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

Savunma Sanayimizin Fuar Mevsimi
Bahara girer girmez toplad›¤› valizini henüz boflaltma f›rsat› bulamayan savunma sanayimiz
için, bu aralar yapaca¤›m›z en uygun tan›mlama, herhalde “fuar yorgunu” olsa gerek. Martta
fiili’de düzenlenen FIDAE 2010 ve Katar’da düzenlenen DIMDEX 2010’dan sonra Nisan’daki
dura¤›m›z ise Malezya’da düzenlenen DSA 2010 oldu. Firmalar›m›z›n yine SSM çat›s› alt›nda
kat›laca¤› bir sonraki fuar, 10-13 May›s tarihleri aras›nda Ürdün’de düzenlenecek olan
SOFEX 2010 olacak.

Gelecek say›m›zda genifl bir flekilde ele alacak olsak da DSA 2010’dan sat›rbafllar›na
de¤inmeden geçersek, en baflta FNSS’ye haks›zl›k etmifl oluruz. Her ne kadar Savunma
Sanayii Müsteflar›m›z Murad Bayar ile fuar esnas›nda yapm›fl oldu¤umuz söyleflide, 
kendisinin de belirtti¤i üzere, genel olarak Türk kat›l›m› aç›s›ndan çok baflar›l› bir fuar›
geride b›rakm›fl olsak da Malezya deyince, FNSS’yi ayr› bir yere koymam›z gerekiyor.

Bir önceki say›m›zda, DSA 2010’da, savunma sanayimiz aç›s›ndan çok önemli geliflmeler
olmas›n› bekliyoruz demifltik. Devam›nda da FNSS’yi iflaret etmifltik. FNSS de bizi
yan›ltmad›…

Fuar esnas›nda, Malezya için PARS temelli 8x8 bir araç gelifltirmeye yönelik Niyet Mektubu
(Letter of Intend / LOI) imzalayan FNSS, Malezyal› DEFTECH firmas›yla sürdürdü¤ü 
baflar›l› ifl birli¤ini daha da gelifltirmenin ötesinde, savunma sanayimizin tek kalemde
gerçeklefltirilen en büyük ihracat›n›n da alt›na imza atmaya haz›rlan›yor. Önümüzdeki 
birkaç ay içerisinde, Kabul Mektubu (Letter of Acceptance / LOA)’n›n da imzalanaca¤› 
projede, FNSS’ye düflecek pay›n 550 milyon dolar› bulmas› bekleniyor. Bu rakam, 
FNSS’nin, savunma sanayimizin ihracat serüveninde ç›tay› iyice yukar› çekerek afl›lmas› 
zor bir noktaya koymas› anlam›na da gelecek.

Örnek bir kat›l›m sergiledi¤i DSA fuar›nda, yerli yabanc› bütün kat›l›mc›lar›n takdirini
toplayan FNSS, yine Müsteflar›m›z›n tabiriyle, Malezya’da bir baflar› öyküsü yaz›yor.

FNSS’nin yan› s›ra HAVELSAN ve Yonca-Onuk Tersanesi de DSA 2010’da öne ç›kan di¤er 
firmalar›m›z oldu. HAVELSAN, Malezya Üniversitesi’nin holdingine ba¤l› bir teknoloji 
flirketi olan IEC ile iki ülke aras›ndaki savunma kabiliyetlerinin geliflmesine katk›da 
bulunmay› amaçlayan bir Mutabakat Muht›ras› imzalarken, Yonca-Onuk Tersanesi’nin 
öne ç›kma nedeni biraz daha farkl› oldu.

FNSS ile birlikte, ad› bölgeyle en çok an›lan kat›l›mc›lar›m›z›n bafl›nda gelen Yonca-Onuk
Tersanesi’ni Türk firmalar› aras›nda göremesek de Yonca-Onuk ekibi, giderek ad›n› daha
çok duymaya bafllayaca¤›m›z, yeni firmalar› BYO Marine stand›nda bizi karfl›lad›. 
Yonca-Onuk Tersanesi’nin yüzde 46 ortakl›k pay› bulunan ve Malezya Devleti’ne ba¤l›
Boustead Naval Shipyard ile birlikte kurduklar› BYO (Boustead Yonca Onuk) Marine, 
Kaan s›n›f› ONUK MRTP platformlar›n›n sadece Malezya’da de¤il, Hindistan’›n do¤usu 
ve k›ta Çin’i hariç, tüm Asya Pasifik bölgesinde pazarlama ve üretiminden sorumlu.

Savunma sektöründen en güncel geliflmeler ve detayl› araflt›rmalar›m›z›n yan› s›ra bir 
aksilik olmad›¤› takdirde sizlerle paylaflmay› arzulad›¤›m›z Yonca-Onuk Tersanesi 
cephesinden yeni ihracat haberlerimizle birlikte haziran ay›nda yeniden sizlerle olaca¤›z.

Ümit BAYRAKTAR       
Genel Yay›n Yönetmeni
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Yaflam›n her alan›nda

böyle bu... “Yaflam”

dedi¤imiz gerçek, bir

nehrin k›y›s›nda oturup

seyretmeyle geçip giden 

bir kavram de¤il... Aksine, 

o nehrin bazen sakin, bazen

ç›lg›n bir h›zla akan

sular›nda, içinde

bulundu¤unuz tekneyi

baflar›yla sürmektir. Bu,

bireylerin son derece özel

yaflam› aç›s›ndan da 

gerçektir, toplumlar ve

devletler aç›s›ndan da...

20'nci yüzy›l›n kanl› tarihine

damgas›n› vuran bir devlet,

insanl›¤›n bir laboratuvar

k›vam›ndaki önemli bir siyasi

deneyimi, Sovyetler Birli¤i,

70 y›l› biraz aflan bir nehir

yolculu¤u sonucunda,

sürücülerinin, belki de

tarihsel hatalar› nedeniyle,

batt›; azg›n sulara kap›l›p

gitti...

T›pk›, insanl›k aç›s›ndan 

son derece önemli, hatta

daha ileri bir anlat›mla,

bugünleri kuran 1850-1900

y›llar› aras›ndaki bafl

döndürücü geliflmeleri

›skalam›fl Osmanl› 

‹mparatorlu¤u gibi...

Demek, yaflam denilen o

nehir, her anlamda önemli...

Hata yap›yorsan›z, k›y›ya

ç›k›p, sizden sonra 

gelenlerin yüzme gayretlerini

falan görmüyorsunuz. O

sular sizi al›p götürüyor...

Bu kadar laf›, 1991 y›l›na

dönebilmek için ediyorum

biraz da...

Sovyetler Birli¤i o y›l tarihe

kar›flt›...

Mesela, Azerbaycan'›n

ba¤›ms›zl›k ilan etti¤i günü

unutamam... Bakü'deydim.

Sabaha kadar kentin

semas›n› kaplayan o çekiç

seslerini ve coflkuyla,

neredeyse, 200 y›la uzanm›fl

bir esaret döneminin 

sonland›r›l›fl›n› ve eskiyi

hat›rlatan bütün heykellerin

y›k›l›fl›n›...

Veya ayn› y›l, merhum

Bülent Ecevit ile dönemin

önde gelen gazetelerinden

Günayd›n için ortak imzayla

bir yaz› dizisi haz›rlamak için

gitti¤im, “yeni ba¤›ms›z”

Kazakistan'›n o dönemdeki

baflkenti Almat›'daki 

toplant› salonunda siyah 

bir bezle örtülmüfl Lenin

foto¤raf›n›... Sordu¤umda,

“Bu Ruslar Lenin'in

foto¤raflar›n› kendileri

kald›r›r ama biz

kald›rd›¤›m›zda da hesab›n›

sorabilirler” yan›t›n›...

Hatta, ba¤›ms›zl›ktan y›llar

sonra K›rg›zistan'›n baflkenti

Biflkek'in orta yerinde duran

Lenin heykelinin oradaki

varl›¤›n›, “eski Sovyet 

halklar›n›n ortak tarihinden

geçmifl bir liderdir,

kald›r›lmas›, yak›n tarihe

sayg›s›zl›k olur” diye 

yorumlayan yetkilileri de

unutamam.

Ba¤›ms›zl›k…
Ama Nas›l?
Sovyetler Birli¤i gibi nükleer

silahlara sahip bir “süper

güç”ün tek bir mermi bile

at›lmadan, kendili¤inden

silinip gitmesi, insanl›k 

tarihinin en köklü siyasal

de¤iflimlerinden biridir.

Hatta bu anlamda birinci

örnektir. Bu yap›n›n da¤›l›fl

sürecinde, daha sonra 

‹stanbul'un köklü 

otellerinden birinde ayn›

masay› paylaflma flans›n›

yakalad›¤›m, dönemin Sovyet

lideri Mikhail Gorbaçov'un

sözcüsü Genadi Gerasimov'un

tarihin en güzel siyasi

flakalar›ndan birinin varl›¤›n› da 

unutamay›z... Kendisine,

Sovyetler Birli¤i'nin yeni 

ideolojisi soruldu¤unda,

bütün ba¤l› cumhuriyetler

aç›s›ndan ba¤›ms›zl›¤›n 

yolunu açan flu sözleri 

söylemiflti: “Art›k eski 

ideolojinin sonuna

geldi¤imize göre, yenisini en

güzel Frank Sinatra'n›n 

“My way” (Benim Yolum)

flark›s› anlat›yor...”

Gerçekten de, 21'inci yüzy›la

haz›rl›k günlerinde gelen 

bu “herkes kendi yoluna”

ideolojisi, Türkiye aç›s›ndan

son derece stratejik

sonuçlar do¤urdu.

Kazakistan, K›rg›zistan,

Azerbaycan, Özbekistan,

Türkmenistan...

Hatta bize tarihi yak›nl›klar›yla;

Gürcistan, Ukrayna,

Tacikistan... Bir ad›m ilerisi;

Ermenistan...

Bütün bu yeni devletlerin

ortaya ç›k›fllar›, hepimiz

aç›s›ndan çok büyük 

umutlar›n da tarih sahnesine

ç›k›fl› anlam›na geliyordu.

Belki de tarihin tam o dönüm

noktas›nda, biraz göz ard›

etti¤imiz ciddi bir ayr›m,

önemliydi. Sovyetler

Birli¤i'ne ‹kinci Dünya Savafl›

sonras›n›n oldu-bittileri

içinde al›nm›fl Balt›k

Cumhuriyetleri, Letonya,

Estonya ve Litvanya'n›n bir

yaflam biçimine

dönüfltürdü¤ü “ba¤›ms›zl›k

atefli” ile di¤er cumhuriyetler

aras›ndaki fark› unutmufltuk!

‹flte “ba¤›ms›zl›kç› ruhunu”

sürekli koruyanlar ile

Moskova'da Lenin heykelleri

y›k›l›rken, “neme laz›m” 

diye tutanlar›n zihniyetindeki

farkl›l›¤›n günümüze

yans›malar›n› yafl›yoruz

art›k. Balt›k Cumhuriyetleri,

Avrupa Birli¤i'nin içinde,

fleffaf siyasi yap›lar› ve

ço¤ulcu-liberal 

demokrasileriyle kendi 

yollar›ndalar, baflkalar› ise

hala “My way” flark›s›n›

söylüyorlar.

Diktatörlük, 
Nereye Kadar?
Oysa, takvimlerin 2005

y›l›n›n fiubat ay›n› gösterdi¤i

günlerde, sadece bu ülke

aç›s›ndan de¤il, bütün 

“eski Sovyet Cumhuriyetleri”

aç›s›ndan bir umut ›fl›¤›n›n

do¤du¤una inan›l›yordu.

Kafkasya’da Gürcüler, 2003

y›l›nda, Sovyetler Birli¤i’nin

son d›fliflleri bakan› unvan›n›

da tafl›yan Eduard 

fievardnadze’yi, kans›z 

“Gül Devrimi” ile ifl bafl›ndan

uzaklaflt›rm›fllard›. 2004’te

Ukrayna halk›, ülkedeki

eskinin izlerini silebilmek

için Turuncu Devrim sürecini

bafllatm›fl, ayn› y›l›n Aral›k

Mustafa Kemal’i
“Bulamamak...”

‹nsan, gençli¤in rüzgârlar› saçlar›n›n aras›ndan 
akarken, tabii ki, daha hayalci olabiliyor. Bir varl›¤›n

gençlik ça¤lar›, gelece¤i kurman›n tozlu yollar›ndan
geçiyorsa, içinde umut yoksa, o yolu 
tamamlayamazs›n...

Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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ay›nda baflar›ya ulaflm›flt›…

Ve 2005'te de K›rg›zlar…

“Renkli Devrimler”i “Lale

Devrimi” ad› alt›nda Orta

Asya’ya tafl›yorlard›.

Dönemin Cumhurbaflkan›

Askar Akaev, Sovyetler

Birli¤i’nin y›k›lmas›yla Orta

Asya ve Kafkasya’da ifl

bafl›na gelen liderlerin

“tipik” örne¤iydi. Nursultan

Nazarbayev (Kazakistan),

‹slam Kerimov (Özbekistan),

Haydar Aliyev (Azerbaycan),

Saparmurat Türkmenbafl›

(Türkmenistan) gibi, ülkesini

“eski Sovyet

al›flkanl›klar›yla” yönetmeyi

tercih ediyordu.

Muhalefete bask›… 

Güdümlü medya… Efl-dost

kay›rmaca ve çürümüfl bir

sistemde yak›n çevreyle 

birlikte afl›r› zenginleflme…

Halk için fakirlik…

fiubat 2005 seçiminde bir

kez daha “hile yap›ld›¤›”

iddias›yla soka¤a inen

K›rg›zlar, Askar Akaev ve

ailesini Moskova’ya yolcu

ederken, yapt›klar› devrimle,

Orta Asya’daki “eski Sovyet

tipi rejimlerin” de sonunu

getirdiklerine inan›yorlard›…

Ama tarih yazmak için yola

ç›kanlar›n önlerinde 

beklenmedik engeller

vard›…

Yeni Liderler ve
Yolsuzluklar
Askar Akaev’in yerine geçen

Kurmanbek Bakiev, bugüne

kadar 2005 ve 2009’daki

seçimleri kazanm›fl olsa da

K›rg›zistan, “seçim hilesi

iddialar›ndan” yakas›n› 

kurtaramad›. Ama bu, 

insanlar› sert karakterli,

fakir ülkenin yakas›n› 

kurtaramad›¤› bir baflka

gerçek daha vard›: Çürüme!

Ülkenin kaderini

de¤ifltirmek, en h›zl› flekilde

reform sürecini bafllatmak

ve K›rg›z halk›n›n yaflam

kalitesini yükseltmek

vaadiyle ifl bafl›na gelen

kadronun pek de öyle

de¤iflim arzulamad›¤›,

aksine “gidenlerin yerini

h›zla doldurup, kendi 

ceplerinin telafl›na 

düfltükleri” görüldü.

Akaev’i “efl-dost

kay›rmac›l›¤›yla suçlayan”

Bakiev, kardefli Canifl

Bakiev’i Devlet Koruma

Teflkilat›’n›n bafl›na at›yordu!

Muhalefet, “kardefl

Bakiev”in bugüne kadar

muhalif tüm unsurlara karfl›

büyük bir bask› politikas›

gelifltirdi¤ini savunuyor.

Bu anlay›fl, K›rg›zistan’da

ba¤›ms›z medya umudunun

kaybolmas›na, hatta 

‹nternet’e uygulanan a¤›r

sansüre kadar uzanan bir

süreci de bafllatm›flt›.

Halk›n fakirli¤i t›rman›rken,

yine, yönetime yak›n baz›

ailelerin afl›r› zenginleflmesi

tepkilerin yükselmesine

neden oluyordu. Bakiev, bu

kadar aç›k bir tepkiyle karfl›

karfl›yayken, bu kez o¤lu

Maksim’i, ülkenin iç ve d›fl

yat›r›mlar›ndan sorumlu

ajans›n bafl›na getiriyordu.

Maksim Bakiev,  bir anda

ülkenin tüm paralar›n›n 

kontrolüne geçerken, 

sokaktaki insanda do¤an

hava, “o¤ul Bakiev”in

babas›n›n yerine haz›rland›¤›

yönündeydi. K›rg›z halk›

aç›s›ndan bir gerçek

ayd›nlanm›flt›: Devrim ad›

alt›nda eskiyi yok edenler,

sadece kendi kiflisel ikballeri

için bu ifli yapm›flt›!

Bölgecilik: 
‹ç Savafl…
Bakiev, ülkenin güneyindeki

Celalabad do¤umlu bir

portre… Sokaktaki insan›n

kendisine olan muhalefetinin

yükselmesi sürecinde, çok

tehlikeli bir oyunu göze 

alacak kadar da h›rsl› bir

karakter… K›rg›zistan, son 5

y›l içinde bütün önemli ifllere

sadece ülkenin güneyinde

do¤mufl insanlar›n al›nd›¤›,

“kuzeylilerin” net olarak

d›flland›¤› bir süreç yafl›yor.

Bu durum, ülkenin, 

kuzey-güney hatt›nda 

ikiye bölünmesine ve zaman

içinde çok ciddi bir 

“iç savafl” tehdidinin

do¤mas›na neden oluyor.

Büyük umutlar ile yola ç›kan

ülkenin bugün vard›¤› 

noktay›, Lale Devrimi’nin

önemli isimlerinden, bugün

yine muhalefet kanad›n›n

kad›n sözcülerinden

Erkingul ‹mankoyeva’n›n flu

sözleri çok güzel yans›t›yor:

“K›rg›zistan, henüz 

tamamlanmam›fl bir iflin

sembolüdür. Bu ifl de

devrimdir ve halk›n 

diktatörlüklerden kurtulup

zenginleflmesidir. Bunun için

yine devrim yapmak zorunda

kalaca¤›z…” Asl›nda bu

yaz›n›n as›l konusu iflte tam

bu sözler... Yani, bir

toplumun kiflilikli varl›¤› için

bir kez daha soka¤a inmek

zorunda kalmas›...

Mustafa Kemal
Yoksa...
Dönelim, 1991'e... 

O günlerdeki “gençlik

hatam”, Lenin'in tarih 

sahnesinden çekildi¤i bir

süreçte, Orta Asya'daki 

Türk Cumhuriyetleri

üzerinde Mustafa Kemal'in

›fl›¤›n›n parlayaca¤›na 

inanmam oldu. ‹ktidar› ele

geçirenler de böyle 

söylüyorlard› zaten...

Ak›llar›nca, ele geçirdikleri

ba¤›ms›zl›k flans›n›

derinlefltirmek için “tek

flef-tek parti” sisteminde 

bir süre yürüyecekler,

devam›nda da toplumlar›n›n

entegrasyonunu 

sa¤layacaklard›.

Hepimizin göremedi¤i, bu

“yeni tür lider kadrosunun”,

Mustafa Kemal'in, reformcu,

yüzünü ça¤dafl de¤erlere

dönmüfl, demokrasiyi 

en zor flartlarda bile 

hedeflemifl, koskoca bir

Kurtulufl Savafl›'n›, 

“meclis denetiminde”

gerçeklefltirecek kadar

demokratik geleneklere

ba¤l›, ileri görüfllü 

karakterinin en küçük 

noktas›n› bile 

yakalayamayacaklar›yd›.

Nitekim öyle oldu...

Hiçbiri kendi Mustafa

Kemal'ini yaratamay›nca,

tüm Orta Asya ve Kafkasya,

bir tak›m otokratlar›n 

kontrolünde kald›. ‹ktidarlar

babadan o¤ula geçmeye

bafllad›...

“Ba¤›ms›zl›k karakterimdir”

diyen bir liderin “ateflten 

ve kandan günlerin” içinden

çekip ç›kartt›¤› bir

cumhuriyetin gelenekleriyle,

s›n›rlar›n do¤usunda

yaflan›lanlar›n birbirinden bu

kadar farkl› olmas›n›n

temelinde iflte bu yat›yor.
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Geçti¤imiz y›l›n fiubat
ay›nda düzenlenen

IDEX 2009 fuar›nda
resmiyet kazanan 34 botluk
anlaflma kapsam›nda
Birleflik Arap Emirlikleri
(BAE) taraf›ndan siparifl
edilen Kaan s›n›f› ONUK
MRTP16’lar›n infla
çal›flmalar›na h›zla devam

eden Yonca-Onuk
Tersanesi, Türkiye’de
üretilecek 12 botun 
teslimatlar›na bafllad›.
Mart ay›nda ilki teslim
edilen ONUK MRTP16’lar›n
ikincisi de May›s ay›
içerisinde kullan›c›s›na
teslim edilecek. Üçüncü
botun ise yine May›s ay›

içerisinde BAE’ye 
gönderilmesi planlan›yor.
BAE’nin ONUK
MRTP16’lar›n›n teslimat›na
bafllayan Yonca-Onuk
Tersanesi, Türkiye’yi de
ihmal etmiyor. Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n
ihtiyaçlar›na binaen siparifl
edilen 2 adet SAT botunun
ilkini 5 Nisan’da suya
indiren firma, 28 Nisan’da
makina aktivasyonu için ilk
deneme seyrini
gerçeklefltirdi. May›s ay›

bafl›yla birlikte deneme
seyirlerine devam etmesi
planlanan ilk SAT botunun,
bu y›l›n Temmuz ay›
içerisinde de geçici 
tesliminin yap›lmas› 
hedefleniyor. Kaan s›n›f›
ONUK MRTP22/U 
platformu üzerinde 
flekillendirilen 24,08 m’lik
SAT botlar›, tam yükte, 
55+ knot sürate 
ulaflabilecek. Amerikan
Özel Kuvvetleri taraf›ndan
kullan›lan alüminyum
gövdeli Mark V botunun 
45 knot’l›k süratiyle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda ezici 
bir üstünlük anlam›na
gelen asgari 55 knot’l›k
süratin, tahrik sistemi 
konfigürasyonuna ba¤l›
olarak artmas› da
mümkün. 2 adet 1790
kW’l›k MTU16V2000M93
dizel motoru ve MJP550DD
su jetleriyle teçhiz 
edilecek geliflmifl kompozit
malzemeden üretilen 
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Yonca-Onuk Tersanesi,
SAT Botunun Deneme

Seyirlerine Bafllad›
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SAT botlar›, ekonomik
h›zda 350+ deniz mili 
menzile ulaflabilecek. 
5 kiflilik mürettebat
taraf›ndan sevk ve idare
edilebilen ve 16 SAT
komandosu tafl›yabilen
SAT botunun silah
donan›m› aras›nda ise
bafltaki 25-30 mm’lik
topun ve k›çtaki 
12,7 mm’lik makineli

tüfe¤in yan› s›ra 40 mm
otomatik bombaatar ve
sat›htan sat›ha güdümlü
mermiler ve sat›htan
havaya füzeler de yer
al›yor. ‹hracatta FNSS ile
yar›flan Yonca-Onuk
Tersanesi cephesinden
gö¤sümüzü kabartan 
yeni ihracat haberlerini,
gelecek say›lar›m›zda
sizlerle paylaflaca¤›z.

Askeri ve sivil alanlarda müflterilerine teknoloji odakl›
dan›flmanl›k ve mühendislik çözümleri üreten STM’nin

faaliyetlerini sürdürece¤i Bilkent Üniversitesi Cyberpark'taki
yeni hizmet binas›n›n aç›l›fl›, 6 Nisan’da, Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül’ün de kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Ziyareti
esnas›nda Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül’e, STM’nin
faaliyetlerini içeren bir sunum da yap›ld› ve firman›n son
dönemdeki çal›flmalar› hakk›nda bilgi verildi. Halen
bünyesinde 310 çal›flan› bulunan ve uluslararas› düzeyde
sayg›n bir hizmet kuruluflu olmay› hedefleyen STM’nin
Cyberpark'ta bulunan yeni hizmet binas›, 4160 m2'si kapal›
olmak üzere toplam 6480 m2'lik alana sahip. Yeni hizmet
binas›n›n aç›lmas› ile birlikte STM, yüksek seviyede teknik ve
operasyonel bilgi ile alan bilgisi gerektiren onlarca projeyi,
modern ça¤›n gerektirdi¤i koflullar dahilinde tek bir çat›
alt›nda gerçeklefltirecek.

STM’de Adres De¤iflikli¤i©
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ESRI (Environmental Systems Research Institute /
Çevresel Sistemler Araflt›rma Enstitüsü)’nün Türkiye

aya¤› olan ESRI Türkiye taraf›ndan 14 Nisan Çarflamba günü
firman›n Ankara Ofisi’nde gerçeklefltirilen GeoDefence 2010
Konferans›, Türkiye’den oldu¤u kadar yurt d›fl›ndan da Co¤rafi
Bilgi Sistemleri (CBS) alan›nda çal›flmalar yürüten çok say›da
kurum ve kuruluflun yetkililerini bir araya getirdi. Askeri
kurumlar baflta olmak üzere, ESRI’nin ifl ortaklar› ve 
savunma sanayisi alan›nda faaliyet gösteren birçok kuruluflun
temsilcilerinin kat›l›m gösterdi¤i etkinlikte; yaz›l›m, çözüm ve
gömülü sistemler üreten firmalara, bu konularla ilgili
dünyadaki yenilikler sunuldu. Konuyla ilgili olarak ülkemizden
de güncel çal›flmalara yer verilen konferansta öne ç›kan
bölümler ise Savunma Teknolojileri Mühendislik A.fi. (STM) ve
ASELSAN taraf›ndan, bu firmalar›m›z bünyesinde yürütülen
CBS çal›flmalar›n›n aktar›lmas› amac›yla yap›lan sunumlar
oldu. Çok say›da gösterimin gerçeklefltirildi¤i GeoDefence

2010’da, konferansa konu olan 
sistemlerin çal›flma prensipleri de
kat›l›mc›lara uygulamal› olarak anlat›ld›.
CBS’nin sa¤lad›¤› fayday› somut olarak
ortaya koyabilmek için gerçeklefltirilen
gösterimler s›ras›nda, bu tür analizlerle,
komuta seviyesinde; sahadaki nesnelerin
(binalar gibi) gerçekten ne amaçla
yap›ld›¤›, kronolojik veriler yoluyla art›k
görülemeyen nesnelerin varl›¤›, 

nesnelerin konumlar› ve çevresel özellikleri gibi veriler
dikkate al›narak yeni nesnelerin nerelerde aranmas› gerekti¤i
gibi konularda bilgi üretilebilece¤i de kat›l›mc›lara anlat›ld›.
Savunma sektörünün en güncel konular›ndan biri olan a¤
destekli yetenek alan›nda da uygulamalar› mevcut olan ESRI, 
CBS’nin uzaktan alg›lama teknikleri ile entegre kullan›m›n›
gösterebilmek amac›yla hedef belirleme, tan›mlama, izleme
ve düflman s›¤›na¤› olarak ma¤aralar›n ortaya konmas›
konusunda da canl› bir gösterim gerçeklefltirildi. Gösterimler
s›ras›nda tespit edilen hedefler, aktif ya da pasif flekilde 
nesnelerden yans›yan enerjinin analiz edilmesi yoluyla
gerçeklefltirilen uzaktan alg›laman›n temel ilkeleri
kullan›larak, belirlenen bölgedeki nesnelerin tan›mlanmas›
sayesinde tespit edilebildi. ‹nsanlar›n büyük bölümünün
yapt›¤› iflin “bilgi yönetmek” olarak özetlenebilece¤i ve
yönetilen bu bilginin yüzde 70 ila 80 aras›ndaki bir 
bölümünün de co¤rafi bir konum ile iliflkisinin bulundu¤u
düflünüldü¤ünde, koordinatlar daha büyük önem kazan›yor.
Yap›lan ifl bir askeri arac›n ya da tesisin yönetimi ya da
sadece bir harekât›n planlanmas› ve eldeki dokümanlar›n
yönetimi de olsa, bu ifllemler s›ras›nda ifllenilen tüm bilgi
asl›nda belli koordinatlara karfl›l›k gelen nesnelere ait.
Yüksek öneme sahip olan bu konuyla ilgili bilgi toplama,
yönetim, analiz, paylafl›m ve sunum gerçeklefltirmeyi olanakl›
k›lan CBS’nin askeri amaçl› kullan›m›n›n da ele al›nd›¤›
GeoDefence konferanslar›n›n, önümüzdeki y›llarda da
gerçeklefltirilmesi planlan›yor.

ESRI Türkiye CBS Uygulamalar›n› 
GeoDefence 2010’da Masaya Yat›rd›

Uzaktan Alg›lama Örnekleri

CBS ile görünürlük 
analizi örnekleri
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Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB) Türkiye

Savunma Sanayi Meclisi, son
toplant›s›n›, 16 Nisan 2010
tarihinde TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi’nde
gerçeklefltirdi. Savunma
sanayimizin önde gelen
firma temsilcilerini bir araya
getiren toplant›da,
uluslararas› fuarlar ve fuar
teflvikleri konusu yine ön
plana ç›kt›. “Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)
Savunma Sanayii ‹hracat
Stratejisi Doküman›”, 
“‹hracat Önündeki Engeller
ve F›rsatlar” ile “‹hracat
Vas›tas› Olarak Fuarlar ve
IDEF Savunma Sanayisi
Fuar›n›n ‹hracattaki Önemi”
konular›nda sunumlar›n
yap›ld›¤› meclis
toplant›s›nda, öncelikle
Meclis Baflkan› ve SaSaD
Genel Sekreter Yard›mc›s›
Tu¤g. (E) Y›lmaz
Küçükseyhan, dönem
içerisinde yap›lan faaliyetler
ve savunma sektörünün
ihracat rakamlar› gibi yavafl
yavafl belli olan 2009 verileri
hakk›nda kat›l›mc›lar› 
bilgilendirdi. Tu¤g. (E)

Küçükseyhan’dan sonra
kürsüye ç›kan ve 2007-2011
SSM Stratejik Plan›’nda 
güncellenen hedefler
hakk›nda bilgiler veren
Savunma Sanayii Müsteflar
Yard›mc›s› ‹smail Tohumcu,
öncelikle Meclis
toplant›lar›na gösterilen
yo¤un ilgiyi takdir etti¤ini, 
bu yak›n ifl birlikleri ile
konulan tüm hedeflere çok
daha rahat ulafl›laca¤›na
inand›¤›n› belirtti.
Tohumcu’dan sonra söz alan
SSM Uluslararas› ‹flbirli¤i
Daire Baflkan› Lütfi Varo¤lu
ise SSM taraf›ndan
haz›rlanan ‹hracat Stratejisi
Doküman› hakk›nda
bilgilendirme yaparak
“neden ihracat yap›lmal›”
ve “neden ihracat stratejisi
gerekli” sorular›n›n
cevaplar›n› sunumu boyunca
kat›l›mc›lara anlatt›. 
2007-2011 Stratejik
Plan›’nda da yer alan 
savunma ürün ve hizmet
ihracat›n›n 2011 içerisinde
y›ll›k 1 milyar dolar de¤erine
ç›kar›lmas›, NATO savunma

projelerinde Türk Savunma
Sanayisi’nin pay›n›n 2011 y›l›
sonuna kadar 4 kat›na
ç›kar›lmas› ve stratejik 
ifl birliklerinin koordine
edilmesi hedeflerini
ulafl›lmas› muhtemel olarak
niteledi. Türk Savunma
Sanayisi’nde ‹hracat 
F›rsatlar› ve Tehditleri
bafll›kl› sunumu ise 
SASAD ‹hracat Kurulu’nu
temsilen TUSAfi Stratejik
Planlama ve Endüstriyel
‹flbirli¤i Baflkan› Y›lmaz
Güldo¤an yapt›. ‹hracat›n
kriterleri, ihracat›n 
getirileri ve ihracat›n 
riskleri alt bafll›klar› alt›nda
sektörü de¤erlendiren
Güldo¤an, “Savunma 
sanayisinde durumu 
iyi analiz etmemiz, topyekun
h›z›m›z› artt›rmam›z, 
f›rsatlar› de¤erlendirerek
strateji gelifltirmemiz ve
bunlara ba¤l› olarak yeni
giriflimler ile aktif 
pazarlama yapmam›z 
gerekmektedir.” diyerek
sözlerini noktalad›. Türk
Silahl› Kuvvetlerini

Güçlendirme Vakf› (TSKGV)
Fuar fiube Müdürü Tufan
Ersoy da TSKGV’nin k›sa bir
tan›t›m›n› yaparak vakf›n
sorumlulu¤unda bulunan
IDEF fuarlar› ile ilgili bilgi
verdi. Son meclis
toplant›lar›n›n vazgeçilmez
konusu fuar teflvikleri ise 
bu toplant›da da masaya
yat›r›ld›. Hat›rlayaca¤›n›z
üzere yurt d›fl› fuarlar için
firmalar›m›za teflvik imkân›
sunan D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤› (DTM) ile uzun
süredir bir tak›m çal›flmalar
yürüten SaSaD ve Meclis
üyeleri hala olumlu bir
cevap alabilmifl de¤il. 
DTM Tan›t›m ve Fuarlar
Daire Baflkan› Gürkan
Süzer’in de kat›ld›¤› TOBB
Meclis toplant›s›nda bir kez
daha masaya yat›r›lan bu
konu yine bir çözüme
kavuflturulamad›. DTM’nin
felsefesi gere¤i, yerli
faaliyetlerin teflvik
kapsam›na al›nmad›¤›n› 
vurgulayan Süzer, IDEF ile
efl zamanl› bir Güvenlik
Zirvesi düzenlenmesini,
DTM’nin bu kapsamda
sa¤layaca¤› al›m heyeti
deste¤i ile fuara kat›lan 
firmalar›n maliyetlerinde bir
de¤ifliklik olmasa bile elde
edecekleri faydalar›n
artt›r›labilece¤ini öne sürdü.
Çözümü pek de kolay 
gözükmeyen bu konu, 
TOBB meclis toplant›lar›n›n
gündemini bir süre daha
meflgul etmeye devam 
edecek görünüyor. 

IDEF’e Teflvik Konusu Yine Çözümsüz Kald›
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Havac›lar›n ileri
e¤itim program›

olarak 2001 y›l›ndan bu
yana yap›lan Anadolu
Kartal› Tatbikat›’n›n; 
2010 y›l› birinci aflamas› 
19-30 Nisan tarihleri
aras›nda Konya’da 
gerçeklefltirildi. 3’üncü 
Ana Jet Üs Komutanl›¤›
idaresinde, 120.000 km2’lik
bir hava sahas›n› kapsayan
tatbikatta, farkl› filolardan
gelen 1500 kiflilik personel
ile 63 uçak görev ald›. Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n
sorumlulu¤undaki tatbikata,
Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤› ve Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤› ile
Özel Kuvvetler Komutanl›¤›

da destek verdi.
Tatbikat boyunca; Anadolu
Kartal› Hava Sahas›’nda,
gündüz ve gece flartlar›nda
olmak üzere, mukabil hava
harekât›, hava savunma
harekât›, yak›n hava
deste¤i, havadan personel /
malzeme atlatma / atma,
deniz unsurlar›na taarruz
gibi müflterek görevler
icra edildi. 28 Nisan
2010 tarihinde bas›n
mensuplar›n›n da
davet edildi¤i

Anadolu Kartal› 2010 / 1
E¤itimi Seçkin Gözlemci
Günü’nde, Genelkurmay
Baflkan› Orgeneral 
‹lker Baflbu¤ ve kuvvet
komutanlar› da haz›r 
bulundu. Anadolu Kartal›
tatbikatlar› ve iç güvenlik

harekâtlar›
do¤rultusunda elde
edilen tecrübeler
›fl›¤›nda, yerden ve
havadan iflaretlenen

teröristlere ait 
temsili hedeflere,

MK82, MK84 ve 
GBU-10 mühimmatlar›
kullan›larak gece 

at›fllar› da
yap›ld›. Nisan

ay›n›n

son günlerini ülkemizin
dört bir köflesinde seferber

olarak geçiren Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’n›n deniz
unsurlar› da Deniz Aslan›
2010 Müflterek Arama
Kurtarma Tatbikat›’n› icra
etmek üzere Ege Denizi’ne
aç›ld›. Güney Deniz Saha
Komutanl›¤›n›n kontrolünde,
TSK arama ve kurtarma
unsurlar›n›n genifl çapl›
kat›l›m› ile müflterek bir
senaryo içerisinde icra
edilen Deniz Aslan›
Tatbikat›’nda; TSK’n›n
arama kurtarma harekât›
icra edebilme yetenekleri
artt›r›larak e¤itim seviyesi
yükseltildi¤i gibi, arama
kurtarma komuta kontrol
sistemleri denendi ve tat-
bikat esnas›nda ortaya 
ç›kabilecek aksakl›klar
tespit edilerek giderildi. 
Her iki tatbikat ve di¤er
geliflmelerle ilgili detaylar›
Haziran say›m›zda sizlerle
paylaflaca¤›z.

A lman Savunma Tedarik
Kurumu BWB, üretici

firma Krauss-Maffei
Wegmann (KMW)’ye 
44 adet DINGO 2 temelli
seyyar tamir arac› siparifl
etti. Muharebe hasarlar›n›n
giderilmesiyle görevli
Alman GSI birliklerinde
kullan›lacak DINGO 2
GSI’lerin bu y›l›n sonunda
teslim edilmesi bekleniyor.
Hem çeflitli nedenlerle
hasar gören araçlar›n 
olabildi¤ince h›zla tamir
edilerek görev yerlerine
geri dönmeleri hem de
lojistik amaçl› kullan›m için
ideal bir platform oldu¤u düflünülen DINGO 2 GSI’lerde,
floför, niflanc› ve bak›m çavuflundan oluflan 
3 kiflilik personel görev yapacak. May›nlar, el yap›m› 
patlay›c›lar ve NBC tehditlere karfl› personele 
koruma sa¤layan ve yaklafl›k 2 ton görev yükü 
tafl›yabilen araç, sahadaki elektrik ihtiyac› için kendi 
jeneratörüne de sahip.

Ülke d›fl›nda görev yapan birliklerde kullan›lacak
araçlar›n, Afganistan’da edinilen tecrübeler 
do¤rultusunda kabin korumas› artt›r›ld›¤› gibi, 
KMW üretimi uzaktan komutal› FLW 100 hafif silah 
istasyonu, araca öz savunma amaçl› atefl gücü de
kazand›racak. Alman Ordusu, hizmete girecek araçlar›
Afganistan’a göndermeyi planl›yor.

Anadolu Kartallar› Deniz Aslanlar›yla Yar›flt›

Alman Ordusu
DINGO 2’den
fiaflm›yor
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EADS ‹lk ASSTA 2 Tornado’yu Luftwaffe’ye Teslim Etti
EADS, Tornadolar›n

operasyonel 
kabiliyetlerinin artt›r›ld›¤›
ASSTA (Avionics Software
System Tornado Ada)
2 program› kapsam›nda
modernize etti¤i ilk
Tornado’yu, 8 Nisan’da
Alman Hava Kuvvetleri
Luftwaffe’ye teslim etti.
Baflar›l› geçen nihai test
sürecinin ard›ndan
Luftwaffe’ye teslim edilen
elektronik muharebe ve
keflif (ECR) görevli ilk
Tornado, pilot ve teknisyen
e¤itimlerinde kullan›lacak.

Toplam 85 uça¤›n 
modernize edilece¤i 
program, Tornadolar›n
görev sürelerinin 2025 
y›l›na kadar uzat›lmas›n›
hedefliyor. ASSTA 2 
program› kapsam›nda 
modernize edilen
Tornadolar›n yeni nesil hava
savunma sistemlerine ve
havadan havaya füzelere
karfl› beka kabiliyetleri
gelifltirildi¤i gibi aviyonik 
sistemleri de iyilefltiriliyor.
Çal›flmalar dahilinde kokpit
göstergeleri de yenilenen
Tornadolara entegre 
edilen sistemler aras›nda;
gelifltirilmifl baflalt› gösterge
paneli, modern renkli
ekranlar, say›sal harita
ekran›, gelifltirilmifl 
seyrüsefer sistemi ve daha
güçlü bilgisayarlar yer
al›yor. Tornadolar›n hizmet

sürelerinin uzat›ld›¤›
1994’teki ilk ASSTA 
program›n›n baflar›yla
tamamlanmas›n›n ard›ndan
Almanya ve ‹talya,
Tornadolar›n kabiliyetlerini
ve görev sürelerini daha da
art›rmak amac›yla 
ASSTA 2’yi bafllatm›fllard›.

Hâlihaz›rda denemeleri
devam eden program›n 
bir sonraki safhas› 
ASSTA 3’te ise uçaklar›n
Link 16 veri yolu ve daha
yüksek performansl› 
silah sistemleri ile teçhiz
edilmesine odaklan›lm›fl
durumda.
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Airbus Military’nin 
üretti¤i MSN2 numaral›

ikinci A400M askeri nakliye
uça¤›, 8 Nisan’da ilk
uçuflunu gerçeklefltirdi.
‹spanya’n›n Seville
flehrinde yap›lan ve baflar›l›
geçen ilk uçuflta, 
128 tonluk kalk›fl
a¤›rl›¤›yla havalanan uçak,
4 saat 50 dakika boyunca
havada kald›. Yetkililer,
testler s›ras›nda uça¤›n 
4 adet TP400-D6 turboprop

motorunun da beklenen
performans› sergilemesiyle
birlikte, test sürecinin
h›zlanabilece¤ini söyledi.
Di¤er yandan, MSN1
numaral› ilk A400M de
Toulouse’da test
uçufllar›na devam ediyor.
Uçak, bugüne kadar
gerçeklefltirilen15 kalk›flla

birlikte, 66 saat 30
dakikal›k uçufl 

süresine ulaflm›fl oldu.
Bundan sonraki süreçte,
MSN1 a¤›rl›kl› olarak, uçufl
zarf›, yük tafl›ma, flutter ve
uça¤›n kontrol kabiliyetleri
gibi özelliklerinin 
gelifltirilmesi; MSN2 ise
a¤›rl›kl› olarak uçak 
ve itki sistemlerinin 
performans›n›n 
gözlemlenmesi amac›yla
kullan›lacak.

Üçüncü A400M’nin ise y›l›n
ikinci yar›s›nda di¤erlerine
kat›lmas› planlan›yor. 
‹nfla edilecek 5 uçak ile
toplamda 3700 saat olarak
planlanan test uçufl
sürecinin baflar›yla geride
b›rak›lmas›n›n ard›ndan da
ilk A400M’nin kullan›c›s›
Fransa’ya teslim edilmesi
bekleniyor.

K›sa mesafeden kalk›fl ve dikey inifl kabiliyetli

B modelinin ilk dikey iniflini baflar›yla

gerçeklefltirmesinin ard›ndan Mart ay›nda gündeme

oturan Lockheed Martin’in F-35 fiimflek II’si, konvansiyonel

kalk›fl ve inifl kabiliyetli A modeli olan yedinci test uça¤›n›n,

baflar›l› geçen ilk uçufluyla yeniden gündeme geldi. F-35

test pilotlar›ndan Jeff Knowles taraf›ndan uçurulan AF-02

kuyruk numaral› F-35A, 20 Nisan’da yap›lan ve silah sis-

temlerine iliflkin çeflitli testlerin gerçeklefltirildi¤i uçuflta,

yaklafl›k 1 saat boyunca havada kald›. ‹lerleyen süreçte

AF-02, F-35A’lar›n dahili ve harici silah sistemleri

tafl›yabilme kabiliyetlerinin do¤rulanmas›na yönelik bir

dizi testten geçirilecek. AF-02 ayn› zamanda, General

Dynamics taraf›ndan üretilen, GAU-22/A25 topunun

entegre edildi¤i ilk F-35 olmas›yla da dikkat çekiyor.

F-35’in gövde içinde tafl›d›¤› 4 namlulu 25 mm’lik top,

dakikada 3000 at›m yapabiliyor. Uça¤›n yap›sal tasar›m›n›n

ve silah sistemlerinin uyumlulu¤unun onaylanmas› 

aç›s›ndan büyük öneme sahip olan bu test sürecinde;

gövde içinde tafl›nan GAU-22/A25 topunun atefllenmesi 

ya da yine gövde içinde tafl›nan silah sistemlerinin

kullan›labilmesi için silah yuvas› kapaklar›n›n aç›l›p

kapat›lmas› gibi ifllemler esnas›nda oluflacak titreflimler

ve akustik etkilerden kaynaklanan yükler de analiz 

edilecek. 

‹kinci A400M de ‹lk Uçuflunu Gerçeklefltirdi

Lockheed Martin 
AF-02’yi de Uçurdu
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Arjantin’in, envanterindeki
az say›da Exocet ile

1982’deki Falkland
Savafl›’nda ‹ngiltere’nin
bafl›na büyük dert açt›¤›
Exocet güdümlü 
mermilerinin günümüz
ihtiyaçlar› çerçevesinde
gelifltirilmifl, sat›htan sat›ha
versiyonu olan MM40 Blok 3,
Katar Donanmas›n›n Vita
s›n›f› karakol botlar› için
seçildi. Üretici MBDA
taraf›ndan 22 Nisan’da
yap›lan aç›klamaya göre,
firma, hâlihaz›rda Blok 2
versiyonu Exocet kullanan
Katar Donanmas›n›n 4 adet
Vita s›n›f› karakol botuna
entegre edilecek güdümlü
mermilerle birlikte, 
personel e¤itimi de 
sa¤layacak.

Exocet ailesinin genel 
özellikleri olan; ufuk ötesi
at›fl kabiliyeti, radar izinin
düflük olmas›, deniz
yüzeyine yak›n uçufl
kabiliyeti gibi art›lar›yla
dikkat çeken MM40 Blok 3,
mevcut MM40 lançerleriyle
uyumlu olmas›n›n yan› s›ra
turbojet itki sistemi
sayesinde daha uzun 

menzile ulaflabildi¤i gibi,
GPS seyrüsefer sistemi
sayesinde, koordinatlar› 
bilinen hedeflere de 
taarruz kabiliyetine sahip.
Hizmete girdi¤i 1972 
y›l›ndan beri, farkl› 
konfigürasyonlarda, 
yaklafl›k 3500 adet üretilen
Exocet güdümlü mermileri,
hâlihaz›rda 35 ülkenin

envanterine girmeyi
baflarm›fl durumda. 
‹hracat baflar›lar› da
yakalayan MM40 Blok 3’ü
FREMM f›rkateynleri için de
seçen Frans›z Donanmas›,
Mart ay›nda, Horizon 
s›n›f› Chevalier Paul
f›rkateyninden bir 
Exocet MM40 Blok 3
atefllemiflti.

MM40 Blok 3
Exocet Katar
Yolunda
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Amerikan Ordusunun
gelecek planlamalar›

aras›nda yer alan, daha seri
hareket edebilen ve daha
hafif yap›daki silahl› keflif
helikopterlerinin bir an önce
envantere kat›lmas› için
bafllat›lan Armed Aerial

Scout (Havadan Silahl› Keflif)
Program›, dünyan›n önde
gelen helikopter üreticileri
taraf›ndan yo¤un ilgi görüyor.
Amerikan Ordusunun yeni
helikopterine talip olanlar
aras›nda Sikorsky, efl eksenli
rotorun ön plana ç›kar›ld›¤›

ve Bat›l› helikopter
çal›flmalar›na yeni bir soluk
getiren X2 Light Tactical
Helicopter (Hafif Taktik
Helikopter) konseptiyle;
ABD’li orta¤› Lockheed
Martin’in deste¤ini arkas›na
alan Eurocopter ise AAS-72X
helikopteriyle yer al›yor.
Sikorsky, proje kapsam›nda
sundu¤u X2 konseptine sahip
helikopter ile efl eksenli ana
rotorlar sayesinde, yüksek
h›z ve yüksek manevra
kabiliyeti vaat ediyor. Bat›l›
ordular taraf›ndan yayg›n
olarak kullan›lan silahl› keflif
helikopterlerine oranla
tafl›ma kapasitesinde de
önemle bir art›fl› beraberinde
getirece¤i öngörülen X2 
konsepti, ayn› zamanda
helikopterlerin kontrol 
sistemleri konusunda son
y›llarda gelifltirilen en önemli
teknolojilerden olan telli
uçufl sistemini de 

bünyesinde bar›nd›r›yor.
Eurocopter’in ba¤l› oldu¤u
EADS’nin ABD’deki kolu
EADS North America ile
Lockheed Martin’in projede
yer ald›¤› AAS-72X
helikopteri ise UH-72A
Lakota üzerinden 
gelifltirilmifl bir tasar›m
olmas›yla dikkat çekiyor. 
UH-72A’n›n ana tasar›m
kriterlerinin korunmas›
sebebiyle bir hafif genel
maksat helikopterinin h›z›na
ve çevikli¤ine sahip olacak
AAS-72X, tanksavar füzeleri
ve roketatar tarz› silahlar›n
yan› s›ra UH-72A’y› AAS-72X
silahl› keflif helikopterine
dönüfltürecek en önemli
unsurlardan olan çeflitli 
podlara da sahip olacak.
AAS-72X’in kabiliyetlerini
sergilemek için 3 adet
helikopter üretecek olan
Eurocopter ve Lockheed
Martin, ilk helikopteri bu y›l›n
sonunda üretim hatt›ndan
ç›karacak.

ABD’nin Yeni Silahl› 
Keflif Helikopteri ‹çin 
Devlerin Savafl› Bafll›yor

A lenia Aeronautica, Romen Hava Kuvvetlerinin eski Antonovlar’›n yerine hizmete sokmak

için 2007 y›l›n›n Aral›k ay›nda siparifl verdi¤i 7 adet C-27J Spartan orta s›n›f 

nakliye uça¤›ndan ilk ikisini 12 Nisan’da kullan›c›s›na teslim etti. Hemen hizmete

al›nacak uçaklar, pilotlar›n ve teknisyenlerin e¤itimleriyle birlikte çeflitli 

sistemlerin entegrasyonu ve testlerde kullan›lacak. Alenia Aeronautica, 

proje kapsam›nda Romenlere lojistik deste¤in yan› s›ra yedek parça,

pilotlar ve teknik ekipler için e¤itim deste¤i de verecek. 

NATO standartlar›nda kargo tafl›ma kabiliyetine

sahip olan çift turboprop motorlu C-27J siparifl

eden ülkeler aras›nda; ABD, Bulgaristan, 

Fas, ‹talya, Litvanya, Slovakya ve Yunanistan da

bulunuyor.

‹lk Spartal›lar Bükrefl’e ‹ndi
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MSI Dergisi: Say›n Müsteflar›m, ilk olarak

Ocak ay›ndaki Savunma Sanayii ‹cra 

Komitesi (SS‹K) toplant›s›nda al›nan:

� GÖKTÜRK-3,

� TSK Ku Band Uydu Muhabere Sistemi,

� Z›rhl› Araç Mürettebat› Kompozit 

Bafll›¤›,

� A¤ Yetenekli ve Çok Sensörlü Su Alt›

Keflif Sistemi (AHTAPOT),

� Hedef Uçak Tedariki ve

� Tek Er Taraf›ndan Kullan›lan 

Orta Menzilli At-Unut Tanksavar

gibi baz› yeni projeler bafllat›lmas›na 

iliflkin kararlar› sormak istiyoruz. 

Bu projelerin detaylar›na iliflkin bilgi 

alabilir miyiz?

Murad BAYAR: GÖKTÜRK-3 olarak da
adland›r›lan keflif ve gözetleme amaçl›
bireflimli aç›kl›kl› radar (SAR) uydu sis-
temi projesi kapsam›nda, Hava Kuvvet-
leri Komutanl›¤›n›n ihtiyaç duyaca¤› uy-
du görüntülerini, karasular› ve hava sa-
has› k›s›tlamalar› olmaks›z›n gece ve
gündüz her hava flart›nda temin edebil-
meye yönelik 1 adet SAR uydusu ile ilgi-
li yer istasyonlar›n›n tedariki planlan›-
yor. Di¤er uydu projelerinde kazanaca-
¤›m›z yetenekleri, altyap›y› ve yetiflmifl
insan gücünü de dikkate alarak; GÖK-
TÜRK-3’ü milli olarak gelifltirmeyi ve te-
darik edilecek SAR uydusunun montaj,
entegrasyon ve testlerinin GÖKTÜRK-1

Projesi kapsam›nda TUSAfi tesislerinde
kurulacak Uydu Montaj, Entegrasyon ve
Test Merkezi’nde gerçeklefltirmeyi he-
defliyoruz. Ocak ay›nda bafllat›lan bir di-
¤er projemiz olan TSK Ku Band Uydu
Muhabere Sistemi Projesi kapsam›nda
ise tafl›nabilir Ku Bant Uydu Yer Termi-
nali, Ku Bant Uydu Anteni ve Ana ve Ye-
dek Sistem Uydu Haberleflme Kontrol
Merkezleri tedarikini öngörüyoruz. Bu
proje çerçevesindeki ihtiyac›, hem yaz›-
l›m› hem de tasar›m› milli olan bir sis-
temle karfl›layaca¤›z.
Z›rhl› araç mürettebat› için kompozit
bafll›k gelifltirme projesinde, z›rhl› araç

mürettebat›n›n her türlü taktik durum-
da daha etkin olarak muharebe edebil-
mesini sa¤lamay› hedefliyoruz. Bunun
gerçeklefltirilebilmesi için de persone-
lin; sars›nt›, çarpma, darbe, hafif silah
mühimmat› ve flarapnel parçalar›na
karfl› bafl›n›n korunmas› önemli. Balis-
tik kompozit bafll›¤›n ayr›ca, personelin
araç içi / d›fl› haberleflmesini, araçta bu-
lunan telsiz üzerinden sa¤layabilmesini
de istiyoruz. Tasar›m ve tedarik süreçle-
rini kapsayan bu çal›flmada, proje mo-
delinin belirlenmesi ve Teklife Ça¤r›
Dosyas› (TÇD) yay›mlanmas›na yönelik
olarak çal›flmalara bafllad›k.
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Savunma Sanayii Müsteflar› Bayar:
“‹htiyaç Belirleme Süreçlerine 

Kat›l›m Artacak, 
Sanayimiz Daha Uzun Vadeli

Bakabilecek”
May›s say›m›za konuk olan Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar ile en son 
SS‹K toplant›s›nda al›nan kararlardan, projelerdeki gecikmelere, savunma sanayimize 
kaynak yarat›lmas› çal›flmalar›ndan, yeni ihtiyaç belirleme süreçlerine kadar pek çok
konuyu de¤erlendirme f›rsat›m›z oldu. Projelerde a¤›rl›kl› olarak yerlileflme 
politikalar›n›n uygulanmas›n›n, beraberinde, kullan›c› makam olan Türk Silahl›
Kuvvetlerine karfl› sorumluluklar›n artmas›n› da getirdi¤ine dikkat çeken Bayar, 
projelerdeki gecikmelerin önüne geçilmesi gereklili¤inin özellikle alt›n› çizdi. Sektöre
çeflitli uyar›larda bulunan Bayar ayr›ca, sektörün gelece¤ine iliflkin al›nmas› düflünülen
tedbirleri ve baz› projelerdeki son durumu MSI Dergisi okuyucular› için de¤erlendirdi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com - Sami ATALAN / s.atalan@savunmahaber.com
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A¤ Yetenekli ve Çok Sensörlü Su Alt› Ke-
flif Sistemi Projesi ise Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n ihtiyaçlar› paralelinde
bafllat›ld›. Projeyle; üs, liman ve bo¤az
giriflleri ile yaklaflma sular›nda ve ge-
rekti¤inde aç›k deniz alanlar›nda da et-
kin su alt› keflif ve gözetlemesini icra
edebilecek bir su alt› keflif sisteminin
prototipinin gelifltirilmesi ve tedariki ön-
görülüyor. A¤ yetenekli sistem, üzerin-
de tafl›d›¤› aktif ve pasif sonar dizileri gi-
bi sensörleri sayesinde düflman deni-
zalt›lar› ile di¤er su üstü ve su alt› un-
surlar›n› tespit edebilecek. Sistemin ay-
r›ca, su üstü ve / veya hava platformlar›
taraf›ndan at›labilir ve toplanabilir özel-
likte olmas›n› hedefliyoruz. Halen proje
modelini belirleme çal›flmalar›m›z›n
sürdü¤ü proje kapsam›nda, aktif ve pa-
sif sonarlara, sonoboylara, su alt› arac›-
na ve bu sistemlerin entegrasyonuna ih-
tiyaç duyuyoruz.
Bir di¤er proje olan hedef uçak tedarikiy-
le de yine Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›-
m›z›n ihtiyaçlar›na çözüm getirilecek. Te-
darik edilecek sistem, havadan havaya ve
yerden havaya savunma sistemlerinde
görev yapacak Deniz Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› personelinin e¤itim seviyesinin
yükseltilmesi ve kabiliyetlerinin gelifltiril-
mesine yönelik at›fll› e¤itimlerde kullan›-
laca¤› için muharip uçaklar›n uçufl ka-
rakteristiklerine yak›n özelliklere sahip
olmas› gerekiyor. Sistemin ana unsurlar›
da hava arac›, faydal› yükler, yer kontrol
istasyonu, jeneratör, veri link sistemi, f›r-
latma rampas›, intikal vas›tas› ve yer
destek teçhizat› / test ekipman›ndan olu-
flacak. Hedef uça¤›n bafll›ca teknik özel-
likleri de flöyle olacak:

� Yer sistemlerinden 
RF link ile gerçek
zamanl› / gerçek zamana
yak›n olarak kontrol edilebilme,

� Önceden programl› ve/veya 
uçufl esnas›nda girilen uçufl
fonksiyonlar›n› otonom olarak
yerine getirebilme,

� 100 km menzil,
� 60 dakika havada kalma süresi,
� 15.000 feet tavan irtifaya ç›kabilme.
SS‹K’de al›nan kararlarla bafllat›lan
son projemizde de tek er taraf›ndan
kullan›labilen orta menzilli bir at-
unut özellikli tanksavar silah sistemi
tedariki hedefleniyor. Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusun-
da bafllat›lan bu projede, ROKETSAN’›n
ana yüklenicili¤inde bir yurt içi gelifl-
tirme modeli öngörüyoruz. Hâlihaz›r-
da ROKETSAN liderli¤inde, Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK),
TÜB‹TAK SAGE ve ASELSAN taraf›n-
dan, projeye iliflkin bir yap›labilirlik
etüdü haz›rlan›yor. TÇD’sini 2010 y›l›
içinde yay›mlayaca¤›m›z projenin söz-
leflmeni de 2011 y›l› ilk çeyre¤inde
imzalamay› hedefliyoruz.

TSK’ya Müteflekkiriz
MSI Dergisi: Projelerle ilgili baflka 

sorular›m›z da olacak ama onlara 

geçmeden önce projelerdeki gecikmeleri

ve bu gecikmelerden kaynaklanacak 

cezalar› sormak istiyoruz. Özellikle 

Bar›fl Kartal› ve Meltem projelerine 

iliflkin de¤erlendirmelerinizi 

alabilir miyiz? Son verilen takvime de

uyulamayaca¤› çok net görülen Bar›fl

Kartal›’nda yeni bir takvim planland› m›?

Murad BAYAR: Öncelikle kullan›c›m›z
olan Türk Silahl› Kuvvetlerine müte-
flekkir oldu¤umuzu belirtmeliyim.
Bugün birçok projeyi, tamamen Tür-
kiye’de tasar›m ve gelifltirme projesi
haline çevirmifl durumday›z. Örne¤in
en son SS‹K’de, alçak ve orta irtifa ha-
va savunma projeleri, ortak üretim
modelinden yerli tasar›ma döndü. Bu
tamamen silahl› kuvvetler unsurlar›-
n›n deste¤i ve giriflimiyle oldu. Onlar
bize bu alan› açt›. Kullan›c› diyor ki:
“Biraz daha bekleyebilirim. Siz bu
projeyi de özgün gerçeklefltirin”. Geç-
miflte 24 ay›n üzerindeki sürelere, o
kadar bekleyemeyiz fleklinde yaklafl›-
l›yordu. Bugün baz› projelerimizde, 6
hatta 7 senelik takvimler belirlenmifl
durumda. Fakat bu durum, bizim de
kullan›c›ya karfl› sorumlulu¤umuz
artt›r›yor.
Gecikmeleri daha çok bir tak›m ulusla-
raras› projelerde görüyoruz. Asl›nda
büyük projelerin hepsinde, benzetme
yapacak olursak bir orta yafl krizi yafla-
n›yor. Orada o süreci nas›l yürüttü¤ü-
nüz önemli. Projeyi toparlayabilir ve
krizden ç›kartabilirseniz projeler tek-
rar ray›na oturuyor. Yapamazsan›z da
o girilen çukurdan ç›k›lam›yor. Bir sü-
rü uluslararas› proje yürütüyoruz ve
neredeyse hepsinde takvim sorunlar›
yaflan›yor. 
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3 y›ldan fazla bir gecikmenin
yaflanaca¤› Bar›fl Kartal› projesinde,
yeni bir proje takviminin de 
belirlenece¤i görüflme süreci 
devam ediyor.



Bu projelerden edindi¤im bir deneyi-
mim de flu, mesela ‹srail’den ald›¤›m›z
Heron’larda da böyle oldu, A400M’de de
böyle oldu. Sa¤l›kl› konuflabilmek için,
ürünün belli bir teknik olgunlu¤a gel-
mesi gerekiyor. O noktaya gelene kadar
yap›lan konuflmalar pek bir anlam ifade
etmiyor, iyi niyet göstermekten öteye
geçemiyor. Ne zamanki ürün belli bir
teknik olgunlu¤a ulafl›yor, o zaman her-
kes önünü görmeye bafll›yor. O güne ka-
dar aya¤›n›z› sa¤lam basaca¤›n›z bir ze-
min yok çünkü. Teknik olgunlu¤a erifl-
tikten sonra da sorunlar›n çok h›zl› bir
flekilde çözüldü¤ünü görüyoruz. A400M
ne zaman ilk uçuflunu yapt›, süratle mü-
zakere olgunlaflt›. Heron ne zaman ka-
merayla belli bir performans gösterdi,
müzakere olgunlaflt› gibi...
Fakat kesinlikle, “Gecikme do¤al bir fley-
dir” dememek gerekiyor. Disiplin kaybo-
lur. Zaman›nda do¤ru planlama yap›lma-
l›yd›. Gecikme kötü bir fleydir, maliyetleri
artt›r›r ve kullan›c›y› bekletirsiniz. Ancak
çeflitli nedenlerle bir gecikme oldu¤u za-
man da nedenlerini iyi sorgulay›p, ders-
ler ç›kart›p, gelecekteki projelere bu ted-
birleri yans›tmam›z laz›m.
Bar›fl Kartal›’nda yeni bir takvim henüz
ortada yok. Ama ciddi bir görüflme sü-
recinin sürdü¤ünü söyleyebilirim. Bu
seneden itibaren Bar›fl Kartal› projesin-
de de az önce bahsetti¤im sürece girdi-
¤imizi düflünüyorum. Avustralya’da
uça¤›n flartl› da olsa teslimat›n›n yap›l-
m›fl olmas›, uça¤›n operasyonel kulla-
n›ma girmifl olmas› önemli aflamalar.
Bizde de teknik olgunluk oluflmaya
bafllad›. ‹flin bir ceza boyutu da olacak
tabi, gecikmenin sözleflmedeki karfl›l›¤›
olarak. Onu da oturttuktan sonra yeni
bir takvim oluflabilir. fiu anda 3 sene-
den fazla bir gecikmeden bahsediyoruz

ama bunu da unutmayal›m. Meltem
projesinde de ayn› problemler yaflan›-
yor. Fakat bu projede yüklenicinin zaaf›
çok daha fazla. Boeing ile olan çal›flma-
da yeni bir radar gelifltiriliyor, yeni bir
platform gelifltiriliyor. Özrü biraz daha
kabul edilebilir. Ama burada özür yok.
Takvim ve teknik çözüm olarak büyük
bir baflar›s›zl›k var. Onu da toparlama
çabas› içerisindeyiz. Yak›nda baz› gelifl-
meler olabilir.

Sektöre Erken Uyar›
MSI Dergisi: Bu y›lki S‹NERJ‹TÜRK 

SAVUNMA etkinli¤inde, büyük 

projelerimizin ço¤unlu¤unun sözleflmeye

ba¤land›¤›n› söyleyerek, bundan sonraki

süreç için ise sektörde bir iç talep 

daralmas› olabilece¤ine dikkat çektiniz.

Buna çözüm olarak da savunma 

sanayimize kaynak yaratmak ad›na 

3 bafll›k önermifltiniz: ‹hracat ve 

uluslararas› ifl birlikleri, di¤er kamu 

kurumlar›n›n ihtiyaçlar› / yat›r›mlar› ve

lojistik-modernizasyon. Örne¤in ihracat›

ele alacak olursak… “Biz silah tüccar› 

olmayaca¤›z” demifltiniz. Fakat gün 

geçtikçe daha net ortaya ç›k›yor ki 

sanayimizin yaflamas› için d›flar›ya 

dönük çabalar›n artmas› laz›m. Bu 

konuyu biraz daha detayland›r›r m›s›n›z?

Stratejik plan›n güncellenmesini 

bu kapsamda de¤erlendirebilir miyiz?

Murad BAYAR: SASAD ile yapm›fl oldu-
¤umuz vizyon toplant›lar›ndan ç›kan so-
nuçlar paralelinde bu tespitleri yapt›k.
Stratejik Plan hedefleri çerçevesinde,
stratejilerin tüm paydafllar›n kat›l›m›yla
belirlenmesi ve hedef birli¤inin sa¤lan-
mas›n› önemsiyoruz. Bu amaçla sektör
temsilcileri ile Savunma Sanayii Müste-
flarl›¤› (SSM) üst yönetimini bir araya ge-
tiren ve stratejik seviyede konular›n gün-

deme al›naca¤› periyodik vizyon payla-
fl›m toplant›lar› bafllatt›k. Bu toplant›la-
r›n ilkini Kas›m 2009’da SaSaD Yönetim
Kurulu Üyeleri, SaSaD Alt Çal›flma Grup-
lar› Liderleri ve SaSaD Genel Sekreterli-
¤inin kat›l›mlar›yla gerçeklefltirdik. Top-
lant› sonucunda: TSK ihtiyaçlar›n›n bü-
yük ço¤unlu¤unun son dönemde sözlefl-
meye ba¤land›¤› ve sektöre aktar›ld›¤›;
önümüzdeki dönemde proje hacminin
ayn› flekilde sürmesinin beklenmedi¤i;
2015 y›l›ndan itibaren sektörün sürdürü-
lebilirli¤i aç›s›ndan s›k›nt›lar yaflanabile-
ce¤i de¤erlendirmeleri a¤›rl›k kazand›.
Söz konusu tehdidin bertaraf edilebilme-
si için kritik alanlar›n, sizin de belirtti¤i-
niz bu 3 alan oldu¤u de¤erlendirildi.
Kritik önemde oldu¤u de¤erlendirilen
bu hususlar›, stratejik plan güncelleme
çal›flmalar›m›zda da dikkate ald›k. Ulafl-
t›rma, Enerji, Sanayi Bakanl›klar› ile
Türk Hava Yollar›, DHM‹ Genel Müdürlü-
¤ü vb. kurum ve kurulufllar, savunma
firmalar›m›z›n da faaliyet alan›na giren
büyük bütçeli yat›r›mlar gerçeklefltiri-
yor. Bu nokta da firmalar›m›za da bu
ihaleleri takip etme görevi düflüyor.
‹hracat konusuna gelince… ‹hracat için
öncelikle iyi bir ürününüz ve referans›-
n›z olacak. Buradaki en büyük flans›n›z
TSK. Benim iç pazardaki uyar›m fluydu:
Bir birikmeyi flu anda ortadan kald›r›yo-
ruz. Projelerde bir y›¤›lma vard›. ATAK,
ana muharebe tank›, ‹HA vs. Göreve
bafllad›¤›mda, 60 tane projemiz vard›.
Bunun epeyce bir k›sm›n› sektöre akta-
rabildik. Fakat bundan sonra bu h›zla
devam edemeyece¤iz, böyle bir yo¤un-
lu¤u bir daha yaratamay›z. Bu yo¤unluk
sektörü yaklafl›k 5 sene götürecek. Ama
ondan sonras›ndaki yavafllamay› bugün-
den dikkate alman›z laz›m.
‹hracat uzun soluklu bir süreç. Hiç bir
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ihracat projesi yaklafl›k 5 seneden önce
kolay kolay üretim sürecine gelmez.
Bugün çal›flmaya bafllasan›z, 3-4 sene
sonra kontrat› imzalasan›z ne ala, aka-
binde de birkaç sene sonra üretime
bafllayabilirsiniz. Bu noktada sektöre bir
erken uyar› yapmaya çal›fl›yoruz.
‹srail’in, y›lda 6 milyar dolar›n üzerinde
savunma ihracat› gerçeklefltirebildi¤i
göz önüne al›nd›¤›nda; ülkemizin de
önemli bir ihracat potansiyeli oldu¤unu
görüyoruz. ‹hracat›n ve ihracat destek
sürecinin gelifltirilmesi amac›yla gerek-
li tedbirleri sürece dahil tüm taraflar
olarak almal›y›z.
Di¤er taraftan son dönemde sektörü-
müzün kaydetti¤i geliflim ve bu sayede
TSK envanterine giren çok say›da yerli
ve özgün ürünün desteklenebilirli¤i ko-
nusu önümüzdeki dönemde çözüm bek-
leyen bir alan olacak. Yurt içinde tasar-
lanan bu ürünlerin, ürünlerin gelifltirici-
si olan firmalar taraf›ndan desteklen-
mesi ve modernizasyonlar›n›n gerçek-
lefltirilmesi firmalar›m›z›n sürdürülebi-
lirli¤i için hayati önem tafl›yan üçüncü
alan. Bu kapsamda Kas›m 2009’da dü-
zenledi¤imiz 1. Tedarik Lojisti¤i Konfe-
rans› ile de bu konunun tart›fl›lmas› ad›-
na bir platform oluflturulmas›n› sa¤lad›-
¤›m›z› düflünüyorum.

‹htiyaç Belirleme Süreçlerine
Kat›l›m Artacak
MSI Dergisi: Bir Türk firmas›n›n 

ürününü ihraç edebilmesi için TSK’n›n

kullan›m›na vermifl olmas› çok büyük bir

referans. Firmalar yeni ürünler ortaya

ç›kartsalar da bir iç talep yarat›lmad›¤›

sürece, bu ürünlerin ihraç edilmesi biraz

zor görünüyor. Bu paralelde, bundan

sonraki süreçte yeni projelerin ortaya

konmas›yla ilgili SSM’nin çal›flmalar›

hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

Murad BAYAR: Bu konuda iyi bir çal›fl-
ma içinde oldu¤umuzu düflünüyorum.
Bir süreç olarak ele al›rsak eskiden biz
flöyle çal›fl›rd›k: ‹htiyac›n belirlenmesi,
tedarik ve üretim. Burada da bir ifl bölü-
mü vard›: ‹htiyaç k›sm› TSK’ya, tedarik
k›sm› SSM’ye, üretim de sanayiye b›ra-
k›lm›flt›. Fakat asl›nda ortada 3 tane de-
¤il 1 tane ifl var: ‹htiyac›n karfl›lanmas›.
Bu süreçleri kopuk kopuk iflletti¤inizde,
hatalar oluflabiliyor. Projelerdeki gecik-
meleri analiz edecek olursan›z bunu gö-
rebilirsiniz. ‹htiyaç belirlenirken TSK
kendi içine kapal› olarak çal›fl›rsa, bu
sürece dahil olmad›¤›m›zda tedarikte
s›k›nt› çekilebiliyor, biz bunu sanayiye
aktard›¤›m›zda da sanayi üretmekte s›-

k›nt› çekebiliyor. Asl›nda bu bilginin ge-
riye do¤ru beslenmesi gerekiyor. Bizim
bir tedariki yaparken sanayinin duru-
munu, projede nerelerde s›k›nt› ç›kabi-
lece¤ini, teknolojinin ne seviyede oldu-
¤unu bilmemiz gerekiyor. ‹htiyaç maka-
m›n›n da ihtiyac› tan›mlarken bu bilgile-
re sahip olmas› gerekiyor. Paralel iler-
lemesi gereken bu süreçler aras›nda bir
entegrasyon sa¤lanmal› ve buraya do¤-
ru gidiyoruz.
Silahl› Kuvvetlerin ana ihtiyaç belirleme
süreci olan Planlama, Programlama ve
Bütçeleme Sistemi (PPBS) sürecine fizi-
bilite çal›flmalar› yaparak katk›da bu-
lunmaya bafllad›k. TSK ortaya yeni bir
ihtiyaç koymaya bafllad›¤›nda bizden fi-
zibilite istiyor. Dikkat edin, henüz daha
bizim projemiz de¤il, bütçesi yok, teda-
rik projesi de de¤il, daha düflünce afla-
mas›nda... Biz daha bu noktada fizibilite
çal›flmalar›na bafll›yoruz.
Bunun faydas› ne? Kullan›c› bizdeki ve
sanayideki birikimi SSM üzerinden al›-
yor. Bize faydas› ne? Projeyi ö¤renmeye
bafll›yoruz, daha bizim için saat iflleme-
ye bafllamadan sürece dahil oluyoruz.
Konuya hakimiyetimizi de artt›r›yoruz.
Gelece¤e dönük planlama nas›l olacak?
PPBS süreci eskiden 2 seneydi, 3’e ç›-
kart›ld›. Art›k iflin planlama safhas›na
daha fazla yat›r›m yap›l›yor flimdi. Eski
sistemimiz haz›r bir ürünün al›m›na da-
yal›yd›. O yüzden süreler k›sa tutulmaya
çal›fl›l›yordu. ‹htiyaç belirlendikten son-
ra 3-4 sene içerisinde bu ifl bitmifl olu-
yor, tedarik yap›l›p sistem kuvvetin kul-
lan›m›na veriliyordu. Ancak bugün ken-
di sistemlerimizi tasarlay›p üretelim di-
yoruz ve bu art›k mümkün de¤il. Süreç-
lerin daha uzun olmas› gerekiyor. Asl›n-
da bu da çok zor bir fley de¤il. 
Her bir savunma sisteminin ömrü bel-
li. Örne¤in Hava Kuvvetleri Komutanl›-
¤›n›n T-38’lerini ele alacak olursak;
kaç saat uçaca¤› belli, bu uçakla y›lda
ortalama kaç saat uçaca¤›n›z belli,
böldü¤ünüzde de ömrü ç›k›yor ortaya.
Bu durumda uça¤›n ne zaman moder-
nize edilmesi gerekti¤i de ç›k›yor orta-
ya. Bu flekilde bakacak olursak Türk
Hava Kuvvetlerinin ne zaman ileri jet
e¤itim uça¤›na ihtiyac› olaca¤› bugün-
den belli mesela. Bunun için bekleme-
mize gerek yok.
Eski sistem böyle çal›flm›yordu. Uça¤›n
ömrü bitene kadar bir ihtiyaç talebi ya-
ratm›yordu. Ömrünün bitmesine 2 sene
kala ihtiyaç talebini yarat›yor, ondan
sonra tek yapabilece¤imiz dünyada ha-
z›r bir sistemi almaya çal›flmak kal›yor.
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Ama bugün bütün sistemlerimiz için 10
sene sonras›n› görebiliyoruz. Çünkü
ömrü belli. O zaman bu planlamay› uzun
vadede yap›p, gelifltirme projelerine im-
kân sa¤layacak flekilde çal›flmalara
bafllay›p bir sonraki safhay› tan›mlama-
ya bafll›yorsunuz. Bu safha yeni bir ürün
de olabilir, mevcut ürünün modernizas-
yonu da olabilir. Bu çerçevede önümüz-
deki dönemin bu flekilde planlanaca¤›n›
görüyorum. Yeni süreç bunu haz›rlad›.
Bu da sanayiye daha uzun vadeli bakma
imkân› verecek.

MSI Dergisi: Bu sürece örnek 

gösterebilece¤imiz hangi projeler var?

Murad BAYAR: Örnek çal›flmalar›m›z var
asl›nda: ‹HA projeleri mesela. ‹HA’lara
iliflkin önümüzdeki 25 y›l›n yol haritas›n›
oluflturduk. Hangi proje hangi projeyi ta-
kip edecek belli. Hatta yak›nda bir çal›fl-
tay yap›p çal›flmalar›m›z› sunaca¤›z.

MSI Dergisi: Stratejik planda yap›lan 

bir di¤er de¤ifliklik de sektörde 

uzmanlaflman›n teflviki ve firmalar›m›z›n

uluslararas› tedarik zincirlerinde 

yer alabilmesi için stratejik ifl birlikleri

gelifltirilmesine yönelik. Hatta “Sanayi

networkleri kapsam›nda 2011 y›l›na 

kadar en az 3 MoU ve/veya Stratejik

‹fl Birli¤i Anlaflmas› imzalanmas› 

öngörülmüfltür” fleklinde bir performans

hedefi de belirlediniz. Bu noktada flunu

sormak istiyoruz: Geçmiflte pek çok ifl

birli¤i anlaflmas› imzaland›¤›na tan›kl›k

ettik, ancak baz›lar› imza aflamas›nda

kald› ve herhangi bir sonuca ulafl›lmad›.

Yap›lacak anlaflmalar›n kâ¤›t üzerinde

kalmamas› için ne gibi tedbirler almay›

düflünüyorsunuz?

Murad BAYAR: ‹hracat ve uluslararas› ifl
birli¤inin sektörümüzün sa¤l›kl› geliflimi
ve sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan kritik
önemde oldu¤unu daha önce de vurgula-
m›flt›m. Burada destek, teflvik ve ortam
oluflturma fonksiyonlar›n› SSM olarak biz
üstleniyoruz. ‹fl gelifltirme ve icra sorum-
lulu¤u da sanayimize düflen bir görev.
Geçmifl performans›m›za bakt›¤›m›zda,
ihracat›m›z›n; geliflmekte olan ülkelere
platform baz›nda; geliflmifl ülkelere, da-
ha do¤rusu savunma sektörünün büyük
uluslararas› oyuncular›na parça baz›nda
sat›fllardan olufltu¤unu görüyoruz. Her
iki grup da sanayimiz için önemlidir. Bü-
yük uluslararas› firmalara altyüklenicilik
sözleflmeleri yapabilmek için offset kal-
d›rac›n› kullanabiliyoruz. Ancak söz ko-
nusu firmalarla gelifltirilecek ifl birlikle-
rinin, onlar›n tedarik zincirlerine dahil ol-

mak flekline dönüfltürülmesini istiyoruz.
Uluslararas› tedarik zincirlerinde yer
alabilmek için gerekli çabay› sergilemek
de yine sanayimize düflen bir görev.

MSI Dergisi: ‹hracata iliflkin finansman 

kolayl›¤› konusunda da firmalar›n sizden

beklentileri var. Bu konuda son durum nedir?

Murad BAYAR: Konu flurada t›kan›yor:
Müflteri ülkenin riskini kim alacak? Bu-
rada bankalar yoluyla bunu yapman›z
laz›m. Bankalar bu krediyi veriyorlar.
Ama bu krediyi herkes istemiyor asl›n-
da. ‹hracat yapabilece¤imiz ülkelerin
ço¤unun böyle kredilere ihtiyac› yok.
Kredi isteyenler, güvenilirli¤i düflük
olan ülkeler. Dolay›s›yla ülke riski var.
Bankalar da bu riski kim alacak diyor.
Biz alamay›z diyorlar. Firmalar da ala-
m›yor, ancak devletler alabilir bunu.
Örne¤in Almanya ile denizalt› projesi yü-
rütüyoruz. Almanlar bir kredi paketi öne-
riyorlar. Bankalardan öneriyorlar. Ama o
bankalar›n verdi¤i kredi paketinin arka-
s›nda Alman devletinin sigortas› var. Yani
devlet, Türkiye ödeyemezse ben öderim
diyor. O zaman da sanki Almanya’ya borç
veriyormufl gibi düflük faiz oranlar›yla
kredi verebiliyorlar. fiimdi ayn› flekilde
bizim bankalar›m›z da bizden daha düflük
kredi notu olan bir ülkeye bu krediyi ve-
rince, arkas›nda devlet garantisi vermez-
seniz çok yüksek bir faiz ortaya ç›k›yor.
Bu durumda da projenin fizibilitesi kal-
m›yor. Türkiye hazine garantisi verirse
çok daha makul bir faizle kredi verilebili-
yor. Çözülmesi gereken konu o. Bence
bu kredi konusu çok da hayati bir durum
de¤il. Az önce de söyledi¤im gibi bizim
ihracat yapmay› hedefledi¤imiz ülkelerin
maddi durumlar› kötü de¤il.

MSI Dergisi: Söz Yeni Tip Denizalt›

projesinden aç›lm›flken oradaki, biraz

s›k›nt› yaflanan kredi süreciyle ilgili 

bir geliflme olup olmad›¤›n› 

söyleyebilir misiniz?

Murad BAYAR: Olumlu sinyaller var.
fiimdi oradaki model flöyle: Türkiye’de
hazine borçlanacak, Almanya’daki ban-
kalar konsorsiyumu kredi paketiyle ge-
liyor, bu paketin arkas›nda da Alman
hükümetinin garantisi var. Burada Hazi-
ne Müsteflarl›¤›m›z›n da sigorta, faiz se-
viyesi, kredinin maliyeti gibi beklentileri
var. Hazine Müsteflarl›¤› ile banka kon-
sorsiyumu aras›ndaki finansman pake-
tine iliflkin müzakerelerde olumlu bir
noktaya gelindi ve yaz›l› hale dönmesini
bekliyoruz. Ben ümitliyim, daha fazla
uzamayacakt›r. Kredi anlaflmas›n›n yü-
rürlü¤e girmesini müteakip de proje
takvimi bafllayacak.

MSI Dergisi: Milli Modern Piyade Tüfe¤i

projesi ne aflamada?

Murad BAYAR: Milli Modern Piyade Tü-
fe¤i projesinin Tasar›m ve Gelifltirme
Dönemi (Dönem-1) Sözleflmesini, 22
Ocak 2009 tarihinde, Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu ile imzalam›flt›k.
Avans ödemesinin yap›lmas›yla da 25
Mart 2009 tarihinde proje uygulama tak-
vimi bafllad›. Projede, Sistem ‹htiyaçlar›
Belirleme, Kavramsal Tasar›m, Sistem
Tasar›m› ve Ön Tasar›m aflamalar›n› ba-
flar›yla tamamlad›k. Hâlihaz›rda Kritik
Tasar›m aflamas› faaliyetleri devam edi-
yor. Mart ay› içerisinde de mühendislik
prototipleriyle at›fll› denemeler yap›ld›.
2010 y›l› içerisinde alt birimlerin geliflti-
rilmesi, tasar›m faaliyetlerinin bitirile-
rek prototiplerin üretiminin yap›lmas›n›
ve Ürün Kalifikasyonu aflamas›na bafl-
lanmas›n› öngörüyoruz.

MSI Dergisi: Altay projesine iliflkin son

durumu de¤erlendirir misiniz?

RÖPORTAJ

26

Military Science & Intelligence / MSI - May›s 2010 www.milscint.com

©
M

S
I

D
ergisi





Murad BAYAR: Altay projesinde, kendi-
ne özgü ve biraz da zorluklar› olan bir
kurgu var. Orada da bence en az›ndan
ilk aflama itibari ile proje ray›na giriyor.
Önümüzdeki süreçte baflka zorlu afla-
malar da olacak. Ama flu anda 1 seneyi
aflt›k. Ocak 2009’da sözleflme yürürlü¤e
girmiflti. fiu anda tank›n konfigürasyonu
oturuyor, tercihler yap›l›yor. Baz› tercih-
ler de tasar›m sürecini etkiliyor. Bu bir
optimizasyon süreci. Ama tank yavafl
yavafl oturmaya bafllad›. Birkaç ay önce
biraz daha s›k›nt›l› bir noktadayd›k.
Burada Kore Cumhuriyeti’ni bir bilgi ha-
vuzu gibi kullan›yoruz. Biz onlarla teknik
destek anlaflmas› yapt›k, lisans anlafl-
mas› ya da teknoloji transferi anlaflmas›
de¤il. Tank›n tasar›m›na teknik destek
al›yoruz. Burada baz› k›s›mlar daha ta-
n›ml›. Z›rh ve top mesela. Ama tank›
OTOKAR tasarl›yor, mevcut bir tasar›m›
alm›yoruz. K-2’yi alm›yoruz çünkü bizim
kriterlerimiz farkl›, bizim ihtiyaçlar›m›z›
karfl›lam›yor K-2. Kara Kuvvetlerinin ih-
tiyaçlar› farkl› ve bu do¤rultuda yeni bir
tasar›m yap›l›yor. Bu süreçte Kore’den
bekledi¤imiz bu sürece teknik dan›fl-
manl›k vermesi. Kendi projesindeki
dersleri buraya yans›tmas›. Ama kendi

projesindeki tasar›m› de¤il. Çünkü biz
baflka bir tank tasarl›yoruz. Orada yafla-
nan s›k›nt› bu. Dolay›s›yla iflin do¤as›n-
dan gelen bir zorlu¤u var. Belli aflama-
lardan geçece¤iz. Birinci aflama bu kon-
figürasyonun oturmas› ve belli bir opti-
mizasyon düzeyine gelmesi. Ben do¤ru
yolda oldu¤umuzu düflünüyorum.

Genel Maksatta Son Düzlük
MSI Dergisi: Genel Maksat Helikopter

Tedarik projesinde ne aflamaya geldik?

Karar aflamas›nda yaflanan gecikmelerin

nedenlerini ö¤renebilir miyiz? Bir de 

karar aflamas›ndaki gecikme bize 

zarar verecek mi?

Murad BAYAR: Burada da zor bir kurgu
yapmaya çal›fl›yoruz. Birincisi; birden
fazla kullan›c›m›z ve dolay›s›yla de¤iflik
konfigürasyonlar var ortada. Bunlar›n
hepsini bir projede birlefltiriyoruz. ‹kin-
cisi ise Türkiye’de çok iddial› bir modeli
oturtmaya çal›fl›yoruz. Üçüncü olarak da
sadece Türkiye’de üretimle s›n›rl› kal-

mak istemiyoruz, bölgeyi de kap-
sayacak bir model peflindeyiz.

Lojistik ve e¤itim unsur-

lar›n› da proje kapsam›nda de¤erlendi-
riyoruz. Biliyorsunuz yar›flan 2 aday›m›z
var, fakat ikisi birbirinin muadili de¤il.
Biri y›llard›r üretimde olan bildi¤imiz bir
helikopter, di¤eri yeni tasarlanan, yeni
uçmaya bafllayan bir helikopter. ‹flin
zorluklar› var. Ama bence orada da bel-
li bir olgunlaflma sürecine geldik. Bu y›-
l›n ilk yar›s›nda bu konuyu bir noktaya
getirece¤imizi düflünüyorum.

MSI Dergisi: ‹ki model üzerinden de 

karar ç›kabilir mi?

Murad BAYAR: Hay›r, birisini seçece¤iz.
Türkiye’nin bu kategorideki helikopter
ihtiyaçlar› için uzun vadeli bir çözüm
oluflturmaya çal›fl›yoruz. fiu andaki ihti-
yac›n ötesinde, say›s› 400’e ulaflabilecek
bir ihtiyac› karfl›layabilecek uzun vadeli
bir çözüm oluflturmay› düflünüyoruz.
Türkiye’nin bütün envanterini yenileye-
bilece¤imiz bir çözüm oluflturaca¤›z.
Ayr›ca bölgedeki ihtiyaçlara belli bir
miktarda cevap verecek bir çözüm. Me-
sela orada aviyonik konusunda çok ciddi
çal›fl›ld›. ASELSAN’›n ATAK’taki aviyonik
çözümü, her ikisi helikoptere de uygula-
nabilir hale geldi. Geçen yaza kadar
böyle de¤ildi. Her iki taraf›n kendi çö-
zümleri vard›. fiimdi ASELSAN’›n çözü-
münü kabul eder noktaya geldiler. Ge-
çen zaman lehimize iflledi.

MSI Dergisi: Savunma Sanayii Destekleme

Fonu (SSDF)’nin mevcut durumuna 

iliflkin bilgi verir misiniz?

Murad BAYAR: Biliyorsunuz SSDF, 3238
say›l› Kanunun 12. maddesi ile TSK’n›n
modernizasyonunun sa¤lanmas› ve
Türkiye’de modern savunma sanayisi-
nin kurulmas› için gerekli kayna¤›n, ge-
nel bütçe d›fl›nda devaml› ve istikrarl›
bir flekilde temini amac›yla T.C. Merkez
Bankas› nezdinde ve Müsteflarl›k em-
rinde kuruldu. SSDF kaynaklar›n›, SS‹K
taraf›ndan al›nan kararlar çerçevesinde
Türk Silahl› Kuvvetlerinin modernizas-
yonu ve savunma sanayimizin gelifltiril-
mesi amac›yla kullan›yoruz.
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Genel Maksat yar›fl›na AW149
çözümüyle kat›lan AgustaWestland,
helikopterin ilk uçuflunu geçti¤imiz
aylarda yapm›flt›.

Sikorsky, Genel Maksat’ta, 
denenmifl S-70 temelli 

çözümüyle yafl›yor.





Fon kaynaklar›, 3238 say›l› Kanun çer-
çevesinde SS‹K karar›na istinaden, 
OYTEP (On Y›ll›k Temin / Tedarik Prog-
ram›) kapsam›nda harcan›yor. OYTEP,
belirlenen askeri stratejik hedefleri elde
etmek ve SHP (Stratejik Hedef Pla-
n›)’nda belirtilen kuvvet yap›s› ve güce
ulaflmak amac›yla, müteakip 10 y›l bo-
yunca mevcut kaynaklar›n belirtilen ön-
celik s›ras› çerçevesinde tedariklerinin
bir takvime ba¤land›¤›, kaynaklar›n arzu
edilen sistemler için tahsisini içeren bir
doküman. Ayr›ca, OYTEP’te planl› sana-
yileflme ve teknoloji kazan›m› sa¤lama-
s›na yönelik, modernizasyon hedefleri-
nin yan›nda teknoloji ve sanayileflme
hedefleri de bulunuyor. Bu yönüyle 
OYTEP, ayn› zamanda savunma sanayi-
miz için bir “yat›r›m program›”d›r.
Sistem veya yetenek olarak belirlenen
ihtiyaçlar; yap›lacak ön yap›labilirlik
etütleri ile do¤rulan›r, sistem çözümleri
ile ilgili maliyet etkinlik analizleri yap›l›r,
tedarik makam› belirlenir ve SHP olufl-
turulur. Yap›labilirlik etütleri ile sistemin
fayda-de¤er ve risk analizleri yap›l›r, gö-
rev ve harekât ihtiyac›n› karfl›layan siste-
min vazgeçilmez ve arzu edilen teknik
özellikleri nihai hale getirilir, sistemin
tedarik süresi, proje yönetim esas ve
usulleri ile projenin tedarik modeli belir-
lenir. Bunun sonucunda, mevcut kay-
naklar ile projelerin öncelikleri ve mali
boyutu da irdelenerek OYTEP haz›rlan›r.
2009 y›l› içinde SSM taraf›ndan yürütü-
len ve SSDF’den finanse edilen projeler
kapsam›nda, 1,461 milyar dolarl›k öde-
me yapt›k. Ayn› y›l içinde SSDF’de topla-
nan kayna¤›n tutar› ise 587 milyon dolar
oldu. Fon gider seviyesinin, önceki y›lla-
ra oranla, son 2 y›lda art›fl göstermesin-
de, 2008 y›l› içinde yürürlü¤e giren, fi-

nansal boyutu yüksek tedarik projeleri
etkili oldu. Ayr›ca, SSM taraf›ndan yürü-
tülen ve Milli Savunma Bakanl›¤› (MSB)
bütçesinden aktar›lan kaynakla karfl›la-
nan projelere iliflkin olarak da 2009 y›l›
içinde, yaklafl›k 300 milyon dolar ödeme
yap›ld›. MSB bütçesinden aktar›lan kay-
nak da 929 milyon dolar oldu.

MSI Dergisi: Stratejik planda, sektörde

sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas› ve 

verimlili¤in art›r›lmas›na yönelik, 

sektörde kifli bafl› cironun, 2011 y›l›nda

250.000 dolar olmas› yönünde bir 

performans hedefi koydunuz. 

Neden 250.000 dolar ve bu rakam

flu anda ne kadar?

Murad BAYAR: SaSaD’›n 2008 y›l› verile-
rinden hareketle, savunma sektörünün
önde gelen 21 firmas›nda kifli bafl› ciro-
nun, ortalama 216.000 dolar oldu¤unu
tespit etmifltik. 2011 y›l›na kadar ortala-
ma yüzde 5 verimlilik art›fl› öngörerek
bu hedefi belirledik. Geldi¤imiz nokta
itibar› ile Türk Savunma Sanayisi’nin ku-
rulufl dönemini tamamlad›¤›n› ve art›k
olgunluk dönemine geçifl emareleri ver-
di¤ini söyleyebilirim. Bugüne kadar ya-
p›lan çal›flmalarla oluflturdu¤umuz alt-
yap›n›n temellerinin sa¤lam olmas› çok
önemli. Aksi takdirde, sürdürülebilir ya-
p›da bir geliflmeyi tafl›yamaz ve kamu ve
sektör olarak üstlendi¤imiz sorumlulu-
¤un alt›nda zor duruma düflebiliriz. Bu
yüzden, sektörün verimlili¤i ve rasyonel
temellerde büyümesi önem kazan›yor.

Taktik ‹HA’da 
Altyap› Korundu
MSI Dergisi: Taktik ‹HA projesinde 

Kale-Baykar ortakl›¤› 2 sistem, 

Vestel Savunma da 1 sistemin üretimi

için görevlendirildi. Neden böyle bir 

karar al›nd›?

Murad BAYAR: Bu proje çerçevesinde
tedarik edilecek ‹HA’lar›n; 10 saat sürey-
le havada kalmas›, 18.000 feet irtifaya ve

150 km menzile ulaflmas› ve ayr›ca 35 kg
da faydal› yük tafl›yabilmesini istiyorduk.
Ocak ay›nda yap›lan toplant›da SS‹K,
2007 y›l›ndan itibaren, tamamen kendi
imkânlar›yla özgün Taktik ‹HA gelifltirme
faaliyetini yürüten ve baflar›yla sonuç-
land›ran Kale-Baykar ve Vestel Savun-
ma firmalar›yla iki ayr› tedarik projesinin
yürütülmesi fleklinde bir karar ald›. Bu
sayede, her iki firmam›z taraf›ndan ge-
lifltirilen farkl› yetenek alanlar›ndan da
yararlanma ve farkl› kullan›m konsept-
lerine sahip sistemleri tedarik edebilme
imkân›m›z oldu. Di¤er taraftan, bu kuru-
lufllarla yola devam edilmesi, yurt içinde
oluflturulan kritik altyap›n›n korunmas›-
n› da sa¤lam›fl oldu.

MSI Dergisi: Avrupa ile stratejik ‹HA için

bir ifl birli¤i öngörülüyordu. Bu konuda

bir geliflme var m›?

Murad BAYAR: Türk Silahl› Kuvvetleri-
nin ihtiyaçlar› do¤rultusunda, Almanya,
Fransa ve ‹spanya taraf›ndan “ortak ge-
lifltirme” yöntemiyle yürütülmekte olan,
A-UAV ya da di¤er ad›yla Talarion Prog-
ram›’na Türkiye’nin muhtemel kat›l›m›-
na yönelik olarak ilgili ülkeler ve yükle-
nici firma EADS nezdindeki faaliyetleri-
miz devam ediyor. Alman Savunma Ba-
kanl›¤› ve EADS üst düzey yetkilileriyle,
en son 30 Nisan-2 Mart 2010 tarihleri
aras›nda Almanya'da bir araya geldik.
De¤erlendirme çal›flmalar›m›z sürüyor.
Henüz kesin bir fley söylemek için erken.
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Kale-Baykar ortakl›¤›n›n Taktik ‹HA çözümü Çald›ran





MSI Dergisi: Alçak ve orta irtifa hava 

savunma füze sistemleri için rotam›z›

yerli çözümlere çevirdik, uzun 

menzilde ise yurt d›fl›ndan teklifler

al›nd›. Hava savunma projelerimizin 

son durumuna iliflkin genel bir 

de¤erlendirme yapar m›s›n›z?

Murad BAYAR: Son SS‹K toplant›s›nda
al›nan kararla; Alçak ‹rtifa Hava Savun-
ma Füze Sistemi ve Orta ‹rtifa Hava Sa-
vunma Füze Sistemi projeleri, gerek gö-
rülen alanlarda yurt d›fl›ndan teknik
destek de al›nmas› suretiyle, füze k›sm›
ROKETSAN alt yüklenicili¤inde olmak
üzere, ASELSAN ana yüklenicili¤inde ve
yurt içi gelifltirme yoluyla gerçeklefltiri-
lecek. Tasar›m ve Gelifltirme Dönemi
(Dönem-1)’e yönelik TÇD de Nisan ay›n-
da yay›mland›.
Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Sa-
vunma Sistemi Projesi kapsam›nda ise
teklif verme miad› olan 1 Mart itibariyle;

� ABD Hükümeti, Lockheed Martin /
ABD ve Raytheon / ABD,

� CPMIEC / Çin Halk Cumhuriyeti,
� Eurosam Konsorsiyumu, 
� Rosoboronexport / Rusya Federasyonu
olmak üzere teklifleri ald›k. Bu y›l içeri-
sinde teklif de¤erlendirme çal›flmalar›n›
tamamlamay› hedefliyoruz.

MSI Dergisi: Say›n Müsteflar›m, 

son olarak da A400M projesinde, 

Türkiye cephesinden son durumu 

sormak istiyoruz. Türkiye, projeye 

ne zaman ve daha ne kadar kaynak 

aktaracak?

Murad BAYAR: A400M program›nda,
ana yüklenici Airbus Military taraf›ndan
talep edilen ilave maliyet ve yeni takvim
talebinin de¤erlendirilmesi neticesinde,
kat›l›mc› ülkelerin mutabakat›yla 
OCCAR ile Airbus Military aras›nda
“Sözleflme De¤iflikli¤i Ana Alt Bafll›klar›

Doküman›” nihayetlendirildi. May›s ay›
içerisinde ilgili Sözleflme De¤iflikli¤i’nin
tamamlanmas› planlan›yor. Kat›l›mc›
ülkeler taraf›ndan projeye aktar›lmas›n-
da mutabakata var›lan 2 milyar avroluk
ilave kayna¤›n Türkiye pay›na düflen k›s-
m› ise 112 milyon avro. Söz konusu mik-
tar›n ödemesi, program plan›nda söz-
leflme müzakereleri çerçevesinde mu-
tab›k kal›nacak ödeme takvimi çerçeve-
sinde olacak.

MSI Dergisi: Peki A400M’nin ilk al›m 

maliyeti, son geliflmelerle birlikte 

ne kadar oldu?

Murad BAYAR: A400M birim uçak ilk
al›m maliyeti 2010 flartlar›yla, eskalas-
yon dahil, yaklafl›k 110 milyon avrodan,
son anlaflma çerçevesinde yaklafl›k 120
milyon avroya ç›kacak.

Söyleflimiz esnas›nda, gündemimizde
olan bir sonraki SS‹K toplant›s› hakk›n-
da da bilgi ald›¤›m›z Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar, en geç Hazi-
ran-Temmuz aylar› gibi yap›lmas› plan-
lanan toplant›n›n bafll›ca gündem mad-
desinin Genel Maksat Helikopter Teda-
rik projesi olaca¤›n› söyledi. Toplant›da
ayr›ca, Deniz Kuvvetlerimizin MoSHIP
ve RatSHIP projeleri, yerli tasar›m pro-
jeler haline getirilen alçak ve orta irtifa
hava savunma projeleri çerçevesinde
ASELSAN ve ROKETSAN’dan al›nacak
tekliflerin onaylanmas› ve Özel Mak-
satl› Taktik Tekerlekli Z›rhl› Araç proje-
sinin görüflülmesi de bekleniyor.
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S Talarion Program›’na Türkiye’nin muhtemel kat›l›m›yla ilgili görüflmeler sürüyor.

MSN1 (arkada) ve geçti¤imiz günlerde ilk uçuflunu yapan MSN2 (önde) numaral› 
ilk iki A400M nakliye uça¤›n›n deneme uçufllar› devam ediyor.
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V azifesi; bar›fl, gerginlik
ve kriz flartlar›nda, ku-
ruluflunda bulunan

muharip ve destek birlikleri-
ni, envanterindeki uçak ve
destek sistemlerine uygun
olarak en son taktik ve tekni-
¤e göre e¤itmek, harbe haz›r-
l›¤› idame ettirmek ve harekât
flartlar›nda ise kendisine veri-
len her çeflit hava savunma ve
av-bombard›man görevlerini
icra ederek harekât›n baflar›-
s›n› sa¤lamak olan 6’nc› Ana
Jet Üs Komutanl›¤›n›n tarih-
çesi ‹kinci Dünya Savafl› za-
manlar›na uzan›yor.
6’nc› Ana Jet Üs Komutanl›¤›-
n›n temelleri, 1943 y›l›nda
6’nc› Hava Av Taburu’nun ‹z-
mir Gaziemir’de kurulmas›yla
at›ld›. 1945 y›l›na kadar 2 bö-
lükten oluflan 6’nc› Hava Av
Taburu, ayn› y›l 2 adet av ta-
burundan oluflan 6’nc› Tayya-
re Alay› olarak yeniden teflki-
latland›r›ld›. Kurulufl tarihle-
rinde Hurricane (HAWK) ve
Spitfire uçaklar›yla görev ya-
pan 6’nc› Tayyare Alay›, Ban-
d›rma meydan›n›n konufllan-
maya uygun alt yap›ya kavufl-
mas›n› takiben, 6 y›l sonra,
1949’da Thunderbolt P-47D
uçaklar›yla Band›rma’ya
intikal etti ve
1949-1951
y›llar› ara-
s›nda Fethi Bey
Av Alay› ad›n› ald›.
1951 y›l›nda ise Ha-
va Kuvvetleri Komu-
tanl›¤›n›n üs ve filo ku-
rulufluna geçmesi ile
Band›rma’daki teflkilatlan-
ma 6’nc› Ana Jet Üs Komu-
tanl›¤› oldu.
Av-önleme ve av-
bombard›man filo-
lar›ndan oluflan
6’nc› Ana Jet Üs Ko-
mutanl›¤›n›n ilk jet
uça¤› Thunderjet 

(F-84G) ise 1952 y›l›nda en-
vantere girdi. 1959 y›l›nda da
Üs, F-84F Thunderflash
uçaklar› ile modernize edildi.
1965 y›l›ndan sonra ise
ABD’den getirilen F-5 
Freedom Fighter uçaklar›yla
uçmaya bafllayan 6’nc› Ana
Jet Üs Komutanl›¤›n›n pilot-
lar›, bu uçaklarla Atlantik
Okyanusu’nu geçen ilk pilot-
lar olarak da tarihe geçti. Yi-
ne ayn› uçaklarla 1966 y›l›nda
da ilk akrotim ekibi kuruldu.
1981’de sahneye ç›kan F-104

Starfighter uçaklar›, 
F-5’lerin yerini ala-

rak 1991 y›l›na
kadar hizmet

verdi. 1991’den sonra ise Ha-
va Kuvvetlerimizin bel kemi¤i
olan ve hâlihaz›rda harekât
ve e¤itim uçufllar›n›n icra
edildi¤i F-16 uçaklar›, filo ko-
mutanl›klar›n›n envanterine
girdi. 2003’te de arama kur-
tarma faaliyetlerinde kulla-
n›lmak üzere AS 532 Cougar
A/K helikopterleri, UH-1H
helikopterlerinin yerini ald›.

Teknolojik
Geliflmelerle 
Kabiliyetler de 
Art›yor
So¤uk Savafl sonras› dönem-
de de¤iflen tehdit alg›lamala-
r› paralelinde envanterdeki
sistemlerin yeni gereklere
göre modernize edilmesi ve
yeni nesil sistemlerin envan-
tere al›nmas› paralelinde,

6’nc› Ana Jet Üs Komutan-

l›¤›n›n yetenek ve kabiliyetle-
ri de gelifltirilmeye baflland›.
6’nc› Ana Jet Üs Komutanl›-
¤›n›n Av-Bombard›man Filo-
su olan 161’inci “Yarasa” Filo
Komutanl›¤›, 1994 y›l›nda ge-
ce alçak irtifada uçufl yapma
ve hedefi vurma imkân› sa¤-
layan LANTIRN kabiliyetini
kazand›r›lan ilk filo oldu.
161’inci Filo Komutanl›¤›’n›n
bir di¤er ilki ise 2004 y›l›nda
bafllat›lan gece görüfl gözlü-
¤ü e¤itimlerini baflar› ile ta-
mamlayarak gece görüfl göz-
lükleriyle uçan ilk jet filosu
olmas›.
Üssün Hava Savunma Filosu
olan 162’nci “Z›pk›n” Filo Ko-
mutanl›¤› ise icra etti¤i tüm
görevlerde sahip oldu¤u ha-
va-hava radarlar› ile hedefle-
ri, büyüklüklerine ba¤l› ola-
rak 40 ila 80 mil mesafeden
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Dünden Bugüne 
6’nc› Ana Jet 

Üs Komutanl›¤›
Genelkurmay ‹letiflim Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan, 

9 Nisan’da, Band›rma 6’nc› Ana Jet Üs Komutanl›¤›na

düzenlenen bas›n turunda, Hava Kuvvetlerimizin 

neredeyse tüm kabiliyetleri sergilenerek Hava Kuvvetleri

Komutanl›¤›na duyulan güven bir kez daha tazelendi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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izleyip gereken önleme tak-
tiklerini uygulayabilmekte ve
AIM-120 AMRAAM füzeleriy-
le hedeflerine 25 ila 30 mil
mesafelerden taarruz ede-
bilme kabiliyetine sahip.
Band›rma meydan›nda 24
saat esas›na göre milli ve
NATO olarak dönüflümlü fle-
kilde hava savunma nöbetle-
rini icra eden 162’nci Filo Ko-
mutanl›¤›, 161’inci Filo Ko-
mutanl›¤› ile beraber milli ve
NATO tatbikatlar›na kat›lma-
n›n yan› s›ra gece ve gündüz,
her hava flart›nda harbe ha-
z›rl›k e¤itimlerini sürdürme-
ye, ulusal ve uluslararas› icra
edilen Anadolu Kartal› e¤i-
timlerine ifltirak etmeye,

deniz ve hava-hava at›fllar›
yapmaya ve havada yak›t ik-
mali e¤itimi yapmaya devam
ediyor. Arama Kurtarma Ko-
mutanl›¤› ise harbe haz›rl›k
e¤itimlerinin yan› s›ra her an,
her türlü kaza ve do¤al afet
olay›nda yard›m faaliyetleri
için haz›r bekliyor.

Tatbikatlar 
Baflar›yla ‹cra Edildi
Yüksek vazife bilinci, birlik,
beraberlik ve ekip anlay›fl›
içerisinde, mevcut imkân ve
kabiliyetleri ile kendisine ve-
rilecek her türlü görevi en
etkin flekilde yerine getirme-
ye çal›flan ve amac› daha iyi-

ye ulaflabil-
mek olan

6’nc› Ana Jet Üs
Komutanl›¤›n-
daki bas›n turu,

Ankara Etimes-
gut’tan kalkan 

C-130 uça¤› ile 
bas›n mensuplar›n›n 
Band›rma meydan›na

gelmesiyle bafllad›.
Üs hakk›nda bilgilendirme

brifinginin ard›ndan, bas›n
mensuplar› iki gruba ayr›la-
rak toplu kalk›fllar› izlemek

üzere uçufl kulesi ve pist ba-
fl›na do¤ru hareket edildi.
Toplu kalk›fl emri alarak han-
garlar›ndan ç›kan 16 adet 
F-16’n›n arka arkaya çok seri
bir flekilde ve çok k›sa bir sü-
re içerisinde kalk›fllar›n› ta-
mamlamas›n›n ard›ndan, ilk
sorti görevlerinden dönen
uçaklar›n ikinci sorti görevle-
ri için yeniden haz›rlanmas›
ve mühimmat yüklenmesi
gerçeklefltirildi. Uçaklara
standart olarak; top mühim-
mat› ve karfl› tedbir (chaff /
flare) mühimmat› ile 2’fler
adet orta menzilli AIM-120 ve
k›sa menzilli AIM-9X havadan
havaya füzeleriyle birlikte, yer
taarruzlar›nda kullan›lmak
üzere de GBU-10, AGM-65G,
MK 82 ve GBU-31 JDAM gibi
hava yer mühimmatlar› da
yüklendi. Mühimmat yükleme
iflleminin sona ermesini taki-
ben, GBU-10 bombalar›na

lazer güdüm kiti tak›ld›.

6’nc› Ana Jet Üs
Komutanl›¤›n›n icra etti¤i bir
di¤er önemli faaliyet olan Ha-
va Savunmas› kapsam›nda da
çeflitli tatbikatlar yap›ld›. Ha-
va savunma nöbetçilerinin ve
hakiki mühimmat yüklü
uçaklar›n bulundu¤u Alarm
Reaksiyon Nöbet bölgesine
hareket edilerek, 2 adet 
F-16’n›n alarm reaksiyon kal-
k›fllar› izlendi. Akabinde Türk
Hava Kuvvetleri F-16 uçaklar›
taraf›ndan kullan›lan hava-
hava ve hava-yer mühimmat-
lar›n›n sergisi gezildi. 6’nc›
Ana Jet Üs Harekât Komutan›

taraf›ndan sergide bulunan
mühimmatlar hakk›nda bilgi
verilmesinin ard›ndan, mey-
dan taarruzu tatbikat›n›n izle-
nece¤i uçaksavar mevzisine
hareket edildi. Yak›n hava sa-
vunmas› maksad›yla kullan›-
lan silah sistemlerinin de ser-
gilendi¤i tatbikat alan›nda ay-
r›ca, Rapier füzesi ve Oerlikon
namlulu uçaksavar sistemi
hakk›nda bilgiler verildi. Ta-
arruz ve hava savunma kabili-
yetlerini de sergileyen 6’nc›
Ana Jet Üs Komutanl›¤›n›n,
temsili düflman uça¤› olarak
görev yapan F-4 ve F-16’lar›-
na karfl› uçaksavar üniteleri-
nin verece¤i reaksiyonlar›n
da gösterilmesinin ard›ndan,
son olarak arama kurtarma
tatbikat› gerçeklefltirildi. Pa-
raflüt ile atlayan bir pilotun,
AS 532 Cougar helikopteri ile
bölgeye intikal eden arama
kurtarma personeli taraf›n-
dan ilk müdahalesinin yap›l-

mas› ve pilotun heli-

koptere al›narak gü-
venli bölgeye ulaflt›r›lmas›

senaryolar› icra edildi.
Genelkurmay Baflkan› Orge-
neral ‹lker Baflbu¤ ve kuvvet
komutanlar›n›n da kat›larak
denetlemelerde bulundu¤u
bas›n turu, görevden dönen
uçaklar›n inifllerini gerçek-
lefltirmesinin ard›ndan sona
erdi. Bas›n turu sonunda dü-
zenlenen kokteyl esnas›nda
görevden dönen pilotlardan
bilgi alan Genelkurmay Bafl-
kan› Orgeneral Baflbu¤, Türk
halk›n›n Türk Silahl› Kuvvet-
lerine olan güveninin tam ol-
du¤u ve icra edilen tüm tatbi-
katlarla güven tazelendi¤i
vurgulad›.
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Solda Rapier hava savunma füzeleri, üstte ise Genelkurmay Baflkan› Orgeneral 
‹lker Baflbu¤ lazer güdüm kiti tak›lmas› ifllemini izlerken görülüyor.



DEARSAN Tersanesi’nin
Tuzla’daki tesislerinde
gerçeklefltirilen töre-

ne; Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, Milli Savunma Ba-
kan› Vecdi Gönül, Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m, Deniz
Kuvvetleri Komutan› Orami-
ral Eflref U¤ur Yi¤it, 1. Ordu
Komutan› Orgeneral Hasan
I¤s›z, Savunma Sanayii Müs-
teflar› Murad Bayar’›n yan› s›-
ra Genelkurmay Baflkanl›¤›,
Dz.K.K.l›¤› ve projede görev
alan alt yüklenici firmalar›n
temsilcileri kat›ld›. Sayg› du-
ruflu ve ‹stiklal Marfl›’n›n
okunmas›n›n ard›ndan yap›-
lan konuflmalarla bafllayan
tören, 1 numaral› YTKB’nin
inifle haz›r raporunun veril-
mesi ve akabinde 1 numaral›
YTKB’nin Bayan Yi¤it taraf›n-
dan denize indirilmesi ve yü-
zer havuzun alargaya çekil-
mesiyle devam etti.

Özel Sektörde 
‹nfla Edilen 
‹lk Muharip Gemi
‹lk konuflmac› olarak kürsü-
ye ç›kan DEARSAN Yönetim
Kurulu Baflkan› Baki Gök-
bayrak, birçok konuda ilklere
ulafl›lmas› için gösterilen ka-
rarl›l›¤›n ürünlerinden birisi
olan YTKB projesinde, sab›r
ve inançla yap›lan çal›flmalar
sayesinde bugünlere gelindi-
¤ini söyledi. Bir harp gemisi-
nin; at›k sisteminden at›fl
kontrol sistemine kadar bir-
çok alt sistemi içerisinde bu-
lunduran, bu sistemlerin
uyumlu olarak en etkin kul-
lan›m›n› öngören, üstün tek-
noloji gerektiren karmafl›k
bir ürün oldu¤una dikkat çe-
ken Gökbayrak, harp gemisi
inflas›n›n yüksek askeri ve ti-
cari standartlar, zor test ve
tecrübeler, kapsaml› dokü-
mantasyon, uygun kalite yö-
netim sistemi, lojistik faktör-
ler gibi köklü bilgi birikimi
gerektiren birçok uzmanl›k
alan›n› kapsad›¤›n›n alt›n›
çizdi. “Böyle kapsaml› bir
projede ana yüklenici olma-
n›n gururunu ve bunun da
a¤›r sorumlulu¤unu daima
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Avc› Botu 
Mavi Sularla 

Bulufltu
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’n›n ihtiyaçlar›

do¤rultusunda bafllat›lan Yeni Tip Karakol Botu (YTKB)

Tedarik Projesi’nin ilk gemisi olan P1200 borda numaral›

Avc› Botu-200 (AB-200) 9 Nisan’da düzenlenen törenle

denize indirildi. Bo¤azlarda, üs, liman yaklaflma sular› 

ve sahillere yak›n bölgelerde keflif, gözetleme, 

karakol ve denizalt› savunma harbi (DSH) görev 

fonksiyonlar›n› karfl›layacak 

ve ayr›ca, üs, liman 

savunma görev fonksiyonuna da

katk› sa¤layacak 16 adet 

botun tedarikine yönelik 

projenin sözleflmesi, 

23 A¤ustos 2007’de 

Savunma Sanayii 

Müsteflarl›¤› (SSM) 

ve DEARSAN A.fi. 

firmas› aras›nda 

imzalanm›flt›.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Burak ÇINAR / b.cinar@savunmahaber.com©
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YTKB Teknik Özellikler

Boy: 56,90 m

Genifllik: 8,90 m

Tonaj: 395 ton  (Tam Yük)

Su Çekimi: 2,65 m  (Tam Yük)

Sürat: 25 knot

Personel: 32 kifli

Silahlar: 40 mm çift namlulu top, 2 adet 12,7 mm a¤›r makineli tüfek, 

su bombas›, denizalt› savunma harbi roket at›c›s›

Ülkemizde, özel sektörde 
infla edilen ilk muharip gemi
olma özelli¤ini tafl›yan YTKB’nin
infla süreci planland›¤› gibi 
ilerliyor. SS‹K karar›n›n ard›ndan
2 sene içerisinde sözleflmesi
imzalanan projede, ilk kayna¤›n
at›lmas›n›n üzerinden 
2 sene bile geçmeden ilk bot
denize indirildi.



hissettik ve hissediyoruz”
fleklinde sözlerini sürdüren
Gökbayrak, “Gemimizin k›sa
süre içerisinde, özellikle Or-
ta Do¤u ülkelerine ihraç edi-
lece¤ini umut etmekte ve de-
¤erlendirmekteyiz” diyerek,
YTKB’nin ihracat baflar›lar›-
na imza atmas›n›n yak›n ol-
du¤u sinyalini verdi. Bu nok-
tada Gökbayrak’›n öne ç›kar-
d›¤› bir konu da harp gemisi
ihracat›n›n bir devlet yaklafl›-
m› olarak ele al›nmas› ge-
reklili¤i oldu. Gökbayrak,
özel sektörde infla edilen ilk
muharip gemi olma özelli¤i
tafl›yan YTKB’yi Türk özel
sektörüne güvenerek ema-
net etme kararl›l›¤›n› göste-
ren ve projenin her aflama-
s›nda destek ve yönlendir-
melerini esirgemeyen her-
kese teflekkür ederek kürsü-
yü Savunma Sanayii Müste-
flar› Murad Bayar’a b›rakt›.
Öncelikle, SSM’nin askeri ih-
tiyaçlar›m›z›n h›zla geliflen
gemi infla sanayimizin kabili-
yetleri ile karfl›lanmas›na yö-
nelik faaliyetlerine de¤inen
Bayar, fiubat 2008’de ger-
çeklefltirilen “Askeri Gemi
Projelerine Sanayinin Enteg-
rasyonu” çal›fltay› ve akabin-
de de geçti¤imiz y›l yay›nla-
nan sektörel strateji dokü-
man› ile çal›flmalar›n somut
bir çerçeveye oturtuldu¤unu
söyledi. “Bu kapsamda he-
defimiz; rekabet flartlar› al-
t›nda belirlenen belli say›da
özel sektör tersanemizde as-
keri gemi infla kabiliyetleri-
nin geliflmesini ve bu tersa-

nelerimiz için kabiliyetlerini
yaflatacak projelerin devam-
l›l›¤›n› sa¤lamakt›r.” diyen
Bayar, askeri geminin tasa-
r›m ve inflas›n›n, muadil bü-
yüklükte bir gemiye göre
yaklafl›k 10 misli daha kar-
mafl›k oldu¤unu ve geminin
askeri harekât aç›s›ndan
önem tafl›yan sürati, menzili,
deniz durumu özelikleri,
elektromanyetik ve akustik
izi, sensör ve silahlar›n›n
performans›, komuta kontrol
sisteminin etkinli¤i gibi bir-
çok sistemin optimizasyonu-
nu gerektirdi¤ini belirtti.

Bayar’dan 
DEARSAN’a Övgü
‹lk defa askeri gemi infla pro-
jelerinde yer alan tersanele-
rimizin, bu projeler kapsa-
m›nda çok yo¤un bir yat›r›m
ve kabiliyet birikimi sürecine
girdiklerine dikkat çeken Ba-

yar, DEARSAN Tersanesi’nin,
bu çapta bir askeri geminin
inflas›nda bütün gerekleri
zaman›nda yerine getirerek
sözleflmeyi baflar›yla bugün-
lere tafl›d›¤›n›n alt›n› çizerek
tersane yönetimini ve çal›-
flanlar›n› kutlad›.
Bayar’›n konuflmas›nda de-
¤indi¤i bir di¤er konu da as-
keri gemi infla projelerinde
yayg›n bir yan sanayi kat›l›-
m›n›n sa¤lanmas› oldu.
M‹LGEM projesinde 60’a ya-
k›n ve bu projede de 55 yerli
alt yüklenicinin görev ald›¤›-
na dikkat çeken Bayar, bu
çal›flmalar sayesinde, alt
yüklenicilerimizin teknolojik
seviyelerinin ve kalite stan-
dartlar›n›n çok üst düzeye
çekildi¤ini vurgulad›. Bu du-
rumun sivil alanda da flirket-
lerimizin rekabetçi olmalar›-
n› sa¤lad›¤› da Bayar’›n ko-
nuflmas›nda öne ç›kan bir di-

¤er nokta oldu. Gökbayrak
gibi gündemine YTKB’nin ih-
racat›n› alan Bayar, henüz bu
projenin teslimatlar› bile ta-
mamlanmadan, dost ülkele-
rin deniz kuvvetlerine bu ge-
mileri ihraç etme flans›m›z
oldu¤unu söyledi.
Bayar’›n ard›ndan söz alan
Deniz Kuvvetleri Komutan›
Oramiral Eflref U¤ur Yi¤it,
gelece¤in güvenlik boyutu-
nun ülkemiz co¤rafyas›nda
flekillenmeye bafllad›¤› gü-
nümüz flartlar›nda, Türki-
ye’nin jeostratejik konumu ve
jeopolitik durumunun çok
daha önemli hale geldi¤ini
söyleyerek konuflmas›na
bafllad›. So¤uk Savafl sonra-
s›nda bir jeopolitik merkez
haline gelen ve bugün enerji
havzas› olan Avrasya’dan Ba-
t›’ya uzanan deniz ulaflt›rma
yollar›n›n yetki ve ilgi alanla-
r›m›zdan geçti¤ini hat›rlatan
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E¤itim faaliyetleri ile fiili 
at›fllar› da kapsayan liman 
ve seyir testlerinin ard›ndan, 
ilk botun, Aral›k ay›nda geçici 
tesliminin yap›lmas› öngörülüyor.



Oramiral Yi¤it, flartlar›n,
Dz.K.K.l›¤›na, bu hassas ve
hayati alanlarda menfaatleri-
mizin korunmas›na yönelik
güçlü bir deniz kuvvetine sa-
hip olmay› ve bu kuvveti etkin
bir flekilde idame etme ge-
reklili¤ini dikte ettirdi¤ini be-
lirtti. Bugün Türk Deniz Kuv-
vetlerinin mevcut imkân ve
kabiliyetleri ile kendisine ve-
rilecek her türlü vazifeyi yeri-
ne getirmeye haz›r oldu¤u-
nun alt›n› çizen Oramiral Yi¤it
sözlerine flöyle devam etti:
“Ancak yeni güvenlik orta-
m›n›n ihtiyaçlar› ve teknolo-
jilerdeki geliflmeye paralel
olarak eriflilen bu üstün se-
viyenin muhafazas› ve gelifl-
tirilmesi maksad› ile moder-
nizasyon ve ça¤dafl harp si-
lah ve araçlar›n›n teminine
iliflkin projelerin aksat›lma-
dan gerçeklefltirilmesi ha-
yati önem arz etmektedir.
Gerek ulusal ve gerekse
uluslararas› sorumluluk ve
yükümlülüklerimizi mü-
kemmel olarak yerine getir-
meye muktedir, güç aktar›m
kabiliyetine haiz bir deniz
kuvveti, Türkiye’nin, gele-
cekte, denizlerdeki egemen-
li¤inin ve ç›karlar›n›n en
önemli garantörü ve koru-
yucusu olmaya devam ede-
cektir”.

Oramiral Yi¤it’ten
Yerlileflme Vurgusu
Oramiral Yi¤it’in dikkat çekti-
¤i bir di¤er husus da savun-
ma alan›nda yerlileflme oldu.
Komutan›m›z, yak›n geçmifli-

mizden örnekler üzerinde
durarak sözlerini sürdürdü:
“Ancak hepimiz biliyoruz ki
bir ülkenin gerçek savunma
gücü, parayla sat›n al›nm›fl
silahlara de¤il, bilim ve tek-
noloji ile bütünleflmifl ulusal
üretim kapasitesine dayan›r.
K›br›s Bar›fl Harekât›’n›n ar-
d›ndan maruz kald›¤›m›z
ambargo, yurt d›fl›na ba¤›ml›
bir harp sanayisinin, ülkenin
bekas› için ne kadar a¤›r so-
nuçlar do¤urabilece¤ini, biz-
lere yaflayarak ö¤retmifltir.
Bu ac› tecrübe ile o dönem-
lerden itibaren, Türk Silahl›
Kuvvetleri çap›nda bafllat›lan
yerlilefltirme çabalar› para-
lelinde, Dz.K.K.l›¤› olarak her
geçen y›l savunma sanayisin-
de ulusal pay›m›z› artt›racak
ciddi ve önemli ad›mlar att›k.
Son dönemlerde ise memnu-
niyetle ifade etmeliyim ki bu
yöndeki alt yap›m›z› gelifltire-
rek çal›flmalar›m›za kurum-
sal bir boyut kazand›rd›k.
Yerlilefltirme çal›flmalar›n›n
parasal tasarrufunun yan› s›-
ra yaratt›¤› istihdam olanak-
lar› ile milli ekonomi için ila-
ve bir katma de¤er yaratt›¤›
da malumlar›n›zd›r. Türk
ulusu ülke savunmas›n›n, ül-
ke ba¤›ms›zl›k ve onurunun
parasal karfl›l›¤› olamayaca-
¤›n› çok iyi kavram›flt›r. Art›k,
kalplerdeki cesaret yan›nda
beyinlerdeki bilim ve tekno-
loji gücü harpleri önlemeye
yönelik cayd›r›c›l›k sa¤la-
makta veya diplomasideki
mücadelemize ayr› bir boyut
ve anlam kazand›rmaktad›r.

K›yas›ya rekabetin ac›mas›z-
ca hüküm sürdü¤ü günümüz
koflullar›nda, yepyeni bir viz-
yonla at›l›mc› ve giriflimci ru-
humuzu daima ön planda
tutmak, mevcut alt yap›m›z›
savunma sanayisinin ihtiyaç-
lar›na yönelik olarak gelifltir-
mek büyük önem ve öncelik
arz etmektedir”.

Türk Deniz Gücü 
21. Yüzy›la
Haz›rlan›yor
Konuflmas›nda, Dz.K.K.l›¤›-
n›n, yüce önder Atatürk’ün
iflaret etti¤i vizyona örnek
olarak savunma sanayimizin
gelifltirilmesine daima ön-
cülük etti¤ini söyleyen Ora-
miral Yi¤it, 1960’l› y›llara ka-
dar büyük onar›mlar için ge-
milerimizi yurt d›fl›na gön-
derdi¤imizi, 70’li y›llar›n ba-
fl›ndan itibaren ise kendi ge-
milerini infla eder duruma
geldi¤imizi anlatt›. 80’li y›l-
lardan itibaren askeri tersa-
nelerimizde bafllayan gemi
infla projeleri kapsam›nda,
sahil güvenlik botu, ç›karma
araç ve gemileri, çeflitli to-
najlarda lojistik destek ge-
mileri, yüzer havuzlar ve kü-
çük deniz araçlar› gibi top-
lam 747 adet yüzer unsurun
tamamen kendi mühendis-
lerimiz ve iflçilerimiz tara-
f›ndan askeri tersaneleri-
mizde tasarland›¤› ve infla
edildi¤i bilgisini veren Ora-
miral Yi¤it, bu süreç kapsa-
m›nda askeri tersanelerimi-
zin alt yap›lar›n›n gelifltiril-
di¤ini, harp gemisi infla kül-

türü yarat›ld›¤›n› ve denizal-
t›lar dâhil her türlü gemiyi
infla edebilecek bilgi, beceri
ve tecrübeye sahip personel
yetifltirildi¤ini söyledi.
Milli bir deniz gücüne sahip
olma ülküsü yolunda ger-
çeklefltirilen M‹LGEM proje-
sinde, tasar›m ve infla so-
rumlulu¤unu alarak savun-
ma sanayimize de model
oluflturacak öncü bir rol üst-
lenildi¤ini belirten Oramiral
Yi¤it, Dz.K.K.l›¤›n›n 12 y›ll›k
çal›flmas›n›n ürünü olan ve
sanayiye aç›l›m hedefleri
çerçevesinde yerli sanayiye
devredilmifl olan GENES‹S
savafl yönetim sistemi yaz›l›-
m›n› da bu durumun bir di-
¤er örne¤i olarak gösterdi.
Yak›n dönemde sözleflmele-
ri imzalanan; M‹LGEM, SAT
Botu, Amfibi Gemi projeleri
ise Oramiral Yi¤it taraf›n-
dan, Dz.K.K.l›¤›n›n milli im-
kânlarla üretilen harp silah
ve araçlar›na sahip olma, d›-
fla ba¤›ml›l›¤› azaltma ve
milli gemi infla sanayimizi
gelifltirme konusundaki
azim ve kararl›l›¤›m›z›n en
güçlü örnekleri olarak gös-
terildi.
“Dz.K.K.l›¤›, sahip oldu¤u bil-
gi birikimi ile kazand›¤› tec-
rübe ve yetenekleri özel ve
resmi tüm ilgili kurum ve ku-
rulufllar ile paylaflma ve her
alanda ifl birli¤i yapma yö-
nündeki kararl›l›¤›n› sürdü-
recektir.” diyen Deniz Kuv-
vetleri Komutan›, sektöre
duyduklar› güveni ise flu söz-
lerle dile getirdi:
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“Ald›¤›m›z bu tarihi sorumlu-
lu¤un arkas›ndaki irade, ül-
kemizin endüstriyel birikimi-
ne, savunma sanayimizin ka-
zand›¤› tecrübeye ve bilimsel
kapasitemize olan inanc›-
m›zdan ve özel sektörümü-
zün yetene¤ine ve sinerjisine
duydu¤umuz güvenden kay-
naklanmaktad›r”.

Hedef TF-2000 
ve TF-100
1924 y›l›nda Hamidiye kruva-
zörü ile ç›kt›¤› Karadeniz
seyrinde yüce önder Ata-
türk’ün, bizzat gemi komuta-
n›na;
“D›fl pazarlardan sat›n al›nan
gemilerle donanma yap›la-
mad›¤›n› siz de biliyorsunuz.
Evvela, çekirdek bir donan-
ma yapmakla yetinip, deniz
sanayisi ve ticaretimizi gelifl-
tirmeliyiz. Bundan sonra
memleket sanayisinden f›fl-
k›racak donanmay› yapmak
da kolay olacakt›r.” fleklinde
hitap etti¤ini hat›rlatan Ora-
miral Yi¤it;
“‹flte o gün bugündür. Büyük
önder Atatürk’ün eflsiz öngö-
rüsüne uygun olarak mem-
leket sanayisinden f›flk›racak
donanmay› infla etme yönün-
de milli gemi Heybeliada’n›n

yan› s›ra ilk kez bir sivil ter-
sanemizde Türk mühendis
ve iflçisi taraf›ndan tasarla-
n›p yüzde 70 yerlilik oran› ile
infla edilen karakol gemisi-
nin mavi sularla buluflmas›-
na flahitlik edece¤iz. Savun-
ma sanayimizin yenileflmesi
için y›llar önce bafllat›lan
hamlelerin sivil gemi infla
sektöründe filizlenmeye bafl-
lad›¤› bu tarihi gün bizler için
tarifsiz bir heyecan kayna¤›-
d›r. Yeni hedeflerimiz, 
TF-2000 ve TF-100 Türk tipi
f›rkateynleri, milli hücum bot
ve milli denizalt› gibi üst dü-
zeyde teknoloji gerektiren
projeleri yurt içi endüstrimiz
ile gerçeklefltirmektir.
Dz.K.K.l›¤› olarak bugün sa-
nayimiz, üniversitelerimiz ve
bu alanda faaliyet gösteren
di¤er kurum ve kurulufllar›-
m›z ile müfltereken 21. yüzy›-
l›n donanmas›n› infla edebi-
lecek ve donat›labilecek ulu-
sal teknolojik düzey ve dene-
yime yelken açman›n hakl›
gururunu yafl›yoruz.” fleklin-
de sözlerini sürdürdü.
Deniz Kuvvetleri Komutan›
Oramiral Yi¤it, “Milli gemile-
rimiz denizlerde flanl› bayra-
¤›m›z› dalgaland›rd›kça, Türk
ulusu kendisinden bir parça
olan bu gemileri ba¤r›na ba-
sacak, özgüvenini tazeleye-
cek, daha büyük at›l›mlar için
cesaret bulacakt›r.” sözleri-
nin ard›ndan kürsüyü Milli
Savunma Bakan› Vecdi Gö-
nül’e b›rakt›.

Özel Sektöre 
2 Milyar Dolar
Askeri gemi infla sanayimi-
zin; platform, komuta kon-
trol ve silah sistemleri ile ge-
mi teçhizat›n› tamamen milli
imkânlarla tasarlay›p ürete-
bilecek noktaya gelmesinde
ve Dz.K.K.l›¤›m›z ile di¤er
güvenlik güçlerimizin gemi
ihtiyaçlar›n› ba¤›ms›z olarak
karfl›layabilmesinin denizde-
ki menfaatlerimizin etkin
olarak korunabilmesi aç›s›n-
dan tafl›d›¤› öneme dikkat
çekerek sözlerine bafllayan
Bakan Gönül, bu konuda Sa-

vunma Sanayii ‹cra Komite-
si’nin yapt›¤› çal›flmalar hak-
k›nda kat›l›mc›lar› bilgilen-
dirdi. Gemi infla sektöründe
küresel olarak yaflanan kri-
zin etkilerinin ülkemiz için en
aza indirilmesinde, bu dö-
nemde bafllat›lan askeri ge-
mi projelerinin önemli katk›-
lar›n›n bulundu¤unu belirten
Milli Savunma Bakan›,
Dz.K.K.l›¤› ve Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›m›z›n su üstü
askeri gemi ihtiyaçlar›n›n
özel sektör tersaneleri ile
gerçeklefltirilmesi çal›flma-
lar› neticesinde, son 5 y›l içe-
risinde Tuzla bölgesinde bu-
lunan 5 özel sektör tersanesi
ile bafllat›lan gemi infla pro-
jelerinin toplam bedelinin 2
milyar dolar› buldu¤unu söy-
ledi. Yerlilik hedeflerine
ulaflma ve ihracat yolunda
önemli aflamalar kaydedildi-
¤ini söyleyen Bakan Gönül,
bu paralelde sözlerine flöyle
devam etti:
“Alt›n› çizerek belirtmek is-
terim ki ülkemizde infla etti-
¤imiz gemileri, ayn› zamanda
milli imkânlarla klaslama
hedefine de ulaflm›fl bulunu-
yoruz. fiuanda ülkemizde in-
fla faaliyetleri devam etmek-
te olan askeri gemilerimizin
tekne, makina, elektrik tasa-
r›m›, imalat, inflaat ve montaj
aç›s›ndan milli klaslama ku-
ruluflumuz olan ba¤›ms›z
Türk Loydu taraf›ndan serti-
fikaland›r›lmaktad›r. Görev
fonksiyonlar› ve maliyet per-
formans oranlar› itibari ile
dünya pazar pay› çok yüksek

olan bu botlar›n baflar› ile
kullan›ma al›nmas›, ülkemiz
savunma sanayisinin ihracat
potansiyeline de önemli kat-
k›larda bulunacakt›r. Sahil
güvenlik botlar› için geçmifl-
te Yonca-Onuk Tersanesi ile
bafllatt›¤›m›z milli tasar›m ve
infla sürecinin bugün gelinen
noktas›nda, süratli kompozit
teknelerimiz ile elde etti¤i-
miz ihracat baflar›lar›m›zla
ülkemiz gurur duymaktad›r.”
Benzer flekilde YTKB’nin de
özellikle birçok Asya ve Orta
Do¤u ülkesinin benzer özel-
liklere haiz gemi ihtiyaçlar›-
n›n ülkemizden karfl›lanmas›
yolunda daha flimdiden belli
seviyede görüflmelere vesile
olmas›ndan duydu¤u mem-
nuniyeti dile getiren Milli Sa-
vunma Bakan›m›zdan sonra,
Baflbakan Recep Tayyip Er-
do¤an kürsüye ç›kt›.

Baflbakan Erken
Teslimat ‹stedi
‹lk botun kaynak töreninin
gerçeklefltirildi¤i 3 May›s
2008 gününün üzerinden 2 y›l
bile geçmeden ilk botun suya
indiriliyor olmas›n›n gerçek-
ten büyük bir gurur vesilesi
oldu¤unu söyleyen Baflbakan
Erdo¤an, “Bize bu gururu 
yaflatan Dz.K.K.l›¤›m›za,
SSM’ye ve DEARSAN’›n de-
¤erli yöneticilerine ve perso-
neline flükranlar›m› sunuyo-
rum.” diyerek sözlerine bafl-
lad›.
Gemi infla sektörümüz ile sa-
vunma sanayimizin Dz.K.K.l›-
¤› için yüksek nitelikli gemi-
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ler imal etmek üzere olufl-
turduklar› birlikteli¤in ne ka-
dar baflar›l› oldu¤una flahitlik
ediyoruz diyerek konuflmas›-
na devam eden Baflbakan
Erdo¤an da YTKB’nin ihracat
flans›n›n yüksek olmas›na
at›fta bulunarak flunlar› söy-
ledi:
“YTKB projesi, bu iki sanayi-
mizin ifl birli¤i yapt›¤›,
emeklerini, gönüllerini, ide-
allerini birlefltirdi¤i ortak bir
giriflimdir. ‹ki stratejik sana-
yimizin güç birli¤inin meyve-
si olan bu proje, her fleyden
önce, ülkemizin askeri gemi
infla yeteneklerini daha da
gelifltirmifl, yerli sanayimi-
zin bu stratejik alanlara ka-
t›l›m›n› güçlendirmifl ve bel-
ki bütün bunlardan daha
önemlisi, savunma sanayi-
mizin ihracat potansiyelini
artt›rm›flt›r.
Türkiye’nin yak›n gelecekte
gemi makinelerini infla et-
meye bafllayaca¤›n›n da müj-
desini veren Baflbakan Erdo-
¤an, bu ad›mlar›n at›lmas›yla
birlikte, yerlilik oran›n›n yüz-
de 70’lerden yüzde 90’lara
ulaflaca¤›n› söyledi. ‹ktidar-
lar› döneminde bu iki strate-
jik sektörün geliflimine iliflkin
rakamsal bilgiler de veren
Baflbakan Erdo¤an, sözlerini
flöyle devam ettirdi:
“Türkiye her alanda ve bütün
sektörlerimizde oldu¤u gibi,
savunma sanayimizde de hü-
kümetimiz döneminde çok
önemli ifller baflarm›flt›r.
2002 y›l›nda gemi infla sana-
yimizin toplam ihracat› sade-
ce 290 milyon dolar iken,
2008 y›l›nda ihracat 9 kattan
fazla artarak 2,7 milyar dola-
ra ulaflt›. 2009 y›l›nda küresel
krize ra¤men 1,8 milyar do-
lar oldu. Savunma sanayimi-
zin toplam sektör cirosu
2008 y›l›nda 2,3 milyar dolara
ulaflt›. 2008 y›l›nda savunma
sanayimizin ihracat›nda da
800 milyon dolar rakam›n›
yakalad›k. Yap›lan Ar-Ge
harcamas› ise 500 milyon do-
lara ulaflt›. Savunma sanayi-
sinde neredeyse yüzde 100
oran›nda d›flar›ya ba¤›ml›

olan Türkiye, yapt›¤›m›z yat›-
r›mlarla bugün art›k kendi
sistemlerini üretmeye ve ih-
raç etmeye bafllad›.”
Baflbakan Erdo¤an konufl-
mas›n›n devam›nda, yeni tip
karakol botlar›na, ülkemizin
önde gelen savunma sanayi
kurulufllar› ASELSAN ve
HAVELSAN taraf›ndan gelifl-
tirilen komuta kontrol siste-
minin entegre edilmifl olma-
s›n› da ayr›ca memnuniyet
verici bir konu olarak de¤er-
lendirdi.
Gemi infla ve savunma sana-
yilerimizin, ülkemizin ihtiyaç
duydu¤u nitelikli istihdam ve
yüksek katma de¤er sa¤la-
ma noktas›nda da öncülük
etmeye aday sektörlerimiz
oldu¤unu ve Türkiye’nin re-
kabet gücünü artt›rd›¤›na
dikkat çeken Baflbakan Er-
do¤an, planland›¤› gibi de-
vam eden projede erken tes-
limat bekledi¤ini belirterek
sözlerine son verdi.
Konuflmalar›n tamamlan-
mas›yla birlikte, denize inifle
haz›r raporunun verilmesinin
ard›ndan, 1 numaral› YTKB;
Avc› Botu-200 seni denize 

indiriyorum.

Vatan›ma, milletime 

hay›rl› ve u¤urlu olman›,

fianl› Türk Bayra¤›’n›

Dünya denizlerinde 

fleref ve baflar›yla 

dalgaland›rman› diliyorum.

Baht›n aç›k, 

denizlerin sakin,

Pruvan neta olsun!

sözleriyle Bayan Yi¤it taraf›n-
dan denize indirildi.

Projede Aksama Yok
Savunma Sanayii ‹cra Komi-
tesi (SS‹K)’nin, 19 Ocak
2005’te ald›¤› 16 adet bot te-
darikine yönelik karar›n›n ar-
d›ndan, A¤ustos 2005’te aç›-
lan yurt içi ihaleye teklif ve-
ren 5 özel sektör tersanesi
aras›ndaki zorlu rekabet so-
nucunda ipi gö¤üsleyen taraf
olan DEARSAN ile SSM ara-
s›nda YTKB projesine iliflkin
402 milyon avroluk sözlefl-
me, 23 A¤ustos 2007’de im-
zalanm›flt›.
‹lerleyen süreçte, öncelikle,
sözleflme gere¤i olan; imalat
öncesi tersane alt yap› faali-
yetlerini tamamlayan 
DEARSAN Tersanesi, NATO /
Tesis Güvenlik Belgesi ile
Milli Tesis Güvenlik Belgele-
rini alarak, sivil bir tersane
olarak askeri projeleri yürüt-
me imkân› kazanm›flt›.
Türk askeri denizcilik sektörü

ad›na önemli bir tarih olarak
geride b›rak›lan 3 May›s
2008’de de proje kapsam›n-
daki ilk sac kesimi ve kaynak,
yine Baflbakan Erdo¤an’›n da
kat›l›m›yla gerçeklefltirilmiflti.
Ülkemizde, özel sektörde in-
fla edilen ilk muharip gemi ol-
ma özelli¤ini tafl›yan
YTKB’nin infla süreci planlan-
d›¤› gibi ilerliyor. SS‹K karar›-
n›n ard›ndan 2 sene içerisinde
sözleflmesi imzalanan proje-
de, ilk kayna¤›n at›lmas›n›n
üzerinden 2 sene bile geçme-
den ilk bot denize indirildi.
Türk Loydu taraf›ndan serti-
fikaland›r›larak Deniz Kuv-
vetleri Komutanl›¤›n›n en-
vanterine dahil olacak ilk bo-
tun, e¤itim faaliyetleri ile fiili
at›fllar› da kapsayan liman ve
seyir testlerinin ard›ndan,
2010 y›l›n›n Aral›k ay›nda ge-
çici tesliminin yap›lmas› ön-
görülüyor. 
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Toplam 97 ay sürmesi planla-
nan proje çerçevesinde halen
6 adet botun inflas›na devam
eden DEARSAN Tersanesi,
2011 ve 2012 y›llar›nda 3’er,
2013 ve 2014 y›llar›nda ise
4’er botu Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›na teslim edecek.
Son botun ise 2015 y›l›nda
teslim edilmesi hedefleniyor.

Projenin Ortaklar›
6 botun inflas›n›n proje takvi-
mine uygun olarak devam et-
ti¤i YTKB projesinin ana yük-
lenicisi olan DEARSAN Ter-
sanesi, yüksek yerlilik oran›-
na ulaflmak üzere 55’i yerli
olan, toplam 60 alt yüklenici
ile çal›fl›yor. YTKB projesi
kapsam›nda ulafl›lan yüzde
70 yerlilik oran› ile yerli sana-
yi ve ifl kollar›na da önemli bir
istihdam yarat›lm›fl durum-
da. Düflük radar ve IR izleri
sayesinde karasular›m›zda
güvenli bir flekilde deniz ka-
rakol görevlerinin yerine ge-
tirilebilmesini sa¤layacak
botlar›n infla edilece¤i proje-
de, daha önce hiç askeri pro-
jelerde yer almam›fl alt yük-
leniciler de görev al›yor. Pro-
je sayesinde, en az 1000 aile-
ye, yani yaklafl›k 5000 kifliye
geçim olana¤› sa¤land›¤›n› da
ekleyelim. Belirtilen yerlilik
oran›na ulafl›labilmesi için;
ASELSAN, HAVELSAN, 
ROKETSAN, TÜB‹TAK ve
YALTES gibi kurum ve kuru-
lufllar taraf›ndan tasarlanan
ve üretilen sistemlerin uygu-
lamalar› da YTKB projesinde
gerçeklefltiriliyor. Bu kap-
samda mevcut sistemlerin
yan› s›ra Türkiye’de ilk kez
tasarlanan ve üretilen baz›
sistemler de bulunuyor.
Projede savafl sistemi ana alt
yüklenicisi olarak HAVELSAN
görev al›yor. YTKB’de 
HAVELSAN’›n yapaca¤› çal›fl-
malar flöyle:
� Program yönetimi,
� Savafl sistemini oluflturan

sensörlerin tedariki,
� Gemi veri da¤›t›m 

sisteminin üretilmesi,
� Savafl sistemi sistem 

mühendisli¤i faaliyetleri,

� Gemi üzerinde 
entegrasyon,

� Test mühendisli¤i ve
� Entegre lojistik destek 

faaliyetlerini icra 
etmek.

Projede görev alan bir di¤er alt
yüklenici ise 50,9 milyon avro-
luk ifl pay›na sahip ASELSAN.
Bu çerçevede ASELSAN’›n
faaliyetlerini flöyle s›ralaya-
biliriz:
� ASELFLIR-200 

Elektro-Optik Arama 
Sistemi üretimi ve teslimi,

� LN-270 Cayro Sistemi
üretimi ve teslimi,

� 40 mm Top At›fl Kontrol
Sistemi (TAKS)’›n üretimi
ve teslimi,

� 12,7 mm Stabilize 
Makineli Tüfek Platformu
(STAMP)’›n üretimi ve 
teslimi,

� Entegre Muhabere 
Sistemi üretimi ya da 
tedariki,

� Elektro-Optik Konsol 
Yaz›l›m›’n›n gelifltirilmesi,

� Karaya Konufllu Test 
Sistemi (KKTS) kurulumu
ve testleri,

� Entegre Muhabere 
Sistemi için gemilere 
entegrasyon ve test,

� Di¤er sistemler içinse 
entegrasyon ve testlere
destek verilmesi,

� EMI/EMC analizleri 
ile EMI/EMC ölçümleri /
testleri ve

� E¤itim, dokümantasyon ile
yedek malzeme tedariki.

Kontrolden 
YALTES Sorumlu
Projenin önde gelen bir di¤er
alt yüklenicisi YALTES ise
DEARSAN Tersanesi ile im-
zalad›¤› kontrat kapsam›n-
da, Makine Kontrol ve Gö-
zetleme Sistemi (MKGS) ve
HAVELSAN ile imzalad›¤›
kontrat kapsam›nda da
Elektro-Optik (E/O) ve Sonar
Konsolu üretimi çal›flmala-
r›yla YTKB projesinde görev
al›yor.
YTKB platformlar›nda sis-
temlerin kontrolü ve izlen-
mesi için kapsaml› bir oto-
masyon olana¤› sa¤layan
MKGS sayesinde, platforma
ait yaklafl›k 800 nokta, 4
adet ifl istasyonu arac›l›¤›yla
izlenebilecek ve kontrol edi-
lebilecek. Geminin sahip ol-
du¤u geliflmifl ana tahrik
sistemi de 3 adet kontrol is-
tasyonundan (Makine Kon-
trol Odas›, Köprü Üstü ve
Aç›k Köprü Üstü) YALTES’in
sa¤lad›¤› Ana Tahrik Kon-
trol Sistemi ile kontrol edi-
lebilecek.
MKGS kapsam›nda platfor-
mun elektriki güç yönetim
sistemi de bir di¤er alt sis-
tem olarak YTKB’de buluna-
cak. Elektriki güç yönetimi
sayesinde, YTKB’nin tüm
sistemlerinin çal›flmas› için
yaflamsal özellikte olan
elektrik üretimi ve da¤›t›m›,
insan hatas› olmaks›z›n,
emniyetli bir flekilde kontrol
edilebilecek.

YTKB projesinin ilk gemisi
olan AB-200’ün MKGS’sini
donan›m testlerini tamam-
layarak gemiye yerlefltiren
YALTES, hâlihaz›rda ikinci
gemiye ait sistemin testleri-
ni sürdürüyor. YALTES,
YTKB projesi gemi infla pla-
n›na uygun flekilde, 2010 y›l›
içerisinde ilk 4 geminin sis-
temlerini teslim etmeyi
planl›yor.
YTKB’nin konsol tedarik
çal›flmalar› kapsam›nda bir
adet E/O Konsol ile bir adet
Sonar Konsolu ve bu kon-
sollar aras›nda kullan›la-
cak Konsol Ara Birimi de
YALTES taraf›ndan sa¤la-
nacak. Gemi sensörlerin-
den elde edilecek verilerin
ve görüntülerin da¤›t›m›
için Veri A¤› ve Görüntü A¤›
ile bu görüntülerin sergi-
lenmesi için bir adet Köprü
Üstü Sergileme Birimi de
yine YALTES’in sorumlulu-
¤unda.
Tamamen yerli olarak gelifl-
tirdi¤i ve GENES‹S projesin-
de baflar›yla teslimatlar›n›
gerçeklefltirdi¤i operatör
konsollar›n› esas alarak ta-
sarlad›¤› E/O ve Sonar Kon-
sollar› ile YALTES, konsol
ailesine yeni ürünler de ek-
lemifl oldu.
YTKB projesinde HAVELSAN
taraf›ndan gelifltirilen Gemi
Bilgi Da¤›t›m Sistemi’nde de
YALTES’in bir di¤er kendini
ispatlam›fl ürünü SIUC Ka-
binetleri kullan›l›yor.

ÖZEL HABER
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AB ÇP ve Türkiye
1999 y›l›nda Helsinki’de dü-
zenlenen AB Zirvesi’nde Tür-
kiye’nin "aday ülke" olarak
ilan edilmesi, AB ile iliflkiler-
de politik bir dönüm noktas›
olmas›n›n yan› s›ra Türkiye-
AB mali iliflkileri ve Topluluk
Programlar›na kat›l›m aç›-
s›ndan da yeni bir süreci bafl-
latm›flt›r. 29 Ekim 2002’de
Brüksel’de imzalanan Muta-
bakat Zapt› ile ülkemiz de AB
ÇP’lere dahil olmufltur.
Ard›ndan 6. ÇP projelerinde
500’e yak›n Türk kurum ve
kuruluflu da aktif olarak yer
alm›fl ve gelece¤in teknoloji-
lerini gelifltirme çal›flmala-
r›nda Avrupal› meslektafllar›
ile ifl birli¤i yapm›flt›r. 6. ÇP
sürecinde Türk kurum ve ku-
rulufllar›na do¤rudan yap›lan
maddi katk› yaklafl›k 60 mil-
yon avrodur.
6. ÇP’deki her y›l artan bafla-
r›s›n›n ard›ndan Türkiye, 7.
ÇP’ye de kat›larak, araflt›rma
camias›, üniversiteler, sanayi
kurulufllar› ve KOB‹’lere
mevcut proje ortakl›klar›n›
devam ettirecekleri yeni Ar-
Ge ifl birli¤i imkanlar› sa¤la-
m›flt›r. Halihaz›rda Türki-
ye’nin 2000’e yak›n araflt›r-
mac›yla yer ald›¤› projelerin

toplam bütçeleri 2 milyar av-
ro civar›ndad›r.
AB’nin en büyük sivil araflt›r-
ma program› olma özelli¤ini
tafl›yan 7. ÇP, 2007-2013 y›l-
lar› aras›nda uygulanacakt›r.
7. ÇP’nin ana amac›, AB’nin
bilimsel ve teknolojik alanda
küresel liderlik elde edebil-
mesi için Lizbon stratejisi ile
ortaya koydu¤u politikalar›
hayata geçirmektir.
7. ÇP’ye ayr›lan bütçe yakla-
fl›k 54 milyar avrodur. AB’nin
bilim, teknoloji ve yenili¤e
gösterdi¤i ilgi ve öneme pa-
ralel olarak, programlar›n
bütçelerinde önceki prog-
ramlara göre h›zl› bir art›fl
oldu¤u görülmektedir.
TÜB‹TAK AB Çerçeve Prog-
ramlar› Ulusal Koordinasyon
Ofisi; Türk araflt›rmac›lar›n ve
ilgili kurum ve kurulufllar›n 7.
ÇP'den azami flekilde fayda-
lanmas›n› sa¤lamaya yönelik
olarak fark›ndal›k artt›rma,
bilgilendirme, e¤itim verme,
iliflki kurma ve efllefltirme gibi
pek çok faaliyet gerçeklefltir-
mektedir. Bu kapsamda Tür-
kiye'n›n birçok flehrinde çeflit-
li etkinlikler düzenlenmekte,
Avrupa'da düzenlenen etkin-
liklerde Türk kat›l›mc›lar›n da
yer almas› sa¤lanmaktad›r.

Ayr›ca, Avrupa'daki önemli
Ar-Ge aktörleri ile Türk taraf›
aras›nda ifl birliklerini gelifltir-
meye yönelik efllefltirmeler de
TÜB‹TAK taraf›ndan yap›l-
maktad›r.

Güvenlik 
Araflt›rmalar› da
ÇP’lere Dahil Oldu
7. ÇP; ‹fl Birli¤i, Fikirler,
Araflt›rmac›lar›n Dolafl›m› ve
Kapasiteler olmak üzere 4
alt programdan oluflmakta-
d›r (Daha fazla bilgi için
www.fp7.org.tr). Güvenlik
Araflt›rmalar› Alan› ilk kez, 7.
ÇP’de “‹fl Birli¤i Özel Progra-
m›” alt›nda yer alm›fl ve bu
alana 1,4 milyar avro bütçe
sa¤lanm›flt›r.
Terörizm, do¤al afetler ve
suç gibi tehditlere karfl› yurt-
tafllar›n güvenli¤inin sa¤lan-
mas› için bilgi ve teknolojiler
gelifltirmek, mevcut teknolo-
jilerin Avrupa’n›n güvenli¤ini
sa¤layacak yönde ve uyum
içinde çal›flmas›n› sa¤lamak
ve sivil güvenlik çözümleri
için tedarikçileri ve kullan›c›-
lar› ifl birli¤ine teflvik etmek
gibi hedefleri bulunan Gü-
venlik Araflt›rmalar› Ala-
n›’nda desteklenen konular
afla¤›da sunulmaktad›r:

Özel Alanlar:

� Terörizm ve organize 
suçlardan korunma, 

� Vatandafllar›n güvenli¤i
� S›n›r güvenli¤i
� Kritik altyap›lar›n 

korunmas›
� Kriz durumlar›nda 

güvenli¤in yeniden tesisi
Kesiflen Alanlar

� Entegrasyon / karfl›l›kl›
çal›flabilirlik

� Güvenlik ve toplum
� Koordinasyon
Güvenlik Araflt›rmalar› Ala-
n›’nda her y›l 1 adet proje
ça¤r›s› yay›mlanmakta ve bu
ça¤r› için haz›rlanan özel bir
çal›flma program› ile destek-
lenecek proje konular›, Com-
munity Research and Deve-
lopment Information Service
(CORDIS)’in web sayfas›ndan
(www.cordis.europa.eu) ve
www.fp7.org.tr adresinden
efl zamanl› olarak kat›l›mc›-
lara duyurulmaktad›r. Ça¤r›-
lar›n aç›k kald›¤› Haziran-
Kas›m aylar› süresince de
proje konsorsiyumlar› olufl-
turularak projeler haz›rlan-
maktad›r.
Kas›m ay›nda ça¤r›n›n ka-
panmas›n›n ard›ndan, ba-
¤›ms›z hakemler taraf›ndan
yürütülen de¤erlendirme sü-
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AB 7. ÇP Program› 
Güvenlik Araflt›rmalar› Alan›

Avrupa Birli¤i Çerçeve Program› (AB ÇP)’ler,

Avrupa Birli¤i (AB)’nin ekonomik ve sosyal

kalk›nma hedefine yönelik olarak araflt›rma ve

teknoloji gelifltirme kapasitesini güçlendirmek

amac›yla oluflturulmufltur. Programlara kat›l›m

aç›s›ndan, üye ülkeler ve aday ülkeler ayn› hak ve sorumluluklara sahiptir.

Programa kat›lan kurum ve kurulufllar›n, Avrupa’n›n teknoloji ihtiyaçlar›

çerçevesinde flekillenen alanlarda haz›rlad›¤› çok uluslu projeler, 

ba¤›ms›z hakemler taraf›ndan bilimsel olarak de¤erlendirilir ve destek 

karar› bilimsel mükemmeliyete göre verilir. AB ÇP’ler, kat›l›mc› ülkelere

sa¤lanan maddi yard›mlar fleklinde uygulanmaz.
TÜB‹TAK AB Çerçeve Programlar› Ulusal Koordinasyon Ofisi / ncpsecurity@tubitak.gov.tr
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reci bafllamakta ve takip
eden y›l›n Mart ay›nda tüm
de¤erlendirmelerin tamam-
lanmas›n›n ard›ndan sonuç-
lar duyurulmaktad›r. Güven-
lik Araflt›rmalar› Alan›nda
2007, 2008 ve 2009 y›llar›nda
3 adet ça¤r› aç›lm›fl ve ka-
panm›flt›r. Bugüne kadar aç›-
lan ça¤r›larda, 110 adet pro-
jeye yaklafl›k 550 milyon avro
tutar›nda destek verilmifltir.

AB’nin Güvenlik
Araflt›rmalar› 
Gündemi ve 7. ÇP
AB, 1980’lerle birlikte, böl-
gesel bir ekonomik bütün-
leflme modelinden, ekono-
mik ve siyasi birli¤e sahip
uluslararas› bir aktöre do¤ru
evrilmeye bafllam›flt›r.
AB’nin yeni küresel düzende
üstlenmek istedi¤i öncü rolü
yerine getirebilmesi için, tek
tek üye ülkelerin askeri ka-
pasitelerinin yeterli olmad›¤›
yaklafl›m›ndan hareketle, sa-
vunman›n bütünleflme süre-
cindeki yeri giderek önem
kazanm›flt›r. Savunman›n ar-
tan rolü, askeri yetenek gelifl-
tirme sürecinin “yukar›dan-
afla¤›ya” do¤ru yap›land›r›l-
mas› amac›yla Avrupa Savun-
ma Ajans›’n›n (European

Defence Agency / EDA) ku-
rulmas›n› da beraberinde
getirmifltir. 2004 y›l›nda ku-
rulan EDA’ya, Avrupa Güven-
lik ve Savunma Politikas›’n›n
da d›fl›nda yer alan Danimar-
ka hariç, tüm AB ülkeleri
üyedir. EDA’n›n görevi; yön-
tem, yetenek, araç ve altyap›
eksikli¤ini gidermek; baflka
bir deyiflle, Avrupa’n›n bugün
yapabildikleriyle yapmak is-
tedikleri aras›ndaki uçurumu
kapatmakt›r.
Güvenlik Araflt›rmalar› Alan›,
2007 y›l›nda ilk kez ÇP’lere
dahil edildi¤inde, alan›n sivil
olma özelli¤i s›kl›kla vurgu-
lanm›flt›r. Ancak EDA’n›n,
faaliyetlerini savunma Ar-
Ge’sinin bütünlefltirilmesi
konusuna yo¤unlaflt›rmas›-
n›n ard›ndan, AB’de güvenlik
ve savunma alan›nda yürü-

tülen faaliyetlerin birbirle-
rinden kesin s›n›rlar ile ay-
r›lmas›n›n mümkün olabilir-
li¤i konusunda çeflitli tart›fl-
malar bafllam›flt›r. Sonra-
s›nda ise Güvenlik Araflt›r-
malar› Alan›’nda yer alan
güvenlik ve savunma sek-
törleri aras›nda; hem arafl-
t›rma hem de sanayi düze-
yinde sinerji sa¤lanmas› ge-
reklili¤i vurgulanmaya bafl-
lanm›flt›r (Çift Kullan›m /
Dual Use).
Savunma sektörünün de Ar-
Ge çal›flmalar›ndan uzak kal-
mamas› amac›yla, EDA’n›n,
7. ÇP öncelikleri ve konu
bafll›klar›n›n belirlenmesi
süreçlerine aktif olarak kat›-
l›m sa¤lama stratejisi sür-
dürdü¤ü gözlemlenmekte-
dir. Bu noktada, EDA’n›n 7.
ÇP’de daha aktif olma politi-

kas› içinde oldu¤u da söyle-
nebilir. Bu geliflmelere para-
lel olarak da savunma sana-
yisinin 7. ÇP Güvenlik Arafl-
t›rmalar› Alan›’nda aç›lan
ça¤r›lara yo¤un ilgisi söz ko-
nusudur.
Zira, Statewatch kuruluflu
taraf›ndan haz›rlanan 
NeoConOpticon  raporunda
da belirtildi¤i gibi, Avrupa sa-
vunma sanayisinin 7. ÇP Gü-
venlik Araflt›rmalar› Alan›’na
öncül teflkil eden Güvenlik
Araflt›rmalar› Haz›rl›k Prog-
ram›’na (Preparatory Action
for Security Research /
PASR) dahil olma oran› ol-
dukça çarp›c›d›r.

A¤›rl›k Savunma
Devlerinde
39 PASR projesinden 23 ta-
nesi (yüzde 60), savunma
sektöründeki dev flirketlerin
yer ald›¤› projelerdir. PASR
projelerinin üçte biri Thales
(Fransa), EADS (Hollanda),
Finmeccanica (‹talya), 
SAGEM (Fransa) ve ASD
(AB’nin en büyük savunma
sanayisi grubu)’na aittir. 
BAE Systems (‹ngiltere) ile
birlikte bu oran yüzde 67’ye,
proje say›s› ise 26’ya yüksel-
mektedir. 
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Güvenlik Araflt›rmalar› Alan›
esasen Avrupa savunma sa-
nayisinin teknolojik kapasi-
tesinin art›r›lmas›na yöne-
liktir; ancak 2006 y›l› rakam-
lar›yla bile Thales, EADS,
Finmeccanica, SAGEM ve 
BAE Systems’in savunma ge-
lirlerinin 60 milyar dolar›n
üzerinde oldu¤u görülmekte-
dir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda,
bahsi geçen flirketlerin bu ka-
pasite deste¤ine ihtiyaçlar›
olmad›¤› aç›kt›r. (EADS, ABD
Anayurt Güvenli¤i Bakanl›¤›-
n›n, BAE Systems ise Penta-
gon’un ilk 10 tedarikçisinden
biridir.)
Ayn› durum ‹srail flirketleri
için de geçerlidir. Anayurt
güvenli¤i alan›ndaki dene-
yimleri 11 Eylül olaylar›ndan
sonra Avrupa’da de¤er kaza-
nan bu flirketler, 46 projenin
10’unda yer almaktad›r.
4’ünün de koordinatörlü¤ünü
üstlenmifltir.
7. ÇP Güvenlik Araflt›rmalar›
Alan› ça¤r› sonuçlar› incele-
di¤inde de benzer oranlar
göze çarpmaktad›r.
Güvenlik Araflt›rmalar› Ala-
n›’nda artan e¤ilim, sektörün
bütünlü¤ünün sa¤lanmas› ve
rekabetin art›r›lmas›na yö-
nelik çabalar›n teflvik edil-
mesi yönündedir. Sektörün
bütünlü¤ünün sa¤lanmas›,
uzun vadede, savunma konu-
lar›n›n araflt›rma alan›na gi-
derek daha fazla dahil edil-
mesi sonucunu do¤uracak-
t›r. Zira, EDA’n›n 7. ÇP Gü-
venlik Araflt›rmalar› Alan›
çal›flma programlar›n›n ha-
z›rlanmas› sürecine giderek
daha aktif olarak kat›lmas›,
“çift kullan›m” kavram›n›n
daha fazla telaffuz edilmesi
ve savunma flirketlerinin
program›n hedefi haline gel-
mesi bu kapsamda de¤er-
lendirilebilecek önemli ge-
liflmelerdir.
Güvenlik Araflt›rmalar› Alan›,
Türkiye için son derece
önemli bir ileri teknoloji ve
yenilik platformudur. ‹fl dün-
yas› ve devlet yönetimi ara-
s›nda, stratejik ifl birli¤i, arafl-
t›rma ve uygulama için bir

platform sa¤layan alan, yeni-
likçi güvenlik çözümleri üre-
ten tüm flirketlere yöneliktir.
Bu çerçevede, savunma sana-
yimizin de Avrupa’daki mevcut
geliflmelerden uzak kalma-
mas› ve 7. ÇP’nin önemli bir
paydafl› haline gelmesi; hem
ülkemizin gelece¤in teknoloji-
lerinin oluflturuldu¤u projele-
rin haz›rlanmas›na katk› sa¤-
lamas› ve ç›kt›lar›ndan yarar-
lanmas› hem de projeler çer-
çevesinde oluflturulan ulusla-
raras› ortakl›klardan fayda-
lanmas› aç›s›ndan kritik önem
tafl›maktad›r.
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4. Ça¤r›ya
Az Kald›
7. ÇP Güvenlik Araflt›rmalar›
Alan› 4. Ça¤r›s›n›n 30 Temmuz
2010 tarihinde aç›lmas›
öngörülmektedir. Bu ça¤r›
için “kentsel alanlarda terör
sald›r›lar›yla mücadele
yöntemleri”, “el yap›m› 
patlay›c›lar›n (IED) etkisiz
hale getirilmesi”, “kritik
altyap›lar›n elektromanyetik
sald›r›lar ve siber sald›r›lara
karfl› korunmas›” gibi 
30 adet Ar-Ge projesi konusu
belirlenmifltir. Ça¤r› konular›,
proje haz›rl›klar›, proje
ortakl›klar› vs. hakk›ndaki
tüm 7. ÇP soru ve sorunlar›n›z
için TÜB‹TAK-AB Çerçeve
Programlar› Ulusal
Koordinasyon Ofisi ile
ba¤lant›ya geçilmesi 
önerilmektedir.

AB 7. ÇP’de Baflar› ve
Deneyim Kazanman›n
Yolu: Hakemlik 
AB ÇP’lerde projeler, ba¤›ms›z hakemler taraf›ndan
de¤erlendirilmektedir. Özellikle sanayiden yap›lan hakemlik
baflvurular› teflvik edilmektedir.
Avrupa Komisyonu’na sunulan proje tekliflerini de¤erlendirmek 
ve sunulan projelerin geçti¤i aflamalar› ö¤renmek için bireysel
baflvurunuzu afla¤›daki ‹nternet adresinden yapabilirsiniz:
http://cordis.europa.eu/emmfp7
Baflvuru oluflturulurken “kullan›c› ad› / user name” ve 
“flifre / password” tan›mlanmas› istenecektir. Bu ifllemi 
yapt›ktan sonra baflvuru formundaki ilgili bölümleri 
doldurabilirsiniz.
Dolduraca¤›n›z form “Expert CV” fleklinde 3-4 sayfal›k bir formdur.
Formu .pdf dosyas› olarak kaydedip AB Çerçeve Programlar 
Ulusal Koordinasyon Ofisine de bir kopyas›n›n gönderilmesi 
gerekmektedir. Bu formu doldururken çal›flma programlar›n›n
(ça¤r›da fonlanacak konu bafll›klar›n›n oldu¤u doküman) 
mutlaka incelenmesi gerekmektedir. Formun “Key Words /
Anahtar Kelimeler” bölümüne, özellikle çal›flma program›ndaki
ilgilenilen bafll›klarda, uzmanl›k alan› ile örtüflen konular›n
yaz›lmas› önerilmektedir.

7. ÇP Hakk›nda Bilgilendirme ve ‹fl Birliklerini Güçlendirme:
TÜB‹TAK AB Çerçeve Programlar› Ulusal Koordinasyon Ofisi
7. ÇP’nin Türkiye’deki ulusal koordinasyonunu TÜB‹TAK yürütmektedir. TÜB‹TAK Türk kurulufllar›n›n 
ve araflt›rmac›lar›n›n 7. ÇP’ye kat›l›m sa¤lamalar› için çeflitli bilgilendirme, e¤itim, ifl birli¤i, efllefltirme
ve ortak bulma faaliyetleri yürütmektedir. TÜB‹TAK bünyesindeki AB Çerçeve Programlar› Ulusal
Koordinasyon Ofisi’nde 35 tam zamanl› ve deneyimli uzman 7. ÇP’deki alanlardan sorumlu Ulusal
‹rtibat Noktalar› olarak görev yapmaktad›r:

‹RT‹BAT B‹LG‹LER‹

Burcu GÖ⁄Üfi DO⁄AN
Güvenlik Araflt›rmalar› Alan› Ulusal ‹rtibat Noktas›

TÜB‹TAK AB Çerçeve Programlar› Ulusal Koordinasyon Ofisi
Tel: 0312 468 53 00 / 4566
E-posta: burcu.dogan@tubitak.gov.tr
www.fp7.org.tr





Zuhal ESEN: Özgür Bey öncelikle yeni

göreviniz hay›rl› olsun diyerek bafllamak

istiyorum. Kendinizi k›saca 

okuyucular›m›za tan›tabilir misiniz?

Özgür CANKARA: Çok teflekkür ede-
rim... Memnuniyetle. 1967 y›l›nda Anka-
ra’da do¤dum. Ortaokul ve lise e¤itimi-
mi TED Ankara Koleji’nde tamamlad›m.
Lisans derecemi Hacettepe Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Mühendisli¤i’nde
yapt›ktan sonra ODTÜ ‹flletme Fakülte-
si’nde ‹fl ‹daresi (MBA) üzerine lisansüs-
tü e¤itim ald›m. ‹fl hayat›ma, henüz üni-
versite y›llar›mda yaz›l›m mühendisi
olarak bafllad›m. Bir süre yaz›l›m proje-
lerinde görev ald›ktan sonra, 1992 y›l›-
n›n Ekim ay›nda Bilkent Holding bünye-
sindeki Biltek firmas›nda Sat›fl Mühen-
disi olarak çal›flmaya bafllad›m.
Böylece hem uzun y›llar çal›flaca¤›m
Bilkent Holding bünyesine ad›m atm›fl
oldum hem de kariyerimde sat›fl ve ifl
gelifltirme konular›na yönelme f›rsat›
yakalad›m. Sonras›nda Biltek firmas›
zaman içinde isim de¤ifliklikleri ile Me-
teksan Sistem olarak faaliyetlerine de-
vam ederken, ben de sat›fl ekipleri için-
de de¤iflik görevler ald›ktan sonra, son
olarak Meteksan Sistem’den Genel Mü-
dür Yard›mc›s› olarak ayr›ld›m. Metek-
san Sistem’de görev ald›¤›m süre için-
de, kamuda vatandafllar›m›z›n kimlik ve
adres bilgilerinin yönetimini sa¤layan
MERN‹S projesi gibi, pek çok suç ve
suçlunun tespitinde baflar›yla kullan›l-
m›fl olan Kriminal Amaçl› Otomatik Par-
mak ‹zi Tespit Sistemi (AFIS) projesi gi-
bi, Telekom sektöründe genifl bant ‹n-
ternet eriflimi sa¤layan ADSL projesi gi-
bi büyük entegrasyon projelerinin plan-
lanmas›, kontrat alt›na al›nmas› ve uy-
gulanmas› aflamalar›na katk›da bulun-
dum. Yine çal›flt›¤›m dönem içinde, Me-
teksan Sistem Türkiye’nin 103. Özel
Sektör fiirketi oldu (Capital 2007) ve
Türkiye’nin En Büyük Yerli Biliflim fiir-
keti, Türkiye’nin En Büyük Sistem En-
tegratörü fiirketi ödüllerine (Interpro
2007) lay›k görüldü. Mart 2010’da ise
bildi¤iniz gibi Operasyonlar Genel Mü-
dür Yard›mc›s› olarak Meteksan Savun-
ma’da flimdiki görevime bafllad›m.

Zuhal ESEN: Uzun seneler Bilkent 

Grubu’nda çal›flt›¤›n›z› söylediniz. Yine

bir Bilkent Grubu flirketi olan Meteksan

Savunma’ya geçerek de gruptan 

kopmad›n›z. Peki, neden Meteksan 

Savunma’y› tercih ettiniz?

Özgür CANKARA: Asl›nda birden çok
sebep var. Öncelikle Bilkent çat›s› al-
t›nda de¤iflik görevler almaktan her za-
man gurur duydum. Bu duyguyu anla-
mak için Bilkent Holding ve dolay›s›yla
ba¤l› oldu¤u Bilkent Üniversitesi’nin
kurucusu ve eski Mütevelli Heyeti Bafl-
kan› olan Merhum Prof. Dr. ‹hsan Do¤-
ramac›’y› tan›mak gerekti¤ini düflünü-
yorum. Kendisi yaflam›n› sa¤l›k ve e¤i-
tim alan›na adam›fl, hayat› boyunca
idealleri için mücadele etmifl, ülkemi-
zin yetifltirdi¤i nadir insanlardan birisi-
dir. Kendi yaflam felsefesinin izlerini
hem Bilkent Üniversitesi’nde hem de
Bilkent Holding’in tüm flirketlerinde
görebilirsiniz. Bilkent çat›s› alt›ndaki
tüm yönetici ve çal›flanlar›n da farkl›l›k
yaratmak, katma de¤er ortaya koymak,
üretmek ve Türkiye için kal›c› eserler
b›rakmak kayg›s›yla hareket ettiklerini

söyleyebilirim. Asl›nda Bilkent Holding,
Bilkent Üniversitesi’nin ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas› ve sürdürülebilir bir e¤i-
tim kalitesine maddi destek sa¤lanma-
s› için kuruldu. Fakat yukar›daki de¤er-
ler sayesinde, zaman içinde Bilkent
Holding, Ankara’n›n en büyük grubu ol-
du. Türkiye s›ralamas›nda ise 15. hol-
ding durumuna geldi. Tabii ki bu güçlü
yap›, bir taraftan bünyesinde bar›nd›r-
d›¤› flirketler için çok kuvvetli bir çat›
görevini görüyor, di¤er yandan da özel-
likle kamu ve savunma sektörleri ile
yap›lan taahhüt ifllerinde önemli bir te-
minat gücü sa¤l›yor.
Ayr›ca, özellikle Meteksan Savunma gi-
bi Ar-Ge a¤›rl›kl› flirketler için Bilkent
Üniversitesi; yeni teknolojilere, altyap›
ve yetiflmifl insan gücü kaynaklar›na
eriflim aç›s›ndan da büyük bir f›rsat.
Üniversitelerimize her y›l farkl› kuflak-
lardan, bu kuflaklar›n yetiflme tarz›,
al›flkanl›klar› ve bak›fl aç›s› ile taze be-

RÖPORTAJ

48

Military Science & Intelligence / MSI - May›s 2010 www.milscint.com

Mart ay› içerisinde Meteksan Savunma Sanayii A.fi.

(Meteksan Savunma)’n›n Operasyonlar Genel Müdür

Yard›mc›l›¤› görevine getirilen Özgür Cankara, 

bu ay dergimizin söylefli bölümünün konuklar›ndan.

Cankara ile Meteksan Savunma’daki yeni görevi, 

sektör hakk›ndaki görüflleri ve Meteksan

Savunma’n›n projeleri üzerine bir söylefli yapt›k.
Zuhal ESEN / zesen@savunmahaber.com

Meteksan Savunma
‹lkleri Hedefliyor
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yinler geliyor. Bu sebeple asl›nda üni-
versitelerimiz, yarat›c› fikirler için de
bir kuluçka merkezi. Meteksan Savun-
ma gibi flirketler ise bu yarat›c› fikirle-
rin reel sektörde hayat bulabilmesi için
çok önemli bir f›rsat.
Eskiden üniversitelerimizden çok yük-
sek derecelerle mezun olan, özellikle
genç mühendislerimiz, ne yaz›k ki,
mesleki tatmin sa¤layabilecekleri alt-
yap› olmad›¤› için yurt d›fl›na giderlerdi.
fiimdi gururla söyleyebiliyorum ki,
özellikle savunma sanayisine dönük
çal›flan irili, ufakl› pek çok flirkette mil-
li katma de¤er yaratan, yüksek mühen-
dislik bilgi birikimi isteyen, ülkemiz için
kritik projeler üretiliyor. Tüm bu proje-
lerde çok de¤erli Türk mühendisleri,
akademik personel yer al›yor. Sektö-
rün tasarlayan ve üreten bir yap›s› ol-
du¤u için hâlihaz›rda yan sanayilere de
büyük bir katk› sa¤l›yor.
Asl›nda bu anlamda, savunma sektörü-
nün di¤er pek çok sektöre örnek olma-
s› gerekiyor. Di¤er sektörlerde de
planl› bir biçimde yerli katma de¤erin
artt›r›lmas›na yönelik çal›flmalar›n ya-
p›lmas› gerekiyor. Zaman içinde, aynen
yurt d›fl›nda oldu¤u gibi savunma sana-
yisinde hayat bulan bu teknolojik biriki-
min, sivil hayatta ticari uygulamalar›n›
da görmeye bafllayaca¤›z. Bu da savun-
ma sektörü gelecekte Türkiye ekono-
misine daha büyük destek sa¤layacak
demektir.
Sorunuzu biraz dolayl› olarak yan›tla-
m›fl oldum. Ama özetlersek, kariyerim
boyunca yaratt›¤› katma de¤erle farkl›-
l›k yaratan bir flirkette, kal›c› projelere
imza atan bir kifli olmak istedim. Bu
yüzden Meteksan Savunma bünyesin-
deki pozisyon teklifi gelir gelmez, hiç
düflünmeden kabul ettim.

Zuhal ESEN: Meteksan Savunma’n›n 

de¤iflik alanlarda önemli yat›r›mlar 

yapt›¤›n› biliyoruz. Biraz da bu 

yat›r›mlardan bahsedebilir misiniz?

Özgür CANKARA: Meteksan Savunma
olarak faaliyet alanlar›m›z dahilinde
gerçekten önemli yat›r›mlar gerçeklefl-
tirmekteyiz. Örne¤in geçen sene hizmet
vermeye bafllayan Bilkent Göleti Aç›k-
Su Test ve Kalibrasyon Tesisi gerçekten
hepimiz için bir gurur kayna¤›. Su alt›
akusti¤i alan›nda, Akustik Alg›lay›c› Ta-
sar›m Laboratuvar› ve Akustik Alg›lay›c›
Üretim ve Test Atölyesi’nin kurulum ça-
l›flmalar› da h›zla devam ediyor.
Yine flirketimiz bünyesinde; RF, mikro-
dalga ve milimetre dalga alanlar›nda
Mekanik Tasar›m ve Üretim Laboratu-
var›, Uzak Alan ve Yak›n Alan Anten Öl-
çüm Laboratuvar›, RF / Say›sal / Analog
Tasar›m Laboratuvar›, Mikrodalga Ta-
sar›m Laboratuvar›, Kart Prototipleme
Laboratuvar› gibi çok önemli yat›r›mlar

yap›lm›fl durumda. Kendi kendine ye-
ten, butik tasar›m ve üretim kabiliyetle-
ri olan flansl› flirketlerden birisiyiz. Bu
durum, bize, özellikle Ar-Ge projelerin-
de h›z ve esneklik kazand›r›yor.
Kendi bünyemizde RF-mikrodalga birim
ve modüller, mikrodalga paketleme,
antenler, faz dizili antenler, almaç-gön-
dermeç yap›lar›, RF sentezörler, mikro-
dalga güç yükselteçleri, yüksek h›zl›
analog-say›sal dönüflüm devreleri, say›-
sal sinyal iflleme algoritma, gömülü ya-
z›l›m, hassas mekanik iflleme, servo-
mekanik yap›lar gibi konularda tama-
men milli imkânlar ile çal›flmalar yürü-
tüyoruz.
Ayr›ca üretim ortam›ndaki kirlili¤in,
mikroskobik düzeyde, belirli bir seviye-
nin alt›nda tutularak, büyük hassasiyet
gerektiren elektronik devrelerin ve sen-
sörlerin uygun koflullarda gelifltirilmesi
için gerekli Class 10000 S›n›f› Temiz
Oda’ya da sahibiz.
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MILDAR - Milimetrik Dalga Radar› Sistemi

Yang›n ve Yara
Savunma E¤itim
Simülatörü
Sistemi
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Zuhal ESEN: Bu yat›r›mlar›n 

de¤erlendirildi¤i projelerinizden k›saca

bahseder misiniz?

Özgür CANKARA: Meteksan Savunma,
temelde bugüne kadar savunma sa-
nayisi sektöründe hedeflenmemifl
olan ya da yeni teknolojilerin kullan›m
sahas› bulabilece¤i belli konulara
odaklanmaya gayret ediyor. Hâliha-
z›rda, Kara Hedef Angajman› ‹çin Mili-
metrik Dalga Radar Teknikleri Gelifl-
tirilmesi (M‹LDAR), Deniz Harp Oyunu
Simülasyon Sistemi (DEHOS), Yang›n
ve Yara Savunma E¤itim Simülatörle-
ri, RF Veri Ba¤›, Transdüserler ‹çin
Milli Piezoelektrik Seramik Gelifltiril-
mesi (M‹DAS) ve Fiber Lazerlerin Ge-
lifltirilmesi gibi Türk Silahl› Kuvvetle-
rinin ihtiyaçlar› kapsam›nda yürütülen
kritik projelerde görev al›yoruz. Bu
projeler d›fl›nda kendi Ar-Ge çal›flma-
lar›m›z› yürüttü¤ümüz projelerimiz de
mevcut.

Zuhal ESEN: Önümüzdeki dönemde 

Meteksan Savunma’n›n yer almay› 

planlad›¤› projeler hakk›nda bilgi 

verir misiniz? Bu paralelde gelece¤e 

yönelik hedefleriniz neler?

Özgür CANKARA: Öncelikli olarak,
oluflturdu¤umuz altyap› ve bilgi biriki-
mini, Türk Silahl› Kuvvetlerimizin ihti-
yaçlar›n› karfl›lamaya yönelik faaliyet
alanlar›m›z dahilindeki projelerde de-
¤erlendirmeyi arzu ediyoruz. Zaman
içinde odakland›¤›m›z konularda; önce
Türkiye’de, sonras›nda da çevre co¤raf-
yada ilk akla gelen teknoloji flirketi ol-
may› hedefliyoruz. Bu paralelde biraz
önce de belirtti¤im gibi, en önemli yat›-
r›mlar›m›z› RF, mikrodalga ve milimetre
dalga teknolojilerine yap›yoruz. Bu fa-
aliyet alan›m›z kapsam›nda odakland›-

¤›m›z iki konu var;  RF alg›lay›c› sistem-
ler ve veri ba¤› sistemleri.
RF alg›lay›c› sistemler alan›ndaki altyap›-
m›z ve sahip oldu¤umuz yetenekleri ön-
celikle aktif ve pasif radar sistemleri üze-
rine odakl›yoruz. Darbe-Doppler prensi-
biyle çal›flan gözetleme ve at›fl kontrol ra-
darlar›n›n yan› s›ra SAR sensörü gibi gö-
zetleme ve ISAR gibi hedef görüntüleme
ve tasnif amaçl› radarlar gelifltirmek, ye-
teneklerimizi de¤erlendirmek istedi¤imiz
alanlar aras›nda. Yine bu çal›flmalar›,
özellikle milimetre dalga gibi boyut ve
a¤›rl›k olarak avantaj sa¤layan bantlarda
sistemler gelifltirerek, hava platformla-
r›nda de¤erlendirebilmek bizim için ön-
celikli konulardan biri.
Veri ba¤› alan›nda ise yürütmekte oldu-
¤umuz çal›flmalar›n birçok kullan›m
alan› mevcut. Bunlar aras›nda; füze
platformlar›, insans›z sistemler, tele-
metri uygulamalar› ve a¤ destekli yete-
nek kapsam›nda haberleflme sistemle-
rinin fiziksel katmanlar› ile güvenli ve
uzun mesafeli veri iletiflimi ihtiyac› du-
yulan di¤er alanlar› sayabiliriz.
Bunlar›n yan› s›ra flirketimizin ana
amaçlar› aras›nda; çeflitli kara ve deniz
platformlar› için 3 boyutlu faz dizili ra-
dar, güdümlü mermiler için RF aray›c›
bafll›k ve pasif radar sistemleri gelifltir-
mek de bulunuyor. Bu tip sistemlerin
önemli bir ihtiyaç oldu¤unu ve yurt içeri-
sinde özgün tasar›m olarak gelifltirilme-
si hususunun kritik öneme haiz oldu¤u-
nu düflünüyorum. Bu yöndeki çal›flmala-
ra bafllad›¤›m›z› ve gerekli altyap›n›n te-
mini konusunda faaliyetlerimizi sürdür-
dü¤ümüzü gururla söyleyebilirim.
Ayr›ca lazer teknolojileri alan›nda özel-
likle “coherent detection” (evre uyumlu
alg›lama) teknikleri üzerinde çal›flmala-
r›m›z› sürdürmekteyiz. Mart ay›n›n he-
men bafl›nda imzalad›¤›m›z Fiber Lazer-
lerin Gelifltirilmesi Projesi ile de ülke-
mizde, birçok takipçi teknolojinin gelifl-
mesine f›rsat yaratacak bir projeye bafl-
lam›fl bulunuyoruz. Bu çal›flmalar sonu-
cunda, çok yak›n vadede karfl›s›ndaki
alan›n / objenin yüksek çözünürlüklü ve
3 boyutlu görüntüsünü oluflturan LADAR
(LAser Detection And Ranging) sistem-
lerinin gelifltirilmesi mümkün olacak.
Uzun vadede ise SAR sistemlerinin optik
frekanslardaki karfl›l›¤› olan ve çok daha
h›zl› ve yüksek çözünürlükte görüntü el-
de etme potansiyeline sahip SAL
(Synthetic Aperture LADAR) veya kilo-
metrelerce uzaktan havadaki bileflenle-
rin moleküler analizini yapabilen DIAL
(DIfferential Absorption LADAR) sistem-

leri gibi; yüksek teknoloji ürünlerine yö-
nelik teknik altyap›n önemli bir k›sm›n›
elde edece¤imizi söyleyebilirim.
Su alt› akusti¤i alan›nda ise bütün ilgi
alanlar›m›zda oldu¤u gibi görev ald›¤›-
m›z veya almay› planlad›¤›m›z projelerin
birbirinden destek almas› suretiyle
mevcut altyap›m›z› en iyi flekilde kulla-
n›lmas›n› hedefliyoruz. Örne¤in, M‹DAS
projesinin tamamlanmas› ile ortaya ç›-
kacak piezoelektrik seramiklerin, ülke-
mizin gelifltirmeyi planlad›¤› birçok
farkl› tip geminin sonar sistemlerinde
kullan›labilece¤ini düflünüyoruz. Ayn›
do¤rultuda, M‹LGEM s›n›f› korvetlerimi-
zin deniz birimlerinin gelifltirilmesi ko-
nusunda görev al›yoruz. Alg›lay›c› sis-
temler gelifltirme vizyonuyla, su alt›
akusti¤i alan›nda transdüser tasar›m ve
gelifltirme ve ilgili elektronik tasar›m
üzerine önemli bir bilgi birikimi olufltur-
maya bafllad›k. Bu bilgi birikimi ve yat›-
r›mlar›m›z›, muhtelif sonar sistemleri-
nin gelifltirmesinde, yarat›c› ve özel do-
nan›mlar ve yaz›l›mlar üretme konu-
sunda devam ettirmeyi düflünüyoruz.
Bu projeler d›fl›nda, muhtelif di¤er su
alt› akusti¤i ürünlerinin milli imkânlarla
gelifltirilmesi için de çal›flmalar›m›z bü-
yük bir kararl›l›kla devam ediyor.
Simülasyon teknolojileri alan›nda ise
Türk Silahl› Kuvvetlerimizin e¤itim, test,
maliyet ve zaman yönetimi gibi çeflitli
konulardaki artan gereksinimlerine ce-
vap verebilmek, flirketimizin di¤er önce-
likli hedefleri aras›nda. Bildi¤iniz üzere
yürütmekte oldu¤umuz DEHOS proje-
sinde ve di¤er firmalarca yürütülen si-
mülasyon projelerinde RTI (Run Time
Infrastructure) yaz›l›mlar› kullan›l›yor
ve maalesef bu yaz›l›mlar› yurt d›fl›ndan
tedarik ediyoruz. Benzer sistemlerin
birbirine entegrasyonunu sa¤layacak bu
yaz›l›m›n milli olarak gelifltirilmesi üze-
rine çal›flmalara bafllad›k. Yine Deniz

RÖPORTAJ
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Deniz Harp Oyunu 
Simülasyon Sistemi (DEHOS)

Piezoelektrik Seramik / Transdüser Tasar›m› ve Üretimi
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Kuvvetleri Komutanl›¤›m›z›n ihtiyac›
do¤rultusunda gelifltirmeye bafllad›¤›-
m›z DEHOS projesinden elde etti¤imiz
altyap› ve birikimi Hava Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›m›z için de¤erlendirebilmek
arzusunday›z.
Toparlamak gerekirse, Türk Silahl›
Kuvvetlerimizin, Milli Savunma Bakan-
l›¤› (MSB)’nin ve Savunma Sanayii Müs-
teflarl›¤› (SSM)’nin sektörün sa¤l›kl›
geliflimindeki yol gösterici stratejik
yaklafl›mlar› çok önemli. Biz de hedef-
lerimizi ve oluflturdu¤umuz altyap›y›
hep bu kurumlar›n hedefleri do¤rultu-
sunda ve ihtiyaçlar›na yönelik olarak
belirliyoruz.

Zuhal ESEN: Özgür Bey bu güzel söylefli

için çok teflekkür ederiz. Eklemek 

istedi¤iniz bir fleyler var m›?

Özgür CANKARA: Meteksan Savunma
olarak, savunma sanayimizin en önce-
likli hedeflerinden birisi olan; yerli katk›
oran›n›n artmas›na, yapt›¤›m›z projeler-
le destek olmaya çal›fl›yoruz. Tabii ki,
baflar›l› projelere imza atarak bunu ba-
flarmak mümkün. Bu süreçte hedefleri-
mize ulafl›rken yarataca¤›m›z istihdam
ve deneyimli insan gücü yan faydalar
olarak de¤erlendirilebilir.
Di¤er bir hedefimiz de üniversite-sanayi
ifl birli¤ine örnek teflkil edebilecek bir
yaklafl›m› ülkemizde baflarabilmek. Yeni
teknolojilerin, bilgi birikiminin ve yarat›-
c› fikirlerin üniversitelerimizden al›na-
rak, sektörün ihtiyaçlar›na uygun ticari
ürünler haline dönüfltürülmesine katk›

sa¤l›yoruz. fiu anda, baflta Bilkent Üni-
versitesi olmak üzere belli bafll› birçok
üniversitemizle ortak çal›flmalar yürü-
tüyoruz. Sadece üniversitelerimizle de-
¤il, sektörle ve yan sanayi ile de kol ko-
la olman›n çok önemli bir husus oldu-
¤unu biliyoruz. Meteksan Savunma, sa-
vunma sanayimizin büyük oyuncular›na
da faaliyet konular›nda stratejik ifl orta-
¤› olarak destek sa¤lamaya ve bilgi biri-
kimini paylaflmaya aç›k bir flirket. Boyu-
tu ve faaliyet alan› ne kadar büyük olur-
sa olsun, hiçbir flirket sonsuz kayna¤a
sahip olamaz. Ülkemizin en önemli de-
¤eri olan milli bilgi birikiminin, do¤ru
projelerde ve sürekli kullan›larak gelifl-
tirilmesi de sadece Türk Silahl› Kuvvet-
lerinin, MSB’nin ya da SSM’nin kayg›s›
olmamal›. Bu konuda sektörün büyük
oyuncular› baflta olmak üzere, hepimize
önemli sorumluluklar düflüyor. Bugün
kendi s›n›rlar›m›z dahilinde faaliyet gös-
terirken hissetmemifl olmam›za ra¤-
men, ileriki y›llarda çevre co¤rafyada
savunma sektöründe bir teknolojik güç

olmaya bafllad›¤›m›zda, bugün kurmak-
ta oldu¤umuz sa¤lam ifl ortakl›klar›n›n
rekabete karfl› ne kadar önemli avantaj-
lar sa¤layabilece¤ini birlikte anlayaca-
¤›z. Bence, o günleri bugünden hedefle-
mek ve ona göre yol haritalar›m›z› flim-
diden oluflturmak çok önemli.
Son olarak da sektöre özgü dinamizmi
ve yarat›lan de¤erleri yine sektör ile
an›nda paylaflan ilkeli yay›n anlay›fl›n-
dan dolay›, MSI Dergisi’ni kutluyorum
ve sektörümüzün geliflmesine yapt›¤›
katk›lardan ötürü teflekkürlerimi sunu-
yorum. Sektörümüzle beraber geliflen
bir medyan›n varl›¤›, eminim ki sektö-
rümüzün kendi içindeki fark›ndal›¤›n›
ve iletiflimini sa¤lad›¤› kadar, savunma
sanayimize de dünyaya aç›lan bir kap›
vazifesi görerek çok önemli bir hizmet
vermektedir. Yay›n hayat›n›zda baflar›-
lar dilerim.

Zuhal ESEN: Bu güzel dilekleriniz için

teflekkür ederiz. MSI Dergisi olarak yeni

görevinizde baflar›lar diliyoruz.
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Günümüzde kullan›lan
birçok modern silah
sistemi gibi topçu ro-

ketlerinin de 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, 1941 y›l›nda,
BM-13 Katyufla olarak ad-
land›r›lan çok namlulu roke-
tatar sistemini envanterine
alm›flt›r. Hava kuvvetlerinin
bombard›man ve yak›n des-
tek uçaklar›nda kullan›lmak
üzere tasarlanan, havadan
yere RS-132 roket projesin-
den elde edilen deneyimler
›fl›¤›nda gelifltirilen BM-13,
temel olarak lançer ifllevi gö-
ren bir taktik tekerlekli araç
üzerine flekillendirilmifltir.
Söz konusu sistemde kulla-
n›lan 132 mm’lik M-13 roket-
leri, 22 kg’l›k bir harp bafll›¤›-
n› yaklafl›k 5,4 km uzakl›kta-
ki hedefe ulaflt›rabilmekte-
dir. Kolay üretilebilmesi ve
maliyet etkin yap›s›yla dikkat
çeken bu roketler, yüksek
da¤›l›m de¤erine sahip olsa-
lar da savafl s›ras›nda, özel-
likle aç›ktaki personel ve
z›rhl› araçlara karfl› etkin
olarak kullan›lm›flt›r. Sovyet-
ler Birli¤i, ‹kinci Dünya Sava-

fl›’n›n ilerleyen safhalar›nda
Katyufla ailesine yeni üyeler
de eklemifl ve s›ras›yla 82
mm’lik BM-8 ve 300 mm’lik
BM-31 çok namlulu roketa-
tar sistemlerini muharebe
sahas›na sürmüfltür.
‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda
topçu roketlerine ilgi duyan
bir baflka ülke ise Almanya ol-
mufltur. Farkl› cephelerde,
say›ca üstün düflman kuvvet-
leriyle mücadele eden Alman
Ordusu, muharebe sahas›n-
daki manevra unsurlar›na et-
kili atefl deste¤i sa¤layabil-
mek için, 1940 y›l›n›n ortala-

r›ndan itibaren, çekili çok
namlulu roketatar sistemleri-
ni hizmete almaya bafllam›fl-
t›r. 150 mm Nebelwerfer 41,
28/32 mm Nebelwerfer 41,
210 mm Nebelwerfer 42, 300
mm Nebelwerfer 42 ve 300
mm Raketenwerfer 56 sis-
temleri bu kapsamda verile-
bilecek örneklerdir.
Öte yandan, mekanize sava-
fl›n öncüsü konumundaki Al-
manlar, harbin ilerleyen
safhalar›nda, hareket halin-
deki z›rhl› birliklere efllik
edebilecek kunda¤› motorlu
çok namlulu roketatar sis-

temlerine de yönelmifltir. Bu
kapsamda, Nebelwerfer se-
risi çekili çok namlulu roke-
tatar sistemlerini modifiye
ederek SdKfz 4 ve Schwere
Wehrmachts serisi yar› pa-
letli z›rhl› araçlara yerleflti-
ren Almanlar, Panzerwerfer
olarak adland›r›lan çözümü
hayata geçirmifltir. Alman-
ya’n›n bu alanda hayata ge-
çirdi¤i di¤er çözümler ise
Ruslar›n baflar›l› BM-8 Kat-
yufla modelinden esinlene-
rek üretilen 80 mm Raketen
Vielfachwerfer ve Wurfrah-
men 40 olmufltur.

ANAL‹Z
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Taarruz amaçl› kara harekâtlar› söz konusu oldu¤unda, 

akla ilk gelen silah sistemleri aras›nda yer alan topçu 

roketleri, düflman cephesinin k›r›lmas› istenilen 

kesimine k›sa süre içerisinde büyük bir atefl gücünün 

yönlendirilmesine imkân sa¤lamaktad›r. Son y›llarda 

topçu roketlerine artan ilgisiyle dikkat çeken Türk Silahl›

Kuvvetleri (TSK), birbiri ard›na hayata geçirdi¤i tedarik 

projeleriyle, bu alanda dünyada söz sahibi ordulardan 

birisi konumuna gelmifltir.
Cenk ÖZGEN* / cenkozgen@savunmahaber.com 
*Uluda¤ Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp Tarihi Bölümü Okutman›

Topçu Roketleri 
ve Türkiye
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ROKETSAN taraf›ndan gelifltirilen 
T-122 Sakarya çok namlulu roketatar

sistemi, 40 km uzakl›ktaki hedefleri
atefl alt›na alabilmektedir.
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Bat›l›lar 
Bir Ad›m Geride
Savafl s›ras›nda Almanya ve
Sovyetler Birli¤i taraf›ndan
genifl flekilde kullan›lan top-
çu roketlerine, Bat›l› mütte-
fiklerin ilgisinin ise son dere-
ce s›n›rl› kald›¤›n› söylemek
yanl›fl bir de¤erlendirme ol-
mayacakt›r. Bu alandaki ça-
l›flmalara savafl›n son dö-
nemlerinde bafllayan Bat›l›
müttefikler, nicelik olarak
Almanya ve Sovyetler Birli-
¤i’ni hiçbir zaman yakalaya-
mad›klar› gibi, silah sistemi-
ne verilen önem aç›s›ndan da
daima bir ad›m geride kal-
m›fllard›r.
‹kinci Dünya Savafl›’nda Bat›-
l› ülkeler taraf›ndan kullan›-
lan topçu roketleri denildi¤i
zaman akla ilk gelen çözüm
Land Mattress’tir. Seri üreti-
mine 1944 y›l›nda bafllan›lan
Land Mattress, ‹ngiliz ve Ka-
nada ordular› taraf›ndan hiz-
mete al›nan bir çekili çok
namlulu roketatar sistemi-
dir. Land Mattriss’in 16 ve 30
tüplü versiyonlar› bulunmak-
tad›r. Etkili menzili yaklafl›k
7,3 km olan sistem, salvo
fleklinde yap›lan at›fllarda
saniyede 4 roket ateflleyebil-
mektedir. Bunun anlam›,

cephenin belirlenmifl bir ke-
simine yaklafl›k 7 saniye için-
de 30 roketin adeta “ya¤d›r›l-
mas›”d›r.
Savafl›n sonlar›na do¤ru
Amerikan ve ‹ngiliz ordular›,
M4 Sherman tanklar›n› mo-
difiye ederek kunda¤› motor-
lu çok namlulu roketatar
olarak kullanm›flt›r. S›n›rl›
say›da üretilen bu çözümler,
ABD’de T-34 Calliope ve T-40
Whizbang, ‹ngiltere’de ise
Sherman Tulip ad›yla hizme-
te girmifltir.

Doktrinsel Farklar
‹kinci Dünya Savafl›’nda ken-
dini kan›tlayan topçu roketle-
ri konusundaki çal›flmalar
savafl sonras› dönemde de
devam etmekle birlikte, söz

konusu silah sistemine 
NATO ve Varflova Pakt› ülke-
lerinin yaklafl›m› birbirinden
tamamen farkl› flekillerde
tezahür etmifltir. Öyle ki So-
¤uk Savafl döneminde K›ta
Avrupas›’na yönelik icra edi-
lecek taarruzi bir harekâta
göre haz›rl›klar›n› yapan Sov-
yetler Birli¤i, ‹kinci Dünya
Savafl›’ndan devrald›¤› mira-
sa uygun olarak topçu roket-
lerine büyük önem atfetmifl-
tir. Topçu roketleri ile klasik
topçu birliklerini birlikte kul-
lanma esas›na dayal› bir
doktrin gelifltiren K›z›l Ordu,
z›rhl› ve motorlu piyade tü-
menlerinin standart kuru-
lufllar›nda her iki silah siste-
mine de yer vermifl ve söz
konusu uygulama, baflta Var-

flova Pakt› üyeleri olmak
üzere, Sovyet Birli¤i’nin etki-
sindeki di¤er ülkeler taraf›n-
dan da benimsenmifltir.
Sovyetler Birli¤i’nin topçu
roketlerine bu derece önem
vermesinin nedenlerinden
birisi, taarruz edilecek tah-
kimatl› savunma hatlar›n›n
ancak yo¤un atefl gücüyle
yar›labilece¤i düflüncesidir.
Nedenlerden bir di¤eri ise
olas› bir Üçünü Dünya Sava-
fl›’nda NATO karfl›s›nda hava
üstünlü¤ünün elde edileme-
yece¤i, dolay›s›yla manevra
unsurlar›n›n ihtiyaç duyaca-
¤› atefl deste¤inin sabit ve
döner kanatl› hava plat-
formlar›ndan ziyade kara
konufllu atefl destek vas›ta-
lar› taraf›ndan sa¤lanabile-
ce¤i fikridir.
Kuflkusuz, So¤uk Savafl dö-
neminde Sovyetler Birli¤i ta-
raf›ndan kullan›lan topçu ro-
ketleri söz konusu oldu¤un-
da, en yayg›n olarak tan›nan
sistem 122 mm’lik BM-21
Grad’d›r. ‹lk kez 1964 y›l›nda
seri üretimine bafllanan bu
sistem, Sovyetler Birli¤i d›-
fl›nda 50’den fazla ülkenin si-
lahl› kuvvetlerinin envanteri-
ne girmifltir. Taktik tekerlekli
araç üzerine flekillendirilmifl
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BM-21

Topçu roketlerinin genifl ölçüde 
kullan›ld›¤› en son s›cak 

çat›flmalardan birisi, ABD’nin 
2003 y›l›nda Irak’a karfl›

gerçeklefltirdi¤i askeri harekâtta
olmufltur. Foto¤rafta, Irak’ta 

konufllu bulunan Amerikan 
Deniz Piyadelerine ait bir 

HIMARS sisteminden atefllenen 
e¤itim roketi görülüyor.



40 tüplü bir çok namlulu 
roketatar sistemi olan 
BM-21, salvo fleklinde yap›-
lan at›fllarda saniyede 2 
roket ateflleyebilmektedir. 5
dakika gibi k›sa bir süre içe-
risinde yeniden doldurulabi-
len BM-21’in ilk versiyonu-
nun etkili menzili yaklafl›k 20
km’dir. Ancak ileriki dönem-
lerde yap›lan modernizasyon
çal›flmalar› sonucunda 
BM-21’in menzili 40 km’ye
kadar ç›kar›lm›flt›r.
Sovyetler Birli¤i’nin topçu ro-
ketleri alan›nda yürüttü¤ü
çal›flmalar sadece BM-21 ile
s›n›rl› da kalmam›flt›r. So¤uk
Savafl döneminde farkl› men-
zil ve harp bafll›klar›na sahip
sistemlere yönelik projelerin
hayata geçirilmesi için önem-
li miktarlarda kaynak ay›ran
Sovyetler Birli¤i, BM-14, 
BM-24, BM-25, BM-27 Uragan,
BM-30 Smerch ve TOS-1 gibi
çok namlulu roketatar sis-
temlerini hizmete alm›flt›r.
Bu noktada bir parantez aça-
rak, Sovyetler Birli¤i’nin mi-
rasç›s› konumunda bulunan
Rusya’n›n topçu roketleri ko-
nusunda önemli bir birikimi
devrald›¤› ve günümüzde bu
alandaki çal›flmalara ayn›
h›zda devam etti¤i de ifade
edilmelidir. Nitekim a¤›rl›kl›
olarak kendini kan›tlam›fl
sistemlerden yola ç›karak
çözümler gelifltiren Rus Sa-
vunma Sanayisi’nin bu alan-
daki en yeni ürünlerinden bi-
ri, BM-30’un modifiye edilmifl
versiyonu olan BM 9A52-2T
Smerch’dir.

ABD MLRS ile 
Ringe Ç›k›yor
Sovyetler Birli¤i’nin bafl›n›
çekti¤i Varflova Pakt› üyele-
rinin aksine, NATO ülkeleri
topçu roketleri konusundaki
çal›flmalara oldukça geç
bafllam›flt›r. Sovyet doktri-
ninden farkl› olarak çok
namlulu roketatar unsurla-
r›n› topçudan ba¤›ms›z bir
savafl birimi olarak de¤er-
lendiren ve kendi savunma
stratejilerine uymad›¤› ge-
rekçesiyle uzun y›llar bo-
yunca topçu roketlerine ilgi-
siz kalan NATO ülkeleri, ka-
ra konufllu atefl destek vas›-
talar› söz konusu oldu¤unda
a¤›rl›¤› kunda¤› motorlu
topçu sistemlerine vermifl-
tir. Alman Ordusunda hiz-
mete giren LARS çözümü
hariç tutuldu¤unda, Bat›l›-
lar›n topçu roketleri konu-
sunda somut ad›mlar atma-

s›, ancak 1970’li y›llar›n or-
talar›ndan sonra gerçeklefl-
mifltir.
Bat›l›lar taraf›ndan gelifltiri-
len topçu roketleri denildi-
¤inde, hiç flüphesiz akla ilk
gelen sistem M270
MLRS’dir. ‹lk kez 1983 y›l›n-
da Amerikan Ordusunda
hizmete giren MLRS, gös-
terdi¤i üstün performans
neticesinde k›sa süre içeri-
sinde kullan›c› listesini ge-
niflletmifl ve ABD d›fl›nda
ço¤unlu¤unu NATO üyeleri-
nin oluflturdu¤u 15 ülkenin
silahl› kuvvetleri taraf›ndan
tercih edilmifltir. Tadil edil-
mifl Bradley z›rhl› muhare-
be arac› flasisi üzerine fle-
killendirilen MLRS’de, at›fla
haz›r 12 adet 227 mm’lik
M26 roketi bulunmaktad›r.
Etkili menzili yaklafl›k 32 km
olan bu roketler, her biri
644 adet küçük bombac›k

tafl›yan M77 tipi harp bafll›k-
lar› sayesinde, salvo fleklin-
de gerçeklefltirilen at›fllar-
da, 23 hektarl›k bir alanda
yer alan hedeflere karfl› et-
kili olabilmektedir. Z›rhl› ve
mekanize tümenlerinin
standart kurulufllar›nda
MLRS taburlar› teflkil eden
Amerikan Ordusu, hizmete
girdi¤i dönemden itibaren
söz konusu sistemi sürekli
olarak gelifltirmifltir. 165
km etkili menzilli MGM-140
ATACMS füzelerinin ateflle-
nebilmesi için yap›lan modi-
fikasyon, bu kapsamda veri-
lebilecek örneklerden biri-
sidir. 
Ayn› flekilde, 2000’li y›llar›n
bafl›nda MLRS’nin tekerlek-
li versiyonu olarak nitelen-
dirilebilecek HIMARS’›n ge-
lifltirilmesi de yine bu kap-
samda verilebilecek örnek-
lerdendir.
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Aralar›nda Türkiye’nin de yer ald›¤›
birçok ülke silahl› kuvvetleri

taraf›ndan hizmete al›nan 
MLRS sistemi
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Çok namlulu roketatar sistemlerinin en yeni örneklerinden birisi, 
MLRS’nin tekerlekli versiyonu olarak nitelendirilebilecek HIMARS’t›r.



Yo¤un ‹lgi
Kuflkusuz, topçu roketlerine
olan ilgi sadece ABD ve Sov-
yetler Birli¤i (bugün Rusya)
ile s›n›rl› kalmam›flt›r. 
Arjantin; SLAM-Pampero,
Brezilya; ASTROS II, 
FGT-108, SBAT-70 ve SBAT-
127, Çekoslovakya (bugün
Çek Cumhuriyeti); RM-70,
Çin; PHL03, Tip 63, Tip 81,
Tip 82, Tip 83, Tip 89, Tip 90
ve WS-1, Güney Afrika Cum-
huriyeti; Bateleur ve Valkiri,
Hindistan; Pinaka, ‹spanya;
Teruel, ‹srail; LAR 160 
ve MAR 290, ‹talya; Firos
25/30, Japonya; Tip 75, Kore
Cumhuriyeti; K136 Koor-
yong, M›s›r; VAP 80, Polon-
ya; WR-40 Langusta, 
Romanya; LAROM, Tayvan;
RT2000 ve Yugoslavya; M77
Oganj, M87 Orkan ve M94
Plamen-S gibi çözümleri
gelifltirmifltir.
Dünyada topçu roketleri ala-
n›ndaki çal›flmalar›n seyri
dikkate al›narak bir de¤er-
lendirme yap›lacak olursa,
yak›n bir gelecekte bunlara
yenilerinin eklenmesi de
kuvvetle muhtemeldir.

Safkan Bir 
Taarruz Silah›
Düflman cephesinin k›r›l-
mas› istenilen kesimine k›-
sa süre içerisinde büyük bir
atefl gücünün yönlendiril-
mesi esas›na dayanan topçu
roketleri, safkan bir taarruz
silah› olarak kabul edilmek-
tedir. Biyolojik ve kimyasal
bafll›klar da dahil olmak
üzere, çok çeflitli harp bafl-
l›klar›yla donat›labilen top-

çu roketleri, a¤›rl›kl› olarak
cephe hatt›nda veya toplan-
ma bölgelerinde bulunan
personel ve z›rhl› araçlara
karfl› kullan›lmaktad›r. He-
defin özelliklerine göre, tek
tek veya salvo fleklinde
atefllenen bu roketler, ek-
seriyetle çok namlulu roke-
tatar sistemlerinde bulunan
tüplerde tafl›nmaktad›r.
Harekât ihtiyaçlar›na ba¤l›
olarak çekili veya kunda¤›
motorlu tasarlanan çok
namlulu roketatar sistemle-
ri, genel olarak tabur, batar-
ya ve tak›mlar fleklinde or-
ganize olmaktad›r. Bu kap-
samda, Amerikan Ordusu-
nun 3’lü organizasyon yap›-
s›na göre teflkil edilen tipik
bir MLRS taburu ele al›na-
cak olursa; her biri 2 adet
lançerden teflkil edilen 3 ta-
k›ma sahip olan bataryalar-
da 6 tane lançerin oldu¤u
görülmektedir. Ayn› flekilde
3 bataryadan teflkil edilen

taburlarda ise, 18 tane lan-
çer bulunmaktad›r. Ancak
bu noktada bir parantez aça-
rak, söz konusu organizas-
yon yap›s› içinde çok say›da
tafl›ma ve yükleme arac› ile
komuta-kontrol arac›n›n ol-
du¤u da belirtilmelidir.

Türkiye’deki 
Durum
NATO’nu önde gelen ordu-
lar›ndan biri olan TSK, uzun
zamandan beri topçu roket-
lerini envanterinde bulun-
durmaya devam etmektedir.
Hâlihaz›rda TSK’n›n envan-
terinde yer alan çok namlu-
lu roketatar sistemlerinden
biri, Makina ve Kimya En-
düstrisi Kurumu (MKEK) ta-
raf›ndan gelifltirilen RA-
7040’d›r. ‹lk kez 1987 y›l›nda
hizmete giren RA-7040, 2,75
inç (70 mm)’lik roketlerin
atefllenmesine olanak sa¤-
layan 40 tüplü bir çok nam-
lulu roketatar sistemidir.

7,4 km etkili menzile sahip
olan RA-7040’dan, TSK’n›n
envanterinde 22+ adet bu-
lunmaktad›r.
1980’li y›llar›n bafllar›nda
tan›mlanan uzun menzilli
topçu roketi ihtiyac› kapsa-
m›nda, ABD’nin MLRS çözü-
mü üzerinde karar k›lan
TSK, 1989-1992 y›llar› ara-
s›nda toplam 12 adet lançer
tedarik etmifltir. Söz konusu
lançerlerde kullan›lmak
üzere, 2124 adet M26 roketi
ve çok say›da e¤itim roketi
siparifli veren TSK, ayr›ca 1
adet at›fl kontrol paneli e¤i-
tim simülatörünü de hizme-
te alm›flt›r. Öte yandan
MLRS unsurlar›n›n atefl gü-
cünü artt›rmak için hareke-
te geçen TSK, 1998 y›l›nda
72 adet ATACMS füzesinin
al›m›na yönelik bir sözlefl-
me de imzalam›flt›r. Sözlefl-
me kapsam›nda siparifl edi-
len füzeler, 1998 y›l› itibariy-
le hizmete girmifltir.
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Topçu roketleri konusunda çal›flmalar yürüten ülkeler aras›nda yer alan Romanya, ‹srail ile gerçeklefltirilen ifl birli¤i sonucu
LAROM çözümünü gelifltirmifltir. Foto¤rafta, bir LAROM bataryas› taraf›ndan icra edilen at›fl testleri görülüyor.
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¤› BM-21 Grad sistemi temel al›narak gelifltirilen RM-70



A¤›rl›k ROKETSAN
Çözümlerinde
Son y›llarda topçu roketleri-
ne yönelik artan ilgisiyle dik-
kat çeken TSK, bu alandaki
ihtiyaçlar›n› art›k yerli çö-
zümler üzerinden karfl›lama
stratejisi izlemektedir.
TSK’n›n bu süreçte en yak›n
ifl birli¤i içerisinde oldu¤u
firma ise Türkiye’nin roket ve
füze teknolojileri mükemme-
liyet merkezi konumundaki
ROKETSAN’d›r.
Hâlihaz›rda TSK’n›n envante-
rinde yer alan ROKETSAN
çözümlerinden biri, T-107’dir.
‹lk kez 1990’l› y›llar›n ortala-
r›nda TSK’n›n envanterine gi-
ren T-107, 12 tüplü bir çekili
çok namlulu roketatar siste-
midir. Tahrip (TR-107) ve çe-
lik bilyal› (TRB-107) olmak
üzere, 2 farkl› harp bafll›¤›na
sahip 107 mm’lik Anadolu
serisi roketlerin atefllenme-
sine imkân veren T-107’nin
etkili menzili 11 km’dir. Yük-
sek hareket kabiliyeti sebe-
biyle özellikle komando bir-
liklerimiz taraf›ndan kullan›-
lan T-107’den, TSK’n›n en-
vanterinde 48+ adet bulun-
maktad›r.
TSK’n›n envanterinde yer
alan bir baflka ROKETSAN
çözümü, T-122 Sakarya’d›r.
1995 y›l›nda kamuoyuna tan›-
t›lan ve ayn› y›l Karap›nar At›fl
Poligonu’nda at›fl testleri ic-
ra edilen T-122, 6x6 konfigü-
rasyonundaki MAN taktik te-
kerlekli arac› üzerine flekil-

lendirilmifl 40 tüplü bir çok
namlulu roketatar sistemi-
dir. Tahrip (TR-122) ve çelik
bilyal› (TRB-122) olmak üze-
re, 2 farkl› harp bafll›¤›na sa-
hip 122 mm’lik M›zrak serisi
roketlerin atefllenmesine
imkân veren T-122’nin etkili
menzili 40 km’dir. Halen
TSK’n›n envanterinde, 18+
adedi K›br›s Türk Bar›fl Kuv-
vetleri Komutanl›¤›nda ol-
mak üzere, 76+ adet T-122
bulunmaktad›r.
TSK’n›n envanterinde yer
alan bir di¤er ROKETSAN çö-
zümü ise, T-300 Kas›rga’d›r.
Ulusal ve uluslararas› bas›n
yay›n organlar›nda varl›¤›
uzun süre tart›flma konusu
olan ve ilk kez 2006 y›l›ndaki
30 A¤ustos Zafer Bayram› tö-
renleri kapsam›nda icra edi-
len resmi geçit töre-
ninde sergilenen 

T-300, uzun menzilli bir çok
namlulu roketatar sistemi-
dir. Çinli roket/füze sistem-
leri üreticisi SCAIC/CPMIEC
firmas›ndan sa¤lanan tekno-
loji transferiyle yurt içinde
imal edilen T-300’de, etkili
menzili 100+ km olan 4 adet
302 mm’lik TR-300 Kas›rga
roketi tafl›nmaktad›r. Çin’in
WS-1 roketleri temel al›na-
rak gelifltirilen bu roketler,
150 kg a¤›rl›¤›nda 26.000
adet çelik bilya tafl›yan bir
harp bafll›¤› ve yaklaflmal› tip
tapa ile donat›lm›flt›r. 
6x6 konfigürasyonundaki
MAN taktik tekerlekli arac›
üzerine flekillendirilen 
T-300’den, TSK’n›n en-

vanterinde toplam 54 adet
bulunmaktad›r.
Yukar›daki örneklerde gö-
rüldü¤ü üzere, son y›llarda
hayata geçirilen tedarik
projeleriyle, topçu roketleri
alan›nda bugün dünyada
söz sahibi ordulardan birisi
konumuna gelen TSK’n›n,
mevcut kabiliyetlerini ge-
lifltirme e¤ilimi içerisinde
oldu¤u da bilinmektedir.
Nitekim TSK’n›n topçu roket-
leri konusundaki bir numa-
ral› tedarikçisi konumunda

b u l u n a n
ROKETSAN’›n,

IDEF 2009 fuar›n-
da sergiledi¤i baz›

çözümleri, resmi ola-
rak herhangi bir detay ve-

rilmese de yak›n gelecekte
bu alanda önemli geliflmele-
rin olabilece¤inin sinyallerini
vermektedir.
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ROKETSAN, IDEF 2009’da 
sergiledi¤i çözümleriyle, 
bu alandaki çal›flmalara 
h›z kesmeden devam etti¤inin
sinyallerini vermiflti.

‹lk kez 2006 y›l›ndaki 30 A¤ustos Zafer Bayram› törenleri kapsam›nda
icra edilen resmi geçit töreninde sergilen T-300 Kas›rga çok namlulu
roketatar sistemi, 100+ km menziliyle dikkat çekiyor.
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NATO'nun, "NATO Çok
Gizli ve Alt›" gizlilik
dereceli anahtar ve

kriptografik bilgilerinin, 
NATO envanterinde bulunan
kripto cihazlar›na güvenli
olarak tafl›nmas›n› ve yük-
lenmesini sa¤lamaya yönelik
2007 y›l›nda duyurdu¤u ihti-
yac›n karfl›lanmas› amac›yla
bafllatt›¤› Ar-Ge çal›flmalar›-
n› 2008 y›l›nda tamamlayan
UEKAE, gelifltirdi¤i cihazlar›
ayn› y›l içinde test edilmek
üzere NATO’nun ilgili birim-
lerine gönderdi. NATO'nun
tedarik edece¤i bilgi güvenli-
¤i ürünlerini de¤erlendiren
SECAN Ajans› taraf›ndan uy-
gulanan testlerden baflar›yla
geçen KAYC-S/N, geçti¤imiz
Ocak ay›nda da NITC Birimi
taraf›ndan uygulanan, teknik
ve operasyonel ihtiyaca uy-
gunlu¤un de¤erlendirildi¤i
OPEVAL testlerini baflar›yla

tamamlad›. Bu testlerde,
KAYC-S/N’nin 60 civar›ndaki
NATO cihaz›yla uyumlu çal›fl-
t›¤› do¤ruland›. Böylece
KAYC-S/N, ABD cihazlar›n›n
ard›ndan, NATO'nun belirt-
mifl oldu¤u teknik ve idari
standartlara uyumlulu¤u
onaylanan, NATO cihazlar›-
n›n anahtarlar›n› ve kriptog-
rafik bilgilerini tafl›ma ve
yükleme izni verilen üçüncü
cihaz oldu. NATO test birim-

lerinde yap›lan son testlerin
de çok yak›nda tamamlan-
mas› ve art›k ihale sonuçlar›-
n›n aç›klanmas› bekleniyor.

KAYC-S/N’nin 
Temel ‹fllevleri:
� Anahtar paketlerini ve

kriptografik verileri, 
tamamen donan›msal 
olarak flifreleyerek saklama,

� NATO formatlar›nda 
kripto cihazlar›na k›rm›z› /
siyah anahtar, kriptografik
veri yükleme, alma,
iflleme,

� Elektronik Anahtar
Da¤›t›m Sistemleri
üzerinden, kimlik
do¤rulama,  imzalama ve
flifreleme gibi çeflitli
güvenlik artt›r›c› 
yöntemler kullanarak;
k›rm›z› / siyah anahtar,
kriptografik veri alma,
gönderme,

� Acil durumlarda 
devreye giren; acil 
silme ve kurcalama
anahtar› gibi ek 
güvenlik önlemlerini
bar›nd›rma,

ANAL‹Z
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NATO’nun tafl›nabilir anahtar / veri yükleme

cihaz› ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik olarak

açt›¤› ihaleye kat›lmak üzere gelifltirilen

Kriptografik Anahtar Yükleme Cihaz› 

KAYC-S/N; fikir aflamas›ndan, ürünün 

gerçeklefltirilmesi sürecine dek tamamen

TÜB‹TAK UEKAE mühendislerinin imzas›n› tafl›yor.

NATO’nun yeni nesil anahtar yükleme cihaz› (Electronic

Key Management System-Next Generation Key Fill Device) tedariki ihalesinde, 

ABD ve Almanya taraf›ndan gelifltirilen cihazlar ile yar›flmakta olan KAYC-S/N, NATO 

envanterinde bulunan çeflitli kripto cihazlar›n›n kulland›¤› kripto anahtarlar›n› ve 

kriptografik verileri güvenli biçimde alan, saklayan, tafl›yan ve da¤›tan, kriptografik ifllem

yapabilen, askeri ortamlarda tafl›nabilir tipte bir uçbirim cihaz› olarak öne ç›k›yor.

KAYC-S/N
Art›k NATO Anahtarlar›n› da 

Tafl›yabiliyor

Elçin TANYEL‹* / elcin_tanyeli@uekae.tubitak.gov.tr
*Proje Yönetim Sorumlusu, TÜB‹TAK UEKAE

Ana menü Sanal klavye



� Farkl› güvenlik
seviyelerinde yetkilendirilen
kullan›c›lar›n cihaza
erifliminin, cihaz ve 
kullan›c› ak›ll› kart› ve 
kullan›c› flifresi kullan›larak 
gerçeklefltirilmesi
sayesinde yetkisiz 
eriflimi engelleme.

Cihaz›n, 3,5 inç renkli TFT
gösterge ve 7 giriflli tufl tak›-
m›ndan oluflan kullan›c› ara-
yüzünde cep telefonlar›nda-
kine benzer flekilde bir sim-
ge gösterim mant›¤› kullan›l-
d›¤›ndan, cihaz, gerek görsel
olarak gerekse kullan›m ko-
layl›¤› aç›s›ndan rakiplerin-
den farkl›lafl›yor. Ayr›ca iste-
nirse, cihaz›n PS/2 arayüzü
kullan›larak, cihaz›n tufl tak›-
m› yerine, harici TEMPEST
klavye de kullan›labiliyor.

Veri aktar›m› yap›laca¤› za-
man, cihaz menüsü yard›-
m›yla, kripto cihazlar›n›n
tiplerine göre, farkl› proto-
kol ve arayüz seçimleri
(EKMS308F (DS101),
DS102, RS232) yap›labiliyor
ve cihaz, gerçeklefltirilen
ifllemin aflamalar› ile ilgili
güncel bilgi de sunarak
kullan›c›y› yönlendiriyor.
Ayr›ca, tüm ifllemlere ait
muhasebe kay›tlar›n› da
oluflturuyor, depoluyor ve
istendi¤inde, bu kay›tlar›
Yerel Anahtar Yönetim
Merkezleri’ne iletiyor.
KAYC-S/N, COMSEC, EMI-
EMC ve TEMPEST güvenli¤i-
ne yönelik k›rm›z› / siyah ay-
r›m›na dayanan bir mimari
göz önüne al›narak tasarlan-
d›. EMI-EMC bak›m›ndan
MIL-STD-461E, TEMPEST
bak›m›ndan da SDIP-27 Le-
vel A (AMSG-720B)  standart-
lar›na uyumlu.
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� NATO formatlar›nda anahtar yükleme, güvenli anahtar saklama cihaz› olarak kullan›m, NATO

kripto cihazlar›na veri aktar›m› / al›m›

� Kullan›c› arabirimi yard›m›yla k›rm›z› / siyah anahtar, kriptografik veri al›m› / aktar›m›,

� Elektronik Anahtar Da¤›t›m Sistemleri üzerinden çeflitli güvenlik önlemleri kullan›larak

k›rm›z› / siyah anahtar, kriptografik veri al›m› / aktar›m›,

� NATO Algoritmas› ile çevrim d›fl› flifreleme

� Anahtar ve kriptografik verilerin flifreli saklanmas›,

� Anahtar ve kriptografik veri muhasebesi oluflturma, saklama, aktarma

� fiifreli girifl ve yetkilendirme

� Parola, ak›ll› kart ile cihaz ve kullan›c› eriflim denetimi

� K›rm›z› / siyah ayr›m›na dayal› mekanik ve elektriksel yal›t›m

� Besleme geriliminden ba¤›ms›z acil anahtar silme

� Kurcalamaya karfl› korumal› tasar›m

6 uçlu konnektör üzerinden:

� DS-102  

� DS-101 (EKMS-308F) - uçtan uca ya da ortak yol (bus) yap›s›nda

� RS-232

(KOI-18, KYK-13, KAYC-10, KAYC-32,  KAOC-8, DTD-AN/CYZ-10, DTD2000/SDS - ABD, Simple Key

Loader/SKL - ABD,  DTD-II - Almanya)

� Menüde simge biçimli kullan›m

� 320x240 TFT LCD gösterge

� 7 giriflli tufl tak›m›

� Harici klavye arayüzü (PS/2)

� Ifl›kl› ve sesli uyar›lar

‹lklendirme s›ras›nda donan›msal rastgele say› üretecinden kendi bafl›na yerel anahtar üretimi,

anahtar güncelleme, de¤ifltirilebilir kullan›c› flifresi

� Cihaz aç›ld›¤›nda öz s›nama, yerleflik test (built in test)

� Kullan›c› menüsünden test edilebilirlik

� Alarm, olay, ifllem kaydetme günlükleri, izleme, denetim

� Pil doluluk oran› ve flarj durumu izleme

MIL-STD-461E standard›na uyumluluk

SDIP-27 Level A (AMSG-720B) standard›na uyumluluk

� Harici KAYC-S Güç Adaptörü ile kullan›m: Girifl 93 -264 VAC, 47-63 Hz, Ç›k›fl 24 VDC +/-%10

� Cihaza özel flarj edilebilir Lithium-Ion Bataryadan: 10,8 V

� Harici güç kayna¤› veya araç aküsünden: 12V-24V +/-%10

� Cihaz aç›k / kapal› iken bataryan›n flarj edilebilme özelli¤i

� Batarya yönetimi: ekranda doluluk oran›, flarj durumu, flarj oran› gösterimi, çeflitli batarya

parametrelerini gerçek zamanda izleme.

� Çal›flma: -20 C / +60 C

� Depolama: -40 C / +70 C

� Ba¤›l Nem: +40 C’de % 10-% 90

� MIL-STD-810F standard›na uygunluk

� Suya dayan›kl›l›k (waterproof)

202x159x58 mm 

2,5 kg (± %5)

KAYC-S/N’nin Teknik Özellikleri:
Anahtar ve Kriptografik Veri

‹fllemleri

Güvenlik

K›rm›z› Arabirim 

/ Protokoller / Birlikte

Çal›flabilirlik

Kullan›c› Arabirimi

Anahtar Üretimi ve Da¤›t›m›

Bak›m / Kontrol

EMI-EMC

TEMPEST

Güç

Çal›flma ve Depolama

Koflullar›

Boyutlar:

A¤›rl›k:



Fakat bilgisayarlar›n
kullan›m alanlar›n›n
geliflmesi sonucu, as-

keri ihtiyaçlar ve askeri pro-
jeler yaz›l›m alan›ndaki be-
lirleyici rolünü uzun zaman
önce kaybetti. Bilgi ifllem
sektöründe Microsoft, Oracle,
Sun, SAP gibi büyük firma-
lar, çeflitli ülkelerin silahl›
kuvvetlerine sat›fl yapmakla
birlikte ürünlerini temelde
sivil ihtiyaçlara yönelik ge-
lifltirmektedir. Havac›l›k
sektöründe kullan›lan 
DO-178, ARINC 653 gibi reh-
ber ve standartlar da bu
alandaki yaz›l›m gelifltirme
faaliyetlerinin ana hatlar›n›
belirlemektedir ve sivil
odakl› gelifltirilmifllerdir. Bu
tür örnekler ço¤alt›labilir.
Özetleyecek olursak, yaz›l›m
ile iliflkili geliflmeleri art›k
askeri ihtiyaçlar flekillendir-
memektedir. 
Di¤er yandan askeri ihtiyaç-
lara yönelik olarak ayr›lan
araflt›rma ve gelifltirme (Ar-
Ge) ödenekleri, ülkelerin
Ar-Ge bütçelerinin genelin-
de a¤›rl›kl› bir yere sahip ol-
maya devam etmektedir. Bu
kayna¤›n bir bölümünün ya-
z›l›m alan›nda Ar-Ge çal›fl-
malar› için kullan›lmas› bü-
yük önem tafl›maktad›r. Bu
önem, sadece yaz›l›ma yö-
nelik Ar-Ge çal›flmalar› için
bir maddi kaynak yaratmak-
la ilgili de¤ildir. Kâr bask›s›
nedeniyle k›sa vadeli ve ça-
buk sonuçlanabilecek Ar-Ge
çal›flmalar›na yönelen sivil
sektörün aksine, savunma
sektörü, yüksek risk tafl›ya-
bilen, uzun vadeli Ar-Ge ça-
l›flmalar› yapabilmektedir.
Gelecekte yaz›l›m alan›nda-
ki bilgimizi ve yetenekleri-
mizi artt›rabileceksek, bun-

da askeri çal›flmalar›n
önemli bir yerinin olmas›
beklenmelidir.
Yukar›da anlat›lanlar do¤rul-
tusunda, askeri amaçlarla
gerçeklefltirilen yaz›l›ma yö-
nelik Ar-Ge çal›flmalar›n›n
kapsam›n›n küçüldü¤ü (sivil
sektörün öne ç›kt›¤›), fakat
kritik önemini kaybetmedi¤i
sonuçlar›na ulafl›labilir. Bu
makalede, böyle bir ortam-
da, askeri amaçl› yap›lan ya-

z›l›m Ar-Ge çal›flmalar›n›n
oynad›¤› rol irdelenecektir.
Yaz›l›m›n soyut bir kavram
olmas› nedeniyle, yaz›l›m Ar-
Ge çal›flmalar›n›n niteliksel
ve niceliksel de¤erlendiril-
meleri güç olabilmektedir.
Makalenin ilk bölümünde bu
güçlü¤ü ortadan kald›rmak
için yaz›l›m alan›nda yap›lan
Ar-Ge çal›flmalar›n›n nitelik-
leri ortaya konulacakt›r. Bu
bölümün sonucunda görüle-

ce¤i üzere, her ne kadar tek-
nolojik geliflmeler ve Apple,
Microsoft gibi firmalar ön
planda olsalar da yaz›l›m
alan›ndaki Ar-Ge çal›flmala-
r›n›n önemli bir bölümü bi-
limsel içerikli olup, üniversi-
te ve araflt›rma enstitüleri
kaynakl› gerçekleflmektedir.
Böyle bir ortamda askeri ça-
l›flmalar›n içeri¤i ve gelece¤i
makalenin ikinci bölümünde
tart›fl›lacakt›r.

ANAL‹Z

60

Military Science & Intelligence / MSI - May›s 2010 www.milscint.com

Yaz›l›m Alan›nda 
Ar-Ge Çal›flmalar› ve

Askeri ‹htiyaçlar›n Rolü

Da¤›t›k sistemlere yönelik ilk bilgisayar sistemi 

(Semi-Automatic Ground Environment / SAGE) ve 

programlama dili (JOVIAL), COBOL ve ADA programlama

dilleri, insans›z araçlar› kontrol eden yaz›l›mlar, 

CMM (ve sonras›nda CMMI)... Hepsi askeri projeler ve 

askeri ihtiyaçlar sonucunda ortaya ç›km›fl yaz›l›m 

kavramlar›, teknolojileri ve ürünleridir. Askeri ihtiyaçlar

olmasayd›, muhtemelen, yaz›l›m alan›nda bugün eriflilen

noktaya bu h›zda gelememifl olurduk.
Dr. Burak CODUR / editor@milscint.com



Yaz›l›m ve Ar-Ge
Ar-Ge; bilgimizi artt›ran, so-
runlar›m›za çözümler bulan,
yeniliklerin önünü açan bir
faaliyet olarak kalk›nmak ve
geliflmek için büyük önem
tafl›r. Bilimin pek çok alan›n-
da Ar-Ge nitelikli çal›flmalar
aç›k ve anlafl›l›r bir niteli¤e
sahip olsa da yaz›l›m gibi so-
yut kavramlara iliflkin Ar-Ge
faaliyetlerini rutin tasar›m ya
da mühendislik faaliyetlerin-
den farkl›laflt›rmak zorlafl-
maktad›r.
Bu noktada bir örnek verile-
cek olursa: günlük hayatta ‹n-
ternet’e ba¤lanmak için kul-
lan›lan ve art›k s›radan yaz›-
l›m haline gelmifl olan taray›-
c› programlar› (Mozilla Fire-
fox, Internet Explorer, Safari
gibi) gelifltirmek Ar-Ge faali-
yeti midir, yoksa rutin mü-
hendislik faaliyeti midir? Ör-
nek somutlaflt›r›lacak olursa,
Google taraf›ndan yeni geliflti-
rilen Chrome taray›c›s›
(www.google.com.tr/chrome)
bir Ar-Ge ürünü müdür?Ar-
Ge olamaz diyenler, Chro-
me’un, taray›c› ifllevselli¤i
konusunda bir farkl›l›k getir-
medi¤ini söyleyebilir. Ar-Ge
çal›flmas› içerir diyenler ise
Chrome’un iflletim modeli
(ayn› taray›c› penceresindeki
her sekmenin ayr› bir görev
olarak çal›flmas› ve birisinde
yaflanan sorunun di¤er sek-
meleri etkilememesi)’ni se-
bep olarak dile getirebilir.
Bu makalede “yaz›l›m ala-
n›nda Ar-Ge çal›flmalar› na-
s›l yap›l›r?” sorusuna iki kay-
nak arac›l›¤› ile bir cevap
aranacakt›r: ‹lk önce OECD
ülkelerinde (Türkiye de
OECD üyesidir) Ar-Ge K›lavu-
zu olarak kullan›lan Frascati
K›lavuzu (http://www.tubi-
tak.gov.tr/tubitak_con-
tent_files/BTYPD/kilavuz-
lar/frascati_tr.pdf) üzerin-
den teorik bir de¤erlendirme
yap›lacak, daha sonra da ya-
z›l›m alan›nda verilen Ar-Ge
ödülleri üzerinden uygulama
tabanl› bir de¤erlendirme
yap›lacakt›r.
Frascati K›lavuzu madde 77

“Rutin Yaz›l›m Gelifltirme”
bafll›¤›n› tafl›maktad›r. Rutin
yaz›l›m gelifltirme faaliyetle-
rinin Ar-Ge say›lamayaca¤›
belirtilerek konu ile ilgili flu
örnek verilmektedir: “Ayn›
iflletim sistemleri ve bilgisa-
yar mimarisi üzerindeki ön-
ceki projelerde üstesinden
gelinmifl olan teknik sorun-
lar da Ar-Ge de¤ildir”. K›la-
vuzun “2.4.1. Ar-Ge’yi Yaz›l›m
Gelifltirmede Tan›mlama”
bafll›¤› ve alt›ndaki maddeler
ise yaz›l›ma yönelik Ar-Ge fa-
aliyetlerinin kapsam›n› belir-
lemektedir. Buna göre;
� Teorik bilgisayar bilimleri

alan›nda yeni teoremler
ve algoritmalar gelifltiren
Ar-Ge çal›flmalar›,

� ‹flletim sistemleri, 
programlama dilleri, 
veri yönetimi, iletiflim 
yaz›l›mlar› ve yaz›l›m 
gelifltirme araçlar› 
düzeyinde bilgi 
teknolojisinin gelifltirilmesi,

� ‹nternet teknolojisinin 
gelifltirilmesi,

� Yaz›l›mlar›n tasar›m›, 
gelifltirilmesi, kurulumu
veya korunmas› ile ilgili
araflt›rmalar,

� Bilginin yakalanmas›, 
iletilmesi, depolanmas›,
geri al›nmas›, manipüle
edilmesi veya gösterilmesi
anlam›nda jenerik 
(do¤urgan) yaklafl›mlarda
ilerlemeler sa¤layan 
yaz›l›m gelifltirme 
çal›flmalar›,

� Bir yaz›l›m program› 
veya sistemi gelifltirmek
için gerekli olan teknoloji
bilgisindeki boflluklar›
doldurmay› amaçlayan
deneysel gelifltirme 
çal›flmalar›,

� Bilgisayar alan›n›n 
uzmanlafl›lm›fl dallar›ndaki
yaz›l›m araçlar› veya 
teknolojileri üzerinde 
gerçeklefltirilen Ar-Ge
(resim iflleme, co¤rafi veri
sunumu, karakter 
tan›mlamas›, yapay zekâ
ve di¤er alanlar),

Ar-Ge çal›flmas› olarak nite-
lendirilmektedir.

Ayn› bölümde;
� Bilinen yöntemler ve 

mevcut yaz›l›m araçlar›
kullan›larak ticari uygulama
yaz›l›mlar› ve bilgi 
sistemleri gelifltirilmesi,

� Mevcut sistemler için 
destek,

� Bilgisayar dillerinin 
dönüfltürülmesi ve / veya
tercüme edilmesi,

� Uygulama programlar›na
kullan›c› ifllevselli¤inin
eklenmesi,

� Sistemlerin hatalardan
ar›nd›r›lmas›,

� Mevcut yaz›l›m›n 
uyarlanmas›,

� Kullan›c› 
dokümantasyonunun 
haz›rlanmas›,

gibi örneklerin Ar-Ge çal›fl-
mas› olarak nitelendirileme-
yece¤i belirtilmektedir.
Frascati K›lavuzu’nun ilgili
maddeleri, yaz›l›ma yönelik
Ar-Ge çal›flmalar›n›n s›n›r-
lar›n› aç›k bir flekilde çiz-
mektedir. Bu çerçeve gün-
lük hayatta yürütülen proje-
lere uyarland›¤›nda, Ar-Ge
projesi olarak nitelendirilen
pek çok projenin Ar-Ge
kapsam›nda olmayan birle-
flenler içerdi¤i görülebilir.
Örne¤in; projede bilinen
mekanizmalara sahip bir
kullan›c› arayüzüne yönelik
çal›flmalar da yap›l›yorsa,
bu ifl paketlerinin Ar-Ge
içeri¤ine sahip olmad›klar›
Frascati K›lavuzu’nda belir-
tilmektedir. Buna ra¤men,
projelerde, kullan›c›n›n
do¤rudan etkileflim içinde
oldu¤u parçalar kullan›c›
arayüzleri oldu¤u için, bu ifl
paketleri çok göz önünde

yer almakta ve bu ifl paket-
lerine kayda de¤er iflçilik
harcanmaktad›r.
Frascati K›lavuzu, yaz›l›m
alan›ndaki Ar-Ge çal›flmalar›-
n›n kapsam›n› çizmekle bir-
likte, gerçek hayattan örnek-
ler içermemektedir. Bu ör-
neklere olan ihtiyaç (öncülleri
ile) 1959 y›l›nda beri yay›nda
olan “R&D Magazine”
(http://www.rdmag.com) ta-
raf›ndan verilmekte olan Ar-
Ge ödüllerinin (“R&D 100
Awards”) incelenmesi ile gi-
derilecektir. 1998 ile 2009
y›llar› aras›nda, yaz›l›m ala-
n›nda verilen “R&D 100
Awards” ödülleri incelene-
rek yaz›l›m alan›ndaki Ar-Ge
çal›flmalar› irdelenecektir.
Y›llara göre yaz›l›m alan›n-
da verilen “R&D 100
Awards” ödülleri, bu maka-
lenin yazar› taraf›ndan in-
celenerek Bilimsel Çal›fl-
ma, Ürün Gelifltirme, Ürün
ve Benzetim (Simülasyon)
olarak grupland›r›lm›flt›r.
Bu grupland›rman›n, bilim-
sel çal›flma – ürün ana
gruplar›ndan daha ayr›nt›l›
olarak konuyu daha iyi or-
taya koyaca¤› beklenmek-
tedir. Gruplar›n kapsamlar›
flu flekilde belirlenmifltir
(fiekil 1):
B‹L‹MSEL ÇALIfiMA: Bilim-
sel çal›flmalarda kullan›lan
yaz›l›mlar için oluflturulmufl
kategoridir. Baz› bilimsel
ürünler do¤rudan ya da ufak
de¤iflikliklerle bir ürün ola-
rak pazarlanabilecek nitelik-
te olsalar da henüz ürün ni-
teli¤ine bürünmedikleri için
bu s›n›fland›rma alt›nda lis-
telenmifltir.
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fiekil 1. Kullan›lan s›n›fland›rman›n
ö¤elerinin birbiri ile iliflkisi



ÜRÜN GEL‹fiT‹RME: Do¤ru-
dan günlük amaçlarla kulla-
n›lmayan, fakat bir ürünün
gelifltirilmesinde kullan›lan
yaz›l›mlard›r. Özel türü olan
benzetim ayr› bir kategoride
incelenmektedir.
ÜRÜN: Do¤rudan ürün ola-
rak kullan›labilecek çal›fl-
malar.
BENZET‹M (Simülasyon):

Günümüzde “Training and Si-
mulation” (www.tsjonline.com)
gibi yay›nlar ve ODTÜ 
MODS‹MMER gibi akademik
merkezler arac›l›¤› ile özel
olarak ele al›nan benzetim
konusu, burada da ayr› bir s›-
n›fland›rma alt›nda incelen-
mifltir. Böyle özel bir s›n›f-
land›rma kullan›lmad›¤›nda,
benzetim yaz›l›m› “Ürün Ge-
lifltirme” ya da “Ürün” olarak
s›n›fland›r›labilir.
Bu grupland›rma uyar›nca,
1998- 2009 y›llar› aras›nda
verilen ödüllerin da¤›l›m› 
fiekil 2’de; ödülü alan kurum
ve kurulufllar›n da¤›l›m› fie-
kil 3’te verilmifltir.
fiekil 2 ve 3’te sunulan so-
nuçlar›n gösterdi¤i önemli
bir nokta; yaz›l›m alan›ndaki
Ar-Ge çal›flmalar›n›n sanayi
odakl› de¤il üniversite / arafl-

t›rma merkezi a¤›rl›kl› oldu-
¤udur. fiekil 3’te yer alan
üniversite / araflt›rma mer-
kezlerinin yar›s› da havac›l›k,
nükleer enerji (ABD’de nük-
leer silahlar›n gelifltirilmesi
ve bak›m› da nükleer enerji
kapsam›nda ele al›nmakta-
d›r) ve savunma alan›nda fa-
aliyet göstermektedir.
Her ne kadar günlük hayatta
yaz›l›m alan›nda teknolojik
geliflmeler ticari firma odak-
l› olarak ön plana ç›ksalar da
“R&D 100 Awards” örne¤in-
de oldu¤u gibi, yaz›l›m ala-
n›ndaki Ar-Ge çal›flmalar›n-
da “ürün” s›n›f›na giren Ar-
Ge çal›flmalar›n›n büyük bir
a¤›rl›¤› olmad›¤›, kayda de-

¤er ölçüde teorik ve bilimsel
çal›flmalar›n bulundu¤u gö-
rülmektedir. Bilimsel ö¤eler,
Frascati K›lavuzu’nun Ar-Ge
olarak nitelendirilecek çal›fl-
malar için çizdi¤i çerçevenin
içeri¤inin de önemli bir k›s-
m›n› oluflturmaktad›r. Bu
noktalardan hareketle, yaz›-
l›m alan›ndaki Ar-Ge çal›fl-
malar›na yönelik yol harita-
lar›n›n k›sa vadeli ve günlük
hayata yönelik içerik kadar
teorik ve bilimsel içeri¤e de
sahip olmas› gerekti¤ini be-
lirtmek yanl›fl olmayacakt›r.

Askeri Amaçl› 
Yaz›l›m Ar-Ge 
Çal›flmalar›
Günümüzdeki tabloya bak›l-
d›¤›nda; iflletim sistemi, veri
taban›, ofis yaz›l›mlar›, yaz›-
l›m gelifltirme araçlar› ve da-
ha birçok yaz›l›m ürünü için
dinamik ve yenilikçi bir sivil
altyap› bulundu¤u görülebi-
lir. Fakat bu ürünlerdeki ge-
liflim Frascati K›lavuzu kap-
sam›nda incelendi¤inde, ya-
flanan geliflimin, a¤›rl›kl› ola-
rak teknolojik yenilik olarak
s›n›fland›r›labilece¤i, piyasa-
ya sürülen yeni ürün ve hiz-
metlerin tam olarak Ar-Ge
say›lamayaca¤› öne sürüle-
bilir. Bu iddiay› destekler fle-
kilde “R&D 100 Awards” da
günlük hayatta proje ad›n›
duymad›¤›m›z, sonuçlar›n›
görmedi¤imiz çeflitli Ar-Ge
çal›flmalar›na verilmektedir.
Askeri amaçl› yap›lacak yaz›-
l›m Ar-Ge çal›flmalar›n›n da
yukar›da özetlenen çerçeve-
ye oturabilmesi gerekmek-

tedir. Buna göre, yaz›l›m
sektörünün güçlü oldu¤u,
Ar-Ge çal›flmalar›n›n yap›la-
bildi¤i ve teknolojik yenilikle-
rin ortaya ç›kabildi¤i alanla-
r›n d›fl›nda çal›flmalar yap›l-
mal›, hemen ürüne dönüfle-
meyecek uzun vadeli bilim-
sel çal›flmalar da desteklen-
melidir. “Mevcut durumda,
yaz›l›m alan›nda yürütül-
mekte olan askeri Ar-Ge
projeleri bu nitelikte mi-
dir?”sorusunun cevab› bir-
kaç örnek incelenerek ara-
nabilir. Bu inceleme, yaz›l›m
alan›nda öncü olan ve çal›fl-
malar›na eriflilebilen ABD
üzerinden yap›lacakt›r. Sa-
vunma alan›nda geliflmifl
araflt›rma projelerine yöne-
lik faaliyet gösteren ve Ame-
rikan Savunma Bakanl›¤›na
ba¤l› bir kurum olan DAR-
PA’n›n yürüyen programlar›
incelendi¤inde, 3 güncel pro-
je dikkati çekmektedir. Afla-
¤›da bu projelerin temel
özellikleri verilmifltir:
� Birinci proje, Yayg›n Yüksek
Performansl› Bilgisayarlar
(Ubiquitous High Performan-
ce Computing / UHPC) proje-
sidir. Projede temel amaç; ih-
tiyaç duyulabilece¤i her or-
tamda çal›flabilecek kadar
küçük boyutta (19 inç kabinet
boyutunda) ve az enerji har-
cayan (so¤utma dâhil 57 W)
bir yüksek performansl› bilgi-
sayar gelifltirilmesidir. Bu bil-
gisayar› yönetecek yaz›l›m›n
da mevcut benzer sistemlere
göre kullan›c› müdahalesini
daha az gerektirecek nitelikte
olmas› istenmektedir.
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fiekil 2. Ar-Ge ödülü alan projelerin s›n›fland›rmas› (2003 y›l› verisi bulunmamaktad›r)

fiekil 3. Ar-Ge ödülü alan projelerin yürütüldü¤ü kurum ve kurulufllar›n s›n›fland›rmas›
(2003 y›l› verisi bulunmamaktad›r)



� ‹kinci proje, Yaz›l›m Tasa-
r›m ‹fl Birli¤i ve Deneme Or-
tam› (Software Producibility
Collaboration and Experi-
mentation Environment /
SPRUCE) projesidir. Bu proje
kapsam›nda, ABD Savunma
Bakanl›¤› genelinde yaz›l›m
alan›nda çal›flanlar›n bilgi ve
deneyimlerini paylaflabile-
cekleri bir ana kap› (portal)
oluflturulmufltur. Kendi bafl›-
na bir Ar-Ge çal›flmas› olma-
yan SPRUCE, Ar-Ge çal›flma-
lar›n› destekler niteliktedir.
� Üçüncü proje ise e¤er ba-
flar›l› olabilirse yaz›l›m gelifl-
tirme konusunda devrim ni-
teli¤inde de¤iflikliklere yol
açabilecek META projesidir.
fiekil 4’te görüldü¤ü gibi kar-
mafl›kl›klar› artm›fl olmas›na
ra¤men, örnek olarak kulla-
n›lan otomobillerin (yeflil çiz-
gi) ve entegre devrelerin (k›r-
m›z› çizgi) gelifltirme, tüm-
lefltirme ve test süreleri za-
manla ya azalm›fl ya da ayn›
kalm›flt›r. Yaz›l›m için ise ar-
tan karmafl›kl›k; artan gelifl-
tirme, tümlefltirme ve test
süreleri ile sonuçlanm›flt›r
ve bu durum pek çok savun-
ma projesini riske atar hale
gelmifltir.
Yukar›da s›ralanan projeler,
UHPC gibi, sadece askeri
amaçlara yönelik olabilecek
(sahada yüksek performans-
l› bilgisayar kullan›m›) bir ör-
ne¤i ve META projesi gibi,
tüm sektörlerin ortak soru-
nuna de¤inen, fakat baflka
sektörlerin çözüm konusun-
da daha geri planda oldukla-
r› bir örne¤i içermektedir.
Kuflkusuz bu iki örnek genel-
leme yapmak için yeterli de-
¤ildir ve askeri amaçl› yaz›l›-
ma yönelik Ar-Ge çal›flmala-
r›n›n tümünün bu nitelikler-
de olaca¤›n› tek bafllar›na
gösteremezler. Di¤er yan-
dan, böyle projeler bulundu-
¤unu gösteren kan›tlar ola-
rak kullan›labilirler. Bu nok-
tada, Türkiye’nin de aralar›n-
da bulundu¤u pek çok ülke
için, bu tür Ar-Ge projeleri-
nin konu bilgisine eriflileme-
di¤ini de not etmek gerekir.

Eldeki verilere göre, askeri
amaçl› Ar-Ge projelerinin
temsilcileri oldu¤unu var-
sayaca¤›m›z bu 3 Ar-Ge pro-
jesi, sivil alandaki çal›flma-
lardan farkl› projelerin as-
keri kurumlar taraf›ndan
ele al›nd›¤›n› göstermekte-
dir. ‹ncelenen örnekler ara-
s›ndaki META projesi, asl›n-
da bu makale kapsam›nda
de¤inilmek istenen ana fikri
özetlemektedir: Sivil alanda,
belki de baflar› ihtimali ya da
k›sa vadeli getiri beklentisi
düflük oldu¤u için pek de ilgi
görmeyen bir konuda, ciddi
bir proje olarak bafllat›lm›fl
ve baflar›l› olmas› için altyap›
mümkün oldu¤unca sa¤lan-
m›flt›r (projenin ayr›nt›lar›
DARPA’n›n ‹nternet sitesin-
den incelenebilir). E¤er
proje, baflar›l›, kullan›labilir
yöntemler ve araçlar bütü-
nü ile sonuçlanabilirse ya-
z›l›m gelifltirme konusunda
bir anlamda devrim yarata-
cakt›r. Baflar›l› olamazsa
da beklentilerin nas›l karfl›-
lanamayaca¤› konusunda
bir örnek oluflturacakt›r.
Böyle riskli bir projenin de
askeri kurumlar gibi ticari
beklentilerin ön planda ol-
mad›¤› organizasyonlar ta-
raf›ndan ele al›nmas› bek-
lenir ve bu beklenti de kar-
fl›lanmaktad›r.

Sonuç
Lockheed Martin’in genel
müdürlü¤ünü yapm›fl olan,
geçti¤imiz aylarda ABD Bafl-
kan› Obama’n›n uzay çal›fl-
malar›n›n gelece¤ini de¤er-
lendirmek üzere kurdu¤u
panele de baflkanl›k eden
Norman Augustine’in “Au-
gustine’s Laws” (Augustine
Kanunlar›) adl› kitab›nda yer
alan bir öngörü flöyledir:
“2015 y›l›ndan sonra hiç uçak
kazas› olmayacak. Uçak kal-
k›fl› da olmayacak çünkü
elektronik birleflenler uçak
a¤›rl›klar›n›n yüzde 100’ünü
oluflturacak”. Bu esprili ör-
nek bilgisayarlar›n ve yaz›l›-
m›n oynad›¤› rolü gözler
önüne sermektedir.
Sivil sektörün geliflmesi ile
yaz›l›m alan›ndaki askeri ça-
l›flmalar pek çok konuda ar-
ka plana itilmifltir. Mevcut
durumda, silahl› kuvvetler-
den beklenen, kendine özel
yaz›l›m ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda Ar-Ge çal›flmalar›
yapmas›, bunun yan›nda sivil
sektörün çeflitli sebeplerle
ilgilenemedi¤i ya da ilgilen-
medi¤i alanlarda Ar-Ge pro-
jeleri yürütmesidir. Kuflku-
suz silahl› kuvvetler için biçi-
len bu rol kesin ve de¤iflmez
de¤ildir. Örne¤in, e¤er siber
tehditlerle mücadele görevi
silahl› kuvvetlere (içiflleri ya

da kamu güvenli¤i bakanl›k-
lar› yerine) verilecek olursa
bu konudaki çal›flmalara si-
lahl› kuvvetler yön veriyor
olacakt›r. Böyle bir durumda,
yaz›l›m sektörünün genelinin
aksine, silahl› kuvvetlerin
tercihleri ve öncelikleri be-
lirleyici olacakt›r.
Bilgisayarlarla iliflkili her ge-
liflmede yaz›l›m da rol al-
maktad›r ya da yeni roller
bulmaktad›r. Yaz›l›m alan›n-
daki geliflmeler a¤›rl›kl› ola-
rak teknolojik yenilik olarak
gerçekleflmekte ve artt›r›m-
sal nitelik tafl›maktad›r. Bun-
dan sonraki süreçte, yaz›l›m
alan›ndaki as›l geliflmeler
devrimsel çal›flmalarla sa¤-
lanabilecektir. Devrimsel ça-
l›flmalar ise vizyon, kaynak
ve zaman gerektirmektedir.
Askeri Ar-Ge çal›flmalar› için
kaynak ve zaman bulunmak-
tad›r. ‹htiyaç duyulan vizyon,
gerçekleflme ihtimali düflük
görülen, hatta bugün gerek-
sinim olarak görülmeyen ko-
nularda yap›lacak çal›flmala-
ra olanak vermelidir. Bu ni-
telikte çal›flmalar› yapma
görevi, geçmiflte oldu¤u gibi
bugün de askeri kurumlara
düflmektedir.
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fiekil 4. Otomobil, entegre devre 
ve yaz›l›m alanlar›nda ürün 
gelifltirme zaman›n›n karmafl›kl›¤a 
göre de¤iflimi
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fiili Hava Kuvvetleri’nin 50’nci kurulufl y›ldönümünü kutla-
mak amac›yla 1980’de icra edilmeye bafllayan FIDAE
fuar›, bu y›l Türk Savunma Sanayisi firmalar›n› ilk defa

SSM çat›s› alt›nda a¤›rlad›. Güney Amerika bölgesinin en etkin
havac›l›k ve savunma fuar› olarak bilinen ve bu y›l 16’nc›s› dü-
zenlenen fuar›n 8 Türk konu¤u ise ASELSAN, GATE Elektronik,

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), M‹KES,
ROKETSAN, Sars›lmaz, T‹SAfi ve Yakupo¤lu firmalar› oldu.
Latin Amerika ülkelerinin hafif silah pazar›nda ciddi ihracat
paylar›na sahip olan tabanca üreticilerimiz Sars›lmaz ve 
T‹SAfi’›n oldukça yo¤un ilgi gördü¤ü fuar›n as›l y›ld›z› ise fua-
r›n son günü fiili Savunma Bakanl›¤›’na ba¤l› silah tedarikçisi
FAMAE ile detaylar›n› ilerleyen sayfalar›m›zda bulabilece¤iniz
bir mutabakat muht›ras› imzalayan MKEK idi. Arjantin, Brezil-
ya, Ekvador, Kolombiya, Paraguay, Uruguay ve fiilili bir çok üst
düzey heyetin Türk stantlar›n› dolaflarak milli çözümlerimiz
hakk›nda bilgi ald›klar› fuardan tüm kat›l›mc›lar›m›z memnun
ayr›ld›. Her geçen sene artan kat›l›mc› ülke ve firma say›s›yla
daha baflar›l› bir etkinlik haline gelen FIDAE fuar›ndan bu se-
ne elde edilen tüm gelirin, fiili Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan
ülkede fiubat ay›nda yaflanan deprem felaketinde ma¤dur
olanlara ba¤›fllanmas› ise fuar› daha da anlaml› k›ld›.

Körfez’de Türk fiovu
Mart ay› içerisinde milli kat›l›m gerçeklefltirdi¤imiz bir di¤er fuar
da Katar’›n baflkenti Doha’da 2’ncisi düzenlenen DIMDEX
2010’du. GATE Elektronik ve Yakupo¤lu firmalar›m›z›n FIDAE’den
sonra soluklar›n› DIMDEX’te ald›klar› fuarda, toplam 16 Türk

FUAR ÖZEL

64

Military Science & Intelligence / MSI - May›s 2010 www.milscint.com

Uluslararas› fuarlar aç›s›ndan oldukça yo¤un geçen Mart ay›nda, Türk

firmalar›m›z dünyan›n iki ucunda boy gösterdi. Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›

(SSM)’nin koordinasyonunda ilk önce Güney Amerika’ya ç›kartma yapan savunma

firmalar›m›z›n ikinci dura¤› ise Arap Yar›madas›’yd›. 22-26 Mart tarihlerinde

fiili’nin baflkenti Santiago’da düzenlenen FIDAE 2010 Havac›l›k ve Uzay Fuar› ile

bafllayan yo¤un tempo 29-31 Mart’ta Katar’›n baflkenti Doha’da icra edilen

DIMDEX 2010 Uluslararas› Denizcilik ve Savunma Fuar› ile daha da artt›.

Savunma 
Sanayimizin
Ayak Sesleri 

Dünyan›n 
‹ki Ucunda 
Yank›land›

Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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firmas›n›n, milli ve özgün çözümleri ile tam bir gövde gösteri-
si yapt›¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz.
Orta Do¤u ve Kuzey Afrika denizcilik ve savunma sanayisine
hitap eden DIMDEX fuar›, 2008’de icra edilen ilk fuar ile k›yas-
land›¤›nda yükselen bir grafik sergiliyor. 52 ülkeden 79 VIP
heyetin a¤›rland›¤› fuarda, kat›l›mc› ülke ve firma say›s› ile zi-
yaretçi say›s› da ortalama yüzde 50’lik bir art›fl gösterdi. Bu
paralelde kat›ld›klar› birçok uluslararas› fuara k›yasla stantla-
r›n› ziyaret eden heyet say›s›ndan oldukça memnun kalan
Türk firmalar›, gördükleri ilgi sayesinde de Körfez bölgesinde
elini güçlendirmifl oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›m›z›n
SSM stand›nda kabiliyetlerini anlatmas› ve fuar boyunca TCG
GEML‹K (F-492) f›rkateyninin Doha Uluslararas› Liman’›nda
sergilenmesi, yerel yetkililer taraf›ndan Türkiye’nin küresel
düzende yükselen önemli bir kuvvet oldu¤u fleklinde yorum-
land›. Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül ve Deniz Kuvvetleri
Komutan› Oramiral Eflref U¤ur Yi¤it ve Savunma Sanayii Müs-
teflar› Murad Bayar’›n da ifltirak etti¤i Türk heyetinin Kame-
run, Libya, Pakistan, Sudan, Suudi Arabistan, Umman ve Ür-
dün heyetleriyle yapt›¤› görüflmelerde de yürütülen deniz pro-
jeleri, Türk firmalar›n›n bu ülkelere gerçeklefltirebilece¤i ih-
racatlar ve nas›l ifl birli¤i yap›labilir konular› de¤erlendirildi.

IDEF’in Tan›t›m› da 
Tüm H›z›yla Devam Ediyor
10-13 May›s 2011 tarihlerinde 10’uncusu düzenlenecek olan
ve art›k dünyadaki say›l› savunma sanayisi fuarlar›ndan biri
olarak an›lan IDEF Uluslararas› Savunma Sanayii Fuar›’n›n ta-
n›t›m ve pazarlama faaliyetleri de Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf› (TSKGV) ve TÜYAP’›n ifl birli¤i ile hem 
FIDAE hem de DIMDEX fuar›nda devam etti. Birçok ülke ve fir-
man›n rezervasyonlar›n› çoktan yapt›rd›¤› IDEF 2011’in geçti-
¤imiz y›llara k›yasla çok daha baflar›l› geçece¤i öngörülüyor.

65

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - May›s 2010

Son iki y›ld›r Türk Sa-
vunma Sanayisi olarak

SSM çat›s› alt›nda yer ald›-
¤›m›z tüm yurt d›fl› fuarla-
ra kat›lan ARES Tersanesi,
bu süreç içerisinde en çok
önemsedi¤i fuar olan 
DIMDEX’te de oldukça bü-
yük bir stant ile boy gös-
terdi. Uzun süredir tasa-
r›m ve ön mühendislik ça-
l›flmalar›n› yürüttü¤ü 3
yeni bot modelini fuar es-
nas›nda tan›tan ARES,
hem fuar öncesi gerçek-
lefltirdi¤i tan›t›m faaliyetle-
ri hem de SSM yetkilileri-
nin destekleri sayesinde
fuardan bekledi¤ini ald›. 
Gördükleri ilgiden oldukça
memnun olan firma yetkili-
leri, fuarda yeni modelleri-
ni tan›tma f›rsat› yakala-
man›n yan› s›ra marka bili-
nirliklerini artt›rma konu-
sunda da DIMDEX’in kendi-
lerine birçok katk› sa¤lad›-
¤›n› dile getirdi. Özellikle
yeni gelifltirdikleri 38 m bo-
yundaki alüminyum gövde-

li ARES 125 FAMB ve bu
teknenin bir küçük modeli
olan 32 m boyundaki ARES
110 FAMB ile ARES 125
HERCULES modellerini ka-
t›l›mc›lar›n be¤enisine su-
nan ARES, gelecek için
Körfez pazar›ndan oldukça
umutlu.
Tersanenin gelifltirmifl ol-
du¤u ARES 125 FAM, sa-
t›htan sat›ha ve sat›htan
havaya füze sistemleri ile
teçhiz edilebilecek yüksek
performansl› bir hücum-
bot olarak tasarlan›rken,
bu teknenin farkl› bir ver-
siyonu olan ARES 125
HERCULES ise çok amaç-
l› bir karakol botu olarak
tasarland›. Müflterilerinin
talebine göre her iki mo-
delin gövdesini özel bir
alüminyum alafl›m olan
SeaLium veya ileri kom-
pozit malzemeden ürete-
bilece¤ine dikkat çeken
ARES Tersanesi’nin bot-
lar› 45 knot sürate ulafla-
biliyor.

ARES Körfez 
Sular›nda ‹ddial›
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ASELSAN, Latin Amerika’daki Yerini Sa¤lamlaflt›r›yor

Türk Savunma Sanayi-
si’nin amiral gemisi

ASELSAN da Mart ay› içeri-
sinde fiili’de gerçeklefltiri-
len FIDAE fuar›n›n önemli
kat›l›mc›lar›ndan biriydi.
Askeri haberleflme sistem-
leri, hava savunma ve silah
sistemleri, elektro-optik
sistemler, elektronik harp
sistemleri, deniz sistemleri
ve tank modernizasyonu
çözümlerine yönelik imkân
ve kabiliyetlerini sergileyen
ASELSAN, fuar boyunca fiili
Silahl› Kuvvetleri Proje ve
Araflt›rmalar Direktörü, fiili
Silahl› Kuvvetleri Geliflim ve
Askeri Teknolojiler Komu-
tan›, Uruguay Kara Kuvvet-
leri Komutan› ve Lojistik

Komutan› gibi üst düzey yet-
kilileri stand›nda a¤›rlama-
n›n yan› s›ra fiili Savunma
Bakanl›¤› ve Silahl› Kuvvet-
leri ve bölge ülkelerinin ye-
rel firmalar› ile ifl birli¤i ola-
naklar› hakk›nda görüflme

f›rsat› yakalad›. ASELSAN
yetkilileri ayr›ca, Güney
Amerika’da takip ettikleri
Uruguay Taktik Haberlefl-
me Sistemleri, fiili Tank
Modernizasyonu ve Hava
Savunma Sistemleri, Ko-

lombiya Hava Savunma ve
Elektro-Optik Sistemleri ile
Peru Radar ve Elektronik
Harp projelerine yönelik
sürdürülmekte olan faali-
yetler ile ilgili faydal› te-
maslarda da bulundu.

Düzgit’in ‹lk Savunma Fuar›
DIMDEX Oldu

‹lk yurt d›fl› fuar› Birleflik Arap Emirlikleri’nin baflken-

ti Abu Dabi’de düzenlenen Marine Workboats 2009

olan Düzgit Tersanesi’nin bu anlamda ikinci dura¤› ise

Katar’daki DIMDEX fuar›yd›. SSM çat›s› alt›nda kat›ld›¤›

ilk fuar olan DIMDEX’te; arama kurtarma, kaçakç›l›k ve

korsan faaliyetlerini önleme gibi de¤iflik fonksiyonlar›

icra edebilen ve 25 ila 40 knot aras›nda sürate ulaflabi-

len 40-60 tonluk alüminyum botlar›n› tan›tan firma,

özellikle Körfez ülkelerinin dikkatini çekmeyi baflard›.

Ticari gemi pazar›nda da bölgede önemli bir oyuncu ola-

bileceklerine inanan firma yetkilileri, fuar esnas›nda

Umman, Katar, Libya, Romanya ve Suudi Arabistan bafl-

ta olmak üzere, çeflitli Körfez ve Orta Do¤u ülkeleri ile

Avrupal› üreticilerle görüflme f›rsat› yakalad›. Gemi in-

fla teknolojileri konusunda tüm ulusal ve uluslararas›

projelerde yer almay› isteyen Düzgit Tersanesi, bu

amaçla SSM’nin yürütmekte oldu¤u hava yast›kl› ç›kar-

ma arac› ve may›n avlama gemisi projelerinin Ar-Ge ça-

l›flma gruplar›nda yer al›yor.

DIMDEX fuar›ndan dö-
ner dönmez, aya¤›n›n

tozuyla Yeni Tip Karakol
Botu (YTKB) projesi kapsa-
m›nda infla edilen ilk gemi-
yi suya indiren DEARSAN
Tersanesi, ürün tan›t›m› ve
ön görüflmeler yapmay›
planlayarak gitti¤i Katar’da
gördü¤ü ilgiden memnun-
du. Geçti¤imiz aylarda Bir-
leflik Arap Emirlikleri’ne
bir adet römorkör teslim
eden firmay› ziyaret eden
Körfez ülkelerinin yan› s›ra
özellikle Katar, Kamerun,
Libya ve Umman heyetleri,
YTKB ile yak›ndan ilgilendi-
ler. Fuar süresince firma-

n›n tan›t›m›nda kendileri-

ne yard›mc› olan Milli Sa-
vunma Bakan› Vecdi Gö-
nül’e, Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar’a
ve tüm SSM çal›flanlar›na
teflekkürlerini özellikle ilet-
memizi isteyen DEARSAN
Tersanesi, yak›n gelecekte,
dünyadaki yeni konseptleri
göz önünde bulundurarak
gelifltirdi¤i çözümleriyle,
Körfez pazar›nda ad›n› da-
ha fazla duyuracak gibi gö-
rünüyor. DIMDEX ile birlik-
te savunma sektörüne yö-
nelik dördüncü fuar›n› da
baflar›yla geride b›rakan
DEARSAN Tersanesi’nin
bir sonraki dura¤› ise IDEF
2011 olacak.

DEARSAN’›n Körfez
Sular›nda Yolu Aç›k
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Yurt d›fl› fuarlar›n art›k tec-
rübeli isimlerinden biri olan

Elektroland firmas›, DIMDEX
fuar›nda sergiledi¤i robotlar›
ile en çok ilgi çeken firmalar›-
m›zdan oldu. Kat›ld›¤› her fu-
arda robotlar›yla canl› göste-
rimler yapan ve heyetler d›fl›n-
da ziyaretçilerin de oldukça il-
gisini çekmeyi baflaran firma-
n›n bu fuarda öne ç›kan ürünü
ise NAT-II çok amaçl› robotu
oldu. NAT-II’nin yan› s›ra Elek-
troland; yang›n söndürme ro-
botu, MJD-1 Disruptor (De-Ar-
mer ve Su Jetli  Geri Tepmesiz
Bomba ‹mha Seti), MAXU-1
Teleskopik Patlay›c› Tafl›ma
Kolu, FBOX-1 Detonator (pat-
lay›c› düzenek ateflleme ciha-
z›), X-TRACE Uzaktan Kuman-
dal› Portatif fiüpheli Paket ‹n-
celeme Sistemi ve uzaktan ku-
mandal› ateflleme sistemleri ile firman›n elektronik kar›flt›r›c›
(jammer), bilgi ifllem ve telekomünikasyon sistemlerinde kul-
lan›lan elektronik kartlar›n bak›m ve onar›m›na yönelik kabili-
yetlerini sergiledi. Dünyadaki muadilleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›n-
da hepsinden daha üstün yeteneklere sahip yerli üretim ro-
botlar› ile yurt içinde oldu¤u kadar uluslararas› pazarda da
çok iddial› olan Elektroland, robot pazar›ndaki yar›flta bafl› çe-
kebilmek için yo¤un bir flekilde çal›flmalar›na devam ediyor.
Körfez ülkelerinden, özellikle çok amaçl› robotlar ve yang›n
söndürme robotlar›na talep geldi¤ini belirten firma yetkilileri,
bu bölgede artan pazar paylar›n› güven ilkesi üzerine infla
edilmifl iliflkilerine ba¤l›yor.

fiili ve Katar’da düzenle-
nen her iki fuara da ka-

t›lan GATE Elektronik, Mart
ay›n› oldukça yo¤un geçirdi.
fiili’de düzenlenen FIDAE
fuar›na ilk defa kat›lan fir-
ma, stand›nda; anayurt gü-
venli¤i ürünleri, fonksiyo-
nel test sistemleri, Test
Program Set (TPS) ve in-
sans›z su alt› cihazlar›n›
sergiledi. GATE Elektro-
nik’in, özellikle  elektronik
kar›flt›r›c› (jammer), evren-
sel ar›za bulma cihaz› ve in-
sans›z su alt› cihazlar›ndan

Çanakkale ad› verilen tek
kullan›ml›k mobil may›n
imha flarj› (SSR) çözümleri

ise kat›l›mc›lar›n oldukça
ilgisini çekti. Güney Ameri-
ka pazar›ndaki potansiyel ifl
imkânlar›n› de¤erlendirme
f›rsat› yakalayan GATE
Elektronik’in bir sonraki
dura¤› ise Katar’da düzen-

lenen DIMDEX fuar›yd›.
DIMDEX’te bilimsel, sivil ve
askeri amaçlarla kullan›l-
mak üzere yüzde 100 yerli
tasar›m olan insans›z su al-
t› ve su üstü çözümlerini
sergileyen firman›n en çok
ilgi gören ürünü ise tehdit

yaratan deniz may›nlar›n›n
tespiti ve imhas›; liman ve
bo¤az girifl / ç›k›fllar›n›n
may›nlarla kirletilip kirle-
tilmedi¤inin uzaktan tespi-
ti; bat›k gemi tespiti ve de-
niz suyu ile deniz dip yap›s›
hakk›nda bilgi toplamak
üzere gelifltirilen Barbaros
otonom su alt› arac› oldu.

A cil durum yönetim bilgi sistemleri konusunda ya-

z›l›m çözümleri sunan ETC-IS Bilgi ‹fllem Tekno-

loji A.fi. de DIMDEX fuar›na kat›lan Türk firmalar› ara-

s›nda yer ald›. Orta Do¤u ve Körfez ülkelerinin birço-

¤u ile yo¤un olarak çal›flan firma, fuarda Acil Durum

Yönetim Simülatörü (Advanced Dissaster Manage-

ment Simulator / ADMS) ve Pilot Fizyolojik E¤itim Si-

mülatörleri ile uçufl simülatörleri teknolojilerini ser-

giledi. Özellikle birçok Orta Do¤u ülkesinin hava kuv-

vetlerinin ilgi gösterdi¤i F-16, F-15 ve Eurofighter

Typhoon gibi geliflmifl harp uçaklar›n›n bire bir e¤itim

simülatörü olan ATFS-400 ile de potansiyel müflteri

say›s›n› artt›rmay› hedefleyen ETC-IS’nin DIMDEX fu-

ar›na as›l kat›lma sebebi ise Katar Hava Kuvvetleri

için kurmak istedikleri Uçucu Fizyolojik E¤itim Mer-

kezi projesini tan›tmak ve gerekli fark›ndal›¤› yarat-

makt›.

Elektroland’in
Yeni Slogan›:
Önce Güven

ETC-IS Körfez’e 
Demir Att›

GATE Elektronik ‹ki K›tada da Boy Gösterdi
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Genetlab firmas›n›n, kara ve deniz kuvvetleri taraf›ndan kullan›lmas›n› planlayarak ta-

sarlad›¤› telsiz duyarga ve tetikleyici (sensör ve aktüatör) a¤ sistemleri, askeri ihti-

yaçlar göz önünde bulundurularak gelifltirilmifl olmalar›na ra¤men, özellikle kara uygu-

lamalar› ile kat›ld›klar› her fuarda kamu yetkililerinin de büyük ilgisini çekiyor. DIMDEX

fuar›nda ön plana ç›kartt›¤› TEDAS (Tesis Güvenli¤i Duyarga A¤› Sistemi)’nin yan› s›ra

kendi Ar-Ge çal›flmas› olan KADAS (S›n›r ve Tesis Güvenli¤i ‹çin Taktik Duyarga A¤› Sis-

temi) ile SADAS (Su Alt› Duyarga A¤› Sistemi)’ni tan›tan firma, Körfez pazar›n›n özellikle

anayurt güvenli¤i ürün ve sistemleri alan›nda kendilerine gelecek vaat etti¤ini gördü. Bu

kapsamda Genetlab, gerek önceden gerçeklefltirdikleri uluslararas› pazarlama faaliyetleri

gerekse fuar esnas›nda gerçeklefltirdikleri tan›t›m faaliyetleri ile do¤rudan kamu kurumlar› ve

özel firmalar›n temsilcileri ile görüflme f›rsat› buldu. Önümüzdeki dönemde, bu pazara aç›labilmek ve

yerini sa¤lamlaflt›rabilmek ad›na Genetlab’› bölgede düzenlenen di¤er fuarlarda da görmeye devam edece¤iz.

Genetlab Körfezi TEDAS’la Çevreleyecek

Kuruluflundan bu yana, ticari ve askeri projeler kapsam›n-
da, ço¤unlukla Avrupa pazar›na hitap eden üretimler ya-

pan ‹stanbul Tersanesi, son y›llarda kat›ld›¤› fuarlar ve ger-
çeklefltirdi¤i ziyaretlerin bir sonucu olarak Körfez bölgesi ve
Asya ülkelerinin taleplerini de¤erlendirerek bu co¤rafyalara
uygun çözümler üretmek üzere kollar›n› s›vad›. Körfez ülkele-
rinin, özellikle aç›k deniz platformlar›na hizmet edecek destek

gemileri ve bu platformlar›n güvenli¤ini sa¤lamak üzere a¤›r

deniz flartlar›nda hizmet
verebilecek h›zl› botlar talep etti¤ini di-
le getiren firma yetkilileri, bu paralelde DIMDEX fuar›nda da
tasar›m portföyünde bulunan yard›mc› s›n›f gemiler ile botla-
r›n tan›t›m›n› yapt›. Tasar›m çal›flmalar› tamamlanan ve farkl›
görev tan›mlar› olan SNR-15, SNR-24 ve SNR-42 karakol bot-
lar› ile farkl› tonajlardaki askeri tankerlerin tan›t›m›n›n yan› s›-
ra daha önce tamamlanan SAR-35 botlar› modernizasyon pro-
jesi ve halen Romanya S›n›r Polisi için inflas› devam eden
SNR-17 botlar› hakk›nda da ziyaretçilerini bilgilendiren ‹stan-
bul Tersanesi, bölge ülkeleri ile gerek ticari gerekse askeri
gemilerin inflas›na yönelik görüflmelerini sürdürüyor.

‹stanbul Tersanesi’nden
Farkl› Çözümler

Military Science & Intelligence / MSI - May›s 2010 www.milscint.com

HAVELSAN, sergiledi¤i de-
niz savafl yetenekleri ve

çözümleri ile DIMDEX fuar›-
n›n en gözde kat›l›mc›lar›ndan
biri oldu. Dz.K.K.l›¤›’n›n,
GENES‹S modernizasyonuna
tabi tutulan ilk f›rkateyni olan
TCG GEML‹K (F-492)’yi fuara
getirmesi, fuar süresince 
GENES‹S, M‹LGEM ve Yeni Tip
Karakol Botu (YTKB) prog-
ramlar›n› sergileyen firma
için adeta bir kuvvet çarpan›
oldu. Fuar›n ilk günü, Doha
Uluslararas› Liman›’nda bu-
lunan TCG GEML‹K (F-492)

f›rkateyninde canl› bir göste-
rim ile GENES‹S projesinin 
tan›t›m›n› en etkili flekilde
yapma flans›n› yakalayan
HAVELSAN, gemide; ABD,
Avustralya, Pakistan ve Polon-
ya heyetlerinde bulunan ami-
ralleri ve di¤er subaylar› a¤›r-
lad›. Dz.K.K.l›¤› Araflt›rma Mer-
kez Komutanl›¤› (ARMERKOM)

yetkililerince proje hakk›nda
teknik bilgilendirme yap›l›r-
ken gemi personeli de 
GENES‹S’in muharebe orta-
m›nda iflleyifline iliflkin haz›r-
lanm›fl senaryolara göre bir
tatbikat icra etti. Pakistan
Deniz Kuvvetleri Komutan›
Oramiral Numan Bashir ve
geçti¤imiz günlerde yaflanan

uçak kazas›nda hayat›n› kay-
beden Polonya Deniz Kuvvet-
leri Komutan› Koramiral And-
rzej Karweta gibi üst düzey su-
baylar taraf›ndan ziyaret edi-
len HAVELSAN, DIMDEX
fuar›n›, özellikle GENES‹S’in
ihracat›na yönelik olarak çok
iyi bir flekilde de¤erlendirmifl
oldu.

HAVELSAN,
GENES‹S ile
Dünya
Sular›nda
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FIDAE fuar›na, yap›lan

hisse de¤iflikli¤i ile or-

takl›k yap›s›ndaki hisse ora-

n›n› yaklafl›k yüzde 97’ye ç›-

kan ASELSAN ile birlikte

kat›lan M‹KES, elektronik

harp, aviyonik, destek teçhi-

zat› ve yaz›l›m çözümleri

alanlar›ndaki çal›flmalar›n›

ve kabiliyetlerini sergiledi.

Y›ld›z› her geçen gün parla-

yan firman›n stand›nda

SPEWS ve Öz›fl›k sistemle-

rine ait elektronik harp sis-

tem çözümlerine ait birim-

ler ile ayn› zamanda gelifl-

tirmekte oldu¤u ürün yel-

pazesindeki video / sinyal

iflleme, say›sal uygulama

alt birim çözümleri ve RF /

mikrodalga donan›m uygu-

lamalar› da tan›t›ld›. Fuar

boyunca bir çok bölge ülke-

sinin heyetini a¤›rlayan ve

kabiliyetlerini anlatan firma

yetkilileri, özellikle silahl›

kuvvetler mensuplar› ve ye-

rel firmalarla bir çok görüfl-

me gerçeklefltirerek, Latin

Amerikal› firmalarla yap›la-

bilecek potansiyel ifl birli¤i

imkânlar›n› de¤erlendirdi.

M‹KES’in Y›ld›z› Parl›yor

DIMDEX fuar›n›n konsep-
tine uygun olarak deniz

sistemlerine yönelik simü-
lasyon, su alt› akusti¤i ve
radar teknolojileri çözüm-
lerini sergileyen Meteksan
Savunma, yabanc› heyetler
taraf›ndan takdirle karfl›-
land›. Bugüne kadar yerli
firmalar›m›zca odaklan›l-
mam›fl alanlarda milli çö-
zümler sunma yolundaki
faaliyetlerine kararl› bir ta-
v›rla devam eden firman›n,
Deniz Kuvvetleri Komutan-
l›¤› için gelifltirmekte oldu-
¤u Yang›n ve Yara Savunma
E¤itim Simülatörü, di¤er ül-
kelerin deniz kuvvetleri yet-
kilileri taraf›ndan da büyük
ilgiyle incelendi. Tamamen
milli tasar›m olan projenin
gelifltirme çal›flmalar›nda
birçok ülke ile görüflen 
Meteksan Savunma’n›n fuar
esnas›nda dikkat çeken bir
di¤er ürünü de gerçek or-
tam flartlar›nda, deniz harp
usullerinin, konsept ve
planlar›n›n uygulanmas›n›
ve platform, silah ve sis-

temleri kullanan personelin
görev etkinli¤inin artt›r›l-
mas›n› sa¤layan Deniz Harp
Oyunu Simülasyon Sistemi
(DEHOS) oldu. Savunma Sa-
nayii Müsteflarl›¤› taraf›n-
dan “Sualt› Akusti¤i Mü-
kemmeliyet Merkezi” yak-
lafl›m› ile görevlendirilen
Meteksan Savunma, 
DIMDEX boyunca deniz sis-
temleri alan›nda tüm kabili-
yetlerini ortaya koyarak, su
alt› akustik sistemler ala-
n›nda da, sonar sistemleri
(deniz birimleri / gemi içi bi-
rimleri), su alt› silah ve kar-
fl› tedbir sistemleri, su alt›
haberleflme sistemleri (su
alt› telefonu), su alt› erken
uyar› ve sensör a¤ sistemle-
ri gibi çal›flmalar›n› sergile-
yerek bu alanda kat etti¤i
yolu gözler önüne serdi.

Körfez’e 
Meteksan 
Savunma
Çözümleri

Körfez bölgesindeki ülkelerin deniz kuvvetlerini ve yine
bölgedeki denizcilik okullar›n› hedef müflteri kitlesi

olarak gören ve bu potansiyeli en iyi flekilde de¤erlendire-
bilmek ve birebir iliflki kurmak amac›yla Katar’da düzen-
lenen DIMDEX fuar›na kat›lan KaTron, SSM’nin de deste-
¤i ile stand›nda Suudi Arabistan, Umman, Katar, Senegal,
Libya gibi ülkelerin üst düzey heyetleri ile deniz kuvvetle-
ri komutanlar›n› a¤›rlad›. ‹lk defa kat›ld›¤› DIMDEX’te ta-
n›tt›¤›; masaüstünden tam görev köprü üstü simülatörle-
rine kadar genifl bir yelpazeden oluflan SHIPtron™ ve de-
nizde ortaya ç›kan tehlikelerde kara esasl› iletiflim sis-
temlerinin de kullan›larak kurtarma birimlerini otomatik
olarak uyaran, arama ve kurtarmay› otomatik olarak h›z-
la temin eden uluslararas› bir sistem olan ve Küresel De-
nizcilik Tehlike ve Güvenlik Sistemi (Global Maritime 
Distress Safety System / GMDSS) olarak adland›r›lan sis-
temin simülatörü ile büyük ilgi çeken KaTron, fuar boyun-
ca a¤›rlad›¤› heyetlerden gelecekte olumlu dönüfller al-
may› umuyor. DIMDEX fuar›n›n, kendi çözümlerini tan›t-
man›n yan› s›ra Türk kat›l›m› kapsam›nda sergilenen 
GENES‹S ve M‹LGEM gibi milli çözümlerde gelinen nokta-
y› görmeleri aç›s›ndan da faydal› oldu¤unu dile getiren fir-
ma yetkilileri, bu geliflmelerin ülkemiz denizcilik sanayisi-
ne ve simülasyon ürünlerine katk› yapmak ve katma de-
¤er yaratmak konusundaki heveslerini ve motivasyonlar›-
n› bir kat daha artt›rd›¤›n› belirtti.

KaTron Körfez’deki 
F›rsatlar› Keflfetti
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Dünya savunma sanayisi ile efl zamanl› çal›flmalar yürüten,
ülkemizin tek CMMI 5 sertifikal› sistem entegrasyon ve

yaz›l›m gelifltirme flirketi MilSOFT, Katar’da gerçeklefltirilen
DIMDEX fuar›nda; elektronik harp e¤itim sistemi MEHS‹M’i
ve RMK Marine Tersanesi taraf›ndan infla edilen Sahil Gü-
venlik Arama Kurtarma Gemisi projesinde de savafl yönetim
sistemi olarak seçilen ve yüzde 100 yerli bir çözüm olan
GEMKOMS‹S’i sergiledi. Görüntü iflleme çözümleri ve 
MilSOFT ICT’nin Acil Durum Bilgi Yönetim Sistemi (Mil-EMIS)
gibi di¤er kabiliyetleri hakk›nda da ziyaretçilerini bilgilendi-
ren firma, taktik veri linkleri konusunda baflar›yla yürüttü¤ü
çal›flmalar› hakk›nda ilgililerin sorular›n› da cevaps›z b›rak-

mad›. Hat›rlayaca¤›n›z üzere geçti¤imiz fiubat ay›nda imzala-
d›¤› bir anlaflma ile MilSOFT, Türk Deniz Kuvvetleri için yürü-
tülen Yeni Tip Denizalt› Projesi kapsam›nda Link-11 / Link-22
Taktik Veri Linki ‹fllemcisi ve Link konsollar›n›n gelifltirilme-
sini ve entegrasyonunu üstlenmiflti. Gerek Katar’dan gerek-
se fuara kat›lan di¤er ülkeler taraf›ndan çözümlerine göste-
rilen ilgi, MilSOFT’un gelecekte savunma sanayimizin ihracat
baflar›lar›n› artt›raca¤›na iflaret ediyor.

Sergiledi¤i ürünleriyle kat›ld›¤› her fuarda ilgi oda¤› olan ve
neredeyse tüm yabanc› heyetlerin dikkatini çeken 

ROKETSAN da fiili’de boy gösteren Türk firmalar›ndand›. Öz-
gün ürünleri olan Cirit lazer güdümlü füzesi ve UMTAS uzun
menzilli tanksavar füzesi ile bu füzelerin lançerlerini stand›n-
da sergileyen ROKETSAN’›n ilgi gören di¤er çözümleri ise
OMTAS orta menzilli tanksavar füzesi ile 107 mm ve 122 mm
artt›r›lm›fl menzilli topçu roketleriydi. Geçti¤imiz y›l içerisinde
imzalad›¤› anlaflmalar ile Amerika k›tas›na ç›karma yapan fir-
ma, ürünleri ile Latin Amerika’da da oldukça iddial› oldu¤unu
gösterdi.

Türk Savunma Sanayi-

si’nin temel tafllar›ndan

olan Makina ve Kimya En-

düstrisi Kurumu (MKEK),

fiili’de düzenlenen FIDAE

fuar›nda; MP5 otomatik

tabanca serisinden piyade

tüfeklerine, roket sistem-

lerinden 40 mm otomatik

bombaatara, 5,56 mm pi-

yade tüfe¤i mühimmat›n-

dan 155 mm obüs mühim-

matlar›na kadar çok genifl

bir yelpazedeki ürünlerini

sergiledi. Baflta 9 mm MP5

serisi, 5,56 mm HK-33 pi-

yade tüfe¤i ve mühimmat-

lar› olmak üzere,

MKEK’nin; 66 mm HAR ro-

ket sistemi, 2,75 inç roket

sistemi, 120 mm havan ve

mühimmat›, 40 mm oto-

matik bombaatar› ve tam-

burlu bombaatar› ile mü-

himmatlar› ve 5,56 mm

T50 piyade tüfe¤i ile 105 /

155 mm obüs mühimmat-

lar› ve piroteknik ürünleri

fuara gelen heyetlerden

büyük ilgi gördü. 5 gün sü-

ren fuar boyunca fiili Sa-

vunma Bakanl›¤›’na ba¤l›

silah tedarikçisi FAMAE ile

yak›n temaslarda bulunan

ve firman›n fabrikalar›n›

gezen MKEK yetkilileri, bu

görüflmeleri imzalad›klar›

bir mutabakat muht›ras›

ile taçland›rd›. Fuar›n son

günü MKEK ve FAMAE yet-

kilileri aras›nda imzalanan

mutabakat muht›ras› ile

ortak ürün gelifltirme, or-

tak üretim, ortak pazarla-

ma, ortak sat›fl ve fiili’de

mühimmat üretim hatlar›

kurulmas›na yönelik Tür-

kiye’den teknoloji transfe-

ri konular›nda anlaflmaya

var›ld›. fiili ile devlet ba-

z›nda imzalanan ilk savun-

ma sanayisi anlaflmas› ol-

mas› dolay›s›yla büyük

önem tafl›yan bu anlaflma,

MKEK’nin Güney Ameri-

ka’daki pazar hedeflerini

de yukar› çekti. Hâlihaz›r-

da Latin Amerika pazar›na

25 milyon dolarl›k ihracat

gerçeklefltiren MKEK bu

rakam› daha da artt›rmay›

planl›yor. fiili ile s›k›laflt›-

r›lan iliflkilerin yan› s›ra

Arjantin, Brezilya, Ekva-

dor, Kolombiya, Peru ve

Uruguay gibi neredeyse

tüm k›ta ülkeleri taraf›n-

dan ürünleri ilgi ile incele-

nen MKEK’nin pazar he-

deflerine çok da uzak ol-

mad›¤›n› söyleyebiliriz.

MilSOFT Yat›r›mlar›n›n
Meyvesini Toplamaya
Haz›rlan›yor

ROKETSAN Yeni Pazarlar Ar›yor

MKEK Att›¤› ‹mzayla FIDAE’yi Taçland›rd›
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Sars›lmaz Yeni Ürünleriyle
Latin Amerika’y› Sallad›

Y aklafl›k 6 senedir sivil
ürünleri ile fiili hafif si-

lah pazar›n›n oyuncular›n-
dan biri olan Sars›lmaz, 
FIDAE fuar›na ilk kez
kat›larak savunma
sanayisine yönelik
gelifltirdi¤i ürünle-
rini tan›tt›. Genifl
ürün yelpazesi ile
kat›ld›¤› her fuarda
ilgi oda¤› olmay› ba-
flaran Sars›lmaz, ye-
ni ürünleri olan yar›
otomatik ST10 ve toplu
(revolver) SR38’i de Gü-
ney Amerika’da ilk defa gö-
rücüye ç›kartt›.
TÜB‹TAK taraf›ndan destek-
lenen 5.800.000 dolarl›k bir
proje kapsam›nda ileri mü-
hendislik yaz›l›mlar› ile ge-
lifltirilen ST10, her türlü zor
koflulda kullan›labilecek

özelliklere sahip bir a¤›r
hizmet tabancas›.

Ayr›ca ST10,
hafif silah sa-
n a y i m i z d e ,

uluslararas› pa-
tentli parçalara sahip,
ilk ve tek tabanca olma

özelli¤i ile de yürütülen
projeyi daha önemli k›l›-

yor. Sars›lmaz’›n ürün
ailesine yeni kat›lan di¤er
tabanca SR38 ise tamamen
dövme çelikten imal edili-

yor. Kullan›c›ya .357 MAG ve
.38+P kalibrelerini ayn› si-
lindirde kullanma imkan›
sa¤layan SR38, gerek üreti-
minde kullan›lan malzeme
gerekse tasar›m›ndan kay-
naklanan güvenilirli¤i saye-
sinde son derece sa¤lam ve
emniyetli bir tabanca olarak
ön plana ç›k›yor.

Y ar› otomatik ta-
bancalar› ile 

FIDAE fuar›ndaki ye-
rini alan T‹SAfi, a¤›r-
l›kl› olarak sivil ürün-

leriyle faaliyet gösterdi¤i Latin
Amerika pazar›na yabanc› ol-

mad›¤›n› gösterdi. Firman›n yeni üretti¤i, poli-
mer gövdeli .45 kalibre ZIG P 34 isimli tabancay›

da ziyaretçilere tan›tan firma yetkilileri, ayn› mo-
delin 9 mm’lik ve .40 kalibrelik versiyonlar›n›n ise

Temmuz ay›nda nihai halini alaca¤›n› ve kullan›c›lar›n be-
¤enisine sunulaca¤›n› belirtti. Hâlihaz›rda Güney Ameri-
ka’da 13 ülkeye ihracat yapan T‹SAfi’›n tüm kalibrelerdeki
tabancalar›na ilgi bir hayli fazlayd›. Fakat özellikle .38 ka-
librelik Fatih 13 modeli ile öne ç›kan firman›n bölgedeki

pazar hedefi ise yüzde 25’lik bir paya sahip olabilmek.

Körfez ‹htiyaçlar›na 
STM Çözümleri

DIMDEX fuar›nda Körfez ülkelerinin ihtiyaçlar›na

uygun gemi tasar›mlar›n› öne ç›karan STM, özel-

likle süratli tank ç›karma gemisi, aç›k deniz kurtarma

/ yedekleme gemisi, aç›k deniz karakol ve destek ge-

misi, okul gemisi ve karakol botu projeleri ile yabanc›

heyetlerin u¤rak yeri oldu. Katar, Suudi Arabistan,

Pakistan, Polonya, Ürdün ve Umman deniz kuvvetleri

komutanlar› da STM stand›n› ziyaret ederek sergile-

nen tasar›mlar hakk›nda bilgilendirilen çok say›da üst

düzey ziyaretçi aras›nda yer ald›. Askeri gemi tasar›m,

infla ve modernizasyonu konusunda deneyimli bir

kadroya sahip olan STM, sahip oldu¤u mühendislik ve

tasar›m, dan›flmanl›k ve proje yönetimi, tedarik mo-

deli belirleme ve fizibilite çal›flmalar›, malzeme / ci-

haz / sistem tedariki, Entegre Lojistik Destek (ELD)

hizmetleri, kalite ve konfigürasyon yönetimi ile fabri-

ka / liman / seyir kabul tecrübeleri konusundaki yete-

neklerini de tan›tt›.

T‹SAfi’›n Hedefleri Yüksek
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Körfez pazar› hakk›nda
genel bilgi edinmek ve

mümkün oldu¤unca kendi-
sini tan›tmak amac›yla 
DIMDEX’e kat›lan Uyar
Grup, bünyesinde bulunan;
Transvaro Elektron Aletleri,
UNIFO G›da ve PTS Giyim
firmalar› ile Türk kat›l›m›
aras›ndaki yerini ald›. Uyar

Grup çat›s› alt›ndaki Trans-
varo Elektron Aletleri; ter-
mal silah dürbünü, monokü-
ler gece görüfl cihaz› ve k›z›l
ötesi hedef noktalay›c› ürün-
lerini; UNIFO G›da da uzun
süre saklanabilen tüketime
haz›r yemek ürünlerini ser-
giledi. Grubun di¤er üyesi
PTS Giyim ise teknik tekstil
ürünleri ile balistik koruyu-
cu yelek ürününü ziyaretçi-
lere tan›tt›. Körfez bölgesin-
de kat›ld›¤› tüm fuarlarda
oldu¤u gibi, yine, özellikle

dayan›kl› tüketime
haz›r yemek ürünleri
ile dikkat çeken Uyar
Grup, ifl birli¤i konusunda
bölge ülkelerinden teklif al-
makla birlikte, henüz at›lm›fl
somut bir ad›m bulunmuyor.

DIMDEX’e beklen-
tilerini asgari seviyede

tutarak kat›lan firma, fuar›
farkl› kulvarlarda sergiledi¤i
ürünlerine gördü¤ü ilgiden
memnun kalarak noktalad›.

G ATE Elektronik gibi Mart ay›n› iki k›tada bir-
den geçiren bir di¤er firmam›z ise Yaku-

po¤lu’ydu. Kat›ld›¤› her fuarda son kullan›-
c›ya do¤rudan ulaflabilen ve oldukça
olumlu geri bildirimler edinen firma,
kaliteli ürünleri ile FIDAE ve DIMDEX
fuarlar›n›n ziyaretçilerini de etkileme-
yi baflard›.
‹lk dura¤› fiili olan Yakupo¤lu firmas›,
FIDAE ile Güney Amerika pazar›na da ilk
ad›m› att›. Ev sahibi ülkenin d›fl›nda çev-
re ülkeler hakk›nda da pazar bilgisi edinen
firman›n, önümüzdeki günlerde bölgede hâ-
lihaz›rda kullan›lan bot ve ayakkab› markalar›-
na ciddi bir rakip olmas› bekleniyor. Ziyaretçilerinin

stantta al›m yapmak istedi¤i düflünülürse, Güney
Amerika’n›n da yak›n gelecekte firman›n re-

ferans listesine girmesi kaç›n›lmaz görü-
nüyor. Firman›n di¤er dura¤› ise Ka-

tar’daki DIMDEX fuar›yd›. Geçti¤imiz
y›llarda Katar Kara Kuvvetlerine çöl
botu sat›fl› gerçeklefltiren ve Körfez
pazar›nda yo¤un olarak faaliyet göste-
ren Yakupo¤lu, bu fuarda da mevcut
müflterileri ile görüflmenin yan› s›ra

di¤er bölge ülkelerine de genifl ürün
gam›n› tan›tt›. Katar’›n askeri birimlerine

ve polis güçlerine hala ayakkab› ve bot te-
darik eden Yakupo¤lu’nun gö¤sümüzü kabar-

tan baflar›lar›n› takip etmeye devam edece¤iz.

‹
lk kez kat›ld›¤› DIMDEX fuar›nda di¤er Türk firmalar›

gibi yo¤un ilgi gören YALTES; M‹LGEM, GENES‹S, Yeni

Tip Karakol Botu (YTKB) ve Uzun Ufuk (di¤er bir ad›yla

IMSS / Integrated Maritime Surveillance) projelerinin

yan› s›ra G s›n›f› f›rkateynlerin modernizasyonundan

sonra gemilere ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile) fü-

zelerinin entegrasyonuna ve Entegre Platform Kontrol

ve ‹zleme Sistemi (EPK‹S)’e yönelik yürüttükleri çal›fl-

malar› kat›l›mc›larla paylaflt›. Fuarda Türk Deniz Kuv-

vetleri için gerçek-

lefltirdi¤i savafl sis-

temleri ile entegre

platform ve köprü

üstü sistemleri ala-

n›ndaki uzmanl›¤›n›

sergileyen firma,

baflta Körfez ülke-

lerinden gelenler

olmak üzere çok

say›da yabanc› heyeti stand›nda a¤›rlad›. Milli Savunma

Bakan› Vecdi Gönül, Savunma Sanayii Müsteflar› Murad

Bayar ve Türk Silahl› Kuvvetleri mensuplar› taraf›ndan

da ziyaret edilen YALTES’in ‹fl Gelifltirme ve Teklifler

Müdürü Reha Baflatl›; fuara kat›l›m› genel olarak çok

olumlu bulduklar›n› ve uluslararas› bir organizasyonda

firmalar›n› tan›tma f›rsat› elde etmenin yan› s›ra tekno-

lojik geliflmeleri yak›ndan takip edebilme flans› bulmak-

tan duyduklar› memnuniyeti dile getirdi.

Uyar Grup Körfez’e Aç›l›yor

Yakupo¤lu’nun Baflar›lar› Katlanarak Art›yor

YALTES DIMDEX’te Uzmanl›¤›n› Konuflturdu
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Çeçenistan’›n art›k “radikal ‹slamc›” lideri, bölgede y›l-

lard›r süren savafl›, sadece Kuzey Kafkasya ve Volga

bölgesine de¤il, s›n›rlar›n çok ötesine, Rusya’ya kadar

yayaca¤›n› çoktan aç›klam›flt›. Nitekim öyle de yapt›.

1964 y›l›nda Güney Çeçenistan’da do¤an Doku Umarov, Sov-

yetler Birli¤i’nin 1991 y›l›nda da¤›lmas›ndan yaklafl›k 3 y›l

sonra, 1994 y›l›nda ilk Çeçen-Rus Savafl› patlak verdi¤inde

Moskova’dayd›. Grozni Petrol Üniversitesi’nin ‹nflaat Fakül-

tesi’nden mezun bir Çeçen olarak bu kentte çal›flmay› ter-

cih etmiflti. “Savafl›n ç›kt›¤›n› duyunca hemen bir vatanse-

ver olarak ülkeme dönüp mücahitlerin saflar›na kat›lmay›

tercih ettim” diyor aç›klamalar›ndan birinde. Umarov 1994-

96 ve 1999-2000 y›llar› aras›ndaki Çeçen Savafl›’nda çok

önemli görevler üstlendi, üstün hizmet madalyalar› ald›.

Dönemin cumhurbaflkanlar›ndan Aslan Meflhedov’un Gü-

venlik Konseyi Baflkan›’yd›. Onun ölümünden sonra yerine

geçen Abdülhakim Sadullayev’in ise baflkan yard›mc›s›. Sa-

dullayev öldü¤ünde baflkanl›¤› ve direnifl komutanl›¤›n› üst-

lenmiflti. Doku Umarov, bununla birlikte son olarak 2005 y›-

l›nda yapt›¤› aç›klamalarda hayli ›l›ml› bir çizginin temsilci-

si olarak görülmüfl, hatta terörizmi bir mücadele arac› ola-

rak görmedi¤ini söylemiflti. Zaman onu h›zl› de¤ifltirdi ve

önce Çeçenistan’›n tek bafl›na ba¤›ms›zl›k mücadelesi fikri-

ni, bütün Kuzey Kafkasya ve Volga bölgesinde ‹slam Devle-

ti kurulmas› fikriyle de¤ifltirdi¤ini aç›klad›. Geçti¤imiz fiubat

ay›nda ise Rusya’y› kana bo¤acak terör eylemleri gerçek-

lefltirece¤ini bildirdi. fiu anda El-Kaide’nin Usame Bin La-

din’i kadar aranan bir terör lideri olarak tan›mlan›yor.

Military Science & Intelligence / MSI - May›s 2010 www.milscint.com

Rusya’n›n baflkenti Moskova’n›n ünlü 
metrosunda 29 Mart günü arka arkaya
patlayan iki bomba, beraberinde uzunca
süredir tan›nan, fakat genelde arka planda
kalmay› tercih eden bir terör liderinin de
dünya kamuoyunun gündemine girmesine
neden oldu: Doku Umarov…
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Bir Terör 
Portresinin 

Yükselifli

Muhammed Tahir-
ul-Kadri, 1951

do¤umlu, Pakistanl›
önemli bir din ada-
m›. Lahor’da yafl›-
yor. Minha jul Qu-
ran International’›n
kurucu baflkan›. 80
ülkede örgütlü bu
merkezin tek bir
amac› var: Esasta
bir bar›fl dini olan ‹slami-
yet’i, gerçek yüzüyle insan-
l›¤a tan›tmak, dinler ara-
s›ndaki ifl birli¤i ruhunu ge-
lifltirmek, Müslüman ülke-
lerin genç kuflaklar›n›n ra-
dikal düflünceler ile yetifl-
mesini ve bu gençlerin te-
rör bata¤›na saplanmalar›-
n› önlemek.
Muhammed Tahir-ul-Kadri,
bu nedenle, Vehhabi din
anlay›fl›n›n yaratm›fl oldu-
¤u Taliban ve El-Kaide ör-
gütlerine karfl›. 11 Eylül
2001 terör sald›r›lar›n›,
dünyada ilk ve sertlik aç›-
s›ndan tek olarak nitele-
nen bir aç›klamayla k›na-
m›fl bir din alimi. Öyle ki,
günümüzde, “‹slam ad›na
yapmad›¤›n› b›rakmayan”
bu terör örgütlerinin “‹s-
lam’›n içine yerlefltirilmifl
fitne merkezleri oldu¤unu”
da aç›kça belirtiyor.
Dünyada çok ciddi bir dal-
galanma yaratan 600 say-
fal›k bir fetvan›n sahibi
olarak kendisiyle gerçek-
lefltirilen bir söyleflide ba-
k›n neler diyor:
“Bu fetvay›, ‹slam dünyas›-
n›n önde gelen alimlerinin
terörizmi ve özellikle inti-
har sald›r›lar›n› kesin ve
sert bir flekilde k›nama-
malar› nedeniyle kaleme
ald›m.”
“Yeni yetiflmekte olan ‹s-
lam kufla¤›n›n beyni y›kan-
maktad›r ve kendi dinleri
hakk›nda kafalar› kar›fl-

maktad›r. Bu durum, do¤u-
bat› iliflkilerinin daha da
ç›kmaza girmesine neden
olmakta ve Müslüman ül-
kelerin gelecek kuflaklar›n›
da tehlikeye sokmaktad›r.”
“Bütün Müslümanlar›n be-
nimsemesi gereken ana
kural fludur: Cihad, bir grup
veya kifli taraf›ndan ilan
edilemez. Kimse eline silah
al›p tek bafl›na cihad ilan
edemez, bu durum ‹slam
aleminde büyük bir anarfli-
nin do¤mas› anlam›na gel-
mektedir.”
“Cinayet en büyük suçtur.
Masum bir insan› öldürmek
günahlar›n en büyü¤üdür.
Hele, masum bir insan› ci-
had ad›na öldürdü¤ünü sa-
vunmak daha da büyük bir
günaht›r.”
“Dinimiz, intihar› yasakla-
m›flt›r. Bu tür eylem yapan-
lar› cehennem atefli bekle-
mektedir.”
“Elinde silah olmayan, ma-
sum insanlara karfl› cihad
yap›lmaz.”
“‹slam, topraklar›n›za sal-

d›ranlara karfl›, korunmak
amac›yla savaflman›z› size
bir hak ve görev olarak ver-
mifltir. Düflman askeriyle
savaflman›z hakk›n›zd›r ve
‹slam bu tür bir sald›r› ve
iflgal karfl›s›nda zaten size
bu görevi vermektedir. Si-
ville de¤il, askerle savafl-
man›z dinimizin gere¤idir.”

Cihad 
ve 
Terör
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Rusya’n›n Kuzey Kafkasya zeminli, “radikal dinci” olarak
adland›r›lan terör gruplar›n›n sald›r›lar›na u¤ramas›ndan

sonra, günümüzde Ukrayna’ya ba¤l› olan K›r›m yar›madas›n-
da Rus-Tatar gerginli¤inin h›zla t›rmand›¤› dikkat çekti.
Bilindi¤i gibi, K›r›m yar›mdas›n›n “gerçek sahipleri” olarak
bilinen Tatarlar, 1917 Sovyet Devrimi’nden hemen sonra, K›-
r›m yar›madas›nda kendi meclislerini kurmufllar ve kurultay-
lar›n› düzenli olarak toplam›fllard›. Sovyetler Birli¤i’nin ‹kinci
Dünya Savafl›’ndaki lideri Stalin, Tatarlar›, Nazi’lerle ifl birli¤i
yapmak gibi “uyduruldu¤u” sonradan anlafl›lan bir suçlamay-
la, 1944 y›l›nda Orta Asya’ya sürmüfltü. Bu sürgünde yüz bin-
lerce Tatar ölmüfl, topraklar›nda sürgüne yollanan bu millet,
ancak, 1991 y›l›nda Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› ve Ukrayna
hükümetinin izniyle anavatanlar›na dönebilmifllerdi. K›r›m
yar›madas›, o günden bu yana, topraklar›na dönen Tatarlar

ile Sovyetler Birli¤i döneminde bölgeye yerlefltirilmifl
Ruslar aras›nda gerginli¤e sahne oluyor. Ruslar, Sivasto-
pol’daki Sovyetler’den kalma Rus donanma üssünün sökül-
mesine de karfl› ç›k›yorlar. K›r›m Rus ‹ttifak› Baflkan› Oleg
Rodiviliov, Moskova metrosunda yaflan›lan terör geliflmele-
rinden sonra, Ukrayna’n›n yeni baflkan› Yanukoviç’e yazd›¤›
mektupta, K›r›m yar›madas›nda yaflayan Tatarlara verilmifl
olan meclis ve kurultay haklar›n›n ortadan kald›r›lmas›n›, ak-
si halde, bölgenin yak›n bir gelecekte, t›pk› Kuzey Kafkasya
gibi radikal ‹slami hareketlerin merkezi haline gelece¤ini sa-
vundu. Rodivilov’un, “Rus yanl›s›” olarak nitelenen Yanuko-
viç’e yazd›¤› bu mektuba, K›r›m Tatar Meclisi üyelerinden Ali
Hamzin’den sert yan›t geldi. Hamzin, K›r›m yar›madas›nda
yaflayan Ruslar›n Güney Osetya benzeri bir oldu-bitti yarat-
man›n peflinde olduklar›n› ve tek hedeflerinin K›r›m’› Ukray-
na’dan kopararak Rusya’ya ba¤lamak oldu¤unu savundu.
Hamzin, Ukrayna’n›n Tatar meclisini kapatmas›n›n bölgede
faflizmin bafllang›c› olarak alg›lanaca¤›n› da vurgulad›.

U¤rad›¤› silahl› sald›r› so-
nucu 26 Aral›k 2007’de

yaflam›n› kaybeden Pakistan
eski Baflbakan› Benazir But-
to ile ilgili olarak yürütülen
Birleflmifl Milletler araflt›r-
mas›, çok ciddi tart›flmalar›n
do¤mas›na neden oldu.
Dünyaca ünlü Amerikal› söy-
lefli ustas› Daphne Barak,
Benazir Butto’nun en yak›n
arkadafllar›ndan biriydi. But-
to, efli ile birlikte dönemin
Pakistan yönetimi taraf›ndan
“yolsuzluk” iddias›yla arand›-
¤› dönemlerde, çareyi,
ABD’nin özel izniyle New
York’ta yaflamakta bulmufl-
tu. Bu zorunluluk, zamanla,
Barak-Butto ikilisini iki sa-
mimi arkadafl yapt›; Benazir
Butto, çok özel s›rlar›n› bile
Daphne Barak ile paylaflt›.
“Benazir’e ülkesine dönme-
mesi için uzun süre yalvar-
d›m, ama çevresindekiler
onu bu ateflin içine atmakta
kararl›yd›lar. 3 Ekim 2007’de
Londra’daki özel bir kulüpte
yapt›¤› konuflmaya gitmemi
çok arzu ediyordu. Ben ise
Dorchester’de geçirdi¤im bir
kaza nedeniyle hastanedey-
dim. Özel bak›mla Benazir’e
gittim. Konuflmas›n› yapt›,
birlikte ayn› arabada gider-
ken toplant›da neden eflinin
olmad›¤›n› sorunca, bir kad›n
olarak a¤lamaya bafllad›.

“Gelmedi. Gelip de konufl-
mam› dinlemeyi önemli gör-
medi” diyerek uzun süre a¤-
lad›…” diye anlat›yor Barak
bu dostlukta yaflan›lan özel
anlar›…
“Birleflmifl Milletler araflt›r-
ma komisyonu, raporu aç›k-
lamadan bir saat önce, “size
ancak ulaflabildik” diyerek
suikastla ilgili düflüncelerimi
sordu. Butto ve eflinin son 2
y›l›na tan›kl›k etmifl bir gaze-
teciye son dakikada ulafl›p,
s›radan bir sorgulama yapan
komisyonun ne kadar ciddi-
yetsiz çal›flt›¤›n› gösteriyor
bu durum. Böyle bir araflt›r-
ma kabul edilemez… Bu dü-
flüncelerimi derhal Hillary
Clinton ile paylaflt›m, konuyu
Fransa D›fliflleri Bakan› 
Kouchner’e ulaflt›rd›m ve
aç›klamay› durdurdum…”
Bu arada, Daphne Barak il-

ginç bir detay daha aktar›yor:
“26 Aral›k 2007’de yard›m-
c›m Erbil Günaflt› ile birlikte
tam bir Noel havas›nda Mila-
no’dan St. Moritz’e gidiyor-
dum. ‹yi bir tatil yapmakt› ni-
yetimiz. Hatta arkadafl›m 
Bianca Jagger ile telefonda
keyifli bir sohbetteydim, ›s-
rarla cep telefonumun ikinci
hatt›ndan As›f Ali Zardari ar›-
yordu. Kesmek zorunda kal-
d›m. As›f çok sinirliydi. Neden
New York’ta olmad›¤›m›, ba-
na çok ihtiyaç oldu¤unu söy-

ledi, sonra aynen flöyle dedi:
“Seçim kampanyas› çok kötü
gidiyor. Kazanamazsak ger-
çek bir felaket olacak. Ona
Pakistan’a dönmemesini
söylerken hakl›yd›n Daphne,
kaybedersek her fleyin sonu
demek. Kaybedece¤ine ölsün
daha iyi…” Benazir Butto, efli,
günümüzün Pakistan Cum-
hurbaflkan› As›f Ali Zarda-
ri’nin Daphne Barak ile yapt›-
¤› bu telefon görüflmesinden
birkaç saat sonra u¤rad›¤› si-
lahl› sald›r›da öldü.

K›r›m’da Gerginlik!

Benazir’in S›rr›
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I
rak’ta gerçeklefltirilen 7

Mart seçimlerinde son de-

rece ak›lc› bir siyasi manev-

ra gerçeklefltirilen Türk-

menler, bu ülkede bugüne

kadar görülmedik bir siyasi

gücü yakalaman›n keyfini

ç›kart›yorlar.

Irak eski baflbakanlar›ndan

‹yad Allawi’nin liderli¤ini

yapt›¤› ve ülkedeki bütün

“laik” kesimleri bir flemsiye

alt›nda birlefltiren El-Iraki-

yeh koalisyonunun içinde

yer alan Türkmenler, bu ka-

rarlar› sonucunda, ilk kez

Ba¤dat’taki ulusal parla-

mentoda 5 milletvekili ile

temsil edilecekler.

Irak’›n kuzey kesiminde

Kürtlerden sonra en kala-

bal›k grubu oluflturan Türk-

menler, bugüne kadar ara-

lar›nda flii-sünni olarak bö-

lünür veya siyasi güçlerini

art›racak her hangi bir itti-

fak içinde yer alamazlard›.

Bu nedenle, 2005 y›l›nda ya-

p›lan seçimde parlamento-

ya sadece 1 milletvekili

gönderebilmifllerdi.

Türkmenlerin aralar›ndaki

bütün ayr›l›klar› sonland›-

rarak El-Irakiyeh listesi

içinde yer almalar›, Ker-

kük’ün gelece¤i aç›s›ndan

da çok önemli bir dönüm

noktas›n› oluflturdu. Kürt li-

derler Barzani ve Talaba-

ni’nin oluflturdu¤u Kürt lis-

tesinin oylar›n›n bir baflka

Kürt muhalif grup Goran ta-

raf›ndan bölünmesiyle, El-

Irakiyeh, ilk kez Kerkük’te

birinci ittifak olarak ç›kt›.

Bu durumda kentin bir Kürt

kenti oldu¤unu savunan

Barzani-Talabani ikilisinin

bu tezlerinin siyasi olarak

bofla ç›kt›¤›, Türkmen-Arap

ittifak›n›n kentin gelece¤ini

belirleyece¤i de belirtiliyor.

‹yad Allawi’nin El-Irakiyeh

koalisyonunun, Baflbakan

Nuri el-Maliki liderli¤indeki

hukuk devleti koalisyonunu

sadece 2 milletvekili ile ge-

çebilmifl olmas›, Türkmen-

ler’in durumunu daha da

güçlendirmifl oldu. Türk-

menler, Türkçe’nin Irak’›n

resmi dillerinden biri olma-

s› tezi baflta, ilk kez pek çok

taleplerini kabul ettirebile-

cek konuma ç›km›fl durum-

dalar.

K›br›s Rum kesimini, üyesi
Yunanistan’›n yo¤un ça-

balar› sonucu, KKTC’yi d›flla-
yarak tam üyesi yapan ve K›b-
r›s’ta çözüme gidecek yolu
ç›kmaza sokan Avrupa Birli-
¤i’ni, giderek Balkanlar’da da
benzer bir tehlikenin bekledi-
¤i dikkat çekiyor.
Avrupa Birli¤i’nin tam üyesi
olan tek eski Yugoslav Cum-
huriyeti Slovenya’n›n ev sa-
hipli¤inde düzenlenen bir
toplant›da ortaya ç›kan tablo,
Avrupa’n›n bu bölgede çok
ciddi sorunlar› oldu¤unu gös-
terdi. S›rbistan Cumhurbafl-
kan› Boris Tadiç, ülkesinin
ba¤›ms›zl›¤›n› asla onayla-
mad›¤› Kosova’n›n da davet
edilmifl olmas› nedeniyle bu
önemli toplant›ya kat›lmad›.
Toplant›da haz›r bulunan
Bosna Hersek’in S›rp kökenli
Baflbakan› Nikola Spiric ise
Kosova Baflbakan› Haflim Ta-
ci’nin konuflmas› s›ras›nda
toplant› salonunu terk etti.
Bu protesto eylemini, Koso-
va’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›m›fl
olan Bosna-Hersek baflbaka-
n› olarak m›, yoksa sadece bir
S›rp politikac› olarak m› yap-

t›¤› büyük bir soru iflareti
fleklinde ortada kald›. Top-
lant›da ç›kan tablo ise, S›rbis-
tan’›n ba¤›ms›zl›k ilan etmesi
normal karfl›lan›rken; Bos-
na-Hersek ve Kosova s›n›rla-
r› içindeki S›rp siyasi yap›lan-
malar›n›n, bu devletlerden
ayr›l›p S›rbistan’a ba¤lanma
taleplerinin neden engellen-
di¤i tart›flmas›yd›. Ayr›ca Av-
rupa Birli¤i’nin, yine üyesi Yu-
nanistan’›n bask›s›yla, Make-

donya’y› kendi ismiyle anm›-
yor oluflu bile dikkat çekiciy-
di. Uzmanlar, Balkanlar’daki
geliflmeleri uzaktan seyredip,
günü birlik politikalar geliflti-
ren Avrupa Birli¤i’nin, bu po-
litikalar›yla ister istemez
“Balkanlaflt›¤›n›” savunuyor.
Avrupa Birli¤i’nin, Balkan-
lar’da, “Müslüman nüfuslu”
olduklar› gerekçesiyle d›flla-
d›¤› Bosna-Hersek, Arnavut-
luk ve Kosova politikalar› ne-

deniyle çok ciddi yara alm›fl
oldu¤u da biliniyor. Slovenya
baflkanl›¤›nda yap›lan toplan-
t›dan ortaya ç›kan tablo çok
netti: Avrupa Birli¤i Balkan-
lar’a dönük politikalar›n› de-
¤ifltirmedi¤i ve bu bölgede,
özellikle eski Yugoslavya
Cumhuriyetleri aras›nda var
olan geleneksel ifl birli¤ini
yeniden güçlendirmedi¤i sü-
rece, çok ciddi güvenlik so-
runlar› yaflayacak.

Türkmenlerin
Yeni Gücü

Balkanlaflma Tehlikesi
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Avrupa’n›n ortas›ndaki Bosna-
Hersek Savafl›’nda, 1993-96 y›l-

lar› aras›nda 300.000 masum Müslü-
man Boflnak yaflam›n› yitirdi. Yaflan›-
lanlar›n belki de en korkuncu, Tem-
muz 1995’te, Srebrenica kentinde,
tam 8773 Boflnak erke¤in, “kaçak
katil” Ratko Mladiç komutas›ndaki
S›rp milisler taraf›ndan katledilme-
siydi.
S›rbistan ‹nsan Haklar› ‹çin Avukat-
lar Birli¤i (YUCOM)’un Baflkan› Milan
Antonijevic baflta, “vicdan sahibi”
S›rplar, Srebrenica katliam›n›n ken-
di parlamentolar› taraf›ndan da ka-
bul edilmesini ve Boflnaklardan
“özür dilenmesini” istiyorlard›. Buna
ne Bosna-Hersek’teki S›rplar›n ne
de onlar›n Belgrad’daki uzant›lar›
afl›r› sa¤c›lar›n “evet” demesi bekle-
nemezdi elbet… Ama “imkâns›z”
gerçekleflti! S›rbistan parlamentosu,
üyesi olmay› hedefledikleri Avrupa
Birli¤i’nden gelen seslere de kulak
vererek, “katliam›” kabul etti ve “bu
talihsiz olaylar›n gerçekleflmesini
önleyemedi¤i için” bütün S›rbistan
ad›na “özür diledi”.

Karar›n ilginç bir detay› var. “Soyk›-
r›m” kelimesi aç›kça yer alm›yor
ama “daha önceden tarif edilmifl in-
sanl›k suçu” cümlesiyle, ‹nsan Hak-
lar› Mahkemesi’nin 2007 y›l›nda al-
m›fl oldu¤u “soyk›r›m” karar ve tari-
fine gönderme yap›l›yor. Böylece
S›rbistan parlamentosu, “soyk›r›m
kelimesini kullanmadan Srebreni-
ca’da ifllenen suçun asl›nda soyk›r›m
oldu¤unu” da kabullenmifl oluyor.
S›rbistan milletvekillerinin alm›fl ol-
du¤u karar, bir kez daha “soyk›r›m
suçunun uluslara mal edilemeyece-
¤ini, bireysel bir suç oldu¤unu” gös-
termesi bak›m›ndan çok önemli. ‹kti-
dardaki Demokratik Parti’nin parla-
mento grup baflkan› Nada Kolundzi-
ja’n›n flu sözleri anlaml›:
“Bu kararla, S›rbistan, 1990’larda
yaflan›lm›fl suçlar ile aras›na s›n›r
koyuyor, bu suçlar› desteklemedi¤i-

ni, bu suçlar›n kurbanlar›na ulus ve
din ayr›m› yapmadan ayn› flekilde
sempati ile yaklaflt›¤›n› ve suçlar› ifl-
leyenlerin arkas›nda durmad›¤›n›
ilan etmifl oluyor.”
S›rplar, yak›n tarihte yapt›klar›n› ört-
bas etmeye çal›flan çetecilere teslim
olmad›lar…

Srebrenica
Özrü

Hocal›
Unutulmamal›
1915 y›l›nda yaflan›lm›fl ve 
tarihçilerin bile üzerinde tam olarak
anlaflamad›klar› olaylar nedeniyle
“soyk›r›m tamtamlar›” çalan 
Ermenilerin, konu, Hocal› katliam›na
geldi¤inde “duymazl›ktan gelmeleri”
ilginçtir… Azerbaycan’›n Da¤l›k 
Karaba¤ bölgesinin Hocal› kasabas›nda,
26 Aral›k 1992 günü, Ermenilerin 
katletti¤i 613 masum sivilin 106’s› 
çocuktu! Hocal›’da yaflan›lanlar›n
Srebrenica’da olanlardan ne fark› var?
E¤er Srebrenica bir “soyk›r›m”
giriflimiyse, Hocal› da tabii ki bir
“soyk›r›md›r”… S›rplar bir dönem
yapt›klar›n›n hesab›n› bütün insanl›¤›n
önünde veriyorlar… Ermenistan 
parlamentosu? E¤er gerçekten insanl›¤a
karfl› ifllenilmifl suçlarda samimiyseler,
neden 2 tane namuslu Ermeni milletvekili
ortaya ç›k›p da Hocal›’y› gündeme 
getirmiyor…
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Dünya, ‹ran’›n nükleer
program›n›n varaca¤›

askeri boyuta karfl› yeni ön-
lemler alman›n telafl›n› ya-
flarken, ABD’de raflar› süs-
leyen bir kitap, bu ülkenin
gelece¤e dönük nükleer
stratejilerinin s›rlar›n› ak-
tarmas› aç›s›ndan önemle
karfl›land›. “Art›k Anlatmak
Zaman›: ‹ran’›n Devrim Mu-
haf›zlar› Aras›nda Yer Alan
Bir CIA Ajan›n›n fiafl›rt›c›
Çifte Yaflam›” bafll›kl› kita-
b›n sahibi R›za Kahlili ola-
rak adland›r›l›yor.
R›za Kahlili, halen Kalifor-
niya’da yaflad›¤› belirtilen
ve bir dönem ‹ran’›n en giz-
li s›rlar›na kadar ulaflt›¤›n›
kitab›nda da yazan ajan›n
sahte ismi. Gerçek ismini
hiçbir zaman ö¤renemeye-
ce¤imiz ‹ran as›ll› CIA aja-

n›n›n anlat›mlar›, ‹ran reji-
minin, nükleer bomba üre-
timinde son derece ciddi bir
program izledi¤i yönünde.
“Dini lider Hamaney’in,
nükleer bomba üretmek ‹s-
lam’a ayk›r›d›r yönündeki
aç›klamalar› veya ‹ranl›
yetkililerin Amerikal›lar ile
gerçeklefltirdikleri toplan-
t›larda ›srarla ›l›ml› bir tab-
lo sergilemeleri yaland›r.
Ben, Devrim Muhaf›zla-
r›’n›n nükleer program›n›
Amerikan makamlar›na ak-
taral› çok zaman oldu” di-
yen Kahlili’nin kitab›, tart›fl-
malar›n da oda¤› oldu. Kah-
lili’nin, “‹ran’›n Kum kenti
yak›nlar›ndaki nükleer
araflt›rma tesisinin d›fl›nda-
ki bir tesisi, çok gizli olarak
Amerikan yönetimine ak-
tard›m, ama bu tesisin yeri-
ni aç›klayamam” demesin-
den sonra, Washington’un
sessizlik içinde olmas›, ki-
tapta anlat›lanlar›n do¤ru
oldu¤u yolundaki izlenim-
leri de güçlendirdi. Kahli-
li’ye göre, ‹ran, bu çal›flma-

lar› do¤rultusunda Pakis-
tan’›n nükleer bombas›n›
üreten A.Khan ile gizlice te-
mas kurdu ve bu alandaki
esas teknoloji transferini
Pakistan’daki radikal un-
surlardan sa¤lad›. Kahlili,
bu kitab› neden yazd›¤› ve
bu aç›klamalar› neden yap-
t›¤› yönündeki sorular› da
flöyle yan›tl›yor: “Bu kitap
ve aç›klamalar›n as›l mu-
hatab› dünyadan önce ‹ran
halk›d›r. Çünkü ‹ran halk›,
yöneticilerinin oynad›klar›
bu karanl›k oyunu tam ola-
rak bilmiyor. Bu oyunun ül-
keyi çok karanl›k bir gele-

ce¤e ve büyük bir felakete
tafl›yabilece¤ini düflünme-
leri gerekiyor. Pek çok in-
san, ‹ran’›n nükleer bomba
üretse bile kullanamayaca-
¤›n›, çünkü böyle bir eyle-
min çok a¤›r cezaland›r›la-
ca¤›n›, ülkeyi yönetenlerin
tahmin edece¤ini söylüyor.
Ben buna inanm›yorum.
‹ran’› yönetenler, son 30
y›lda ‹ran’› ne kadar düflün-
düklerini göstermifl oldu-
lar. ‹ran nükleer silah›n›
kulland›¤› anda yok olacak-
t›r. Ama bunu ‹ranl› yöneti-
cilerin hesaplay›p hesapla-
mad›klar›n› bilmiyoruz…”

Orta Asya’n›n kaderi,

19’uncu yüzy›l sonla-

r›ndan bugünlere kadar,

sahip oldu¤u petrol yatak-

lar› üzerinde yaflan›lan

“büyük oyun” ile çizildi.

Ama son geliflmeler, bu

bölgenin önümüzdeki dö-

nemde, en çok uranyum

yataklar›yla dikkat çeke-

ce¤ini gösteriyor. ‹nsanl›-

¤›n nükleer enerjiden ya-

rarlanmakta gösterdi¤i

kararl›l›k, uranyum aç›s›n-

dan son derece güçlü kay-

naklara sahip bu bölgeyi,

bir kez daha “büyük güçle-

rin” manevra alan›na çevirecek gibi görünüyor.

Bu alandaki son geliflmeler, Mo¤olistan’da yafland›. Gelifl-

meyi tetikleyen, Toronto merkezli, orta halli bir uranyum

arama flirketi olan Khan Resources firmas›n›n, Mo¤olis-

tan’›n Orta Asya Uranyum fiirketi’nin yüzde 52 hissesini

sat›n almas› oldu. Söz konusu flirket, yap›lan tetkiklerde

56.000 ton kapasiteli ç›kan Dornod uranyum madeninin

iflletme haklar›na sahipti. fiirketin geri kalan yüzde 48’lik

hisseleri ise Mo¤olistan hükümeti ile bir Rus flirketi olan

ARMZ aras›nda bölünmüfltü. Dünya enerji piyasalar› aç›-

s›ndan dikkat çeken geliflme, geçti¤imiz y›l May›s ay›nda

Rusya Baflbakan› Putin’in

Mo¤olistan ziyaretiyle

bafllad›. Bu ziyaretten bir

ay sonra, Mo¤olistan hü-

kümeti, Kanada firmas›na

yazd›¤› yaz›da, flirketin

yüzde 51 hisselerinin ken-

di elinde olmas› gerekti¤i-

ni savundu. Firma, bu tale-

bi, “gerekirse uluslararas›

tahkime giderim, mutlaka

gerçek neden aç›klanmal›-

d›r” diyerek yan›tlad›. 2009

A¤ustos ay›nda yan›na Rus

uranyum devi Rosatom’un Baflkan› Sergei Kiriyenko’yu da

alarak Mo¤olistan’a giden Baflkan Medvedev’in ziyaretin-

den sonra, ARMZ’nin yeni ataklar› bafllad›. Rus firma Ka-

nadal›lara, “zaten hisselerinin yar›s› Mo¤ol hükümetine

gitmek üzere, geri kalan›n› da ben, 65 sentten almaya ha-

z›r›m” diyerek, söz konusu flirket ve Mo¤ol uranyum ya-

taklar› üzerinde tek söz sahibi olmak istedi¤ini göstermifl

oldu. fiu anda taraflar mahkemelik. Ama bir Bat›l› firma

olarak Kanadal›lar›n Mo¤olistan’da yaflad›klar›, Rusya’n›n

bu bölgedeki uranyum kaynaklar›n› baflkalar›na b›rakmak

istemedi¤ini bütün dünyaya ispatlam›fl oldu.

‹ran
Bombay›
‹stiyor

Uranyumda “Büyük Oyun”
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