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Savunma teknolojilerine ayrýlan bütçe,
yýllardan beri süregelen tartýþmalarýn
ortasýnda bulsa da kendisini; özellikle
yaþadýðýmýz þu günlerde, etkili ve güçlü
bir savunma sistemimiz olmasý gerektiði
su götürmez bir gerçek. Savunma
bilimlerinin geliþmesine katkýda bulunmak
için, Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na öðrenci
olarak giriþinin 107. yýlý anýsýna
düzenlenen "13 Mart Bilim, Kültür, Spor
Etkinlikleri" kapsamýndaki bir dizi
faaliyetten biri olan "1. Ulusal Savunma
Bilimleri Araþtýrmalarý Teþvik
Ödülleri"nde, üniversitemiz öðrencileri
Emre Koyuncu, Ramazan Yeniçeri ve
Osman Ceylan'ýn "Kamera Denetimli
Yapay Sinir Aðlarý ile Hareketli Cisim
Yörüngesi Ýzleyen Zeki Taret Savunma
Sistemi Tasarýmý" makalesi, kategorisinde
üçüncülük ödülünü kazandý. Proje dalýnda
birinciliðe layýk bir eser bulunmamasý,
jürinin seçiciliðini göstermesi açýsýndan
önemli bir detay teþkil ederken; bir baþka
önemli detay da, ödül kazanan -
neredeyse- herkesin isminin baþýnda en
azýndan "Dr." unvaný bulunmasýydý. Bu
anlamlý yarýþmada derece alan ÝTÜ’lü
ekibin lideri Emre KoyuncuEmre Koyuncu’ya, ödülle,
yarýþmayla ve savunma teknolojileri ile
ilgili görüþlerini sorduk.

Savunma teknolojilerinin önemi nedir?
Ülkelerin savunma teknolojileri, o ülkelerin teknik olarak
ne konumda olduklarýnýn gerçek göstergesidir. Bir
ülkenin ulusal teknolojisi bütün uygulamalardan önce,
öncelikle savunma ve harp teknolojilerinde kendini
gösterir. Bu nedenle bütün dünyada teknoloji düzeyinin

ilk yansýmasý savunma alanýnda görülür ve en üstteki
teknik düzeyi temsil eder. Ýkinci Dünya Savaþýnda
dünyanýn teknik düzey haritasýndaki keskin deðiþiklik
bunun bir göstergesidir. Bir bölgede söz sahibi olabilmek
artýk savunma teknolojisi gücü ile mümkün
olabilmektedir. Dün bilim kurgu saydýðýmýz þeyler bugün
bir gerçeklik haline geldiler. Yakýn zamanda tanýk
olduðumuz þeyler bunlarýn göstergesidir. Bugün
Amerika Birleþik Devletleri, Pakistan'da bir terörist
aradýðýný iddia edip, hiçbir hava savunma radarýna
yakalanmadan binlerce kilometre öteden kalkan
insansýz uçaklarla bir bölgeyi bombalayabilmektedir.
Baðdat'ta tesadüfen güvelik kameralarý tarafýndan
kayda alýnmýþ görüntüler, oradaki savaþta küçük kara
robotlarýnýn kullanýldýðýný göstermektedir. Bunlar bizim
bilimkurgu filmlerinde izlediðimiz þeylere benziyorlar
ama görünen o ki artýk çoktan gerçek olmuþlar… Türkiye
de bu hareketli bölgede gücünü üst düzeyde tutabilmek
zorundadýr. Artýk Türkiye gerçek milli savunma
teknolojisini üretebilir hale gelmelidir. Tekniði size ait
olmayan bir savunma teknolojisi her an sizin karþý
tarafýnýza geçebilir. Bunun ispatýný Kýbrýs
Harekâtý sýrasýnda çok acý þekillerde
gördük. Kendi uçaklarýmýzýn neden
kendi tanklarýmýzý vurduðunu kimse
açýklayamadý… Çok açýktýr ki artýk güç
kendi savuma teknolojisine sahip
olabilmekle mümkündür.  

Dünyada bu alandaki çalýþmalarda
çok kritik dengeler mevcut…  Bu
baðlamda, kazandýðýnýz ödül sizde ne
gibi duygular uyandýrdý?
Biz de arkadaþlarýmýzla bu dengelerin
farkýnda olarak ve bu düþüncelerle
çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz. Bu
nedenle böyle bir ödül bizi gerçekten
onurlandýrdý ve mutlu etti.

Yaptýðýnýz çalýþma hakkýnda biraz
bilgi verebilir misiniz?
Yaptýðýmýz çalýþmada hýzlý bir yörünge
izleme sistemi gerçekleþtirmeye çalýþtýk.
Kamera tarafýndan izlenen bir cismin
yörüngesini gerçek zamanda takip

edebilen iki eksenli bir robot tasarladýk. Bu mekanik
yapý, savunma teknolojisinde izleme için kullanýlabilecek
taret yapýsýna rahatlýkla dönüþtürülebilecek þekilde
tasarlandý. Bu tip çalýþmalarda hýzýn mý yoksa
doðruluðun mu öncelikli olduðunu belirlemek çok
önemlidir. Biz böyle bir uygulama için en uygun çalýþma
noktalarýný tespit edebilme probleminin çözümüyle de
ilgilenmek zorunda kaldýk. Cismin yörüngesini izleme
sýrasýnda yörüngedeki çok keskin dinamik deðiþimlere
bile cevap verebilecek görüntü alma, görüntü iþleme,
karar verme ve mekanik sistemin denetimi birimlerini en
hýzlý þekilde iþbirlikçi olarak çalýþtýrabilecek bir sistem
tasarlamaya çalýþtýk. Yörünge izleme sýrasýnda
öðrenme ve esnek çalýþma yeteneði nedeniyle "Yapay
Sinir Aðlarý" gibi bir yönteme baþvurduk. Böylelikle
cismin yapacaðý ani yörünge deðiþimlerine de cevap
verebilecek ve cismi takip etmeyi sürdürebilecek bir yapý
oluþturabildik. Bu çalýþma, savunma alanýnda hareketli
cisimlerde güdümleme ve kameralý izleme gibi bir dizi
uygulamayla karþýlýk buldu…         

Ýkinci dünya savaþýndan bu yana git gide önemini arttýran
savunma teknolojilerindeki hýzlý geliþme, kimi zaman ürkütücü
boyutta olsa da; ülkemiz de bu yarýþta yerini alabilmek için
adýmlarýný sýklaþtýrdý. Türkiye'nin güvenlik konularýna katký
saðlayacak bilimsel çalýþmalar yapmýþ insanlarý
ödüllendirmek için, bu yýl ilk kez Kara Harp Okulu
Komutanlýðý tarafýndan düzenlenen "1.Ulusal Savunma
Bilimleri Araþtýrmalarý Teþvik Ödülleri"nde, ÝTÜ'lü
öðrenciler Emre Koyuncu, Ramazan Yeniçeri ve Osman
Ceylan'ýn birlikte kaleme aldýklarý makaleleri ödüle layýk
görüldü
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Çalýþmalarýnýzý yaparken ne gibi kaygýlarýnýz var?
Uygulanabilirlikle ilgili kaygýlar taþýyor musunuz?
Aslýnda çalýþmalarýmýzý sürdürürken daha çok
akademik olarak bir þeyler ortaya dökme
çabasýndayýz. Muhakkak uygulanabilir olmasý ya da
bir savunma projesi haline dönüþmesi kaygýsý
taþýmýyoruz. Ancak savunma teknolojisinin
sýnýrlarýnýn çok geniþ olmasý bizim çalýþmalarýmýzla
paralellik gösteriyor. Bu durum bizi mutlu da ediyor.
Çünkü bu ülke için savunma alanýnda bir þeyler
yapabilmek bizim için sevindirici. Yaptýðýmýz
çalýþmalarýn uygulamalarýný düþünürken savunma
alanýnda hemen bir kaç karþýlýk rahatlýkla
bulabiliyoruz.

Þu an üzerinde çalýþtýðýnýz bir proje var mý?
Þu an devam etmekte olduðumuz çalýþma, yine
savunma alanýnda uygulanabilirliði olan bir çalýþma.
Bir robot sürüsünün belirli bir iþbirlikçi çalýþma ve
hiyerarþi yapýsý içerisinde verilen bir görev
senaryosunu tamamlayabilmesi üzerine çalýþýyoruz.
Bunun için bir kara robotu sürüsü tasarlama
aþamasýndayýz. Bunlar insansýz kara araç benzetimi
için kullanýlýyorlar. Ayrýca görev haritasýnýn bir hava

aracýndan alýnmasý isteniyor. Hiçbir uydu ya da
merkezi bir haberleþme iletiþimi olmayan bu robotlar,
týpký insanlar gibi referans ve yön bulma problemlerini
olasýlýk hesaplarý yaparak kendileri çözmek zorunda
olacaklar. Bu esnada birbirleri ile iþbirlikçi olarak
çalýþmayý sürdürmeleri gerekiyor. Ayný zamanda bu
sürünün dýþarýdan fark edilebilirliklerini de en az
düzeye indirmemiz gerekiyor. Bu problemi bir bütün
olarak çözmek için genel bir zekâ üretmeye
çalýþýyoruz. Hiç kolay olmayan bunun gibi bir dizi
probleme çözüm sunabilmek için çaba gösteriyoruz.

Bu çalýþma ile ilgili, eklemek istediðiniz bir þeyler
var mý?
Bu konuda birlikte çalýþtýðým diðer arkadaþlarým
Ramazan Yeniçeri ve Osman Ceylan'ýn azmini ve
isteðini görmek beni de teþvik ediyor. Onlarýn
desteðini, azmini ve arkadaþlýklarýný yanýmda görmek
bu yüzden benim için çok önemli. Umarým bu
çalýþmayý ve daha nice çalýþmalarý
tamamlayabilecek, birlikte geçireceðimiz çokça
zamanýmýz olur; ve umarým savunma bilimi üzerinde
çalýþma yapmak isteyen Türk araþtýrmacýlarýn sayýsý
artmaya devam eder.


