›k ay› içerisinde yap-
t›k. Baflar›l›yd›. fiubat ay› içerisinde
ikinci test süreci bafllayacak. 2010 y›l›
asl›nda UMTAS için de art›k tasar›m›n
do¤rulanmas›na yönelik olan uçufllu
testlerin -ki bu güdüm test füzesi ve
kontrol test füzesi olarak yürütülecek
faaliyetlerdir- yap›lmaya bafllad›¤› bir
dönem olacak. OMTAS füzesinin 2009
y›l› sonunda birinci aflama çal›flmalar›-
n› tamamlad›k. Bu, sistem tasar›m›n›n
ortaya ç›kmas› ve alt sistemlerin flart-
namelerinin oluflturulmas› olarak be-
lirlenen aflama. Bu y›l içerisinde de ar-
t›k ürün gelifltirme, entegrasyon ve son
testlerin yap›laca¤› ikinci aflaman›n
sözleflmesini imzalay›p faaliyetleri
bafllatmay› planl›yoruz. fiubat ay› içeri-
sinde bu konuda geliflmeler kaydede-
ce¤imizi düflünüyoruz.
Bunlar›n ötesinde, havadan havaya ve
havadan yere füze sistemlerine do¤ru
da çal›flmalar›m›z› geniflletmeyi hedefli-
yoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Karay› bu flekilde

özetledik. Peki son dönemde sürekli

gündemin üst s›ralar›nda yer alan hava

savunma füze sistemlerine iliflkin 

ROKETSAN cephesindeki geliflmelerin

son durumu hakk›nda bilgi verir misiniz?

Hüseyin BAYSAK: Bildi¤iniz gibi hava
savunma sistemleri ile ilgili yo¤un bir
program var. Hava savunma projeleri-
nin ilk aya¤› olan ve alçak irtifa hava
savunmas›nda kullan›lacak da¤›t›k mi-
maride ve çekili olarak tabir etti¤imiz
bir füze sisteminin milli olarak geliflti-
rilmesini öngören Çekili Alçak ‹rtifa
Hava Savunma Füze Sistemi Projesi
Dönem-1 çal›flmalar› için Savunma Sa-
nayii Müsteflarl›¤› (SSM) ile 2009’un Ni-
san ay›nda bir sözleflme imzalad›k. Bu-
nun ilk 6 ayl›k döneminde yapmam›z
gereken, birinci aflaman›n birinci dö-
nem çal›flmalar›n› tamamlad›k. Bu
projede kazanaca¤›m›z altyap› ve bilgi
birikiminin tüm hava savunma projele-
rine büyük katk› sa¤layaca¤›n› de¤er-
lendiriyoruz.
Bunun yan›nda 2008 y›l› içerisinde
uluslararas› ihaleye aç›lan, alçak irti-

fa ve orta irtifa hava savunma füzele-
ri projelerine ASELSAN ile birlikte
girmifltik. Geçti¤imiz y›l bu ihale iptal
edildi ve Savunma Sanayi ‹cra Komi-
tesi bu sistemlerin milli olarak gelifl-
tirilmesi yönünde bir karar ald›. Bu
ihalelere ASELSAN ile birlikte, aile
yap›s›n› sa¤layacak milli bir çözüm
önerisi sunmufltuk. ‹halelerin iptali
sonras›, söz konusu milli çözümün
hayata geçirilmesi için çal›flmalar›-
m›za ASELSAN ile birlikte SSM ile ko-
ordineli olarak devam ediyoruz. Bu
büyüklükteki projelerde, ülke içindeki
bilgi birikimi ve altyap›n›n en etkili
flekilde kullan›lmas› için ROKETSAN
ve ASELSAN olarak tüm alt yüklenici-
leri de kapsayan çal›flmalar›m›z›
özenle sürdürüyoruz. Bu süreçlerin
2010 y›l› içerisinde tamamlanarak
sözleflmelerin yürürlü¤e girece¤ini
tahmin etmekteyiz.
Sistem ASELSAN ana yüklenicili¤inde,
füze ise ROKETSAN alt yüklenicili¤in-
de olmak üzere program›n yürütülme-
si ön görüldü. Bu çal›flma da bu y›l içe-
risinde sözleflmeye tafl›nacak ve orada
da iki yeni hava savunma füzesinin
milli olarak gelifltirilme çal›flmalar›na
ROKETSAN bafllayacak.
Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Sa-
vunma Projesi kapsam›nda ise muhte-
mel yabanc› ana yüklenici adaylar› ile
yerel katk› sa¤lanmas› konusunda gö-
rüflmelerimiz devam ediyor. ROKETSAN
olarak, bu projede mevcut alt yap›n›n
azami flekilde kullan›lmas› ve kritik tek-
nolojilerin kazan›lmas› için gereken ça-
bay› gösteriyoruz. Bu projeye teklif ve-
recek olan Raytheon firmas›yla yapt›¤›-
m›z çal›flmalar s›ras›nda, Birleflik Arap
Emirlikleri (BAE) ihtiyac›na yönelik üre-
tilecek olan PAC-2 füzelerinin “kontrol
birimi” tedarikçisi olarak bir sözleflme
imzalad›k. Bu sözleflme ile bu kritik
komplenin tek kaynak olarak tedarikçisi
olmufl durumday›z.
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ROKETSAN, OMTAS’›n at›fl denemelerine bafllad›.
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Ümit BAYRAKTAR: BAE ile baflar›l› 

bir flekilde yürütülen çal›flmalar, 

ROKETSAN’› bu ülke için “stratejik 

ortak” olma noktas›na getirdi. 

Geçti¤imiz y›l içerisinde de bu ülke 

firmalar›yla çeflitli projelerin hayata 

geçirilmesine iliflkin sözleflmeler 

imzalad›n›z. Bu projeler ve içerikleri

hakk›nda detayl› bilgi verir misiniz?

Hüseyin BAYSAK: Bildi¤iniz gibi 2000’li
y›llar›n bafllar›ndan bu yana BAE ile
aram›zda s›k› iliflkiler bulunuyor. O
dönemde 122 mm topçu roketi sat›fl›
ve envanterdeki silah sistemlerinin
modernizasyonu için sözleflmeler im-
zalam›flt›k. Bu sözleflmeler, geçti¤i-
miz y›l yap›lan teslimatlarla sona erdi.
Ancak çal›flmalar›m›zda görülen üs-
tün baflar›, bu projelerin devam› ola-
rak bahsetti¤iniz sözleflmeleri de bize
getirdi. IDEX’te imzalanan anlaflma ile
ROKETSAN ve Al Jaber Group, bir
Körfez ülkesi için tamamen yeni ve
farkl› bir silah sistemi tasarlamak için
çal›flmalara bafllad›. Bu sistemin, gü-
nümüzde piyasada benzeri olmayan
bir sistem oldu¤unu rahatl›kla söyle-
yebiliriz. Burkan Munition Systems
(BMS) ile yap›lan anlaflmada ise

ortak üretim hedefleniyor. Bu sözlefl-
meye göre ROKETSAN ve BMS, 107 ve
122 mm topçu roketlerini, bir ortak
üretim program› çerçevesinde birlikte
üretecek.

Ümit BAYRAKTAR: Kongsberg ile NSM

füzesine iliflkin IDEF’te imzalanan 

ifl birli¤i anlaflmas›n›n detaylar› ve 

bu anlaflman›n gelece¤i hakk›nda bilgi

verir misiniz?

Hüseyin BAYSAK: Norveç’in Kongsberg
Defense & Aerospace (KDA) firmas›, ye-
ni tip f›rkateyn, süratli hücumbot ve ge-
miler ile NH-90 helikopterlerinden kul-
lan›lmak üzere uzun menzile sahip sa-
t›htan satha at›lan yeni nesil NSM gü-
dümlü mermisini üretiyor. IDEF 2009
fuar›nda imzalanan sözleflmeyle, Nor-
veç Kraliyet Donanmas›’n›n ihtiyac› olan
NSM güdümlü mermisinin lançer siste-
minin üretimi, kalifikasyonu ve ihracat›-
n› gerçeklefltirece¤iz. Söz konusu üreti-
mi 36 ay içerisinde tamamlayarak tesli-
matlar› yapmay› hedefliyoruz. KDA ile
gündemimizde, NSM lançeri üretimi ha-
ricinde yeni konular da bulunuyor. Gele-
ce¤e dönük ifl birli¤ini kapsayan bu ko-
nularda görüflmelerimiz devam ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: Kas›rga gibi 

teknoloji transferiyle üretti¤imiz 

ürünlerin de ihracat›na iliflkin 

çal›flmalar›n›z oldu¤unu biliyoruz. 

Kas›rga’n›n ihracat›na iliflkin somut bir

geliflme var m›?

Hüseyin BAYSAK: 100 km’ye kadar
menzilli 300 mm’lik topçu roketi Kas›r-
ga’n›n ihracat›na yönelik olarak Körfez
ülkelerinden baz›lar› ile bir süredir gö-
rüflmelerimizi sürdürüyoruz. 2010 y›l›
içerisinde bunlar›n baz›lar›nda sözlefl-
me imzalama aflamas›na gelece¤imizi
öngörmekteyiz.

Ümit BAYRAKTAR: ROKETSAN’›n 

ihracat faaliyetlerinin ciroya yans›mas›

nas›l olacak?

Hüseyin BAYSAK: Projelerimizin y›llara
sari tasar›m ve teslimat› oldu¤u için, bu
veriler ancak genifl ölçekte bak›ld›¤›n-
da anlam kazan›yor. 2009 y›l sonu itiba-
riyle, yaklafl›k 1,5 milyar dolarl›k sipa-
rifl stokumuzun yüzde 25’i yurt d›fl› söz-
leflmelerden olufluyor. Y›ll›k ciromuzun
yaklafl›k yüzde 10’unu oluflturan ihra-
cat gelirlerimizi, y›llar itibari ile artt›ra-
rak orta vadede yüzde 20 seviyesine
ulaflt›rmay› hedefliyoruz.
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ROKETSAN’›n, Kas›rga’n›n ihracat›na iliflkin 
2010 y›l› içerisinde bir sözleflme imzalamas› gündemde.
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Günümüzde telsiz ha-
berleflme uygulamala-
r› h›zla artarken öte

yandan da daha karmafl›k
haberleflme teknikleri kulla-
n›lmaktad›r. Haberleflme uy-
gulamalar›ndaki ve buna pa-
ralel olarak telsiz teknoloji-
lerindeki geliflmeler netice-
sinde, sabit frekansl› telsiz-
lerin yerini, say›sal modülas-
yonlu, genifl bantl› ve çok
modlu telsizler al›rken tek
tafl›y›c›l› sinyallerin yan› s›ra
birden fazla tafl›y›c›ya sahip
sinyaller de yayg›nlaflmakta-
d›r. Birço¤umuzun hayat›na
büyük kolayl›k sa¤layan bu
geliflmeler, bir yandan da
telsiz spektrumunun izlen-
mesini ve denetlenmesini
güçlefltirmektedir.
Gerek sivil gerekse askeri
uygulamalar aç›s›ndan tel-
siz spektrumunun denet-
lenmesi vazgeçilmez bir un-
surdur. Sivil uygulamalarda
telsiz spektrumunun kulla-
n›m›na yönelik yo¤un talep-
ten dolay›, k›t kaynak olarak
de¤erlendirilebilecek spek-
trumun verimli kullan›m›
aç›s›ndan denetlenmesi ge-
rekmektedir. Askeri uygula-
malarda ise tehdit unsuru

ANAL‹Z
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TÜB‹TAK UEKAE
Ç‹TA’y› Yükseltti

TÜB‹TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü

(UEKAE), sinyal istihbarat› (SIGINT) uygulamalar›nda 

ülkemizin d›fla ba¤›ml›¤›n› azaltma ve ulusal güvenli¤i

sa¤lamaya yönelik milli sistemler gelifltirme yolunda 

büyük bir ad›m daha att›. TÜB‹TAK UEKAE taraf›ndan 

gelifltirilen Spektrum Gözetleme Sistemi (SGS) ile SGS üzerine

infla edilmifl olan yaz›l›m tabanl› iflaret takip ve analiz sistemi

Ç‹TA, tek bir donan›m üzerinde 64 ayr› hedef frekans›n›n 

ayn› anda ifllenmesine olanak sa¤l›yor. Sistem sayesinde,

operatör müdahalesine gerek olmaks›z›n ilgilenilen frekans

band›nda beliren iflaretlerin kaydedilebilmesi yetene¤inin

kazan›lmas›, art›k spektrumda takip edilemeyen hiçbir 

haberleflme kalmamas›n› garanti alt›na al›yor.

‹brahim ÖLÇER* / iolcer@uekae.tubitak.gov.tr
*Bafluzman Araflt›rmac›, TÜB‹TAK UEKAE
Hüseyin Ercüment ZORLU** / ercument@uekae.tubitak.gov.tr
**Uzman Araflt›rmac›, TÜB‹TAK UEKAET
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olarak de¤erlendirilebile-
cek telsiz haberleflmeleri-
nin sürekli izlenebilmesi
büyük önem arz etmektedir.

Peki Çözüm Nedir?
Sorunun çözümü; oldukça
genifl bir spektruma sahip
olan telsiz haberleflme fre-
kanslar›n› sürekli ve çok
h›zl› taramak ve tespit edi-
len sinyalleri çok h›zl› iflle-
yebilmekten geçer. Bura-
daki en büyük yard›mc›m›z
ise son y›llar›n en popüler
ürünü olan sahada prog-
ramlanabilir kap› dizileri
(FPGA)`d›r. Bu yaz›da da
telsiz spektrumunun izlen-
mesi ve denetlenmesi ama-
c›yla TÜB‹TAK UEKAE’de
gelifltirilen FPGA tabanl› öz-
gün bir ürün tan›t›lacakt›r.

Telsiz Spektrumu
ve Sinyal ‹flleme
Son y›llarda telsiz spektru-
munu tarama uygulamalar›-
n›n önemi giderek artmakta-
d›r. Farkl› kifli ve kurumlar,
birbirinden farkl› amaçlarla
spektrum bilgisine ihtiyaç
duymaktad›r. Baz› kamu ku-
rumlar›n›n görevi spektru-
mun denetimi ve paylaflt›r›l-
mas› oldu¤undan, böylesi uy-
gulamalarda tahsis edilmifl
bir frekanstaki yabanc› yay›-
n›n tespiti veya belirli bir fre-
kansta yay›n yapma hakk›na
sahip kullan›c›n›n bant ve
güç s›n›rlar›n›n d›fl›na ç›k›p
ç›kmad›¤›n›n tespiti önem
kazanmaktad›r. ‹stihbarata
yönelik uygulamalarda ise,
karfl› tarafa ait sinyallerin
tespit edilmesi, mümkünse
dinlenmesi, de¤ilse daha
sonraki analizler için kayde-
dilmesi esast›r. Bir baflka uy-
gulama olan istihbarata kar-
fl› koymada ise amaç, isten-
meyen bilgi kaçaklar›na se-
bep olan yay›nlar›n tespit
edilmesidir.
Kullan›m› gittikçe yayg›nla-
flan kablosuz haberleflme
uygulamalar›yla birlikte

spektrum o kadar yo¤unlafl-
m›flt›r ki yukar›da bahsedilen
ihtiyaçlar› karfl›layabilmek
samanl›kta i¤ne aramaya
benzemektedir. Bunun yan›
s›ra kullan›lan karmafl›k ha-
berleflme teknikleri de daha
h›zl› ve hassas tarama yap-
may› mecbur k›lmaktad›r.
Yayg›n spektrum (spread
spectrum) yöntemiyle yay›n
yap›ld›¤› takdirde, sinyal ge-
nifl bir bant aral›¤›na yay›ld›-
¤›ndan, tespit edilmesi zor-
laflmakta ve bunun için ge-
rekli telsiz almac›n hassasi-
yetinin de artmas›na yol aç-
maktad›r. E¤er yap›lan yay›n
frekans atlamal› (frequency
hopping) bir yay›nsa, yay›n›n
tamam›n›n yakalanabilmesi
için spektrumun yeterince
h›zl› flekilde güncellenmesi
ihtiyac› do¤maktad›r. Tespiti
ve yakalanmas› do¤rudan ta-
rama h›z›na ba¤l› olan bir
baflka yay›n tipi ise sürekli
olmayan anl›k (burst) yay›n-
lard›r. Bu tip haberleflmede,
sinyal sürekli olarak de¤il de
belirli zaman aral›klar›nda
k›sa süreli olarak gönderilir.
Telsiz spektrumunun izlene-
bilmesi ve denetlenmesi
amac› ile çözümler tasarla-
n›rken yukar›da bahsedilen
gereksinimler göz önünde
bulundurulmal›d›r.
Söz konusu gereksinimler,
günümüzde “yaz›l›m tabanl›
telsiz (YTT)” ad› verilen tek-
noloji arac›l›¤› ile karfl›lana-
bilmektedir. Say›sal iflaret ifl-
lemcilerinin çok h›zl› geliflimi
neticesinde, say›sal iflaret ifl-
lemcisi (DSP) veya genel
amaçl› ifllemci (GPP) yonga-

lar›ndan oluflan genel amaç-
l› donan›m platformlar› üze-
rinde çal›flan yaz›l›mlar ara-
c›l›¤› ile önceden donan›msal
olarak üretilen çözümlerin,
günümüzde yaz›l›m güncel-
lemesi ile üretildi¤i yeni bir
döneme girilmifltir. Yeniden
yap›land›r›labilir niteli¤iyle
YTT, ortaya ç›kan yeni tehdit
ve gereksinimler için kolay-
l›kla güncellenerek, ayn› do-
nan›m ile daha yüksek yete-
nekli bir sistem haline getiri-
lebilir. Bu teknoloji sayesin-
de, sistem güncelleme mali-
yetleri ve geçifl süreleri en
aza çekilmekte, böylelikle
sistemlerin ekonomik ömrü
uzat›lmaktad›r.

Telsiz Spektrumu
Nas›l Taran›r?
Telsiz spektrumunun say›sal
iflaret iflleme yöntemleri ile
nas›l tarand›¤›n› anlatabil-
mek için, en önemli iki bile-
flenden biraz bahsetmekte
yarar var. Bunlardan ilki
analog-say›sal çevirici (ADC),
di¤eri ise sinyal ifllemede en
yayg›n kullan›lan ve önemli
bir yöntem olan h›zl› fourier
dönüflümü (FFT). En baflta,
ADC teknolojisindeki gelifl-
melerin, yaz›l›m tabanl› telsiz
teknolojisinin lokomotifi ol-
du¤unu söylemek pek yan›l-
t›c› olmayacakt›r. ‹deal bir
yaz›l›m tabanl› telsiz siste-
minde, ADC’ler do¤rudan
antenin hemen ard›nda yer
alarak anten arac›l›¤› ile alg›-
lanan analog telsiz sinyalle-
rinin say›sal ortamda ifllenir
hale gelmesini sa¤lamakta-
d›r. Do¤al olarak, ADC’lerin

örnekleme h›zlar›n›n ve bit
çözünürlüklerinin artmas›yla
birlikte, daha genifl banda ve
daha genifl dinamik aral›¤a
sahip analog iflaretlerin say›-
sal olarak ifllenebilmesinin
de önü aç›lmaktad›r. Günü-
müzde örnekleme h›z› ve çö-
zünürlü¤ü çok yüksek
ADC’ler ile HF ve VHF telsiz
bantlar›n› do¤rudan say›sal-
laflt›rarak izlemek mümkün-
dür. ADC’lerin daha da gelifl-
mesi ile birlikte spektrum iz-
leme sistemlerindeki analog
k›s›mlar›n giderek azalaca¤›
ve en sonunda bir anten ve
ona ba¤l› say›sal devreler
fleklini alaca¤› öngörülmek-
tedir.
Günümüz teknolojisinde ise,
yaz›l›m tabanl› telsiz mima-
risi genel olarak analog ve
say›sal olmak üzere iki ana
alt sistemden oluflmaktad›r.
Yaz›l›m tabanl› bir telsiz al-
mac›nda, analog alt sistem
genelde belirli bir telsiz
band› içindeki sinyalleri, sa-
y›sal alt sistem taraf›ndan
ifllenebilecek bir frekans
band›na düflürür. Anten, ar-
d›nda yer alan ön kuvvetlen-
dirici ve filtre katlar›, fre-
kans düflürücü blo¤u bu alt
sistemin temel yap› tafllar›-
d›r. Say›sal alt sistem ise
genel amaçl› bir donan›m
üzerinde çal›flan yaz›l›m bi-
leflenlerinden oluflur. ‹flaret
iflleme yöntemlerinin gö-
müldü¤ü ifllemciler ve gö-
mülü yaz›l›mlar dahil olmak
üzere, iflletim sistemi, dona-
n›m sürücüleri ve ara kat-
man yaz›l›mlar› bu alt siste-
min bir parças›d›r. 55
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SGS arayüzünde genifl bant 
spektrum gösterimi



Milli Spektrum 
Gözetleme Sistemi:
SGS
2004 y›l›ndan bu yana 
TÜB‹TAK UEKAE’de telsiz
spektrumunun genel amaçl›
olarak izlenmesi, telsiz veri-
cilerinin tespiti ve özellikle-
rinin belirlenmesine yönelik
olarak düflük maliyetli çö-
zümler üretilmektedir. 
Haberleflme istihbarat› 
(COMINT), elektronik istih-
barat (ELINT) ve benzeri
kaynaklardan veri toplan-
mas› ve analizi için kullan›-
c›lar›n özel ihtiyaçlar›na gö-
re kolayca uyarlanabilen ya-
z›l›m tabanl› telsiz teknoloji-
sine dayal› modüler sistem-
ler gerçeklenmektedir.
Bunlar›n bafl›nda, 2008 y›l›

içinde COMINT amaçl›

olarak gelifltirilen
Spektrum Gözetleme

Sistemi (SGS) gelmektedir.
SGS’nin temel amac›, belir-
lenen bir telsiz frekans ban-
d›n› h›zla taramak ve elde
edilen frekans bilgisini sis-
tem kullan›c›s›n›n istekleri
do¤rultusunda ifllenebilir
hale getirmektir. H›zl› veri
ak›fl› sa¤layan Compact PCI
/ PXI tabanl› bir sistem olan
SGS’de say›sallaflt›r›c› ve sin-
yal ifllemci kart› olarak ta-
mamen TÜB‹TAK UEKAE’de
gelifltirilen USIM–01 kart›
kullan›lm›flt›r. Sistemin
kontrolü, yap›land›r›lmas› ve
iflletimi için gerekli tüm ara-

yüz ve yaz›l›mlar da yine TÜ-
B‹TAK UEKAE’de tamamen
milli olarak gelifltirilmifltir.
Sistemin genel olarak fre-
kans tarama band› 9 kHz –
2,7 GHz aral›¤›nda olmakla
birlikte, yine TÜB‹TAK UEKAE
taraf›ndan tamamen milli
olarak gelifltirilen genifl
bantl› frekans düflürücü ci-
hazlar arac›l›¤› ile opsiyonel
olarak 18 GHz’e kadar yük-
seltilebilmektedir. USIM-01
kart›nda yer alan FPGA üze-
rinde hem say›sal frekans
düflürme (digital down con-
version) hem de pencerele-
me (windowing) ve FFT ifl-
lemleri gerçeklefltirilmekte
olup, sistemin çözünürlük
bant geniflli¤i kullan›c› tara-
f›ndan 0,05–62,5 kHz aral›-
¤›nda ayarlanabilmektedir.
Gerek duyulmas› halinde,
sistemin duyarl›l›¤› art›r›la-
rak son derece zay›f sinyalle-
rin tespit edilebilmesi de
mümkündür.
SGS, bu teknik özelliklerinin
yan› s›ra operatör için kulla-
n›m kolayl›¤› sa¤layan bir-
çok fonksiyona sahiptir. Kul-
lan›c› ekranda ilgilenmedi¤i
veya görmek istemedi¤i sin-
yalleri maskeleyebilir, mas-
keledi¤i sinyalleri bir listeye
kaydedebilir ve ihtiyaç duy-
mas› halinde yeniden yükle-
yebilir. Kullan›c›, istedi¤i
takdirde, sadece ilgilendi¤i
ve takip etti¤i sinyallerin fre-
kans listesini girebilmekte
ve bu sayede sadece bu fre-
kanslarda yay›n yap›ld›¤› an-
da operatör uyar›lmaktad›r.
Operatör ekrandaki bir yay›n
üzerine t›klayarak, yak›n›n-
daki ya da ethernet üzerin-

den uzaktaki bir al›c›ya ba¤-
lan›p frekans, modülasyon
ve bant geniflli¤i bilgisini
göndermek suretiyle dinle-
me yapabilmektedir. Sistem
ayr›ca a¤ üzerinden uzak
komuta ile kontrol edilebil-
mektedir.

Ç‹TA Sistemi
Yaz›l›m tabanl› telsiz tekno-
lojisindeki geliflmelerin,
SGS’ye uyarlanmas› amac›
ile gelifltirilen Ç‹TA (Çok
Kanall› ‹flaret Takip ve Ana-
liz), kullan›c›ya, genifl bir
bant içerisinde birden fazla
dar bantl› iflareti ayn› anda

iflleme imkân› sunmaktad›r
(demodülasyon, kay›t vb.).
Bu kabiliyet SGS’nin h›zl›
spektrum tarama yetene¤i
ile bir araya geldi¤inde, or-
taya oldukça baflar›l› bir
sinyal tespit ve analiz siste-
mi ç›kmaktad›r. Ç‹TA, bu
baflar›m›n›, oldukça h›zl› ve
verimli çal›flan FPGA taban-
l› sinyal iflleme tekniklerine
borçludur. Ç‹TA yaz›l›m›,
SGS sisteminde kullan›lan
USIM–01 say›sallaflt›r›c› ve
sinyal iflleme kart› üzerinde

ANAL‹Z
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Yak›n Spektrum Penceresi ile 
ayn› anda genifl ve dar bantl› izleme 
yapmak mümkündür.
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gelifltirilmifltir. 6U Com-
pactPCI tabanl› US‹M–01
kart› üzerinde 16-bit 105
MSPS ADC ve 1 adet yüksek
kapasiteli FPGA, ayr›ca ek
sinyal iflleme algoritmalar›
içinde 2 ayr› DSP ifllemcisi
mevcuttur.
En basit ve temel konfigü-
rasyondaki Ç‹TA sistemi, 20
MHz bant geniflli¤ine sahip
bir frekans bölgesinde, bant
geniflli¤i 200 kHz’den küçük
olan 64 tane iflareti ayn› an-
da tespit ve analiz yetene¤i-
ne sahiptir. Bununla bera-
ber, kullan›c› gereksinimle-
ri paralelinde, Ç‹TA’n›n iflle-
yebilece¤i gerçek zamanl›
bant geniflli¤i artt›r›labil-
mektedir.
SGS ve Ç‹TA donan›m› üze-
rinde yer alan FPGA’lar
arac›l›¤› ile telsiz spektru-
mu, seçilen çözünürlük
bant geniflli¤i de¤erine ba¤-
l› olarak ifllenmekte, fre-
kans bilgisi elde edilmekte
ve milli olarak tasarlanm›fl,
ileri bir sinyal iflleme algo-
ritmas› kullanarak 64 alt
kanala bölünmektedir. Bu-
rada, di¤er baz› kanallaflt›r-
ma yöntemlerinin aksine,
frekans band›n›n tamam›
kapsanmaktad›r.
‹stenildi¤i takdirde, her bir
kanal için uygun demodü-
lasyon yöntemi ve bant ge-
niflli¤i ba¤›ms›z olarak seçi-
lerek, çözümlenmifl ses ör-
nekleri elde edilebilmekte-
dir. Bu aflamadan itibaren,
ayn› anda en fazla 64 kana-
la ait karmafl›k temel bant
iflaretler ya da çözümlen-
mifl ses verisi sistem veri

yolu üzerinden toplanarak
kaydedilebilir ya da opera-
tör taraf›ndan dinlenebilir.
Sinyallerin tespit edilmesi
ve incelenmesi için “Ad›m
Tarama”, “Bant Tarama” ve
“Güç Seviyesi ile Tetiklen-
me” modlar› kullan›c›ya bü-
yük kolayl›k sa¤lamakta ve
sistemin bafl›nda sürekli bir
operatör bulunmas› ihtiyac›
ortadan kalkmaktad›r. He-
def frekanslar ve modülas-
yon tipleri girildikten sonra,
sistem bir haberleflme ya-
kalad›¤›nda otomatik olarak
kay›t yapabilmektedir.

Kaç›fl Yok
Ç‹TA tamamen yaz›l›m ta-
banl› telsiz teknolojisine da-
yanmaktad›r ve kolayl›kla
güncellenebilir bir yap›da-
d›r. Kullan›c› taraf›ndan ge-
rek duyulabilecek yeni ge-
reksinimlerin yaz›l›msal
olarak gerçeklenmesinden
sonra, güncelleme ifllemi
Ç‹TA donan›m› üzerinde 10
dakikadan daha k›sa bir sü-
rede gerçeklefltirilebilmek-
tedir. Ek olarak, Ç‹TA sade-
ce TÜB‹TAK UEKAE taraf›n-
dan gelifltirilen US‹M–01
kart› üzerinde de¤il, baflka
rafta haz›r ticari (RAHAT)
ürünler üzerine de tafl›nabi-

lir özelli¤e sahiptir. Gerek
Ç‹TA’n›n tafl›nabilir ve gün-
cellenebilir yap›s›, gerekse
gelifltirilen spektrum gözet-
leme sistemlerinin modü-
lerli¤i sayesinde, yeni bir 
Ç‹TA sürümünün mevcut
sistemlere uyarlanmas› dü-
flük bir maliyet ile gerçekle-
flebilmektedir. ‹leri sinyal ifl-
leme tekniklerinin kullan›l-
d›¤› tek bir kart üzerindeki
bu almaç, tek bafl›na, uçak,
helikopter, insans›z hava
arac› (‹HA) gibi yer ve a¤›rl›k
k›s›tlamalar›n›n bulundu¤u
taktik platformlarda, 64 ayr›
analog almac›n görevini tek
bafl›na yerine getirebilmek-
tedir. Birden fazla Ç‹TA ifl-
lem gücü bir araya geldi¤in-
de, telsiz spektrumundaki
tüm yay›nlar›n gözden kaç-
madan izlenebilmesi müm-
kündür. Askeri amaçl› ola-
rak gelifltirilen bu uygulama,
sivil amaçl› olarak da kulla-
n›labilmektedir.
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Ç‹TA, yer ve a¤›rl›k k›s›tlamalar›n›n
bulundu¤u taktik platformlar için
ideal bir çözüm sunar.

Ç‹TA arayüzünde 64 hedef frekans elle girilebilece¤i gibi, sinyaller
otomatik olarak da yakalan›p kaydedilebilir.
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Rasadi Yöntemli Mete-
oroloji Sistemi’nin ne
oldu¤unu anlatabil-

mek için gelin önce isminden
bafllayal›m. Meteoroloji k›sa-
ca atmosfer bilimi demektir.
Gökyüzünde olan olaylar an-
lam›na gelen Yunan-
ca "meteoron" keli-
mesinden türemifl-
tir. Eski Yunanl›lar, bulutlar›,
rüzgârlar› ve ya¤muru anla-
mak ve birbirleriyle iliflkileri-
ni tespit etmek için rasat
(gözlem) yapm›fllard›r. En
önemli rasatlar yer istasyon-
lar›ndaki aletler vas›tas›yla
ölçülen s›cakl›k, barometrik

bas›nç, nem, rüzgâr h›z› ve
yönüdür. Yüzy›llard›r, hava-
n›n anlafl›lmas› ve tahmin
edilmesi için atmosfer rasat-
lar› kullan›lm›flt›r.
20. yüzy›l›n harp teknolojileri,
uzaktan müdahaleye imkân
vermektedir. Nitekim “ro-
mantik savafl” döneminin
bitti¤i Birinci Dünya Sava-
fl›’n›n sonras›nda tamamen
uzaktan müdahaleye dönül-
müfltür. Bu harp biçiminin
önemli bir k›sm›n› oluflturan
topçu at›fllar›nda hedefi
tutturman›n hayati öne-
mi vard›r. Öyle ki, he-
defi vurma oran› bir

savafl› kazand›rabilir veya
kaybettirebilir. Bar›fl zaman-
lar›nda yap›lan deneme at›fl-
lar›nda ise hedefi tutturmak,
büyük tasarruf anlam›na gel-
mektedir. ‹ster savafl isterse
bar›fl flartlar› olsun, her iki
durumda da hedefin ilk at›flta
vurulabilmesinde rol oyna-
yan en önemli faktörlerin ba-
fl›nda, top mermisi gibi gü-
dümsüz mühim-
matlar›, hedefe
uçufl süresince et-

kisi alt›na alan rüzgâr gelir.
Bu yüzden rüzgâr›n yönü ve
fliddeti gibi bilgileri sa¤layan
meteoroloji raporlar› önem-
lidir.
Bu ba¤lamda, hep en do¤ru
meteorolojik bilgilere ulafl-
mak için çal›fl›lm›fl ve bunun
için çeflitli sistemler geliflti-
rilmifltir. Bu sistemlere ör-
nek gösterilebilecek pibal
yöntemini kullanan optik te-
odolit sistemlerde, balonun
yer ile yapt›¤› aç› takip edile-
rek alçak irtifadaki rüzgâr›n
yönü ve fliddeti ölçülmüfltür.
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Topçular Hedefi 
RAYMET ile Vuracak

Mühendislik çözümleriyle öne ç›kan firmalar›m›zdan AYYAZILIM’›n rüzgâr 

h›z›n› ve yönünü ölçen Rasadi Yöntemli Meteoroloji Sistemi (RAYMET), 

eski ölçüm sistemlerini oyun d›fl› b›rakacak gibi görünüyor. Özellikle askeri 

birliklerin, top ve roket at›fllar›n›n hedefe isabet oran›n› artt›rmak için tercih

etti¤i RAYMET; belirli bir irtifaya kadar meteorolojik verilere ihtiyaç duyulan 

her alanda kullan›c›lar›n sahip olmak isteyece¤i bir sistem olarak dikkat çekiyor.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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RAYMET 
Fark Yarat›yor
Yukar›da da bahsedildi¤i gibi,
rüzgâr›n h›z› ve yönünü belir-
lemek amac›yla gelifltirilen
RAYMET’in, geleneksel pibal
yöntemi kullanan optik teodo-
lit sistemlerinden en büyük
fark›; balon takibi yönteminin
geliflmifl video takip algorit-
malar› ile birlefltirilmesi ve
öncelikle askeri birliklerin
“balistik meteoroloji raporu”
ve “alçak irtifa metro raporu”
ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik
tasarlanm›fl olmas›. RAYMET
sayesinde ayr›ca, geçmiflte
sadece manüel optik takip
sistemleri ile yap›lmaya çal›-
fl›lan pilot balon takibinin oto-
matik ve modern bir metotla
yap›lmas› ve dolay›s›yla insan
faktöründen kaynaklanan
muhtemel hatalar›n en aza
indirilmesi de amaçlan›yor.
Kullan›c› personelin balonu
takip etme zorunlulu¤unun
ortadan kald›r›ld›¤› sistemde,
kullan›c›n›n tek yapmas› ge-
reken, sistemi konumland›r-
mak ve yaz›l›m› bafllatmak.
Daha sonra takip edilecek

ad›mlar ise kullan›c› dostu
arayüz sayesinde ilgili perso-
nele yol gösteriyor. Balona
odaklanma ve takip ifllemleri
ise RAYMET taraf›ndan oto-
matik olarak yürütülüyor.
Bir rasat s›ras›ndaki tüm bil-
gileri ve rasat videosunu kay-
deden RAYMET, de¤iflik du-
rumlara göre haz›rlanm›fl 3
ayr› metotlu bir takip algorit-
mas› üzerinden çal›fl›yor. ‹lk
metotta balonun renk bilgisi
esas al›narak takip gerçek-
lefltiriliyor. ‹kinci metotta sis-
tem renk bilgisinin yan› s›ra
balonun fleklini ö¤renerek bu
fleklin oluflturdu¤u d›fl çem-
ber görüntüsünü takip ediyor.
Üçüncü metotta ise ekrandaki
görüntünün kontrast farkl›l›k-
lar› dikkate al›narak takip
gerçeklefltiriliyor. O anki ko-
flullara uygun olan metot oto-
matik bir flekilde belirlendi¤i
için, hava flartlar› ya da baflka
nedenlerden dolay› balon ta-
kibinde olabilecek aksakl›klar
da asgariye indirilmifl oluyor.
Maliyet etkinli¤i ise 
RAYMET’in bir di¤er avantaj›.
Sistemin ç›kt›s› olan meteoro-
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RAYMET kullan›c› arayüzü ekran›nda, sisteme girilen parametrelerin yer ald›¤› ve sistemin hangi modda takip yapt›¤› görülebiliyor. Arayüz ekran›nda ayr›ca, balon takip,
ifllenmifl görüntü, hedef bölgesi ve odak kalitesi gibi bilgilerin yan› s›ra sonuç grafikleri de yer al›yor.

1905 y›l›nda A. de Quervain 
taraf›ndan tasarlanan, pilot balon
gözlemine uygun ilk teodolit

Quervain’in teodolitinin, 1910 y›l›nda J. S. Dines
taraf›ndan, kendi kay›t yapabilecek flekilde modifiye
edilmifl versiyonu

1940’l› y›llarda meteorolojide 
kullan›lan, David White’›n 
tasarlad›¤› teodolit

19101905 1944 2009



loji raporlar›, alçak irtifa met-
ro, METB2, METB3, METCM,
METSR raporlar›n›n yan› s›ra
kullan›c›n›n ihtiyaçlar›na göre
de düzenlenebiliyor. Bu ra-
porlar sayesinde, topçu birlik-
lerinde at›fl do¤rulu¤unu bi-
rinci derecede etkileyen me-
teorolojik bilgi kullan›m›n›n
maliyet etkin bir metotla yay-
g›nlaflabilece¤i öngörülüyor.

RAYMET Unsurlar›
ve Çal›flma Prensibi
Sistemin alt bileflenleri ise
flöyle: Balon fliflirme teçhiza-
t›, balon takip sistemi, veri
toplama ve analiz sistemi ve
zemin meteoroloji sistemi.
Balon fliflirme teçhizat›; 
balon, balonu uçurmak için
gerekli hidrojen ve ya hel-
yum tüpü (helyum gaz› kul-
lan›m aç›s›ndan son derece
emniyetlidir) ve balonun sa-
bit h›zla yükselmesini sa¤la-

mak için doldurulmas› gere-
ken gaz miktar›n›n belirlen-
di¤i balon terazisinden olu-
fluyor. Zemin meteoroloji
sistemi ise, zemindeki nem,
bas›nç ve s›cakl›k de¤erleri-
ni veren cihazlardan oluflu-
yor ve bu veriler kullan›larak
üst katmanlardaki de¤erler
hesaplan›yor. Sistemin bey-
ni olan RAYMET yaz›l›m› ve
balon takibini yapan dona-
n›m, balon takip sisteminin
altyap›s›n› oluflturuyor. Veri
toplama ve analiz birimi,
arazi flartlar›nda çal›flmaya
uygun dayan›kl› bilgisayar
donan›m›ndan olufluyor ve
bu sayede arazide problem

yaflanma ihtimali de asgari-
ye indiriliyor. Sistemin tafl›n-
ma gereklili¤i de tasar›m
esnas›nda göz önünde bu-
lundurulan bir di¤er unsur.
Bu yüzden tüm birimler elde
tafl›nabilir ve üçayak sehpa
üzerinde monte edilebilir
özellikte seçilmifl. Tüm bi-
rimler hem flebeke elektri¤i
hem akü ile çal›flabilir oldu-
¤u için, bunlar d›fl›nda ayr›
bir enerji kayna¤›na ihtiyaç

duyulmuyor. Ek olarak, flifli-
rilmifl balon hariç tüm sis-
tem, özel olarak haz›rlanm›fl
çantas›nda tafl›nabiliyor.
Sistemin ana çal›flma prensi-
bi flöyle:
� Zeminde bulunan ölçüm

teçhizat› ile meteorolojik
zemin bilgileri (bas›nç, 
s›cakl›k, nispi nem, 
rüzgâr h›z› / yönü) ölçülür.

� Pilot balon olarak da 
tabir edilen meteoroloji
balonu, balon fliflirme 
teçhizat› arac›l›¤› ile 
helyum veya hidrojen gaz›
ile doldurulur.

� Alt›ndaki a¤›rl›k ç›kar›lan
balon, otomatik takip 

sisteminden belli bir
uzakl›¤a getirilir.

� Balon serbest 
b›rak›ld›¤›nda, otomatik
takip sistemi, balonun 
hareketlerine kilitlenerek
balonu takip etmeye 
bafllar.

� Otomatik takip sistemi 
taraf›ndan alg›lanan 
balonun yanca ve 
yükseliflte yapm›fl oldu¤u
hareket miktar› ile 
balonun yükselifl h›z›n›n
sabit oldu¤u bilgileri 
kullan›larak zaman içinde
hava katmanlar›ndaki
(belirli irtifalardaki) 
rüzgâr h›z› ve yönü gibi
bilgiler hesaplan›r.

� Bu bilgiler analiz edilerek
Alçak ‹rtifa Metro,
METB2, METB3, METCM,
METSR ya da kullan›c›n›n
ihtiyac› olan özel 
meteoroloji raporlar›na
dönüfltürülür.

Sistemin ç›kt›s› olan mete-
oroloji raporlar›n›n kullan›c›-
n›n ihtiyaçlar›na göre düzen-
lenebilmesi ve sistemin mo-
düler yap›s› sayesinde gün-
cellemelerin kolayl›kla yap›-
labilmesinin olanakl› hale
getirilmesi sayesinde, AYYA-
ZILIM’›n RAYMET ürünü, sa-
dece askeri de¤il, sivil kulla-
n›c›lar›n da tercih edece¤i
maliyet etkin bir sistem ola-
rak genifl bir kullan›c› kitlesi-
ne hitap ediyor.
Özgün ve yenilikçi ürünü
RAYMET’i, TÜB‹TAK’›n da
deste¤i ile 2009 y›l›nda ta-
mamlayarak ilk baflar›l› tes-
limatlar›n› ayn› y›l içerisinde
gerçeklefltiren AYYAZILIM,
s›ras›yla IDEX, IDEF ve DSEI
gibi fuarlarda dünyaya tan›t-
t›¤› sistemin ihracat baflar›-
lar›na da imza ataca¤›ndan
oldukça umutlu. Kuruldu¤u
2005 y›l›ndan bugüne dek öz-
gün ürün ve sistem çözümle-
ri ile savunma sanayimizin
geliflmesine katk›da bulunan
AYYAZILIM, kalite ve maliyet
etkinli¤in öne ç›kt›¤› yeni
projeleriyle, ad›ndan giderek
daha s›k söz ettirecek gibi
görünüyor. 
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RAYMET Teknik Özellikler 
Rüzgâr H›z› Ölçüm Aral›¤› 0 – 50 m/sn

Rüzgâr Yönü Ölçüm Aral›¤› 1 - 360o

Balon Takibi ‹rtifa 2000 m

Örnekleme 4 veri/sn

Yak›nlaflt›rma 35x optik, 12x say›sal

Çal›flma Gerilimi 24 V DC

Güç ‹htiyac› 25 W 

Görüntü Algoritmalar› 3 metotlu takip algoritmas›

RAYMET’in kullan›c› arayüzü ekran›nda,
takip sonunda sistem ç›kt›s› olarak
seçilmifl METB3 raporu ve zamana göre
rüzgar h›z› ve yönü bilgileri görülüyor.





Sylvester Stallone’nin
baflrol oynad›¤› “Ram-
bo” serisi filmleri izle-

meyenimiz yoktur. Eski bir
yeflil bereli asker olan John
Rambo’nun maceralar›n›n
konu edildi¤i seri, kimi za-
man abart›l› sahnelerle dolu
olsa da, askeri konulara ilgili
kiflilerin kalbinde özel bir ye-
re sahiptir. fiu an birço¤unuz
“Rambo’nun konumuzla ilgi-
si nedir?” diye soruyor olabi-
lir. O halde laf› fazla uzatma-
yal›m... 
Rambo’nun Vietnam orman-
lar›nda esir tutulan bir grup
Amerikan askerini kurtar-
mak için verdi¤i mücadele-
nin anlat›ld›¤› serinin ikinci
filmi, havadan yere roketle-

rin kullan›ld›¤› unutulmaz
sahnesiyle haf›zalara kaz›n-
m›flt›r. Öyle ki filmin sonlar›-
na do¤ru havadan yere ro-
ketlerle donat›lm›fl bir genel
maksat helikopterini ele ge-
çiren Rambo, esir Amerikan
askerlerinin tutuldu¤u kamp›
basar. Kamp üzerinden bir-
kaç geçifl yapan Rambo, ha-
vadan yere roketlerle, tabiri
yerindeyse kamp› dümdüz
eder. Yere indikten sonra ka-
lan düflman askerlerini de
etkisiz hale getiren Rambo,
esirleri kapal› tutulduklar›
yerden ç›kar›r ve Amerikan
üssüne do¤ru hareket eder.
Ancak mücadele daha bit-
memifltir. Bölgede bulunan
Rus askerlerinin komutan›
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Geçmiflten Günümüze
Havadan Yere Roketler

Sabit ve döner kanatl› hava 

platformlar› taraf›ndan icra edilen

yak›n destek harekatlar› söz konusu

oldu¤unda, akla ilk gelen silah 

sistemlerinden birisi de havadan yere

roketlerdir. Son zamanlarda güdüm

kitleri ile donat›larak etkinlikleri

artt›r›lmaya çal›fl›lan havadan yere

roketlerin, gelecekte öneminin daha da

artaca¤› de¤erlendirilmektedir.
Cenk ÖZGEN / cenkozgen@savunmahaber.com

Uluda¤ Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve 
‹nk›lâp Tarihi Bölümü Okutman›

‹kinci Dünya Savafl›'nda genifl ölçüde kullan›lmaya bafllanan
havadan yere roketler, bugün sabit ve döner kanatl› hava
platformlar›n›n en önemli silah sistemleri aras›nda 
yer almaya devam etmektedir. Foto¤rafta, Meksika
Donanmas›'na ait BO-105 helikopteri taraf›ndan salvo
fleklinde atefllenen 2,75 inç (70 mm)'lik roketler görülüyor.



kendi uçurdu¤u helikopterle
Rambo ve esir Amerikan as-
kerlerinin pefline düfler. Rus
helikopteri de havadan yere
roketlerle donat›lm›flt›r. Rus
komutan salvo at›fllarla
Rambo’nun helikopterini dü-
flürmeye çal›fl›r. Ancak Ram-
bo, gerçeklefltirdi¤i keskin
manevralarla atefllenen ro-
ketlerden kaçar ve bir tepe-
nin arkas›na gizlenir. Nite-
kim final sahnesinde ölü tak-
lidi yapan Rambo, tam karfl›-
s›nda havada as›l› duran Rus
helikopterini RPG-7 roketa-
tar ile düflürür ve bir kez da-
ha görevini baflar›yla yerine
getirmenin verdi¤i gururla
Amerikan üssüne geri döner.

‹kinci Dünya 
Savafl›’nda 
Y›ld›z› Parl›yor
Görsel haf›zam›z› tazeleye-
rek hat›rlad›¤›m›z havadan
yere roketlerin genifl ölçüde
kullan›ld›¤› ilk yer ‹kinci Dün-
ya Savafl› olmufltur. ‹flgalci
Alman Ordular›na karfl› ölüm

kal›m mücadelesi veren Sov-
yetler Birli¤i, hava kuvvetle-
rinin bombard›man ve yak›n
destek uçaklar›n› RS-82 ve
RS-132 roketleri ile donat-
m›flt›r. Tasar›m çal›flmalar›-
na 1930’l› y›llarda bafllanan
bu roketler, yüksek da¤›l›m
de¤erine sahip olsalar da
özellikle Alman z›rhl›lar›na
karfl›n etkin olarak kullan›l-
m›flt›r.
Savafl s›ras›nda havadan ye-
re roketleri muharebe saha-
s›na süren bir baflka ülke ise
ABD’dir. Kara ve su üstü he-
deflere karfl› kullan›lmak
üzere etkin bir silah sistemi
aray›fl› içerisinde olan Ame-
rikan Donanmas›, Haziran
1943’te FFAR (Forward Fi-
ring Aircraft Rocket)’i envan-
tere alm›flt›r. FFAR, yüksek
isabet oran›yla dikkat çeken
bir rokettir. Ancak bu sis-
tem, hedef üzerinde isteni-
len tahribat› yaratamayan
yetersiz harp bafll›¤› nede-
niyle genifl bir kullan›m alan›
bulamadan envanter d›fl›na
ç›km›flt›r.
FFAR’›n beklentileri karfl›la-
yamad›¤›n› gören Amerikal›
mühendisler, söz konusu
sistemi temel alarak HVAR
(High Velocity Aircraft Roc-
ket)’i gelifltirmifltir. Saniyede
410 metre h›zla ilerleyen ve
yaklafl›k 4500 metre etkili
menzile sahip olan HVAR, 21
kilograml›k yüksek infilakl›
harp bafll›¤› tafl›maktad›r. ‹lk
kez Temmuz 1944’te hizmete
giren bu roketler, a¤›rl›kl›
olarak tank, tren ve korugan
gibi hedeflere karfl› kullan›l-
m›flt›r. Seri üretimin sona er-

di¤i 1955 y›l›na kadar 1 mil-
yondan fazla imal edilen
HVAR’lar, Amerikan donan-
mas› ve hava kuvvetlerinde
görev yapan savafl uçaklar›
taraf›ndan kullan›lm›flt›r.
Öte yandan ABD, ‹kinci Dün-
ya Savafl›’n›n sonlar›na do¤ru
68 kilogram gibi oldukça bü-
yük bir harp bafll›¤›na sahip
olan Tiny Tim roketlerini de
envantere alm›flt›r. Yüksek
korumal› beton koruganlara
taarruz amac›yla gelifltirilen
bu roketler, 1950-1953 y›llar›
aras›nda cereyan eden Kore
Savafl›’nda da kullan›lm›flt›r.

U-Bot’lara Karfl› da
Kullan›ld›
‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda
müttefik ülkeler içerisinde
havadan yere roketleri hiz-
mete alan bir baflka ülke ise
‹ngiltere olmufltur. K›ta Av-
rupas›’nda Almanya’ya karfl›
mücadele eden ‹ngiltere,
av/bombard›man uçaklar›n›
RP-3 roketleri ile donatm›fl-
t›r. Savafl›n ilerleyen safhala-
r›nda donanma ve sahil gü-
venlik birimlerine ba¤l› savafl
uçaklar› taraf›ndan da tafl›-
nan bu roketlerin; z›rhl› araç
ve binalar d›fl›nda Alman U-
Bot’lar›na karfl› atefllendi¤i

de rapor edilmifltir.
Müttefikler cephesinde bun-
lar yaflan›rken, mihver ülke-
leri de havadan yere roketle-
re karfl› ilgisiz kalmam›flt›r.
Savafl›n sonlar›na do¤ru R4M
Orkan roketleri ile donat›l-
m›fl Me-262 ve Fw-190 savafl
uçaklar›n› muharebe saha-
s›nda süren Alman Hava
Kuvvetleri (Luftwaffe), yar›fl-
ta bende var›m demifltir. Ka-
nat altlar›ndaki özel olarak
tasarlanm›fl tahta paylonlara
yerlefltirilen R4M’lerden, her
bir Me-262’de 24 adet tafl›na-
bilmektedir. Nitekim Alman
pilotlar› taraf›ndan ekseri-
yetle 6’l› salvo fleklinde atefl-
lenen bu roketler, düflman
savafl uçaklar› ve tanklar›n›n
en çok çekindi¤i silah sis-
temleri aras›nda yer alm›flt›r.

Geliflim 
Devam Ediyor
‹kinci Dünya Savafl›’nda yay-
g›n flekilde kullan›lan hava-
dan yere roketlerin geliflimi,
savafl sonras› dönemde de
ayn› h›zda devam etmifltir.
Savafl s›ras›nda hizmete al›-
nan roketlerin önemli bir bö-
lümünün üretimi devam
ederken, birçok ülke yeni
projeleri birbiri ard›na hayata 63
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Havadan yere roketler, 
su üstü hedeflere karfl› da

kullan›labilmektedir.



geçirmifltir. Bu kapsamda,
havadan yere roketler konu-
sunda çal›flma yürüten ülke-
lerden birisi olan ABD’nin,
2,75 inç (70 mm)’lik Mk 4
FFAR (Folding-Fin Aircraft
Rocket)’i hizmete almas› dik-
kat çekicidir. 1940’l› y›llar›n
sonlar›nda envantere giren
Mk 4, Alman R4M roketleri
temel al›narak gelifltirilmifl-
tir. 2,7 kilograml›k yüksek in-
filakl› harp bafll›¤› ile donat›-
lan ve 3400 metre etkili men-
zile sahip olan Mk 4; F-84D
Sabre, F-89J Scorpion, 
F-94C Starfire ve F-102A
Delta Dagger gibi döneminin
önde gelen savafl uçaklar› ta-
raf›ndan tafl›nabilmektedir.
Amerikan Ordusu, 1950’li y›l-
lar›n son dönemlerinde 
Mk 4’ün helikopterler tara-

f›ndan tafl›nabilen daha ge-
liflmifl bir versiyonu olan 
Mk 40 Mighty Mouse’u da
hizmete alm›flt›r. Görev tan›-
m›na uygun olarak farkl›
harp bafll›klar›yla donat›lan
Mk 40, özellikle Vietnam Sa-
vafl›’nda genifl ölçüde kulla-
n›lm›flt›r.
Amerikan Ordusu’nun Viet-
nam Savafl› s›ras›nda kullan-
d›¤› bir baflka roket ise, 
5,0 inç (127 mm)’lik Zuni’dir.
1960’l› y›llar›n ortalar›nda
gelifltirme çal›flmalar›na
bafllanan Zuni, uçak ve heli-
kopterler taraf›ndan ateflle-
nebilmektedir. Ekseriyetle 4
tüplü LAU-10 lançerlerine
yerlefltirilen bu roketler, 20
kilograml›k bir harp bafll›¤›n›
yaklafl›k 6000 metre uzakl›k-
taki hedefe ulaflt›rabilmekte-

dir. Zuni, Vietnam Savafl› s›-
ras›nda Amerikan Ordusu’na
ba¤l› A-4 Skyhawk uçaklar›
taraf›ndan düflürülen tek
Sovyet Mig-17’sinin katili
olarak da tarihe geçmifltir.
Zuni ile ilgili belleklerde ka-
lan bir baflka olay ise, uçak
gemilerinde yaflanan trajik
kazalard›r. Öyle ki 29 Tem-
muz 1967’de Kuzey Vietnam
aç›klar›nda seyreden USS
Forrestal (CV-59)’un uçufl
güvertesinde yanl›fll›kla
atefllenen bir roket, 134 de-
nizcinin ölümüne ve 21 uça-
¤›n kullan›lamaz duruma
gelmesine sebep olmufltur.
14 Ocak 1969’da USS Enter-
prise (CVN-65)’in uçufl gü-
vertesinde bulunan bir 
F-4 Phantom taraf›ndan yan-
l›fll›kla atefllenen bir baflka

roket ise, 27 denizcinin ölümü
ve 15 uça¤›n kullan›lamaz du-
ruma gelmesiyle sonuçlanan
büyük bir yang›n ç›karm›flt›r.
Amerikan Ordusu’nda hiz-
mete giren en son havadan
yere roket ailesi ise, Hydra
70 olmufltur. Mk 4 / Mk 40
programlar›ndan elde edi-
len deneyimler ›fl›¤›nda ge-
lifltirilen Hydra 70, ilk kez
1972 y›l›nda hizmete girmifl-
tir. Öncülü Mk 4 / Mk 40 ro-
ketleri gibi 2,75 inç (70 mm)
çapa sahip olan Hydra 70,
yüksek itki gücü sa¤layan
Mk 66 roket motoru etraf›n-
da flekillendirilmifltir. Hare-
kat ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak
farkl› harp bafll›klar› ile do-
nat›labilen Hydra 70, 5500
metre menzile sahiptir. Ha-
lihaz›rda modifiye edilmifl
yeni versiyonlar›n›n kullan›-
m› devam eden Hydra 70 ai-
lesi, Amerikan Ordusu d›fl›n-
da, aralar›nda Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’n›n de yer
ald›¤› birçok yabanc› ülke si-
lahl› kuvvetlerinin envante-
rinde bulunmaktad›r. Bat›l›
sabit ve döner kanatl› hava
platformunun ço¤u taraf›n-
dan tafl›nabilen Hydra 70;
7 tüplü M260, LAU-131/A
ve LAU-68D/A ile 19 tüplü
M261, LAU-130/A ve 
LAU-61C/A podlar›ndan
atefllenebilmektedir.
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Amerikan Deniz
Piyadelerine ait 
UH-1Y genel maksat
helikopterinden 
atefllenen Hydra 70 
serisi roketler.

Amerikan Ordusu, havadan yere
roketleri Vietnam Savafl›'nda genifl

ölçüde kullanm›flt›r. Foto¤rafta,
Güney Vietnam'daki düflman 
hedefine do¤ru dal›fla geçen 

F-100D Super Sabra savafl uça¤›
taraf›ndan salvo fleklinde

atefllenen 2,75 inç (70 mm)'lik
roketler görülüyor.
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Rusya’n›n Cevab›
ABD’nin Mk 4 / Mk 40 prog-
ramlar›na Rusya’n›n cevab›,
S-5 serisi roketlerin envan-
tere al›nmas› olmufltur. Ge-
lifltirme çal›flmalar›na 1950’li
y›llar›n ilk yar›s›nda bafllanan
S-5, Rusya d›fl›nda çok say›da
yabanc› ülke silahl› kuvvetle-
rinin envanterine de girmifl-
tir. 2,25 inç (57 mm) çapa sa-
hip olan S-5, harp bafll›¤›n›n
a¤›rl›¤›na ba¤l› olarak 3000
ila 4000 metre menzile ula-
flabilmektedir. Yap›lan bir ta-
k›m iyilefltirmeler ile uzun
y›llar seri üretimi devam
eden S-5, Rus Ordusu’nun
Afganistan’da gerçeklefltir-
di¤i operasyonlarda Su-25
yak›n destek uçaklar› ve 
Mi-24 taarruz helikopterleri
taraf›ndan genifl ölçüde kul-
lan›lm›flt›r. Ancak muharebe
raporlar›, atefllenen roketle-
ri, yüksek da¤›l›m de¤eri ve
hedef üzerinde istenilen tah-
ribat› yaratamayan yetersiz
harp bafll›¤› nedeniyle elefl-
tirmektedir.
Öte yandan Rus Ordusu, 3,15 inç
(80 mm)’lik S-8, 4,8 inç (122
mm)’lik S-13, 9,45 inç (240
mm)’lik S-24 ve 10,50 inç
(266 mm)’lik S-25 serisi ro-
ketleri de hizmete alm›flt›r.
Halihaz›rda modifiye edilmifl
versiyonlar› kullan›mda olan
bu roketlerden S-8, ilk kez
1984 y›l›nda hizmete girmifl-
tir. Rus Ordusu d›fl›nda bir-
çok yabanc› ülke silahl› kuv-
vetlerinin de envanterine gi-
ren ve kullan›m amac›na gö-

re 4 ila 7 kilograml›k bir harp
bafll›¤› tafl›yan S-8, 4000
metre etkili menzile sahiptir.
Dünyan›n en büyük havadan
yere roketleri olan S-24 ile
S-25, s›ras›yla; 125 ve 150 ki-
lograml›k yüksek infilakl›
harp bafll›klar›yla donat›l-
m›flt›r. Söz konusu roketler-
den S-24 1971 y›l›nda, S-25
ise 1993 y›l›nda hizmete gir-
mifltir. A¤›rl›klar› sebebiyle
sadece savafl uçaklar› tara-
f›ndan tafl›nabilen bu roket-
ler, pod yerine kanat alt›nda-
ki paylonlarda tafl›nmakta-

d›r. Rus Ordusu d›fl›nda bafl-
ka kullan›c›s› olmayan S-24
ve S-25, özellikle yüksek ko-
rumal› hedefleri imha etmek
üzere gelifltirilmifltir.
Amerikan Ordusu’nun en-
vanterinde yer alan Zuni se-
risi roketlerin muadili olarak
kabul edilen S-13 ise, S-8 ile
S-24 aras›ndaki bofllu¤u dol-
durmak için hizmete al›n-
m›flt›r. Gelifltirme çal›flmala-
r› 1970’li y›llar›n sonlar›nda
bafllayan roket, 5 tüplü 
B-13L ve B-13L1 podlar›n-
dan atefllenebilmekte olup,

yaklafl›k 32 kilograml›k yük-
sek infilakl› harp bafll›¤›yla
donat›lm›flt›r.

Yo¤un ‹lgi
Kuflkusuz, havadan yere ro-
ketlere olan ilgi sadece ABD
ve Rusya ile s›n›rl› kalma-
m›flt›r. Fransa SNEB, ‹sviçre
SNORA ve SURA-D, Kanada /
‹ngiltere CRV-7 ve ‹talya Me-
dusa sistemlerini gelifltir-
mifltir. Ayn› flekilde Çin’in Tip
57, Tip 90 ve Tip 130 serisi ro-
ketleri hizmete ald›¤›, 
‹sveç’in de 2,4 inç (60 mm),
2,95 inç (75 mm), 5,3 inç 
(135 mm) ve 7,1 inç 
(180 mm)’lik roketler gelifl-
tirdi¤i bilinmektedir.
Yukar›da bahsetti¤imiz sis-
temlerden SNEB, uluslara-
ras› alanda kendisine çok
genifl bir müflteri portföyü
oluflturmas›yla öne ç›kmak-
tad›r. Gelifltirme çal›flmalar›
1950’li y›llarda bafllayan
SNEB, Frans›z Ordusu d›fl›n-
da çok say›da ülkenin silahl›
kuvvetlerinin envanterine
girmifl, ayr›ca lisans alt›nda
da üretilmifltir. Sabit ve dö-
ner kanatl› hava platformla-
r› taraf›ndan tafl›nabilen
SNEB’in en yayg›n kullan›-
lan modeli 2,68 inç (68 mm)
çapa sahiptir. Farkl› harp
bafll›klar›yla donat›lan bu
model, 4000 metre uzakl›k-
taki hedefleri imha edebil-
mektedir. Halihaz›rda gelifl-
mifl versiyonlar›n›n üretimi
devam eden SNEB’in, geç-
miflte 1,45 inç (37 mm) ve
3,95 inç (100 mm)’lik model-
leri de gelifltirilmifltir.
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Roketler 
“Ak›llan›yor”
Günümüzde Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’n›n da ara-
lar›nda bulundu¤u dünyadaki
birçok ordu, farkl› çaplardaki
havadan yere roketleri sabit
ve döner kanatl› hava plat-
formlar›nda kullanmak üze-
re envanterinde bulundur-
maktad›r. Füzelerle karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda son derece
maliyet etkin silah sistemleri
olan roketler, farkl› harp
bafll›klar› sayesinde z›rhl›
araç, korugan ve aç›ktaki
personel gibi genifl bir yelpa-
zede yer alan hedeflere karfl›
kullan›labilmektedir. Pod ve-
ya kanat alt›ndaki paylonlar-
da tafl›nan bu sistemler, tek

tek veya salvo fleklinde atefl-
lenmektedir.
Yayg›n olarak kullan›lan ha-
vadan yere roketlerin en bü-
yük dezavantaj›, yüksek da¤›-
l›m de¤erleri nedeniyle, nok-
ta hedeflerine karfl› istenilen
etkiyi sa¤layamamalar›d›r.
Son dönemlerde söz konusu
dezavantaj› ortadan kald›r-
mak için harekete geçen
üretici firmalar, birbiri ard›na
yeni projeler hayata geçir-
mifltir. Genel olarak, mevcut
roketlerin güdüm kitleriyle
donat›larak vurufl etkinlikle-
rinin artt›r›lmas›n› öngören
bu projelerin dikkat çekici
örnekleri aras›nda; APKWS
II, CRV7-PG, DAGR, GATR-L,
LGR, Syrocot ve Ugroza bu-

lunmaktad›r. Maliyet etkin
çözümler olmas› öngörülen
bu sistemlerin, güdümsüz
mühimmatlar ile yüksek ma-
liyetli z›rh delici tanksavar
füze sistemleri aras›ndaki
bofllu¤u dolduraca¤› de¤er-
lendirilmektedir.

ROKETSAN 
S›f›rdan Tasarl›yor
Türkiye’nin roket ve füze sis-
temleri alan›ndaki lider ku-
ruluflu ROKETSAN da son
zamanlarda y›ld›z› parlayan
güdümlü roket pazar›na yö-
nelik çal›flmalar›yla dikkatle-
ri üzerine çekiyor. 7 Ocak
2004 tarihinde Milli Savunma
Bakanl›¤› ile imzalanan söz-
leflme uyar›nca “Cirit Proje-
si” ad› alt›nda yepyeni bir
konsepti hayata geçiren fir-
ma, 2,75 inç’lik (70 mm) gü-
dümsüz roket
yetene¤ini yar›
aktif lazer güdüm
sistemiyle birlefl-
tirmektedir. Projenin,
bir önceki bölümde bah-
setti¤imiz yurt d›fl›ndaki
muadillerinden en büyük far-
k›, mevcut güdümsüz roket-
lere güdüm kiti eklemek ye-

rine, s›f›rdan yeni bir siste-
min gelifltirilmesini öngör-
mesidir.
Kavramsal tasar›m, ön tasa-
r›m, yer ve uçufl denemeleri
ile ürün ve üretim hatt› kalifi-
kasyonu olarak belirlenen 5
aflamadan oluflan Cirit Pro-
jesi, flu anda sistem kalifi-
kasyonunun gerçeklefltirildi-
¤i son aflamaya gelmifl bu-
lunmaktad›r. Yer ve AH-1W
taarruz helikopterlerinden
yap›lan at›fllarda hedefi iste-
nilen hassasiyette vurmay›
baflaran Cirit’in, yak›n bir ge-
lecekte seri üretimine bafl-
lanmas› ve ROKETSAN’›n bir
baflka önemli projesi olan
UMTAS (Uzun Menzilli Tank-
savar Sistemi) ile birlikte
ATAK Projesi kapsam›nda
gelifltirilen taarruz ve taktik
keflif helikopteri T129’a en-
tegre edilmesi planlanmak-

tad›r.
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C‹R‹T Teknik Özellikler 
Çap 2,75 inç (70 mm)

Uzunluk 1,9 m
A¤›rl›k 14 kg
Azami Menzili 8 km
Asgari Menzil 1,5 km
Güdüm Sistemi Yar› Aktif Lazer Güdüm
Harp Bafll›¤› Çok Amaçl› / Anti-personel
Platformlar AH-1P, AH-1W ve T129

ROKETSAN taraf›ndan gelifltirilen
Cirit'in, kara konufllu bir helikopter
podundan gerçeklefltirilen at›fl testi.

Yar› aktif lazer güdümlü DAGR roketlerinin, Hellfire II tanksavar füzelerine
yak›n performansa sahip olaca¤› iddia ediliyor.
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Milattan önceki y›llar-
da Çin’de üretilen
uçan oyuncaklar ile

Avustralya ve Avrupa’da kul-
lan›lan bumeranglardan gü-
nümüzün modern hava
araçlar›na gelinceye kadarki
süre içerisinde insano¤lu,
uçmak için say›s›z giriflimde
bulundu. Do¤adaki uçan
canl›lardan ilham alan in-
sanlar, kendilerine model
olarak özellikle kufllar› seç-
tiler; bu nedenle de hem ka-
nat ç›rpan araçlar hem de
bugün kullan›lan sabit ve dö-
ner kanatl› platformlara
benzer yap›da hareket eden
hava araçlar› üzerinde çal›fl-
t›lar. 1900’lü y›llar›n baflla-
r›nda meyvelerini vermeye
bafllayan bu çal›flmalar s›ra-
s›nda yap›, aerodinamik ve
kontrol gibi konularda birçok
s›k›nt›yla karfl›lafl›lsa da güç
problemi, her zaman bu lis-
tenin en üst s›ralar›nda yer
ald›.
‹nsan›n do¤ayla mücadelesi-
nin somut örneklerinden biri
olan insan gücüyle uçufl ça-
l›flmalar›n›n ilk örneklerine,
milattan önceki y›llarda
rastlan›yor. Motorun icad›na
kadar da uçmak için gerekli
olan gücün insan›n kendisi
taraf›ndan sa¤lanabilece¤i

görüflü hâkimdi. Motorun
icad›yla birlikte ise uçufl için
ihtiyaç duyulan gücün, mo-
torlardan elde edilmesinin

çok daha zahmetsiz ve insan
gücünün kullan›m›na oranla
daha verimli oldu¤u görüldü.
Sonras›nda ise insan gücüy-

le uçufl çal›flmalar›, daha
çok motorlara alternatif çev-
reci bir çözüm sunma politi-
kas› etraf›ndan devam etti.
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‹nsan Gücü 
Uçaklar›
Kanatland›r›yor
Havac›l›k alan›ndaki çal›flmalar›yla tarihe ad›n› yazd›rm›fl

birçok araflt›rmac›n›n karfl›laflt›¤› en büyük s›k›nt›lardan

birisi, uçabilmek için mümkün oldu¤unca hafif olmas›

gereken hava araçlar›n›n oldukça a¤›r motorlara ihtiyaç 

duymas›yd›. Zaman içerisinde motor teknolojilerinin

geliflmesi ve turboflaft, turbojet ve turbofan gibi çeflitli motor

tiplerinin ortaya ç›kmas›yla neredeyse ortadan kalksa da bu

problemin do¤al yollardan çözülmeye çal›fl›lmas› “insan

gücüyle uçufl” kavram›n› hep gündemde tuttu. Ancak, geçmifli

binlerce y›l önceye kadar uzanan ve bugün de u¤runda ciddi

çal›flmalar›n yürütüldü¤ü insan gücüyle uçan araçlar, belli

aflamalar› geride b›raksalar da henüz günlük yaflant›m›zda

yer alabilecek olgunlu¤a eriflebilmifl de¤iller.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com

Kanatlar›n bisiklete monte edilmesi, oldukça s›k rastlanan bir yöntemdi.©
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Her fiey Bir 
Bumerangla Bafllad›
‹nsan gücüyle uçuflun ilk ör-
neklerindeki amaç, uçan
cisimle birlikte bir
insan›n da uçma-
s›ndan ziyade, sa-
dece bu cismin uçurulabil-
mesiydi. Bu kapsamda, eski
ça¤larda avc›l›kta kullan›lan
ve genellikle ismi Avustralya
k›tas› ile birlikte an›lan bu-
meranglar›n ilkine, Polon-
ya’daki bir ma¤arada rast-
land›. Elden f›rlat›lma esna-
s›nda kazand›¤› h›z ile uçma-
ya elveriflli aerodinamik ya-
p›s› sayesinde hava içerisin-
de hareket eden bumerang-
lar, insan gücüyle uçan ilk
hava arac› olarak tarihteki
yerini ald›.
30.000 y›l öncesine ait oldu¤u
düflünülen bu bumerangdan
sonraki örnek ise, M.Ö. 400
dolaylar›nda Çin’de ortaya ç›-
kan helikopter benzeri uçan
oyuncaklard›. Yaln›zca bir çift
pal ile bu pallerin orta k›sm›-
na ba¤l› bir çubuktan oluflan
bu oyunca¤›n çal›flma pren-
sibi oldukça basitti. Helikop-
terlerde ana rotor flaft› üze-
rinden iletilip palleri döndü-
ren güç motor taraf›ndan
sa¤lan›rken, bu oyuncakta
motorun yerini, pallerin al-
t›ndaki çubu¤u h›zla dön-
dürüp kontrolsüz bir fle-
kilde uçmas›n› sa¤layan
eller al›yordu.
Bu alandaki ilk belirleyi-
ci çal›flmalar ise yine
sabit ve döner kanatl›
hava araçla-

r›nda da oldu¤u gibi
Leonardo Da Vinci

taraf›ndan ortaya
konuldu. “Hava Vida-

s›” olarak da bilinen ve
helikopterlere ilham veren
bu araç, uzmanlar taraf›ndan
yap›lan tahminlere göre 4 ki-
fli taraf›ndan kullan›lacakt›.
Arac›n, orta k›s›mdaki flaft›n
araçtakiler taraf›ndan çeflitli
kollar vas›tas›yla döndürül-
mesi ve bu gücün de tafl›ma
kuvveti sa¤layacak yüzeylere
iletilmesi sayesinde uçmas›
planlanm›flt›; ancak bu yolla
uçmak için yeterli gücü üret-
mek mümkün olmad›.
Da Vinci’nin konuyla ilgili dik-
kat çekici çal›flmalar›ndan
bir di¤eri de ç›rpan kanat (or-
nithopter) tasar›mlar›yd›.
Kufllar›n uçma prensipleri-
nin birebir olarak uygulan-
mas›yla ortaya ç›kan bu kav-
ram, insanlar›n ve ç›rpan ka-
nat düzeneklerinin kufllar
kadar hafif olmamas› ve on-
lar gibi verimli bir flekilde sü-
rekli güç üretememesinden
dolay› kayda de¤er bir bafla-
r›ya eriflemedi. Aerodinamik
biliminin henüz yeterli ol-
gunlu¤a eriflememesi sebe-
biyle sonraki birkaç yüzy›l
boyunca da önemli bir gelifl-

menin yaflanmad›¤› bu alan-
daki ilk heyecan verici çal›fl-
malar ise 20. yüzy›l›n ilk yar›-
s›nda bafllad›.

‹lk Ad›m 
Almanya’dan Geldi
Uçak ve helikopterin ilk uçu-
flunu yapmas› ve bu araçlar›n
kullan›m alanlar›n›n ne ka-
dar genifl oldu¤unun fark›na
var›lmas›yla birlikte insan
gücüyle uçufl denemeleri de
h›z kazand›. Çünkü bu ayn›
zamanda yak›t, dolay›s›yla da
para harcamadan uçufl yap›-
labilece¤i anlam›na geliyor-
du. Bu denemeler esnas›nda
belli kriterleri sa¤layanlar›n
ödüllendirilmesi yoluyla tefl-
vik edilen araflt›rmac›lar, ilk
önemli baflar›ya 1935 y›l›nda
erifltiler. Pilotun çevirdi¤i pe-
dal›n, uça¤›n pervanesini
döndürmesiyle h›z kazanan

ve böylece gerekli tafl›-
man›n elde edilmesiyle

uçan Mufli adl› araç, Hel-
mut Haessler taraf›ndan

tasarland› ve Frankfurt’taki
Muskelflug-Institut (Institu-

te of Muscle Powered Flight
/ Kas Gücüyle Uçufl Enstitü-
sü), bu tasar›m üzerinde
önemli analizler yapt›. Yakla-
fl›k 120 uçufl gerçeklefltiren
Mufli, bu uçufllar›n büyük bö-
lümünü k›smen kontrollü

olarak yapt›. 1937 y›l›nda ise
yaklafl›k 700 m’lik bir uçuflla,
uzun süre afl›lamayacak bir
rekora imza att›.
Sonraki 23 y›l boyunca bafla-
r›l› bir uçufl gerçeklefltirile-
mezken Southampton Üni-
versitesi’nden Alan Lassiere,
Anne Marsden ve David 
Williams isimli üç ö¤rencinin
tasarlad›¤› SUMPAC (Sout-
hampton University Man Po-
wered Aircraft / Southamp-
ton Üniversitesi’nin ‹nsan Gü-
cüyle Çal›flan Hava Arac›),
1960 y›l›nda baflar›l› bir uçufl
yapt›. Mufli’de oldu¤u gibi yi-
ne pedal ve pervaneli bir itki
sistemine sahip olan uçak, 40
uçufl yapt› ve bunlardan bi-
rinde yaklafl›k 600 m boyunca
baflar›l› bir flekilde uçtu. Ka-
nat aç›kl›¤› Mufli’ye göre da-
ha fazla olan SUMPAC, uçufl-
lardan elde etti¤i verilerle
daha büyük kanat aç›kl›¤›na
sahip olan uçaklar›n daha
fazla tafl›ma üretti¤ini, ancak
di¤er yandan da manevra ka-
biliyeti üzerinde olumsuz et-
kileri oldu¤unu ortaya koydu.
Ayn› y›llarda ‹ngiltere’de ta-
sarlanan Puffin I ise, 
SUMPAC’tan da daha uzun
kanatlara sahipti. Buna ra¤-
men SUMPAC’tan daha hafif
olan uçak, ilk uçuflunu 1961
y›l›nda yapt›. 
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Leonardo Da Vinci’nin 
ç›rpan kanat ve helikopter tasar›mlar›

SUMPAC

Mufli
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De Havilland Uçak Fabrika-
s›’ndaki mühendisler tara-
f›ndan gelifltirilen Puffin I,
SUMPAC ile benzer bir itki
sistemine sahipti. Yap›lan
uçufllardan birinde Puffin I’in
yaklafl›k 900 m’lik bir mesa-
feyi uçarak kat etmesinin ar-
d›ndan, kanatlar› dihedral
aç›l› olan ve görsel olarak
öncülüne göre önemli farkl›-
l›klar bar›nd›ran Puffin II ge-
lifltirildi. ‹lk uçuflunu 1965 y›-
l›nda yapan Puffin II’yi ise Li-
verpool Üniversitesi’nin kat-
k›lar›yla gelifltirilen ve ilk
uçuflunu 1972’de yapan; an-
cak beklenen baflar›ya ula-
flamayan Liverpuffin izledi.

‹ngiliz Kanal› 
Geçiliyor!
Bat›’daki çal›flmalar görül-
dü¤ü gibi h›z kazan›rken
Uzak Do¤u’da da insan gü-
cüyle uçufl konusunda çe-
flitli baflar›lara imza at›ld›.
Japonya’daki Nihon Üni-

versitesi’nin Bilim ve Tek-
noloji Araflt›rma Enstitü-
sü’nde Profesör Hidemasa
Kimura önderli¤indeki ö¤-
renciler taraf›ndan Linnet I
projesi hayata geçirildi.
Yaklafl›k 3 y›l süren bir ça-
l›flma sonucunda gövde bo-
yutlar›, a¤›rl›k, aerodina-
mik özellikler ve uçufla et-
kiyen di¤er etkenler
için en uygun de-
¤erler elde edilmeye çal›-
fl›ld›. 1966 y›l›nda ilk uçu-
flunu yapan Linnet I, yaln›z-
ca 43 m uçabilse de uça¤›n
pilotlu¤unu yapan Muneta-
ka Okamiya, hem karada
hem denizde hem de hava-
da kendi gücüyle hareket
eden ilk Japon olarak tari-
he geçti.
‹nsan gücüyle uçan hava
araçlar› konusunda tarih-

teki önemli çal›flmalardan
bir di¤eri olan Jüpiter ise
daha önceki baz› çal›flma-
larda oldu¤u gibi yine ‹ngil-
tere’de tasarland›. Tasar›m
çal›flmalar›na 1961 y›l›nda
bafllanan bu uçak, ayn› y›l-
larda ilk uçufllar›n› yapan
SUMPAC ve Puffin’den elde
edilen tecrübeler ›fl›¤›nda

tekrar tekrar gözden geçi-
rildi. Aralar›nda ‹ngiliz Kra-
liyet Hava Kuvvetleri men-
suplar›n›n da bulundu¤u
yaklafl›k 100 kiflilik bir kad-
royla gelifltirilen ve üreti-
len Jüpiter, 1972 y›l›nda ilk
uçuflunu yapt› ve 1070 m’lik
mesafe kat etti.
Jüpiter gibi

birçok baflar›l› çal›flmaya
sahne olan 70’li y›llarda öne
ç›kan çal›flmalar aras›nda,
Peter Wright taraf›ndan ta-
sarlanan ve yaklafl›k 300
m’lik uçufl mesafesine ula-
flan bir uçak da yer al›yordu.
‹kinci versiyonu sonradan
tek kiflilik planöre çevrilen
uça¤› di¤erlerinden farkl›
k›lan ise uçakta kompozit
malzemelerin kullan›lmas›
oldu.

Hemen ard›ndan, o zamana
kadar insan gücüyle en
uza¤a uçan hava arac› olan
Jüpiter üzerinde yap›lan
gelifltirme çal›flmalar›

olumlu sonuç verdi ve
Stork adl› araç, 1977 y›l›n-
da k›r›lmas› güç bir rekora
imza att›. O zamana kadar-
ki rekoru elinde bulundu-

ran Jüpiter’den yak-

lafl›k 2 kat daha uzun me-
safede uçarak 2094 m’ye
ulaflan Stork’un rekorunun
k›r›lmas› ise san›lan›n ak-
sine çok uzun sürmedi.
Aerovironment firmas› ta-
raf›ndan Dr. Paul B. Mac-
Cready’nin liderli¤inde ta-
sarlanan ve üretilen Gos-
samer Albatros, Stork’un
hemen 2 y›l sonras›nda,
1979 y›l›nda ‹ngiliz Kana-
l›’n› sadece pilotu taraf›n-
dan sa¤lanan güçle uçarak
geçti. 2 saat 49 dakika sü-
ren 35,8 km’lik bir yolculuk
anlam›na gelen bu uçufl,
insan gücüyle çal›flan hava

araçlar› üze-
rine yürütülen

çal›flmalar›n ç›tas›n›
da bir hayli yukar›ya tafl›-
m›fl oldu. O zamana kadar-
ki tasar›mlar›n aksine ca-
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Jüpiter

Merakl› bak›fllara maruz kalan Puffin II

Puffin I

Liverpuffin Linnet I

©
R

o
ya

l 
A

er
o
n

au
ti

ca
l 

S
o
ci

et
y

©
R

o
ya

l 
A

er
o
n

au
ti

ca
l 

S
o
ci

et
y

©
R

o
yal A

ero
n

au
tical S

o
ciety

©
R

o
yal A

ero
n

au
tical S

o
ciety



71

nardlara sahip olan Gossa-
mer Albatros, gövdesinde
kullan›lan kompozit malze-
meler ve kanatlar›nda kul-
lan›lan özel malzemeler
sayesinde de oldukça öz-
gün bir tasar›m olarak bü-
yük yank› yapt›. Ancak bu
rekorun k›r›lmas› da fazla
zaman almad›.

MIT’in Daedalus’u
Ç›tay› Göklere 
Ç›kard›
Dünyan›n önde gelen teknik
üniversiteleri aras›nda ilk s›-
ralarda yer alan MIT (Mas-
sachusetts Institute of Tech-
nology)’nin Havac›l›k ve Uzay
Bölümü’nde, ö¤retim görev-
lileri, ö¤renciler ve MIT me-
zunlar› taraf›ndan bafllat›lan
bir proje için oldukça yüksek
bir hedef belirlendi. Yaln›zca
insan gücüyle 115 km yol kat

edebilecek bir uçak yapmak
için kollar› s›vayan araflt›r-
mac›lar, projelerine, Yunan
mitolojisinde kufl tüyü ve
balmumundan yapt›¤› kanat-
larla kufllar gibi uçarak ha-
pishaneden kaçt›¤› varsay›-
lan Daedalus’un ismi verildi.
Daedalus projesinde tasar-
lanan ilk araç olan Light
Eagle (Hafif Kartal), 41,7 kg
a¤›rl›¤›ndayd›. 1987 y›l›nda
NASA’n›n Dryden Uçufl
Araflt›rma Merkezi’nde tarihi
bir uçufl yapan Light Eagle,
hafifli¤inin de yard›m›yla 59
km boyunca hiç durmadan
baflar›l› bir flekilde uçtu. Ön-
ceki y›llarda gelifltirilen
araçlar›n neredeyse tümün-
de oldu¤u gibi pilotun çevir-
di¤i pedallar yard›m›yla ça-
l›flt›r›lan bir sistem kullanan
Light Eagle’›n ard›ndan ise
projenin ikinci uça¤› olan

Daedalus 87 geldi. Daedalus
87’nin 1988 y›l›nda yap›lan
testler s›ras›nda düflmesi
sonucu tasar›m gözden geçi-
rildi ve ard›ndan da halen en
uzun uçufl rekorunu elinde
bulunduran Daedalus 88 ge-
lifltirildi. En son malzeme
teknolojilerinin çok yo¤un
olarak kullan›ld›¤› Daedalus
88, sadece 31,3 kg a¤›rl›¤›n-
dayd›. 1988 y›l›nda yapt›¤›
yaklafl›k 3 saat 54 dakikal›k
uçuflla 115,1 km mesafeyi
hiç durmadan uçmay› bafla-
ran Daedalus 88, hem Light
Eagle’›n 59 km’lik rekorunu
yaklafl›k olarak ikiye katlad›
hem de uçmak için motorla-
ra ihtiyaç duymad›¤›m›z›
gösterdi.

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - fiubat 2010

Gossamer Albatros,
1979’da ‹ngiliz Kanal›’n›

geçerek rekor k›rd›.

Daedalus ve pilotu,
uçufla haz›rlan›yor.

Stork

Daedalus projesinin ilk ürünü olan ve pilotun yar› yatar yar› oturur
vaziyette kulland›¤› Light Eagle, 41,7 kg’l›k a¤›rl›¤›yla 59 km boyunca
hiç durmadan uçmay› baflard›.

Peter Wright, uça¤›n›n üretiminde karbon fiber kulland›.
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O zamana kadar ki en bafla-
r›l› uçuflta kat edilen mesa-
fenin bir anda iki kat›na ç›k-
mas›, insan gücüyle uçufl
üzerine kafa yoran di¤er
araflt›rmac›lar›n daha da
iyisinin yap›labilece¤ini fark
etmesini sa¤lad›. Bu sayede
daha sa¤lam bir zemin üze-
rinde devam eden çal›flma-
lardan ilki, Velair89 adl›
uçak oldu. ‹lk kez 1989 y›l›-
n›n Eylül ay›nda gökyüzüyle
buluflan Velair89, havada
yaklafl›k 3100 m yol kat etti.
Modelcilik yapan John ve
Mark McIntyre kardefllerin

tasarlad›¤› bir di¤er hava
arac› ise Airglow oldu.
Üretiminde karbon fiber
esasl› kompozit malzeme-
lerin de kullan›ld›¤› Airglow,
ilk uçuflunu 1990 y›l›nda
yapt› ve uzun y›llar boyunca
‹ngiltere’de kullan›mda
olan ve insan gücüyle çal›-
flan tek hava arac› unvan›n›
elde etti.
Daha önce de bahsetti¤imiz
gibi MIT’de her ne kadar
üzerine ç›k›lmas› zor bir ba-
flar› elde edilmifl olsa da in-
san gücüyle uçufl, üniversi-
telerin havac›l›kla ilgili bö-

lümlerindeki araflt›rmac›lar,
çeflitli firmalar ve havac›l›kla
hobi olarak ilgilenen kifliler
aç›s›nda yine de büyük önem
tafl›yor. Bu çal›flmalar kap-
sam›nda gelecekte s›n›rlar›
ne kadar zorlayabiliriz bilin-
mez ancak gelinen nokta iti-

bariyle geriye en az bu uçak-
lar›n gelifltirilmesi kadar zor
olan bir sorunun çözülmesi
kald›: Bu hava araçlar› üze-
rinde gerekli düzenlemele-
rin yap›l›p gündelik yaflant›-
m›zda yer alabilecek hale
getirilmesi.
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Helikopterle ayn› prensipte çal›flan ve insan gücüyle hareket eden ilk örnekler,
milattan önceki y›llarda Çin’de üretilen oyuncaklar ile Leonardo Da Vinci’nin 
tasarlad›¤› “hava vidas›”d›r. Bundan sonraki süreçte insan gücünü kullanan 
uçaklar üzerine kapsaml› çal›flmalar yap›lsa da helikopterler bu çal›flmalardan
nasibini alamad›. Çünkü helikopterlerin daha karmafl›k uçufl prensiplerine sahip
olmalar›n›n yan› s›ra pilot taraf›ndan döndürülmesi gereken pallerin uçaklar›n 
pervanelerinden çok daha büyük olmas›, çok daha fazla güç uygulanmas›n› ve
arac›n çok daha hafif olmas›n› gerektiriyordu. Baflar›ya ulafl›lmas› oldukça güç
olan bu konudaki araflt›rmalar› teflvik etmek için ise American Helicopter Society,
istedi¤i kriterlerde uçufl yapan araçlar›n tasar›mc›lar›n› ödüllendirece¤ini 
duyurdu. American Helicopter Society’nin verdi¤i bu ödülü almaya hak kazanacak
helikopterlerin, sadece pilotunun sa¤layaca¤› güçle en az 3 m irtifada, 60 saniye
süreyle ve 10 metrekarelik bir alan içerisinde havada kalmas› gerekiyor.

Ulafl›lmas› güç olan bu ödülü alacak noktaya eriflemese de bu do¤rul-
tudaki ilk önemli çal›flma, California Politeknik Üniversitesi’nden Dr.
Patterson ve tak›m› taraf›ndan gelifltirilen Da Vinci III oldu. ‹ki palli
helikopter, gücünü, ayn› tarzdaki uçaklarda oldu¤u gibi pilot taraf›ndan
çevrilen pedallardan al›yordu. Da Vinci III, 1989 y›l›n›n sonlar›nda
yapt›¤› uçuflta 0,2 m irtifada 7,1 saniye boyunca havada kald›. Havada
kal›fl süresi ve irtifa de¤erleri çok yüksek olmasa da o güne kadar ki en
baflar›l› proje olan Da Vinci III’ün bu rekorunu ise 1994 y›l›nda
Japonya’n›n Nihon Üniversitesi’nden Profesör Akira Naito, Yuri I arac›yla
k›rd›. 0,2 m irtifada 19,46 saniye havada kalan Yuri I, yaklafl›k 16 y›ldan
bu yana k›r›lamayan bir rekorun da sahibi oldu.

‹nsan Gücüyle Uçan Helikopterler

Kompozit malzemeden üretilen Airglow, ‹ngiltere’de çeflitli amaçlarla kullan›ld›.

Vélair89, uçufl öncesi
merakl›lar taraf›ndan

inceleniyor.

Yuri I

Da Vinci III
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Bilindi¤i üzere, Ukrayna
ba¤›ms›zl›¤›n› kazan-
d›ktan sonra Bat› ve

Rusya’n›n güç mücadelesinin
tam ortas›nda kald› ve özel-
likle, Rusya’n›n, eski Varflova
Pakt› ülkelerinin NATO ve
Avrupa Birli¤i (AB) eksenine
girmelerinden kaynaklanan
endifleleri, Rusya’n›n ekono-
mik aç›dan tar›m ve endüs-
triyel alandaki partneri ko-
numundaki Kiev’in, Avrasya
co¤rafyas›ndaki stratejik
önemini daha da artt›rd›.
‹kinci önemli unsur olarak
Rus Karadeniz Donanmas›-
n›n Sivastopol Liman›’ndaki
sorunlar› geçici olarak çö-
zümlense dahi, son Gürcis-
tan Savafl›, Kremlin’in k›rm›-
z› çizgilerindeki ›srar›n› güç-
lendirdi. Bir baflka ifade ile
Moskova, yaklafl›k 15 milyon
Rus etnik kökenli Ukrayna
vatandafl›n›n yaflad›¤› Ukray-
na’n›n siyasal egemenli¤ini
hukuken tan›makla birlikte,
kültürel ve tarihsel olarak
ayn› zamanda Kafkasya böl-
gesindeki Rus nüfusunu
olumsuz etkiledi¤i varsay›m›
ile 2004 y›l›ndaki Turuncu
Devrimleri, kendisine yönelik
bir siyasal giriflim olarak al-
g›lad›. Bu görünmeyen ger-
ginlik, iki ülke aras›nda za-
man zaman ortaya ç›kan ve
AB ile NATO’nun enerji gü-
venli¤i konular›nda Kremlin’i
elefltirdikleri enerji krizleri-
nin t›rmanmas›na yol açt›.
Rusya, Karadeniz’de s›n›r
komflusu oldu¤u Ukrayna ile
Belarus’un enerji nakil hat-
lar›n› kontrol edebilmeyi
amaç edinen bir yaklafl›m›
muhafaza ederek, Almanya,
Bulgaristan ve Romanya ile
enerji projeleri imzalamak
sureti ile boru hatlar›n› bu ül-
kelere karfl› bir koz olarak
kullanmay› öngören bir poli-
tikadan yana tav›r koydu.
Ukrayna’n›n, Avrupa’n›n be-
flinci genifl s›n›rlar›na sahip
bir ülke olarak, Karadeniz’de
sahip oldu¤u zengin tar›m
topraklar›, do¤al kaynaklar›
ile e¤itimli insan gücü ve
Rusya ile AB aras›ndaki kritik

jeopolitik konumu dikkate
al›nd›¤›nda, krizden kurtul-
maya çal›flan ve ulusal geliri
büyük ölçüde düflen bir ülke
görünümü arz ediyor.

Avrupa’n›n Stratejik
Eksen Ülkesi: 
Ukrayna
Ukrayna co¤rafi ve jeopolitik
anlamda analiz edildi¤inde,
Avrupa’n›n stratejik eksen
ülkesi konumunun yan› s›ra
komflular› ile de dostane ilifl-
kiler içindedir. Türkiye aç›-
s›ndan bak›ld›¤›nda ise Uk-
rayna’n›n, Karadeniz’de is-
tikrar ve bar›fl›n muhafaza-

s›nda önemli bir partner ol-
mas›n›n yan› s›ra, ekonomik
aç›dan da ticaretin son y›llar-
da h›zla geliflti¤i potansiyel
büyüme e¤ilimine sahip olan
bir ülke oldu¤u gözlemleni-
yor. Ukrayna, esasen ekono-
mik aç›dan Avrupa’n›n en
güçlü devletlerinden biri ola-
bilme özelliklerini bünyesin-
de bar›nd›r›yor.
Bir di¤er yandan, Ukrayna,
mevcut küresel krizden
olumsuz yönde etkilenen ül-
kelerin de bafl›nda geliyor.
Ayr›ca siyasal aç›dan bak›ld›-
¤›nda ise siyasi çat›flmalar ve
istikrars›zl›k, beklenen eko-

nomik reformlar›n hayata
geçirilememesi, artan iflsiz-
lik ve bürokratik yolsuzluklar
nedeni ile demokrasinin er-
demlerinden yeterince istifa-
de edememekten flikâyetçi
olan halk›n, sand›¤a gider-
ken fazla istekli bir tutum
sergiledi¤ini de söyleyeme-
yiz. Ukrayna’n›n siyasal eliti
ise, Rusya’n›n aflr› müdaha-
leci tavr›ndan flikayetçi oldu-
¤u gibi, sürekli belirsizlik
içinde kalan bir d›fl politika-
n›n ülkede istikras›zl›¤a ne-
den oldu¤u ve bu nedenle de
ülke vatandafllar›n›n büyük
ço¤unlu¤unun Transatlantik

GÜNDEM

74
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Karadeniz’de Zorlu Maraton:
2010 Ukrayna
Cumhurbaflkanl›¤›
Seçimleri
Ukrayna cumhurbaflkanl›¤› seçimleri, yaklafl›k 36,5 milyon
kay›tl› seçmenin sand›k bafl›na gitti¤i, 17 Ocak 2010 
tarihinde gerçeklefltirildi. Ülke genelinde 18 cumhurbaflkan›
aday›n›n Ukraynal› seçmenden oy talep etti¤i seçimlerde,
oylar›n dökümünde görülen sonuç, ilk turda adaylar›n yüzde
50’sinin baraj›n alt›nda kald›¤›yd›. Yanukoviç yüzde 35,32
oran›nda oy al›rken, ikinci durumdaki Baflbakan Yulia
Timoflenko ise yüzde 25,05 oran›nda oy almay› baflard›. 
Bu çerçevede Ukrayna Anayasas› gere¤ince Ukrayna Yüksek
Seçim Kurulu, ikinci tur seçimler için 7 fiubat 2010 tarihinde
seçimlerin tekrar yap›lmas›na karar verdi.
Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN / mcasin@savunmahaber.com
Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi
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cephenin iki kurumu olan
NATO ve AB ile entegrasyon
yaklafl›mlar›n› destekledi¤i
tezini öne sürüyor. Öte yan-
dan, bahsetti¤imiz siyasal
elitin bir k›sm› ise, Rusya ile
sertlik yanl›s› çat›flmac› bir
d›fl politika yerine, daha uz-
laflmac› ve Bat› ile denge
içinde bir statükonun muha-
fazas›n›n Ukrayna halk›n›n
hayati ç›karlar› için daha ya-
rarl› oldu¤u kanaatinde.

Turuncu Devrimler
ve Sonras›
2010 seçimlerinin, Ukray-
na’da Turuncu Devrim’in ar-
t›k sona erdi¤ini ortaya koyan
bir siyasal tablo çizdi¤i söyle-
nebilir. Peki, Ukrayna seçim-
lerinin demokratik ve huku-
ken muteber say›lmas› Avru-
pa için neden önem arz edi-
yor?  Bilindi¤i üzere, Yuflçen-
ko’nun enerji ve güvenlikten,
milli tarih konusuna var›nca-
ya kadar her konuda Rusya
ile sürekli çat›flmas›, Rusya
ekonomisi ile entegre bir ya-
p› sergileyen Ukrayna siyasal
eliti ve halk taraf›ndan des-
teklenmedi. Nitekim Krem-
lin, A¤ustos 2009’da, Mihail
Zurabov’u Kiev’e büyükelçi
olarak atamas›na ra¤men,
Yuflçenko’nun Rusya’ya karfl›
takip etti¤i uzlaflmaz politi-
kalar nedeni ile cumhurbafl-
kanl›¤› seçimleri sonuçlana-
na kadar, Ukrayna’ya yeni
büyükelçiyi göndermeyece-
¤ini deklare etti. Bu ba¤lam-
da, Yuflçenko’nun, Ukray-
na’n›n NATO üyeli¤ini des-
teklemesi, Rusya’n›n Kara-
deniz Filosunun K›r›m’dan
ç›kart›lmas› ve Gürcistan’da
Saakaflvili yönetimine verdi¤i
destek, Medvedev ve Putin
taraf›ndan fliddetle elefltiril-
di. Rusya, ayr›ca 2008 y›l›n-
daki Gürcistan Savafl› esna-
s›nda Yuflçenko’nun Tiflis’e
baz› uçaksavar silahlar› sat-
mas› sonucunda Rus uçakla-
r›n›n düflürüldü¤ü ve Rus-
ya’n›n Karadeniz Donanma-
s›n›n harekât›n› engellemek
istemesi nedeni ile Kiev’i a¤›r
flekilde suçlad›. Bütün bu ge-

liflmeler neticesinde ortaya
ç›kan siyasal tabloya bak›ld›-
¤›nda ise, 2004’de Turuncu
Devrim’in y›ld›z› olan ve o dö-
nemde yüzde 50’den fazla
oyla devlet baflkanl›¤›na se-
çilen Viktor Yuflçenko, 17
Ocak 2010 seçimlerinde an-
cak yüzde 5,5 oran›nda oy
alarak ilk turda elendi. Rusya
da seçimden hemen sonra
Kiev’e yeni büyükelçisini
gönderece¤ini aç›klayarak,
bir bak›ma, diplomatik an-
lamda her iki adaya eflit me-
safede durdu¤unu ortaya
koydu.

Rusya ve Ukrayna
Aras›ndaki 
Dalgal› ‹liflkiler
Tarihi ve kültürel iliflkiler
Rusya ve Ukrayna’n›n birbiri-
ni tamamlayan iki komflu ül-
ke olmas›n› sa¤l›yor. Her ne
kadar zaman zaman bafl-
kentlerin iliflkilerinde gerilim
yaflansa da iki ülke halklar›-
n›n birbirlerine dostane ba¤-
larla ba¤l› olduklar› siyasal
ve tarihi bir gerçek. Bu tespi-
te göre, seçimler öncesinde
en kritik geliflmelerden birisi
flüphesiz ki, Rusya ve Ukray-
na’n›n Avrupa’ya petrol sevki
konusunda anlaflmaya var-
malar›d›r. Mevcut do¤al gaz
sözleflmesi ve yeni petrol an-
laflmas› hükümleri gere¤in-
ce, Rusya, Ukrayna boru hat-
t›ndan sevk etti¤i petrole
2010 y›l›nda yüzde 30 oran›n-
da daha fazla transit geçifl
ücreti ödemeyi taahhüt etti.
Di¤er taraftan, seçim önce-
sinde Ukrayna Baflbakan›
Yulia Timoflenko, cumhur-
baflkan› seçildi¤i takdirde ül-
kesini 5 y›l içinde AB üyesi
yapma sözü vermekle birlik-
te, ülkenin içinde bulundu¤u
konjonktürel dengeleri de

dikkate alarak Rusya ile ilifl-
kileri de düzeltme sözü ver-
mesi, Kiev’in siyasal aç›dan
içinde bulundu¤u güç denge-
lerinin anlafl›lmas› aç›s›ndan
önem arz ediyor.

Seçimlerin Karakteri
ve Ekonomik 
Beklentiler
Turuncu Devrim’in aksine,
2010 seçimleri oldukça sakin
ve olays›z gerçekleflti ve Uk-
rayna halk›n›n demokrasiye
olan güven ve inanc›, baz›
olumsuzluklara ra¤men da-
ha da güçlendi. Bu noktadan
hareketle, uluslararas› göz-
lemciler, seçim öncesindeki
baz› olumsuz yorumlar ve
yolsuzluk iddialar›na karfl›l›k,
seçimlerin adil ve demokra-
tik olarak gerçekleflti¤i yo-
lunda ortak kanaatlerini aç›k-
lad›. Ülke çap›nda yaklafl›k
3000 uluslararas› gözlemci-
nin görev ald›¤› Ukrayna ma-
kamlar›nca aç›kland›. Bu
ba¤lamda, AG‹T Seçim Ko-
misyonu, AG‹T ve NATO Par-
lamenterler Asamblesi, Av-
rupa Parlamentosu ve Avru-
pa Konseyi temsilcileri, ya-
y›nlad›klar› müflterek bildiri-
de, Ukrayna cumhurbaflkan-
l›¤› seçimlerinin uluslararas›
standartlara uygun oldu¤unu
ve son seçimden bu yana
önemli ilerleme sa¤land›¤›n›
bildirdi. Öte yandan, bas›n ve
demokratik kurumlar›n ifller-
li¤i, uluslararas› standartlara
yak›n olarak de¤erlendirildi.
Bir di¤er önemli geliflme de
IMF kredisinin son dilimini
de almay› planlayan Ukray-
na'n›n umutlar›n›n, cumhur-
baflkanl›¤› seçimleri sonras›-
na ertelenmesi. Bilindi¤i
üzere, Ukrayna'ya 16,4 mil-
yar dolarl›k kredi paketinin
12 milyar dolar›n› 3 dilimde

serbest b›rakan IMF, ülkede-
ki siyasi ve ekonomik istik-
rars›zl›¤› ve stand-by anlafl-
mas›n›n flartlar›n›n yerine
getirilmemesini gerekçe
göstererek, geçti¤imiz ay ve-
rilmesi öngörülen 3,8 milyar
dolarl›k dördüncü dilim kre-
diyi 17 Ocak 2010 devlet bafl-
kanl›¤› seçimlerinin sonuna
kadar ertelemiflti. Bu ba¤-
lamda, yeni cumhurbaflkan›-
n›n ilk görevinin, 2010 bütçe-
sinin tamamlanmas› olmas›
kesin görülüyor.
Yanukoviç ve Timoflenko’nun
kozlar›n› paylaflacaklar› seçi-
min oldukça çekiflmeli geç-
mesi beklenirken, ikinci tur
öncesi gerginlikler de gün-
deme gelmiyor de¤il. Nite-
kim seçim pusulalar›n›n ba-
s›ld›¤› devlete ait Ukrayna
Matbaas›n›n bir grubun sal-
d›r›s›na u¤ramas›, Viktor Ya-
nukoviç'in lideri oldu¤u ana
muhalefetteki Bölgeler Par-
tisi taraftarlar› ile Baflbakan
Yulia Timoflenko yandafllar›n›
karfl› karfl›ya getirdi.
8 fiubat 2010 sabah›nda Ti-
moflenko grubunun sürpriz
yaparak öne geçmesi ihti-
maller aras›nda yer al›yor.
Fakat Viktor Yanukoviç’in ak-
si bir sürpriz olmamas› ha-
linde Cumhurbaflkan› seçile-
ce¤i öngörülüyor. Bu nokta-
da, Yanukoviç’in, seçimin
yükselen ismi ve gelecekte
Ukrayna’n›n siyasal hayat›n-
da önemli roller üstlenebile-
ce¤ini flimdiden söyleyebile-
ce¤imiz Sergei Tigipko’nun
ald›¤› yüzde 12’lik oy potansi-
yelinden istifade ederek on-
dan destek istemesi de kuv-
vetle muhtemel. Seçimlerin
ard›nda, parlamentonun ye-
niden yap›land›r›lmas› mak-
sad› ile 2010 bahar›nda yeni
bir seçimin de ufukta görül-
dü¤ünü söylemek mümkün.
So¤uk geçen 2010’un ilk ay-
lar›ndan sonra, Ukrayna hal-
k›, demokrasi ve ekonomik
kalk›nmada önündeki engel-
leri aflarak, yeni baharlara
do¤ru yol almak için tekrar
sand›k bafl›na gidecek gibi
görünüyor...

75

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - fiubat 2010

©
U

k
ra

yn
a 

C
u
m

h
u
rb

afl
k
an

l›
¤›



STRATEJ‹ HABER

76

Military Science & Intelligence / MSI - fiubat 2010 www.milscint.com

‹stanbul’un Bo¤az k›y›-
s›ndaki Ç›ra¤an Sara-
y›’nda gerçekleflen Gül-

Karzai-Zardari üçlü zirve-
sinden ortaya ç›kan sonuç-
lar, Londra ve Washington
baflta, bütün dünya bafl-
kentlerinde önemle bekle-
niyordu. Üç liderin birlikte
kat›ld›¤› bas›n toplant›s›n-
da gazetecilerin sorular›n›
yan›tlayan Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül, “Taliban'la
uzlafl›” konusundaki bir so-
ru üzerine, Türkiye'nin, Af-
ganistan'a her konuda yar-
d›mc› oldu¤unu, ISAF'›n
Kabil'in güvenli¤iyle ilgili

ikinci kez komutanl›¤› dev-
rald›¤›n›, Afgan Ordusunun
e¤itimine iliflkin elinden
geleni yapt›¤›n› kaydetti.
Cumhurbaflkan› Gül, “fiu
bir gerçek ki sadece askeri
yöntemlerle Afganistan'da-

ki sorunlar›n üstesinden
gelmek mümkün de¤ildir.
Askeri çal›flmalar›n yan›n-
da, Afgan halk›n›n kalbini
ve gönlünü kazanmak için
de çok büyük gayretler sarf
edilmesi gerekti¤ine inan›-

yoruz. Kaynaklar›n bu yön-
de harcanmas›yla, daha iyi
neticeler al›naca¤›na inan›-
yoruz. Bir taraftan güçlü
bir flekilde Afgan güvenlik
güçleri e¤itilirken ve olufl-
turulurken, di¤er taraftan
da tüm Afgan halk›n›n ku-
caklanmas›, sahiplenilmesi
çok önemli diye inan›yoruz”
fleklinde konufltu.

Türkiye, Asya’n›n “düflman kardeflleri”
olarak adland›r›lan Afganistan ve
Pakistan’›n liderlerini bu kez, 
‹stanbul’da bir araya getirerek, Asya’n›n
bu en önemli bölgesindeki a¤›rl›¤›n›
korudu¤unu dünyaya sergiledi.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Afganistan’da 
Türkiye’nin Artan A¤›rl›¤›

Türkiye’nin Önemi Çok Büyük
Afganistan'daki ISAF ve Amerikan Kuvvetleri'nin komutan› Orgeneral Stanley McChrystal, Türkiye’nin Afganistan sorununda çok büyük 
önem tafl›d›¤›n› vurgulad›. “Türk Ordusu Afganistan'da benzersiz bir etkinli¤e sahip. Uzun zamand›r burada görev al›yor ve yapt›klar› takdirle
karfl›lan›yor. Türkiye flu anda baflkent Kabil'deki ISAF komutanl›¤›n› yürütüyor. Türk askerleri çok iyi yetiflmifl. Çok genifl bir deneyime
sahipler. Türk Ordusu, çok profesyonel bir ordu. Ayn› zamanda Afgan halk›yla kültürel ba¤lar› da var. Di¤er koalisyon ordular›n›n böyle bir
ba¤lar› yok. Dolay›s›yla Afgan halk›yla benzersiz bir iletiflim kurabiliyor, ortam› çok iyi anl›yorlar. Dolay›s›yla Türk Ordusunun varl›¤›, 
koalisyonun geri kalan›n›n baflar›s› için de önemli.”
Orgeneral McChrystal, Türkiye'den muharip güç talep edilmesiyle ilgili soruya "Türk askerinin flu andaki katk›lar› da çok önemli" diyerek
yan›t verdi: "Türkiye burada çok etkili. Türkiye sivil yard›m, yönetim, kalk›nma ve askeri güvenlik gibi alanlarda her ne yaparsa yaps›n 
çok etkin bir katk› sa¤l›yor. Bu katk›lar çok de¤erli.”
Afganistan'daki ISAF ve Amerikan Kuvvetleri'nin komutan›, Baflkan Obama döneminde de¤iflen Afganistan politikas›n› da flu sözlerle 
özetledi:"Yapt›¤›m›z ifllerin en önemlilerinden birisi Afgan halk›na sayg› göstermek ve onlar› korumak. Yapmaya çal›flt›¤›m›z en önemli 
ifllerden birisi, sivil kay›plar›n en aza indirilmesi. Ama zorlu savafllarda bunu s›f›ra indirmek mümkün de¤il. Biz Afgan halk›n› onlar için 

burada oldu¤umuz konusunda ikna etmeye çal›flmal›y›z."

Hindistan
Ankara’ya
K›r›ld›
Türkiye’nin, Afganistan’daki
geliflmelerin en kritik an›nda,
Afgan ve Pakistanl› liderleri
‹stanbul’da bir araya 
getirmesi, buna karfl›l›k 
ayn› toplant›ya Hindistan’›n
ça¤r›lmamas›, Yeni 
Delhi-Ankara iliflkilerinde
deprem yaratt›. Hindistan,
‹stanbul'da düzenlenen
Afganistan güvenlik
toplant›s›na davet edilmedi¤i
gerekçesiyle Ankara'y›
protesto etti. Hindistan
bas›n›nda ç›kan haberlere
göre, ‹stanbul'da düzenlenen
konferansa davet edilmemesi
Yeni Delhi'nin tepkisini çekti.
Yeni Delhi’nin Ankara'ya
protesto notas› vermesinin
Cumhurbaflkan› Gül'ün 
9 fiubat'ta Hindistan'a
yapaca¤› ziyarete gölge
düflürebilece¤ini de yazan
bas›n, Hindistan'›n
Pakistan'›n talebi üzerine
d›fllanm›fl olabilece¤i
görüflünde.
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Türkiye’nin 1 y›l önce ya-
flan›lan ‹srail’in Gazze

Harekat›’na en sert tepki
gösteren ülkelerin bafl›nda
gelmesi, Baflbakan Erdo-
¤an ile ‹srail Cumhurbafl-
kan› Peres aras›nda Da-
vos’ta yaflan›lan “one mi-
nute” gerginli¤i ve ‹srail’in
afl›r› dinci d›fliflleri bakanl›-
¤› kadrosunun son olarak
Türk büyükelçisine karfl›
gelifltirdi¤i diplomatik ah-
laka s›¤mayan davran›fl...
Geliflmeler, bir dönemin
bölgesel stratejik ittifak›n›n
h›zla sars›ld›¤›n› ortaya ko-
yuyor. Nitekim, Birleflmifl
Milletler (BM) zemininde
yaflan›lan son geliflme,
Türkiye’nin ‹srail’in peflini
b›rakmad›¤›n› ortaya koy-
du. BM Güvenlik Konse-
yi'nin Orta Do¤u konulu ay-
l›k toplant›s›nda, BM Daimi
Temsilcisi Büyükelçi Er-
tu¤rul Apakan, Türkiye'nin
konuyla ilgili görüfllerini
aç›klad›. Türkiye, toplant›-
da: “'‹srail, Kudüs'te Filis-
tinliler'e yönelik zorla tah-
liyelerine ve iflgal etti¤i
topraklardaki Yahudi yerle-
flimlerine son vermeli,
Gazze'de halk›n çekti¤i ezi-
yeti sona erdirmelidir'” de-
di. Türkiye'nin Orta Do¤u
bar›fl sürecinin yeniden
canland›r›lmas›na yönelik
uluslararas› çabalar› ta-
mamen destekledi¤ini,
katk›da bulundu¤unu ve
görüflmelerin gecikmeksi-
zin bafllamas› gerekti¤ini
belirten Büyükelçi Apakan,
ancak bu konuda baz› en-
gellerin bulundu¤unu be-
lirtti. ‹srail taraf›ndan Ku-
düs'te Filistinliler'e ait ev-
lerin y›k›ld›¤›n›, Filistinli ai-
lelerin tahliye edildi¤ini ve
Kudüs'te yaflayan Filistinli-
ler'e verilen ikamet hakla-
r›n›n iptal edildi¤ini vurgu-
layan Büyükelçi Apakan,
2008 y›l›nda Do¤u Kudüs'te
ikamet haklar› ellerinden
al›nan Filistinliler'in say›s›-
n›n son 40 y›ldaki ortala-
man›n tam 21 kat› oldu¤u-
nu bildirdi. Uluslararas›

toplumun ‹srail'in Do¤u
Kudüs'ü ilhak etmesini ka-
bul etmedi¤ini ve Kudüs'ün
statüsü meselesinin bu
kentin, bölgede yan yana ve
bar›fl içinde yaflayacak iki
devletin baflkenti olacak
flekilde çözülmesi gerekti-
¤ini bildiren Büyükelçi
Apakan, Kudüs'ün demog-
rafik yap›s›n›n, statüsünün,
kültürel ve dini sisteminin
korunmas› gerekti¤ini bil-
dirdi. Büyükelçi Ertu¤rul
Apakan, ‹srail'den Filistin-
liler'e yönelik zorla tahliye-
lerine, ev y›k›mlar›na son
vermesini isterken, ‹sra-
il'in Kudüs'te k›flk›rt›c› ha-
reketlerden kaç›nmas› ve
Kudüs'ün statüsünü BM

Güvenlik Konseyi kararla-
r›nda belirtildi¤i üzere ko-
rumas› gerekti¤ini de ifade
etti. ‹srail'in iflgal etti¤i
topraklarda yürüttü¤ü Ya-
hudi yerleflimlerinin de
uluslararas› hukuk kural-
lar›na göre meflru olmad›-
¤›n›n alt›n› çizen Büyükelçi
Apakan, ‹srail'in 1967 y›l›n-
dan beri iflgal etti¤i toprak-
lardan çekilmesi ve Yahudi
yerleflimlerine son vermesi
gerekti¤ini vurgulad›.
‹srail operasyonunun üze-
rinden 1 y›l geçmesinin ar-
d›ndan Gazze'de halen 1,4
milyon Filistinli erkek, kad›n
ve çocu¤un Gazze'de s›k›fl›p
kald›klar›n› ve günlük ha-
yatlar›nda elektrik kesintile-

ri, su, g›da s›k›nt›s› ve sa¤l›k
sorunlar›yla karfl› karfl›ya
olduklar›n› belirten Daimi
Temsilci Büyükelçi Ertu¤rul
Apakan, ‹srail'in ablukas›
nedeniyle Gazze'de büyük
çapta iflsizlik sorunu, yok-
sulluk oldu¤unu ve
20.000’den fazla yerlerinden
olmufl Filistinli’nin halen
çad›rlarda ve inflas› tamam-
lanmam›fl evlerde yaflad›k-
lar›n› vurgulad›. ''Bu böyle
devam edemez'' diyen Bü-
yükelçi Apakan, Gazze hal-
k›n›n çekti¤i eziyetlerin sona
erdirilmesi, 1860 say›l› BM
Güvenlik Konseyi karar›n›n
uygulanmas› ve Gazze'nin
yeniden inflas›n›n bafllamas›
gerekti¤ini, bunun için de
Gazze'ye geçifllerin tama-
men aç›lmas› ve Gazzeli-
ler'in normal günlük hayat-
lar›na dönmeleri gerekti¤ini
belirtti. Büyükelçi Apakan,
bunun aksi durumunda ba-
r›fl yönünde ilerleme kay-
detmenin ve güven sa¤la-
man›n son derece zor olaca-
¤›n› kaydederek, Orta Do-
¤u'da kapsaml› ve kal›c› ba-
r›fl›n sa¤lanmas› amac›yla
bafllamas› gereken bar›fl sü-
reci yolunda duran flu anki
engellerin ve ç›kmaz›n afl›l-
mas› gerekti¤inin alt›n› çizdi.

Da¤›lan ‹ttifak: Türkiye - ‹srail
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‹ran, geçti¤imiz yaz aylar›nda yaflan›lan cumhurbaflkanl›¤›

seçimi sonras›nda girdi¤i iç politika çalkant›s›ndan kurtu-

lam›yor. Ülkenin radikal e¤ilimli Cumhurbaflkan› Ahmedi-

necad’›n yap›lan seçim hileleri sonucunda makam›n› koru-

du¤unu savunan muhalefet gruplar›n›n rejim üzerindeki

bask›s› her geçen gün art›yor.

Tahran yönetimi, Ahmedinecad’a karfl› kampanyay› yürü-

ten muhalefet unsurlar›n› her ne kadar “yabanc› düflman-

lar›n ülke içindeki maflas›” gibi göster-

meye çal›flsa da Rafsancani veya

Musevi gibi ‹ran devrimine

büyük hizmetleri dokun-

mufl insanlar›n bu hare-

ketin içinde yer almalar›,

bu iddialar›n kamu-

oyunda c›l›z olarak tep-

ki almas›na neden olu-

yor. ‹ran’›n kendini “ye-

flil” rengiyle belli eden

muhalefet hareketi, her

geçen gün ülke içinde ve d›-

fl›nda a¤›rl›¤›n› güçlendiriyor.

Bu konudaki geliflmelerin en

önemli dönüm noktas›, ‹ranl› diplomatlar aras›nda yaflan›-

lan istifalarda yaflan›yor. Son olarak ‹ran’›n Oslo Konsolosu

olarak görev yapan Muhammed R›za Haydari’nin, rejimin

muhaliflere karfl› sergiledi¤i ola¤anüstü sert bast›rma po-

litikas›n› elefltirerek istifa etmesi ve Norveçli yöneticiler-

den siyasi s›¤›nma hakk› talep etmesi, bu geliflmeyi ateflle-

di. Haydari aç›klamas›nda, ‹ran’›n bütün büyükelçiliklerini

benzer yönde davranmaya ve her birini “Yeflil Büyükelçilik”

yapmaya da ça¤›rd›. Ülkeden son al›nan bilgiler, Tokyo’da

görevli diplomat Abdülfani ‹slami’nin de benzer nedenler-

den istifa etti¤i yönünde. Uluslararas› bas›n organlar›na

yans›yan bilgilere göre, flu ana kadar 27 ‹ranl› diplomat, ül-

kelerinde artan antidemokratik uygulamalar› protesto

amac›yla istifa etmifl durumdalar. Siyasi gözlemciler,

‹ran’›n, 2009’da girmifl oldu¤u iç çalkant›dan 2010’da ç›k-

mas›n›n imkâns›z oldu¤unu, aksine, ülkede ifllerin daha da

derin tart›flmaya dönüflece¤ini belirtiyorlar.

‹ran’da Diplomatlar›n 
“Seri” ‹stifas›

Takvimler 25 Ocak gününü
gösterdi¤inde, Rusya Dev-

let Baflkan› Medvedev ile bu-
luflan Ermenistan Cumhur-
baflkan› Sarkisyan ile Azeri
mevkidafl› Aliyev’in “çok
önemli ilerlemeler kaydettik-
lerinin” aç›klanmas›, Kafkas-
ya’ya biraz daha rahat nefes
ald›rd›.
Yap›lan aç›klamalar, Da¤l›k
Karaba¤ sorununun art›k ni-
hai sonuca ba¤lanmas›na dö-
nük uluslararas› bask›lar al-
t›nda kalan iki liderin kendi iç
politikalar› dengelerini de
kollayarak önemli ad›mlar
atmaya haz›r olduklar›n› gös-
terdi. Sarkisyan ve Aliyev,
Da¤l›k Karaba¤ sorununda
daha önceden var›lm›fl olan,
fakat iki ülkenin dengeleri
nedeniyle bir türlü uygula-
maya konulamayan “Madrid
Prensipleri” anlay›fl›nda iler-
lemeye karar verdiler. Bu ge-
liflme çerçevesinde Ermenis-
tan önce, iflgal alt›nda tuttu¤u
7 Azerbaycan bölgesinden
5’ini derhal boflaltacak, Laçin
ve Kelceber bölgeleri de ge-
rekli düzenlemeler yap›ld›k-
tan sonra serbest kalacaklar.

Bu arada, Azeri-Ermeni s›n›r
bölgelerine uluslararas› ba-
r›fl koruyucu gücün yerleflti-
rilmesi ve Da¤l›k Kara-
ba¤’daki referandum süreci-
nin de bafllamas› öngörülü-
yor. Sarkisyan ve Aliyev, ken-
di ülkelerinde afl›r› milliyetçi
unsurlar›n a¤›r bask›s› alt›n-
dalar. Özellikle, Ermeni lide-
rinin Türkiye ile gelifltirdi¤i
görüflme sürecinde sözde
soyk›r›m iddialar›ndan geri
ad›m att›¤› yönündeki izle-
nim, Erivan’da sürekli tart›fl›-
lan bir konu. Aliyev ise bu y›-
l›n sonbahar aylar›nda yap›-
lacak parlamento yenileme
seçimlerinde, do¤al lideri ol-
du¤u Yeni Azerbaycan Parti-
si’nin yara almamas› için sü-
reci yavafl iflletmekte kararl›
görünüyor.
Bu nedenle, her iki liderin il-
keler konusunda anlaflm›fl
olmalar›, sorunun nihai çözü-
mü için 2010 y›l›n›n öngörül-
dü¤ü anlam›na gelmiyor. Bu-
nunla birlikte, art›k Erivan ve
Bakü’deki kamuoyunun Da¤-
l›k Karaba¤’da bir anlaflmaya
haz›rlanmas› döneminin de
bafllad›¤› hemen anlafl›l›yor.

Orta Do¤u’da, giderek üzerinde daha fazla konuflulan bir ge-
liflme var. Yemen Cumhurbaflkan› Ali Abdullah Saleh’in bir

y›l önceki o aç›klamas›: ‹srail gizli servisi ile ba¤lant›l› radikal ‹s-
lami örgüt elemanlar›n› ele geçirdik, yak›nda bafllayacak durufl-
malar›nda bu tür örgütler içindeki ‹srail varl›¤›n› bütün aç›kl›-
¤›yla ortaya koyaca¤›z... Üzerinden 1 y›l geçti... ABD, Yemen’de-
ki El-Kaide örgütlenmesini en az Irak ve Afganistan kadar
önemsedi¤ini belirterek bu ülkeye dönük yeni bir askeri kam-
panya bafllatt›... “Sünni Arab Cephesi”nin ülkeleri, Suudi Ara-
bistan, M›s›r ve Ürdün, bölgedeki fiii silahl› hareketinin önünü
“‹ran korkusuyla” kesmek için iflin içine dahil oldular...

Tam bu noktada, Ömer Faruk Abdülmuttalib olay›na dönmekte
yarar var. Kim mi? Bir Amerikan yolcu uça¤›n› havaya uçurma-
ya çal›fl›rken son anda etkisiz hale getirilen 23 yafl›ndaki Nijer-
yal› genç. Böyle bir eylem haz›rl›¤›na bir anda Yemen’in ad›n›n
kar›flmas› bir tesadüf olabilir mi? El-Kaide’nin Yemen’deki bir
dini lideriyle temas›n›n ortaya ç›kar›lmas›... Bir de Obama yöne-
timinin böyle bir eylemin olabilece¤i istihbarat›n› “çoktaaan” al-

Kafkaslarda Azeri -
Ermeni Yak›nlaflmas›

Radikal Örgütler 
ve ‹srail
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K›br›sl› Rumlar›n, Avru-
pa Birli¤i tam üyelik
statüsünü son derece

h›zl› ve kolay bir süreçte ka-
zand›ktan sonra durumla-
r›ndan “afl›r› memnun olma-
lar›”, K›br›s’taki bar›flç› çö-
zümlerin önünü t›kayan bir
noktaya t›rmand›. 2004 y›l›n-
da, K›br›s’ta yaflayan iki top-
lumu, tekrar bir araya getir-
meyi planlayan Annan Pla-
n›’na “hay›r” diyen Rumlar,
her geçen gün biraz daha
Türkler ile iç içe yaflamak is-
temediklerinin iflaretlerini
veriyorlar.
Rum bas›n›nda ç›kan pek
çok yorum da Rumlar ile
Türklerin siyasi anlamda
birliktelik yaratmalar›n›n gi-
derek imkâns›zlaflt›¤›n› gös-
teriyor. Bu geliflmeler çer-

çevesinde ‹ngiliz Guardian
gazetesi, "K›br›sl› Türklerin,
K›br›s'›n Çekoslovakya gibi
ikiye bölünebilece¤i konu-

sunda endifleleri bulundu¤u-
nu" yazd›. Gazetenin d›fl 
politika köfle yazar› Simon
Tisdall'›n Lefkofla'dan kale-
me ald›¤› makalede, K›br›sl›
Türk yetkililerin, "‹ngiltere
ve uluslararas› ortaklar mü-
zakerelerin baflar›s›zl›¤a u¤-
ramas›n› engellemezse, K›b-
r›s'›n Çekoslovakya gibi iki
devlete ayr›labilece¤i konu-
sunda uyar›da bulundu¤unu"
kaydetti. Adada 2008 y›l›ndan
bu yana yürütülen müzake-
relerin baflar›s›zl›¤a u¤raya-
bilece¤i konusunda endifle-
ler bulundu¤unu belirten
Tisdall, "K›br›sl› Türkler mü-
zakereler konusunda ka-
ramsar. Son yap›lan bir an-
kete göre, K›br›sl› Türklerin

yüzde 85'i bir anlaflman›n
mümkün olmad›¤›na inan›-
yor" diye yazd›. KKTC D›flifl-
leri Bakan› Hüseyin Özgür-
gün'ün "‹ngiltere’nin K›br›s
sorunuyla ilgili daha çok fley
yapmas› gerekti¤ine" iliflkin
görüfllerine makalesinde yer
veren Tisdall, flunlar› kay-
detti: "Nisan ay›nda yap›la-
cak Cumhurbaflkanl›¤› se-
çimlerinde Baflbakan Dervifl
Ero¤lu karfl›s›nda kaybet-
mesi beklenen Talat, son
olarak müzakerelerde za-
man›n azald›¤› konusunda
uyard›. Müzakereler seçim
kampanyalar›n›n bafllayaca-
¤› gelecek haftadan itibaren
ask›ya al›nabilir." KKTC
Cumhurbaflkan› Mehmet Ali
Talat'›n müzakerelerdeki
özel temsilcisi Özdil Na-
mi'nin görüfllerine de yer ve-
ren Tisdall, Nami'nin "Ero¤-
lu'nun iki devletli bir çözüm
istedi¤i" yönündeki görüflle-
rini aktard›. Talat'›n Aral›k
ay›nda Londra'ya gelerek ‹n-
giltere Baflbakan› Gordon
Brown'la görüfltü¤ünü
an›msatan Tisdall, müzake-
relerde ilerleme kaydedil-
mesi durumunda en k›sa za-
manda BM Genel Sekreteri
Ban Ki-moon'un aday› ziya-
ret edebilece¤ini bildirdi.
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d›¤›, fakat “nedense” alarm durumunu yükseltmedi¤i, hatta
saklad›¤› yönündeki New york Times haberi...
Orta Do¤u’daki iyi haber alan kaynaklara göre bütün bu gelifl-
meler asla tesadüf de¤il ve Yemen’i ad›m ad›m büyük bir çal-
kant›n›n içine sokman›n bafllang›ç noktas›n› oluflturuyor. Çün-
kü yeni hedef Yemen... Oyun t›pk› Somali ve Kenya’da oldu¤u
gibi Yemen’in de üzerinde oynan›yor. Stratejik Basra Körfezi
ve ba¤lant›s›ndaki Hint Okyanusu askeri aç›dan tam bir kon-
trole al›n›yor. Bölgenin ABD-‹srail-Hindistan ittifak› taraf›ndan
kontrol alt›na al›nd›¤›n›, bunda da Arap ülkelerinin “‹ran zaaf›-
n›n” yüksek rolü oldu¤unu söyleyenlerin say›s› her geçen gün
art›yor. Yemen, petrol yollar› üzerinde olman›n a¤›r bedelini
ödeyen bir ülke olma yolunda ilerlerken, ilk kez, radikal ‹sla-
mi terör örgütleriyle ‹srail gizli servisinin perde arkas› iliflkile-
ri hakk›nda ciddi iddialar da gündeme geliyor.

Balkanlar’da Gözler S›rp Kilisesinde

K›br›s’ta Bölünme Kaç›n›lmaz Gibi

A vrupa Birli¤i ile entegrasyon sürecini güçlendirmek

amac›yla, 1990’l› y›llar›n radikal milliyetçi e¤ilimlerin-

den uzak bir görüntü çizmeye çal›flan S›rbistan, kilisesi için

de son derece “›l›ml›” bir ismi patrik olarak seçti. Nifl Bafl-

piskoposu ‹rinej Gavriloviç gibi bir ismin S›rp Ortodoks Kili-

sesi Patri¤i unvan›n› almas›, Avrupa’da genel bir rahatlama

ve memnuniyetle karfl›land›.

Çünkü S›rp Ortodoks Kilisesi, S›rp milliyetçili¤inin ana kay-

na¤›n› oluflturuyor ve dünyan›n Balkanlar’da, 1990’larda iz-

ledi¤i kan gölünün de ana sorumlusu kurum olarak adlan-

d›r›l›yor. Özellikle Bosna-Hersek’te yaklafl›k 300.000 ma-

sum Müslüman Boflnak’›n öldürülmesi kampanyas›nda

S›rp Ortodoks Kilisesi afl›r› milliyetçi S›rp çeteleri “çetnikle-

ri” desteklemesiyle dikkat çekti.

Kilise, öteden beri S›rbistan’›n en radikal unsuru olarak ta-

n›mlan›yor ve Balkan savafllar›n›n da ana sorumlular›ndan

biri olarak tan›mlan›yor. Milorad Tomanic, S›rp Kilisesinin

son Balkan Savafl›’ndaki rolünü, yazd›¤› kitaplar ile deflifre

eden bir isim. Onun flu sözleri bölge aç›s›ndan riskin hala de-

vam etti¤ini ortaya koydu: “Bütün herkes ›l›ml› Gavriloviç’in

S›rp Kilisesinin bafl›na geçmesinden dolay› memnun. Bunun

kötü bir geliflme oldu¤unu söyleyemem. Fakat önemli endi-

flelerim var. ‹zledi¤im görüntü, yeni patri¤in seçiminden

sonra kameralar›n önüne, Karada¤’›n radikal milliyetçi met-

ropoliti Amifilohija ile el ele ç›kt›¤› oldu. Bu alarmd›r. Hemen

arkalar›nda da Bosna Metropoliti Kacavende duruyordu. Bu

görüntünün bende b›rakt›¤› izlenim, ›l›ml› dedi¤im patri¤in

esas olarak iki radikal metropolitin deste¤iyle oraya geldi¤i

yönünde. Özellikle Karada¤ metropolitinin Bosna Kilisesini

ikna etti¤ine inan›yorum. Bu tür bir seçimle gelmifl olmas›,

›l›ml› patri¤in radikallere karfl› bir borcu oldu¤unu gösteri-

yor. Bu nedenle, S›rp Kilisesinin bu aflamada önemli bir siya-

si de¤ifliklik yapaca¤›na inanm›yorum. Lüks arabalar ve zen-

ginlikler içinde yaflayan S›rp piskoposlar›n da toplumdaki ra-

dikal düflünceler ile kazanm›fl olduklar› ayr›cal›klar› sonlan-

d›rmalar›n› da beklemiyorum.”

©
B

ir
le

flm
ifl

 M
il

le
tl

er



STRATEJ‹ HABER

80

Military Science & Intelligence / MSI - fiubat 2010 www.milscint.com

Ayn› sözleri Afrika’n›n iki ayr› k›y›s›nda duyunca, insan, “yal-
n›z ülkesi”nin öyle san›ld›¤› gibi yaln›z olmad›¤›n› anl›yor.

Türkiye’nin giderek k›s›rdöngü görüntüsü veren rutin tart›fl-
malar›n›n d›fl›nda dev bir gezegen var ve bizler –çok flükür,
kendimize ra¤men- bu gezegenin en önemli uluslar›ndan biri-
nin üyeleriyiz...
Ne demiflti, Senegal’in baflkenti Dakar’da Le Negre Enternas-
yonal’in editörü Sair Endaye… “Dakar, jeostratejik aç›dan son
derece önemli bir kentin ad›d›r. Yani, Afrika’n›n dünya ile bu-
lufltu¤u topraklar olarak an›ld›. Bu d›fla aç›kl›k, bak›n›z buraya
ne kazand›rd›. Ekonomisi güçlenen, istikrarl› ve gelece¤e
umutla bakan bir ülke. Afrika’n›n askeri rejimler alt›nda ezildi-
¤i gerçe¤ini görmezlikten gelemeyiz. Ama Senegal, dünya ile
ba¤lant›l› yap›s› nedeniyle her zaman demokrasinin de topra¤›
oldu. Demokratik gelenekler ve demokratik yaflam biçimi bu
ülkenin ayr›lmaz bir parças›d›r ve bir baflkent olarak Dakar’› di-
¤er tüm Afrika baflkentlerinden ay›ran en önemli özelliktir. Bu-
rada diktatörlük de¤il, demokrasi vard›r ve Dakarl›lar bu yön-
leriyle gurur duymakta hakl›d›rlar...”
Tam bu noktada durdu, nefes ald›. Devam etti...
“Burada Türk tipi kalk›nma modelinden söz edildi¤ini sizin ora-
dakiler biliyorlar m›? Yani, k›t kaynaklar ile sanayileflme, orga-
nize sanayi bölgelerinde yerli sermayenin güçlenmesi ve de-
mokrasinin genifllemesi. Senegal ve genel olarak bütün Bat›
Afrika’n›n, bu zeminde Türkiye ile yapaca¤› öyle çok ifl var ki...”

Afrika’n›n bat›s› için Dakar neyse, do¤usu için de Nairobi o...
Nation Gazetesi’nin Genel Yay›n Yönetmeni Linus Kaikai’nin
flu sözleri, son 15 gündür Afrika’y› turlayan bir gezgin için (bu
sat›rlar› sizlere Johannesburg’dan yaz›yorum) yüksek moral
tafl›yor...
“Kenya, iki kentiyle Do¤u Afrika’n›n kalbidir. Mombasa ana li-
man›d›r bu bölgenin, baflkent Nairobi ise gelece¤in Londra’s›.
Afrika’da istikrar içinde büyümenin, ekonomik geliflmenin
sembolü olmaktan gurur duyuyoruz. Nairobi Afrika’n›n finans
merkezidir, Güney Afrika’dan sonraki en geliflmifl ekonomi
alan›d›r. Ve bu topraklar, her türlü yat›r›m› beklemektedir.
Geçti¤imiz y›l cumhurbaflkan›n›z geldi buraya ve o zaman Türk
ifladamlar›n›n tam olarak Afrika’n›n koflullar›na uygun bir yap›-
da olduklar›n› fark ettik. Afrika, Türkiye ile kol kola girdi¤inde,
ne kadar güzel fleyler yaflayaca¤›m›z› biliyoruz. Çünkü Türkiye
büyük bir devlet, dünyaya yön veren bir güç...”
Bütün bu aç›klama ve yaklafl›mlar›n gösterdi¤i bir gerçek var:
21’inci yüzy›l, Afrika’n›n yükseldi¤i bir dönem olacak ve bu ül-
keler, kendilerine en yak›n gördükleri Avrupal›y› bekliyorlar.
Sadece ordular›n›n e¤itimi için de¤il, ekonomilerin güçlenme-
si için...

Afrika’da Türkiye ‹çin
Yeni Kap›lar

Amerika Birleflik Devletle-

ri’nin yüzy›l›n en büyük

deprem felaketi ile karfl›la-

flan Haiti’ye dönük politikas›,

Latin Amerika ülkelerinde

yükselen endiflelere neden

oldu.

Amerikan yönetimi, yap›lan

aç›klamalara göre, yaklafl›k

170.000 kiflinin öldü¤ü ve ül-

kenin baflkenti Port-au-Prin-

ce’nin art›k yaflan›lamaz hale

geldi¤i deprem sonras›nda

Haiti’ye çok say›da askeri bir-

lik ç›kartarak kamu düzenini

sa¤lamay› hedefledi. Haiti

halk›n›n, deprem sonras›

yard›m faaliyetlerini engelle-

yici ölçüde disiplinsiz davran-

mas›, bu arada ülke yöneti-

minin y›k›lan baflkanl›k sara-

y› ile birlikte neredeyse orta-

dan kaybolmufl olmas›, gelifl-

melere dönük endiflelerin

artmas›na neden oldu.

Haiti’ye ayak basan Ameri-

kan askerleri, baflkentin tüm

noktalar›n› kontrol alt›na al-

maya bafllad›lar ve bir

yard›m gücünden çok,

bölgenin tek egemen gücü

gibi davranmaya bafllad›lar.

Bu geliflme, “do¤al olarak”

bölgedeki Amerikan karfl›t›

iki rejim taraf›ndan tepkiyle

karfl›land›. Venezuela ve Kü-

ba’dan yap›lan aç›klamalar-

da, ABD’nin, egemen bir dev-

let olan Haiti’yi, deprem ba-

hanesiyle iflgal etti¤i ve kendi

stratejik hedefleri do¤rultu-

sunda hareket etti¤i savunul-

du. Özellikle Venezuela lideri

Hugo Chavez, yapt›¤› aç›kla-

malarda, Obama yönetimi-

nin, Haiti’de sergiledi¤i politi-

kayla, Bush yönetiminden bu

yana bu ülkede politikalar›n

de¤iflmedi¤ini, ABD’nin sal-

d›rgan ve iflgalci yüzünü bir

kez daha ortaya koydu¤unu

savundu.

Venezuela ve Küba’n›n bu

yaklafl›mlar›na Latin Ameri-

ka’n›n ›l›ml› ülkelerinden ve

baz› Avrupal› müttefiklerden

de benzer tepkilerin gelmesi,

geliflmeyi giderek daha çok

tart›fl›l›r bir noktaya tafl›d›.

fiili'nin Haiti Büyükelçisi Mar-

cel Young, depremin vurdu¤u

Haiti'nin baflkenti Port-au-

Prince'de bulunan Amerikan

birliklerinin afl›r› güç gösteri-

sinde bulundu¤u ve sald›rgan

tutum içinde oldu¤u iddias›y-

la elefltirdi. Young, El Mercu-

rio gazetesine verdi¤i de-

meçte, ''ABD, uluslararas›

havaalan›n› kontrol ediyor ve

ilaç ve insani yard›m yüklü 4

uça¤› yolundan al›koyduklar›

söyleniyor. Kendi ölçütlerini

dayatm›fl durumdalar, kendi

uçaklar› ilk s›rada iniyor, di-

¤er ülkelerinki daha sonra''

ifadesini kulland›. Amerikan

askerlerinin Haiti'nin ege-

men bir ülke oldu¤unu unut-

tu¤unu ve gereksiz bir sald›r-

gan tutum içinde bulunduk-

lar›n› belirten Büyükelçi,

''Kontrol kulesinin y›k›ld›¤›n›

ve insani yard›m alman›n

mümkün olmad›¤›n› düflüne-

cek olursak hava trafi¤ini yo-

luna sokmak için yapt›klar›

tabi ki olumlu, ama askeri

varl›klar› ve güç gösterileri

afl›r›'' dedi.

Haiti’de Dolayl› Amerikan ‹flgali
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