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“As›l önemli olan ve memleketi temelinden y›kan, halk›n› esir eden,
içerideki cephenin suskunlu¤udur.”

Denizcilerin Olmad›¤› Bir Deniz Sistemleri
Semineri’ne Do¤ru…
akin geçen A¤ustos ay›n›n ard›ndan, Eylül ay›yla birlikte, sektör hareketlenmeye baﬂlad›.
Ekim ay›n›n 8-9’unda 5’incisi icra edilecek Deniz Sistemleri Semineri (DSS); hemen
akabinde, 11-14 Ekim tarihleri aras›nda 3’üncüsü icra edilecek Sinerjitürk Savunma
etkinli¤i ve Kas›m ay›n›n 27’sinde ilki düzenlenecek Kara Sistemleri Semineri (KSS)…
Türk Savunma Sanayisi’nin her geçen gün daha ileriye gitti¤ini görmekten; bu durumu,
kat›ld›¤›m›z yurt d›ﬂ› etkinliklerde de mukayeseli olarak saptamaktan büyük mutluluk duymakla
beraber, sektörün her seviyedeki temsilcileriyle bir araya geldi¤imizde, daha iyiye ulaﬂabilmek
için, aksayan hususlar› ve eksiklikleri de konuﬂuyoruz.
Bu paralelde, her üç etkinli¤in de bas›n sponsoru olarak, A¤ustos ay› sonu itibariyle özellikle
DSS’ye yönelik baz› gözlemlerimizi sizlerle paylaﬂmak istiyoruz.
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)’n›n düzenledi¤i konferans ve çal›ﬂtaylar› bir kenara
b›rakacak olursak, Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK) d›ﬂ›nda, sektör temsilcilerini
bir araya getirecek ve yap›lan çal›ﬂmalar›n de¤erlendirilece¤i çok da fazla platform olmad›¤›n›
görüyoruz…
Bu durumda, ad› geçen etkinliklerin, savunma sanayimizin geliﬂimi aç›s›ndan, ayr› bir öneme
sahip oldu¤unu düﬂünüyoruz. Tabi bu etkinliklerde, firma tan›t›mlar›n›n ötesine geçen içeri¤e
sahip sunumlar ya da sektörü bir ad›m daha öteye taﬂ›yacak tart›ﬂmalar yap›lmas›n›n,
etkinliklerin amac›na ulaﬂmas› aç›s›ndan gerekli oldu¤una inan›yoruz.
Bu tespitler ›ﬂ›¤›nda öncelikle dikkatimizi çeken, sektöre yön veren kurum olarak SSM’nin,
bahse konu etkinliklerin, planlama da dahil olmak üzere, her aﬂamas›na katk› sa¤l›yor olmas›…
Hep tart›ﬂ›lan bir konu vard›r ya; sektörün vizyonu mu yoksa SSM’nin vizyonu mu diye…
‹ﬂte bu katk›lar noktas›nda, SSM’nin aç›k ara önde oldu¤u de¤erlendirmesi de rahatl›kla
yap›labilir.
Farkl› bir etkinlik olan Sinerjitürk’ü, de¤erlendirmemizin d›ﬂ›nda tutuyoruz. ‹lki yap›lacak olmas›
dolay›s›yla KSS’ye dair bir ﬂeyler söylemek için de erken. Ayr›ca, kara sistemleri alan›nda
sektörün en önemli oyuncular›ndan ikisi, FNSS ve Otokar, zaten KSS’nin ana sponsorlar›
aras›nda yer al›yor. Hem KSS’nin hem de DSS’nin sponsorlar› aras›nda yer alan ve son dönemde
ad›ndan s›kça söz ettirmeye yönelik bir strateji benimseyen ROKETSAN’› da unutmayal›m.
DSS’ye dönecek olursak… Sedef Tersanesi d›ﬂ›nda, Tuzla’daki, ana yüklenici konumundaki
tersanelerimizin, SSM’nin ev sahibi oldu¤u DSS gibi bir etkinli¤e karﬂ› ilgisizli¤inin ve neden
yer almad›klar›n›n sorgulanmas› gerekiyor.
Askeri projelerle can suyu verilen gemi inﬂa sektörünün, ﬂu ana kadar belli olan seminer
kat›l›m›n› görünce, bu ilgisizli¤in, biraz›n ötesinde, epeyce vefas›zl›k oldu¤unu düﬂünmekten de
kendimizi alam›yoruz.
Hal böyle olunca da askeri gemi inﬂa projeleri ile farkl› bir sahada deneyim, itibar ve yeniden
ivme kazanan Tuzla’daki belli baﬂl› tersanelerin yer almad›¤› bir seminerde, gelece¤e
›ﬂ›k tutacak faydal› fikirlerin tart›ﬂ›lmas› yerine, malumun ilan› ve firma tan›t›mlar›n›n
ön plana ç›kmas› da normal karﬂ›lanmal›. Denizcili¤i en iyi bilenler sustu¤una göre…
Daha profesyonel bir organizasyonu da gerektirecek seviyede, daha geniﬂ bir kat›l›m›n ve
deste¤in, seminerin marka de¤erini ve sektöre sa¤layaca¤› fayday› artt›raca¤›na inanarak,
bu etkinli¤i destekleyen; baﬂta ev sahibi SSM ile ana sponsorlar ASELSAN, HAVELSAN ve
Meteksan Savunma’ya ve hatta misafir olarak destek ve katk› sa¤layan UKTI DSO (United
Kingdom Trade&Investment Defence and Security Organisation)’ya ve di¤er sponsorlara,
askeri gemi inﬂa projelerinde ana yüklenici olan, projelere teklif veren; ama bu seminerde
varl›k göstermeyen Tuzla’daki tersanelerin, en az›ndan ﬂükran borcu oldu¤unu
de¤erlendiriyoruz.
Karﬂ›l›kl› fikir al›ﬂ veriﬂlerinin, daha uygun platformlarda; çal›ﬂtay, seminer, panel ve benzeri
ortamlarda, konunun esas sahipleri taraf›ndan gündeme taﬂ›nmas›n›n, onlar için olumsuz
sonuçlar› olaca¤› zamanlar›n da gerilerde kald›¤›n› umdu¤umuzdan, bu nevi etkinliklere
deste¤imizin bundan sonra da artarak devam edece¤ini belirterek noktay› koyal›m.
Yo¤un bir gündemden önemli gördü¤ümüz geliﬂmeleri sizlerle paylaﬂaca¤›m›z
Ekim say›m›zla yeniden birlikte olmak dile¤iyle…
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taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, Sismik
Araﬂt›rma Gemisi
Bilimsel Araﬂt›rma
Ekipman ve Sistemleri
Tedarik Sözleﬂmesi’nin
35.278.239 avro ve 5.797.664
lira bedelle imzaland›¤›
bildirildi. Bu proje ile ilk sivil
denizcilik çal›ﬂmas›na imza
atacak olan ASELSAN,
bilimsel ekipmanlar›n
tedarik edilmesi ve
baz›lar›n›n da geliﬂtirilmesi
yan›nda bunlar›n entegrasyonu
ve montaj› konular›nda da
‹stanbul Tersanesi ile
birlikte çal›ﬂacak. Nisan

‹stanbul Tersanesi

aden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlü¤ü için
‹stanbul Denizcilik Gemi
‹nﬂa San. ve Tic. A.ﬁ.
(‹stanbul Tersanesi)
taraf›ndan inﬂa edilecek
sismik araﬂt›rma gemisinin
bilimsel ekipmanlar›,
ASELSAN taraf›ndan
sa¤lanacak. Sismik
Araﬂt›rma Gemisi Projesi’nin
24 Nisan’da gerçekleﬂtirilen
imza töreninde de gündeme
gelen konu, 14 A¤ustos’ta,
ASELSAN ile ‹stanbul
Tersanesi aras›nda
imzalanan sözleﬂmeyle
resmiyet kazand›. ASELSAN
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Sismik Araﬂt›rma Gemisine
ASELSAN Sistemleri

ay›ndaki tören s›ras›nda
iletilen bilgilere göre;
ASELSAN taraf›ndan
sa¤lanacak sistemler;
sismik araﬂt›rma sistemi
(2 ve 3 boyutlu), kay›t ünitesi,
sismik navigasyon sistemi,
sismik enerji kayna¤›,
iskandil sistemleri, yüksek
ayr›ml› s›¤ sismik sistemi,

gravimetre, deniz
manyetometrisi,
entegrasyon ve görev takip
iﬂlevlerini yerine getiren
ASELSAN ARMADOR
görev planlama ve takip
sistemi ve di¤er genel
birimler olacak.

FOTON‹KS, Sadece Bakmak ‹stedi¤iniz Mesafedeki
Görüntüyü Önünüze Getirecek
ürk Savunma Sanayisi’nin yeni oyuncular›ndan, yüzde
yüz Türk sermayeli bir KOB‹ olan FOTON‹KS,
ilk Ar-Ge projesini, 2 y›ll›k yo¤un bir çal›ﬂman›n ard›ndan,
A¤ustos ay›nda baﬂar›yla tamamlad›. ÇOBAN (Çok Bantl›
Çok Modlu Görüntüleme Sistemi) ad› verilen ürünün
geliﬂtirildi¤i proje, TÜB‹TAK TEYDEP hibe deste¤i ile
yürütüldü. Aktif ve pasif görüntüleme imkân› bulunan,
çok kanall› ve zamana hassas bir lazer görüntüleme
sistemi olan ÇOBAN, temelde, elektron çoklay›c› kamera
(Electron Multiplying Charge Coupled Device / EMCCD)
ve k›sa dalga k›z›lötesi (Short Wave Infra-Red / SWIR)
kamera ile zaman ayarl›, göze zarars›z bir lazer ayd›nlatma
unsurundan oluﬂuyor. Sistemde, göze zarars›z lazer dalga
boylar›nda (1,53-1,57 μm) ›ﬂ›n›m yapan ayd›nlatma sistemi
ile SWIR kamera, bütünleﬂik olarak çal›ﬂ›yor. ÇOBAN,
lazer mesafe ölçme birimi sayesinde; hedeflerin
mesafelerine veya operatörün istedi¤i mesafeye göre
zaman ayar› yap›l›p, sadece istenen mesafeden (örne¤in
sis arkas›ndan veya gizleme a¤› arkas›ndan) görüntü
al›nmas›na olanak sa¤l›yor. Böylece, görüntüde karmaﬂa
ve kirlenmeye sebep olacak unsurlar görüntülenmiyor ve
sadece istenen menzildeki hedef, kullan›c›n›n önüne geliyor.
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Sistemin deniz koﬂullar›ndaki performans›; 6 ila 7 km
menzilden, zifiri karanl›kta gemi isminin okunabilmesini,
denize düﬂmüﬂ ve üzerinde can yele¤i bulunan bir kiﬂinin
ise 3 ila 4 km mesafeden bulunabilmesini mümkün k›l›yor.
Sistemle ilgili firma yetkililerinden ald›¤›m›z bilgilere
göre, ÇOBAN, yetkililerin aç›klamak istemedikleri çok
önemli birkaç özellik daha bar›nd›r›yor. ÇOBAN projesinin,
Türkiye’de gerçekleﬂtirilen bu özelliklerde bir sistemin
geliﬂtirildi¤i ilk proje oldu¤unu vurgulayan yetkililer,
FOTON‹KS’in öncel çal›ﬂmay› tamamlamas›n› müteakip,
ürünü ticarileﬂtirecek ve farkl› platform ve ortamlarda
kullan›labilir hale getirecek süreci devam ettireceklerini
belirttiler. FOTON‹KS, ilk uygulama prototipinin IDEF
2013’e yetiﬂtirilmesi için de yo¤un bir çal›ﬂma yürütüyor.
Firma, gece görüﬂ, termal kameralar ve lazerli sistemler
ile bunlar›n anayurt güvenli¤i ve s›n›r/karakol güvenli¤i
gibi uygulamalar› konusundaki faaliyetlerini de
sürdürüyor. Ar-Ge çal›ﬂmalar›na özel bir önem veren
FOTON‹KS’in bu konudaki slogan› ise “Bilgiyi Muharebe
Gücüne Dönüﬂtürmek”.

TÜB‹TAK UZAY
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TÜB‹TAK, 1007 Program› Kapsam›nda
‹lk Savunma Projesi Ça¤r›s›n› Yapt›
ay›s ay› sonunda Resmi Gazete’de
yay›nlanan yönetmelik ve Temmuz
ay›nda yürürlü¤e giren program
esaslar› ile yenilenen TÜB‹TAK Kamu
Kurumlar› Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme
Projelerini Destekleme Program›
(1007 Program›) kapsam›nda, savunma
projelerine yönelik ilk ça¤r›,
13 A¤ustos’ta, kurumun ‹nternet
sitesinde yay›nland›. “Uzaktan
Kumandal› Ateﬂleme Cihaz›
Geliﬂtirilmesi” adl› proje için yay›nlanan
ça¤r› doküman›nda, projenin amac›;
“hedeflerin imha edilmesi veya
kullan›lamaz duruma getirilmesi,
hedefe tahrip kal›plar›n›n yerleﬂtirilip
istenilen zamanda infilak ettirilmesi,
çok miktarda tahrip kal›b›n›n ayn› anda
ateﬂlenmesini sa¤layacak kriptolu
ateﬂleme sisteminin geliﬂtirilmesi”
olarak ifade edildi. TÜB‹TAK taraf›ndan
yap›lan s›n›fland›rmaya göre “prototip /
sistem / pilot tesis projesi” s›n›f›na
giren projenin müﬂteri kurumu ise
Milli Savunma Bakanl›¤›. Projenin,
en fazla 24 ay içinde ve azami 1.500.000
lira bütçe ile tamamlanmas› talep
ediliyor. Projenin ç›kt›lar› ise iki farkl›
konfigürasyona sahip prototipler
olacak. Son baﬂvuru tarihi
28 Eylül olan ça¤r› ile ilgili bilgilere
www.tubitak.gov.tr/savtag adresinden
eriﬂilebilir. A¤ustos ay›n›n TÜB‹TAK ile
ilgili di¤er geliﬂmeleri ise RASAT
uydusunun uzayda 1. y›l›n› doldurmas›
ve BAL‹ST‹KA balistik iz inceleme
sisteminin ilk ihracat baﬂar›s›n›
kazanmas› oldu. TÜB‹TAK Uzay
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Teknolojileri Araﬂt›rma Enstitüsü
taraf›ndan geliﬂtirilen ve Türkiye’nin
ilk yerli yap›m yer gözlem uydusu
olarak 17 A¤ustos 2011’de uzaya
f›rlat›lan RASAT, uzaydaki görevinin
birinci y›l›n› baﬂar›yla tamamlad›.
Dünyan›n istenilen bir bölgesinin
7,5 metre çözünürlükte foto¤raf›n›
alabilen RASAT, çekti¤i görüntüleri,
enstitünün ODTÜ yerleﬂkesinde kurulu
binas›ndaki yer istasyonuna iletiyor.
Türkiye’nin iki boyutlu haritas›n›
oluﬂturmak için çal›ﬂmalar›na devam
eden TÜB‹TAK, RASAT ile çekilen 1200
adet uydu görüntüsünü kullanarak
haz›rlad›¤› haritay›, bu y›l sonunda
tamamlamay› hedefliyor. RASAT,
2 boyutlu harita çal›ﬂmalar›n›n
ard›ndan, gelecek y›ldan itibaren de
Türkiye’nin 3 boyutlu arazi modellerinin
ç›kart›lmas›nda kullan›lacak.
TÜB‹TAK Uzay Teknolojileri Araﬂt›rma
Enstitüsünün bir di¤er ürünü olan
BAL‹ST‹KA balistik iz inceleme sistemi
de A¤ustos ay›nda ilk ihracat baﬂar›s›n›
kazand›. TÜB‹TAK taraf›ndan 2 A¤ustos’ta
yap›lan aç›klamada, kovan ve mermi
çekirdeklerindeki izleri 3 boyutlu
inceleyen BAL‹ST‹KA’n›n, yeniden
projelendirilerek Suudi Arabistan’a
ihraç edilece¤i bildirildi. Suudi
Arabistan ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n
kullan›m› için geliﬂtirilecek olan
“Balistik ‹z Görüntü Analizi ve Tan›ma
Sistemi Geliﬂtirilmesi Projesi”,
TÜB‹TAK Uzay Teknolojileri Araﬂt›rma
Enstitüsü ve VER‹S‹S A.ﬁ. iﬂ birli¤i ile
yürütülecek.

SAVUNMA
HABER
©
©

TEI

TEI

TEI, TF33 Motoru
Depo Seviyesi Bak›m›nda
Ödüle Doymuyor
USAﬁ Motor Sanayii A.ﬁ. (TEI), NSPA (NATO Support
Agency / NATO Destek Teﬂkilat›) ve NATO envanterindeki
E-3A havadan erken ikaz ve kontrol (HE‹K) uçaklar›n›n
bak›m›ndan sorumlu ana yüklenici firma olan IAMCO
(International Aerospace Management Company) taraf›ndan,
2011 y›l›n›n “En ‹yi Motor Bak›m Firmas›” seçildi. TEI
taraf›ndan, 23 A¤ustos’ta yap›lan aç›klamada, En ‹yi Motor
Bak›m Firmas› Ödülü’nün, NATO HE‹K uçaklar›na ait
TF33 motoru depo seviyesi bak›m projesinde, TEI’nin; zaman›nda
teslimat, kalite, kontrat
idaresi ve zaman›nda yan›t
verme gibi kriterlerde
gösterdi¤i performans
göz önünde bulundurularak
yap›lan de¤erlendirme
sonucunda verildi¤i belirtildi.
Böylece, ayn› ödülü 2004 ve
2008 y›llar›nda iki defa
kazanan TEI, 2011 y›l
içerisinde gerçekleﬂtirdi¤i
baﬂar›l› çal›ﬂmalar ile söz
konusu ödüle, NATO
taraf›ndan, son 8 y›l
içerisinde, üçüncü kez lay›k
görülmüﬂ oldu.TEI Genel
Müdürü Ak›n Duman, konu ile ilgili yapt›¤› aç›klamada; proje
kapsam›nda, 2001 y›l›nda ilk motorun teslimat›n›n ard›ndan,
TEI’nin, bugüne kadar 12.000 saat, 18.000 saat ve duruma ba¤l›

©
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depo seviyesi bak›mlar› olmak üzere, toplam 79 adet TF33
motorunun depo seviyesi bak›m›n› baﬂar› ile gerçekleﬂtirdi¤ini
söyledi. TF33 motoru depo seviyesi bak›m projesinin, uçak
motorlar› sahas›nda, Türkiye’de mevcut olan potansiyelin d›ﬂa
aç›lmas› yönünde önemli bir örnek teﬂkil etti¤ini ifade eden
Ak›n, projeyle elde edilen baﬂar›lar›n, uçak motorlar› sahas›nda
Türkiye'deki kabiliyet ve kaynaklar›n, uluslararas› alanda hak
etti¤i yeri almas› aç›s›ndan önemli bir aﬂama ve hakl› bir gurur
kayna¤› oldu¤unu vurgulad›. Ak›n, ald›klar› ödülün; TEI’nin
uluslararas› nitelikte, yüksek kalitede iﬂ yapan, rekabetçi bir
ana motor üreticisi ve uluslararas› alanda bir bak›m-onar›m
merkezi olma vizyonu ile çal›ﬂmalara devam etti¤i süreçte,
ilave bir güç ve motivasyon sa¤lad›¤›n› da sözlerine ekledi.
NATO envanterinde, toplam 18 adet E-3A HE‹K uça¤› ve
Boeing 707 temelli 3 adet de e¤itim uça¤› bulunuyor.
Her uçak, 4 adet motordan güç al›yor. NATO HE‹K program›,
aralar›nda Türkiye’nin de bulundu¤u, kat›l›mc› 15 ülke ad›na,
NAPMO (NATO Airborne Early Warning and Control
Programme Management Organisation / NATO Havadan
Erken ‹kaz ve Kontrol Program Yönetim Teﬂkilat›) taraf›ndan
yönetiliyor. Bölgede bak›m-onar›m merkezi olmay›
hedefleyen ve bu yönde bir dizi çal›ﬂma yürüten TEI; F16
uçaklar›n›n F110 motoru montaj ve testi, Cougar helikopterinin
Makila 1A1 motoru montaj, test ve bak›m› ile NATO HE‹K
uça¤› TF33 motoru depo seviyesi bak›m› gibi projelerde yer
al›yor. CN235 CASA uçaklar›na ait CT7-9C motoru için bak›m,
onar›m ve yenileme kabiliyetlerine sahip olan ve farkl› motorlar
için Türk Hava Kuvvetlerine destek veren TEI, uluslararas›
alanda da F110 motorlar›na yönelik Motor Ömrü Uzatma
Program› (Service Life Extension Program / SLEP) ve
Motor Yap›sal Bütünlük Program› (Engine Structural
Integrity Program / ENSIP) uygulamalar›n› da
gerçekleﬂtiriliyor.
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EADS,
ANSYS ile
Tasarlayacak
NSYS, 7 A¤ustos’ta
yapt›¤› aç›klamada,
simülasyon araçlar›n›n,
EADS’nin tüm birimleri
taraf›ndan kullan›lmas›n›
kapsayan bir sözleﬂme
imzalad›¤›n› bildirdi.
ANSYS ürünleri, EADS

A
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taraf›ndan; kompozit
malzemelerin sanal
analizi, aerodinamik
optimizasyon ve ›s›l
yönetim gibi alanlarda
kullan›l›yor. EADS, ANSYS
çözümleri ile uçaklardan
helikopterlere, uzay
sistemlerinden savunma
sistemlerine kadar
pek çok alandaki ürününün
yap›sal ve ak›ﬂkanlar
dinami¤i analizleri ile

elektromanyetik
benzetimleri gibi
çal›ﬂmalar gerçekleﬂtiriyor.
Sözleﬂmenin imzas› ile ilgili
aç›klamalarda bulunan
ANSYS havac›l›k ve
savunma sektörü yöneticisi
Robert Harwood, EADS ile
iﬂ birliklerinin 15 y›ll›k bir
geçmiﬂe sahip oldu¤unu,
bu yeni sözleﬂme ile
iﬂ birliklerinin daha da
geliﬂece¤ini vurgulad›.

Harwood, EADS’nin
ANSYS ürünlerini
kullanmas› ile endüstrinin
karﬂ›laﬂt›¤› mühendislik
problemleri hakk›nda
daha derin bilgi sahibi
olduklar›n› ve
ürünlerini buna göre
geliﬂtirebildiklerini,
böylece ANSYS ürünlerinin,
bir çözümün ötesinde,
bir iﬂ stratejisi haline
geldi¤ini de belirtti.

www.milscint.com

F-16 Modernizasyonlar›n›n
Kore Cumhuriyeti Raundunu
BAE Systems Kazand›
ünyada 26 ülke taraf›ndan kullan›lan ve bugüne kadar
4500 adetten fazla üretilen Lockheed Martin F-16
uçaklar›n›n, özellikle Blok 50’ye kadar olan modellerinin
modernizasyonu, savunma sanayisi firmalar› için, 3000 adet
uça¤a ulaﬂmas› beklenen, milyarlarca dolarl›k önemli bir iﬂ
hacmi oluﬂturuyor. Bu alanda ana yüklenici olarak öne ç›kan
Lockheed Martin ve BAE Systems aras›ndaki rekabetin Kore
Cumhuriyeti raundunda ise gülen taraf BAE Systems oldu.
Firma, 6 A¤ustos’ta yapt›¤› aç›klamada, Kore Cumhuriyeti’nin
130’dan fazla F-16 uça¤›n›n, aviyonik ve elektronik harp
sistemlerinin modernizasyonu için seçildi¤ini bildirdi. Bu seçimi
izleyen süreçte, Kore, resmi bir talep mektubunu BAE Systems’a
sunacak ve proje kapsam›nda yap›lacak çal›ﬂmalar, ABD’nin
Yabanc› Askeri Sat›ﬂlar (Foreign Military Sales / FMS) kanal›yla
gerçekleﬂtirilecek. Modernizasyon kapsam›nda BAE Systems,
sistem mühendisli¤i ve entegrasyon, yaz›l›m mühendisli¤i,
elektronik mühendisli¤i, ömrünü doldurmuﬂ ve art›k
üretilmeyen sistem birleﬂenlerinin yönetimi ve lojistik
alanlar›nda çal›ﬂmalar yürütecek. Modernizasyon ile Kore F-16
uçaklar›n›n at›ﬂ kontrol bilgisayar›n› ticari bir ürün ile yenileyecek
olan BAE Systems, savunma bas›n›nda yer alan haberlere göre;
uçaklara Link 16 veri ba¤› ve MIL-STD-1760 veri yolu
entegrasyonlar›n› da gerçekleﬂtirecek. Daha önceden ABD
Ulusal Muhaf›z Hava Kuvvetlerinin 270 ve Türkiye’nin 50 adet
F-16 uça¤›n›n modernizasyonu ile ilgili ihaleleri kazanan BAE
Systems, Kore de mutlu sona ulaﬂmas›n›, yeni sözleﬂmelerin de
önünü açacak, stratejik bir baﬂar› olarak görüyor. Firman›n
F-16 uçaklar› üzerindeki çal›ﬂmalar›, projenin baﬂlad›¤› 1970’li
y›llara kadar uzan›yor. Günümüzde uçan F-16 uçaklar›n›n görev
ekipmanlar›n›n, yaklaﬂ›k yüzde 40’› da BAE Systems taraf›ndan
sa¤lan›yor. Kore’nin F-16 modernizasyon çal›ﬂmalar›n›n yar›m
kalan bölümü ise radar seçimi oldu. Northrop Grumman ve
Raytheon, F-16 modernizasyonu için haz›rlad›klar› özel çözümlerini sunuyorlar. Her ikisi de aktif elektronik dizin taramal› olan
radarlardan Northrop Grumman taraf›ndan sunulan› SABR
(Scalable Agile Beam Radar / Ölçeklenebilir Çevik Hüzme
Radar›), Raytheon taraf›ndan sunulan› ise RACR (Raytheon
Advanced Combat Radar / Raytheon Geliﬂmiﬂ Muharebe Radar›)
olarak adland›r›l›yor. Henüz hiçbir F-16 kullan›c›s›, uçaklar›n›n
radarlar›n› aktif elektronik dizin taramal› radarlarla modernize
etmedi¤i için, seçimi gerçekleﬂtirecek ülkenin, Northrop
Grumman ile Raytheon aras›ndaki rekabetin yönünü
çizebilece¤i belirtiliyor. ABD, Tayvan ya da Kore’nin bu seçimi
yapacak ilk ülke olabilece¤i de¤erlendiriliyor.

D
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U.S. Air Force - Master Sgt. Jason Wilkerson

Kore Savaﬂ›'n›n 60. y›ldönümü
nedeniyle yap›lan kol uçuﬂunda
Kore F-16 uçaklar› (önde) ve
Amerikan F-16 uçaklar› (arkada)
görülüyor.

www.savunmahaber.com
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Avustralya’n›n ‹lk Havuzlu Helikopter Gemisi Yola Ç›kt›
vustralya’n›n Canberra s›n›f› havuzlu helikopter
gemilerinin ilki, ‹spanya’n›n Ferrol kentinden 20 A¤ustos’ta
yola ç›kt›. Navantia’n›n, ‹spanya için tasarlay›p inﬂa etti¤i Juan
Carlos I gemisinin tasar›m› temel alarak geliﬂtirilen Canberra
s›n›f› gemilerin tekne k›s›mlar›, Navantia taraf›ndan ‹spanya’da
inﬂa ediliyor. Gemilerin üst güverteleri ise muharebe,
seyrüsefer ve haberleﬂme sistemleri ile birlikte Avustralya’da,
BAE Systems taraf›ndan entegre edilecek. S›n›fa da ismini
veren ilk gemi HMAS Canberra (LHD01), bu aﬂamada henüz
kendi gücü ile yol alamad›¤› için, ‹spanya-Avustralya
aras›ndaki yolculu¤unu, a¤›r yük gemisi MV Blue Marlin
üzerinde yapacak. Petrol ve do¤al gaz platformlar›n› taﬂ›mak
için tasarlanm›ﬂ olan ve yükleme için gövdesini bat›rarak
alçaltabilen MV Blue Marlin, boyu 230,8 m ve geniﬂli¤i 32 m
olan tekneyi, yaklaﬂ›k 7 haftada Avustralya’ya ulaﬂt›racak. Bu
sürenin, hava koﬂullar›na göre uzayabilece¤i de belirtiliyor.

A

Geminin, Kas›m ay›nda, Avustralya Victoria’da bulunan BAE
Systems’›n Melbourne Williamstown Tersanesi’ne ulaﬂmas› ve
buradaki çal›ﬂmalar›n sonunda, 2014 y›l›nda envantere
al›nmas› planlan›yor. Navantia’n›n gündemindeki bir baﬂka
geliﬂme ise Alman MTU firmas›n›n ‹spanya iﬂ kolu MTU Iberica
ile birlikte, ‹spanya’n›n Cartagena ﬂehrinde, 31 A¤ustos’ta
açt›klar› e¤itim merkezi oldu. Navantia’n›n, inﬂa etti¤i gemilerin ana makinalar› konusunda ana orta¤› olarak belirledi¤i
MTU ile Seri 396, Seri 956 ve Seri 1163 motorlar›n›n
ticarileﬂtirilmesi ve üretimini kapsayan bir lisans sözleﬂmesi
bulunuyor. Bu iﬂ birli¤ini geniﬂletecek olan e¤itim merkezinde,
askeri ve sivil kullan›m alanlar›nda müﬂteriler, teknikerler ve
servis elemanlar›n›n, MTU motorlar›n›n bak›m› ve iﬂletilmesi
konusunda e¤itimleri gerçekleﬂtirilecek. E¤itim merkezi,
MTU’nun dünya çap›ndaki servis a¤› üzerinden, di¤er MTU
e¤itim merkezleri ile de ba¤lant› kuracak.
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ortekiz’in, 12 adet
C295 uça¤› tedarik
etmesinden do¤an
yükümlülüklerini yerine
getirmek için harekete
geçen Airbus Military,
1 A¤ustos’ta, Portekiz
Ekonomi Bakanl›¤› ve
Portekiz’den çeﬂitli
firmalarla iﬂ birli¤i
sözleﬂmeleri imzalad›.
Portekiz’in baﬂkenti
Lizbon’da, Portekiz savunma
ve ekonomi bakanlar›n›n da
kat›l›m› ile imzalanan
sözleﬂmeler uyar›nca;
OGMA, C295 uçaklar›n›n
orta gövdesini üretmeye devam
edecek; EMPORDEF-TI,
teknik dokümantasyonu
haz›rlayacak ve Çoklu Ortam
Etkileﬂimli E¤itim Sistemi
(Multimedia Interactive
Training System / MITS)’nin
geliﬂmiﬂ bir sürümünü
geliﬂtirecek; GMV ise
entegre modüler aviyonik
gösterim sistemini
geliﬂtirecek ve Brezilya
Hava Kuvvetleri için e¤itim
kurslar› düzenleyecek.
Törende ayr›ca Salvador
Caetano firmas› ile
avadanl›klar›, mekanizasyonu
ve kompozit malzemeleri
konu olan bir mutabakat
muht›ras› imzaland›.
At›lan imzalarla ilgili Airbus
Military taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, de¤eri
yüz milyonlarca avro tutan
sözleﬂmelerin, Portekiz
havac›l›k endüstrisine
yapaca¤› katk›lar vurguland›.

P

Tüm Foto¤raflar:
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A400M’deki Motor Problemi,
Türkiye’ye Teslimat› Geciktirmeyecek
Portekiz, toplam 12 adet
C295 uça¤›n›n, 7 tanesini
nakliye, 5 tanesini ise deniz
karakol görevlerinde
kullan›yor. Geçmiﬂte
A400M projesinin de
ortaklar› aras›nda yer alan
ve 3 adet uçak için ihtiyaç
tan›mlayan Portekiz,
2003 y›l›nda ald›¤› karar ile
projeden ç›km›ﬂt›. Geçen
zamanda, bu karar›n
Portekiz’in havac›l›k

üzere görev teçhizatlar›
‹sveç’te entegre edilen
C212-400 uçaklar›n›n ilki,
Vietnam’a ulaﬂt›. Vietnam
taraf›ndan 3 adet sipariﬂ
edilen uçaklar, görev
sistemleri entegrasyonu
öncesinde, Airbus Military
taraf›ndan geçen y›l
Vietnam’a teslim edilmiﬂti.
Bugüne kadar toplam
478 adedi sipariﬂ edilen
C212 uçaklar›, 42 ülkede

endüstrisine olan olumsuz
etkileri aç›k bir ﬂekilde
görülmüﬂtü. Portekiz’in
C295 sipariﬂi, uzmanlar
taraf›ndan, A400M
projesinden ç›k›lmas› ile
kaybedilen ivmenin tekrar
kazan›lmas› için bir f›rsat
olarak de¤erlendiriliyor.
A¤ustos ay›nda, bir süredir
sessiz kalan C212
cephesinden de bir haber
geldi. K›y› gözetleme,
arama-kurtarma, çevre
koruma ve di¤er kolluk
görevlerinde kullan›lmak

görev yap›yor.
31 A¤ustos’ta ise A400M
program› ile ilgili de önemli
bir aç›klama yapan Airbus
Military, geçti¤imiz aylarda
yaﬂanan ve A400M’nin
Farnborough fuar›nda hava
gösterisine kat›lmas›na
engel olan motor ar›zas› ve
gelecek sene yap›lacak uçak
teslimatlar› hakk›nda bilgi
verdi. MSN6 kod numaral›
uça¤›n motorunun ya¤›nda
metal parçalar›n›n tespit
edilmesi ile kendini gösteren
sorun, motorun üreticisi

Europrop International (EPI)
taraf›ndan, pervane diﬂli
kutusunda yer alan bir
kapakta çatlak oluﬂmas›
olarak tan›mland› ve bu
parça yeniden tasarland›.
Do¤rulama faaliyetleri halen
devam eden parça, geçmiﬂte
üretilen motorlarda da
de¤iﬂtirilecek. Ar›za
yaﬂand›¤› s›rada, sertifikasyon
kapsam›nda 300 saatlik
‹ﬂlev ve Güvenilirlik Testi’ni
gerçekleﬂtirmekte olan
MSN6’n›n testlere nas›l
devam edece¤i konusu,
Avrupa sivil havac›l›k
otoritesi EASA ile yap›lacak
müzakereler sonunda belli
olacak. Bu gecikme,
2013 y›l›nda teslim edilmesi
planlanan ilk uçak olan
MSN7’nin, Frans›z Hava
Kuvvetlerine y›l›n ikinci
çeyre¤inde teslim
edilmesine de yol açacak.
Airbus Military, Fransa’n›n
ikinci uça¤› olacak
MSN8’de de ufak bir
gecikme yaﬂanaca¤›n›;
Türkiye’nin ilk uça¤› olacak
MSN9 ve Fransa’n›n
üçüncü uça¤› olacak
MSN10’da ise bir gecikme
öngörülmedi¤ini bildirdi.
‹ﬂlev ve Güvenilirlik Testi
d›ﬂ›ndaki testler ise
planland›¤› gibi ilerliyor.
A400M test filosu, bugüne
kadar, 1250 sortide, 3700’den
fazla uçuﬂ saatine ulaﬂt›.
www.milscint.com
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©

Sierra Nevada

SAVUNMA
HABER

Sierra Nevada, ‹nsanl›¤›n
Hayallerini Takip Etmeye
Devam Edecek
merikan Ulusal Uzay ve Havac›l›k Kurumu NASA
(National Aeronautics and Space Administration), uzay
meki¤inin emekli edilmesi ile ortaya ç›kan; alçak Dünya

A

yörüngesine astronot gönderme ihtiyac›n›, ticari
firmalardan karﬂ›lamaya karar vermiﬂ ve 2008 y›l›nda,
uzay endüstrisinden, astronotlar› Uluslararas› Uzay
‹stasyonu ve di¤er alçak Dünya yörüngesi hedeflerine
gönderebilecek uzay araçlar› tasarlamalar›n› talep etmiﬂti.
Bu talebe cevap veren firmalardan birisi olan Sierra
Nevada Corporation (SNC), geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›
sürdürdü¤ü Dream Chaser (hayal takipçisi) adl› uzay arac›

ile NASA’n›n geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n› desteklemeye kara
verdi¤i 3 firmadan birisi oldu. NASA’n›n di¤er seçimleri,
SpaceX Dragon kapsülü ve Boeing CS100 kapsülü, Apollo
döneminden kalan ve günümüzde Rus Soyuz araçlar›
taraf›ndan da devam ettirilen kapsül çözümüne dayan›rken;
SNC’nin çözümü, uzay meki¤i gibi klasik uçaklarda
uygulanan kanat ve kald›rma kuvveti prensiplerinden
yararlan›yor. Buna göre, uçlar› yukar› do¤ru k›vr›lm›ﬂ ve
kanat altlar› da dâhil olmak üzere alt gövdesi, atmosfere
giriﬂ ﬂartlar›na dayanabilmesi için ›s›l yal›t›m malzemeleri
ile kaplanm›ﬂ olan Dream Chaser, atmosfere girdikten
sonra, t›pk› uzay meki¤inin yapt›¤› gibi, bir uçak gibi
davranarak süzülecek ve bir piste iniﬂ yapacak.
NASA’n›n sözleﬂme duyurular›n›n yapmas›n›n ard›ndan,
3 A¤ustos’ta bir aç›klama yapan SNC Baﬂkan› Eren Özmen,
21 ay süreye ve 212,5 milyon dolar bedele sahip bir
sözleﬂme imzalad›klar›n› bildirdi. Bu sözleﬂme imzalanana
kadar SNC ekibi, Dream Chaser ile ilgili 19 adet kilometre
taﬂ›n› tamamlad›. Bunlar›n aras›nda, ön tasar›m gözden
geçirmesi ve Dream Chaser’›n atmosfer içinde ilk uçuﬂu da
yer ald›. Kalan çal›ﬂmalar aras›nda ise bu y›l içinde
yap›lmas› planlanan yaklaﬂma ve iniﬂ testleri yer al›yor.
Dream Chaser’›n, 2016 y›l›nda Uluslararas› Uzay
‹stasyonu’nun mürettebat›n› taﬂ›yacak ﬂekilde
haz›r olmas› öngörülüyor.
SNC ile ilgili bir baﬂka geliﬂme ise firman›n ITT Exelis ile
birlikte geliﬂtirmekte oldu¤u Vigilant Stare gözetleme
sisteminin geliﬂtirme ve test çal›ﬂmalar›n›n sonuna gelmesi
oldu. ‹nsanl› uçaklarda kullan›lmak üzere, geniﬂ bir alan›
sürekli olarak gözetleyebilecek yetenekte geliﬂtirilen
sistem, ilk aﬂamada Twin Otter uça¤›na entegre edildi.
SNC ve ITT Exelis yetkilileri, sistemin Bombardier Q200,
Dornier 328, King Air 350 ve Pilatus PC-12 uçaklar›na da
entegre edilebilece¤ini belirtiyorlar.
Vigilant Stare, elektro-optik ve k›z›lötesi alg›lay›c›s› ile
ﬂehir büyüklü¤ündeki bir alan›n görüntüsünü alabilme ve
bu geniﬂ görüntü içinde birden fazla alt gözetleme
bölgelerini yerdeki birliklere servis edebilme yetene¤ine
sahip. Yap›lan denemelerde, görüntülerin, WiMAX ve
4G LTE gibi ticari a¤ standartlar› uyar›nca, yine ticari olarak
sat›lan ak›ll› telefonlara ve tabletlere aktar›labildi¤i de
gösterildi. Bir kavram gösterim çal›ﬂmas› olan Vigilant
Stare’in, ﬂu anda aç›klanm›ﬂ bir müﬂterisi bulunmuyor.
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‹sveç ve ‹sviçre Yeni Nesil
Gripen ‹çin ‹lk Ad›mlar› Att›

Saab

de 40 ila 60 adet Gripen NG
almay› planlad›¤› bildirildi.
A¤ustos ay› gündemi yo¤un
olan Saab, 13 A¤ustos’ta
yapt›¤› aç›klamada da Alman
Diehl firmas›ndan, sat›htan
sat›ha RBS15 Mk3 güdümlü
mermileri için yeni bir
sipariﬂ ald›¤›n› bildirdi.
Toplam 168 milyon ‹sveç
kronu (yaklaﬂ›k 45 milyon
lira) tutar›ndaki sipariﬂ,
83 milyon ‹sveç kronu
(yaklaﬂ›k 22 milyon lira)
bedele sahip opsiyonlar› da
içeriyor. Saab,
aç›klamas›nda adet bilgisi
vermedi¤i güdümlü
mermilerin, 2014-2016
y›llar› aras›nda teslim
edilece¤ini bildirdi. Menzili
200 km’yi aﬂan RBS15 Mk3
güdümlü mermileri, gerek
su üstü gerekse kara
hedeflerine karﬂ› etkili
olabiliyor. Halen ‹sveç,
Almanya ve Polonya
envanterinde bulunan
güdümlü mermileri,
Almanya, K130 s›n›f›
korvetlerinde kullan›yor.
Saab’dan gelen di¤er sipariﬂ
haberleri ise ABD’de kurulu
alt ﬂirketi Saab Training
USA’n›n Amerikan Kara
Kuvvetlerine e¤itim sahas›
sistemleri sat›ﬂ› ve ad›
aç›klanmayan bir müﬂteriye
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aab taraf›ndan geliﬂtirme
çal›ﬂmalar› devam eden
Gripen NG (Next Generation
/ Yeni Nesil)’nin gelece¤i ile
ilgili A¤ustos ay›nda önemli
bir geliﬂme yaﬂand›.
‹sviçre’nin muharebe uça¤›
ihalesinde ipi gö¤üsleyen,
ancak sözleﬂmesi henüz
imzalanmayan Gripen
NG’nin ‹sveç’teki gelece¤i
ise savunma planlamalar›
kapsam›nda tart›ﬂ›lan bir
konuydu. ‹sveç ve ‹sviçre
aras›nda 24 A¤ustos’ta
imzalanan çerçeve
anlaﬂmas› ile Gripen NG
ile ilgili belirsizlikler büyük
oranda ortadan kalkt›.
Uça¤› envantere alma
konusunda iradelerini
ortaya koyan her iki devlet,
sürecin teknik ayr›nt›lar›n›
belirleyerek, nihai karar›
siyasilere b›rakt›. Çerçeve
anlaﬂmas› kapsam›nda;
‹sviçre’nin 22 adet Gripen
NG uça¤› sat›n almas›,
‹sveç ve ‹sviçre’nin uçaklar›n
bak›m›, desteklenmesi ve
geliﬂtirilmesi konular›nda
iﬂ birli¤i yapmas› ve
‹sviçre’nin, Gripen NG
envantere girene kadar,
11 adet Gripen C/D uça¤›n›
5 y›ll›¤›na kiralamas› yer
al›yor. Saab taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, ‹sveç’in

S

at›ﬂ kontrol sistemi ve radar
sat›ﬂlar› oldu. ABD Kara
Kuvvetlerine, 2013 y›l›nda
teslim edilmek üzere 3 adet
e¤itim sahas› için telsiz
haberleﬂme sistemi
sa¤layacak olan Saab
Training USA, 3 A¤ustos’ta
yapt›¤› aç›klamada, sipariﬂin
bedelini 14,4 milyon dolar
olarak bildirdi. Al›c›s›
aç›klanmayan at›ﬂ kontrol ve
radar sipariﬂinin bedeli ise
yaklaﬂ›k 121,5 milyon lira
olarak gerçekleﬂecek.
Saab, A¤ustos ay›nda
stratejik bir ad›m atarak,
Hindistan’›n Pipavav firmas›
ile bir mutabakat muht›ras›
ve teknik iﬂ birli¤i anlaﬂmas›
imzalad›. Mutabakat
muht›ras›, Saab’›n

250 milyon ‹sveç kronu
(yaklaﬂ›k 67,5 milyon lira)
tutar›nda yat›r›m yapmas›n›
öngörüyor. Önceki iﬂ
birliklerinin devam›
niteli¤inde olan yeni
anlaﬂma ise Mart ay›nda
iki firma aras›nda kurulan
muharebe sistemleri
mühendislik grubunun
çal›ﬂmalar›n›n devam›
niteli¤inde olacak. Pipavav
ve Saab, Hindistan Deniz
Kuvvetleri ve Sahil
Güveli¤inin yeni nesil
muharebe yönetim ihtiyaçlar›
üzerinde de çal›ﬂ›yorlar.
Hindistan’›n en büyük
tersanesi olan Pipavav, ayn›
zamanda dünya üzerindeki
en büyük kuru havuzlardan
birisine de sahip.
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Tüm Gripen kullan›c›s› ülkelerin uçaklar›n›n bir arada
görüldü¤ü bu foto¤rafa, yak›n zamanda ‹sviçre de eklenecek.
MSI Dergisi - Eylül 2012
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Eurofighter Tranche 3
Ortaya Ç›k›yor
urofighter Typhoon’un en güncel sürümü olan Tranche 3’ün
ilk uça¤›n›n ön gövdesi, 23 A¤ustos’ta, ‹ngiltere,
Samlesbury’de bulunan üretim hatt›ndan ç›kt›. 2009 y›l›nda
imzalanan Tranche 3A sözleﬂmesi uyar›nca, ‹ngiltere,
Almanya, ‹talya ve ‹spanya, toplam 112 uçak sipariﬂ etti.
Bunlardan 40 adedi ‹ngiltere’nin envanterine girecek. Üretim
hatt›ndan ç›kan ilk ön gövdenin kullan›laca¤› 116 numaral›
uçak da ‹ngiltere’ye teslim edilecek. Tranche 3 kapsam›ndaki
teslimatlara, 2013 y›l›nda baﬂlanmas› planlan›yor.
Eurofighter’›n bugüne kadar gösterdi¤i ve özellikle Libya
Operasyonu’nda gözler önüne serdi¤i yetenekleri üzerine
ﬂekillendirilen Tranche 3 sürümü, önemli de¤iﬂiklikler
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içeriyor. Yetkililer, üretim hatt›ndan ç›kan ön gövdenin,
Tranche 3 kapsam›nda de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂ 350’den fazla
parça taﬂ›d›¤›n› belirtiyor. Tranche 3 ile Eurofighter’›n
kazanaca¤› yetenekler aras›nda, gövde
üstü yak›t tanklar› (conformal fuel
tanks), geliﬂmiﬂ E-Scan radar› için daha
fazla elektrik gücü ve so¤utma kapasitesi,
artt›r›lm›ﬂ bilgisayar iﬂlem gücü ve
yüksek h›zl› veri iletim sistemleri
yer al›yor. Baﬂta Umman olmak üzere,
çeﬂitli ülkelerle sat›ﬂ ve iﬂ birli¤i
görüﬂmelerini devam ettiren Eurofighter
konsorsiyumu, ikinci s›rada yer ald›¤›,
Hindistan’›n yeni nesil muharebe uça¤›
projesinde Hintli yetkililerle
temaslar›n› da sürdürüyor.

-35, ilk havada mühimmat
b›rakma testini,
10 A¤ustos’ta gerçekleﬂtirdi.
Uçak, bu test öncesinde,
iç ve kanat alt› taﬂ›ma
noktalar›nda çeﬂitli
mühimmatlar› taﬂ›r ﬂekilde
uçuﬂlar yapm›ﬂ ve yerde,
özel bir test düzene¤inde,
bu mühimmatlar› b›rakma
testleri gerçekleﬂtirmiﬂti.
Bu çal›ﬂmalarla gerçek teste
haz›rlanan F-35, BF-3 kodlu
B modeli ile 10 A¤ustos’ta,
Atlantik Okyanusu üzerinde,
iﬂlevsel olmayan, 1000 lb
(453,6 kg) a¤›rl›¤›ndaki bir
GBU-32 Müﬂterek Do¤rudan
Taarruz Mühimmat›
(Joint Direct Attack Munition /
JDAM)’n›, iç taﬂ›ma
noktas›ndan b›rakt›.
BF-3, test s›ras›nda,
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4200 feet (1280 m) irtifada,
saatte 400 deniz mili
(740 km/sa) h›zla uçuyordu.
Baﬂar›l› bir ﬂekilde
tamamlanan test s›ras›nda,
hava ve yer konuﬂlu izleme
sistemleri ile toplanan
veriler, ABD Deniz
Kuvvetlerinin Patuxent River
üssünde de¤erlendirilecek.
Testle ilgili görüﬂlerini ileten
F-35 B ve C modelleri test
yöneticisi Alb. Erik Etz,
bu testin, F-35 program›
kapsam›nda y›l içinde
gerçekleﬂtirilen binlerce
testten birisi olmas›na
ra¤men, uça¤›n yeni bir
safhaya girdi¤ini göstermesi
aç›s›ndan önemli oldu¤unu
belirtti. F-35’in baﬂl›ca
vaatleri aras›nda, radara
yakalanmayan özelli¤i ile
görev bölgesine ulaﬂ›p,
iç taﬂ›ma noktalar›ndaki
mühimmat› hedeflerine
do¤ru b›rakmas› yetene¤i
yer al›yor.
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Baﬂlad›

Russian Helicopters
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Mi-38’den Dünya Rekoru
ussian Helicopters taraf›ndan geliﬂtirilen
yeni nesil orta s›n›f helikopter Mi-38, Uluslararas›
Hava Sporlar› Federasyonu (Fédération
Aéronautique Internationale / FAI)’nun 22-26 A¤ustos
tarihleri aras›nda, Rusya’da düzenledi¤i 14. FAI Dünya
Helikopter ﬁampiyonas›’nda irtifa rekoru k›rd›. Mi-38,
10 ton ile 20 ton aras› a¤›rl›¤a sahip helikopterleri
kapsayan E1h kategorisinde, 8600 m irtifay› geçen ilk
helikopter oldu. Yolcu ve yük taﬂ›mac›l›¤› ile
arama-kurtarma görevleri için geliﬂtirilen Mi-38,
ayn› zamanda ambulans olarak da donat›labiliyor.
Seri üretiminin 2015 y›l›nda baﬂlamas› planlanan
helikopter, Klimov TV7-117V ve Pratt&Whitney Canada
PW127/TS motor seçenekleri ile kullan›c›lar›n ilgisine
sunulacak. Çok çeﬂitli iklim koﬂullar›nda, -50 ile +60oC
s›cakl›klar alt›nda çal›ﬂabilen, suya acil iniﬂ ekipmanlar›
bulunan, taﬂ›d›¤› aviyonik sistemler Rus, Avrupa Birli¤i
ve Amerikan standartlar›na uyumlu olan Mi-38’in,
dünya helikopter pazar›ndan önemli bir pay elde
etmesi bekleniyor.

R
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Offsetin Bir Ad›m Ötesi
O

Temmuz ve A¤ustos aylar›nda gelen iki tedarik haberi,
farkl› yönleri ile dikkati çekti. ‹lki, Norveç’in JSM
entegrasyonu garantisi karﬂ›l›¤›nda F-35 sipariﬂini
vermesi; ikincisi ise ‹srail ile ‹talya’n›n, bir anlamda
ürün de¤iﬂ tokuﬂu yapmas›yd›. Bu iki haber,
yeni tedarik politikalar›n›n da habercisi olabilir.
Dr. K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Norveç’ten
Al-Ver Takti¤i

©
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Norveç’in 1970’li y›llar›n baﬂ›nda geliﬂtirdi¤i, gemilere karﬂ›
havadan ve gemiden f›rlat›labilen Penguin güdümlü füzesi.
“‹htiyaçlar›n
buluﬂmas›” kelimesinden daha aç›klay›c›
ya da “ihtiyaçlar›n denk gel- oluyor. ‹lerleyen bölümlerde,
mesi” gibi deyimler, bu ör- bu örnekleri ayr›nt›lar› ile innekler için, belki de “offset” celeyip, savunma sistemleri
ticaretine potansiyel yans›malar›n› irdeleyece¤iz.

Norveç, So¤uk Savaﬂ s›ras›nda, SSCB ile s›n›r› bulunan
bir NATO ülkesi olarak ittifak›n kuzey cephesini oluﬂturdu. Norveç’in özel k›y› ﬂekli
ve Sovyet tehdidi bir araya
geldi¤inde, k›y› sular›nda etkin muharebe yetene¤i, Norveç için hayati önem kazand›.
Bu do¤rultuda Norveç,
1970’li y›llar›n baﬂ›nda, gemilere karﬂ› havadan ve gemiden f›rlat›labilen Penguin
güdümlü füzesini geliﬂtirdi.
Önemli ihracat baﬂar›lar› kazanan füze, Sikorsky’nin
SEAHAWK helikopterlerinin,
adeta standart donan›m› ha©
Kongsberg

ffset, bir proje kapsam›nda, ürün ya da hizmet satan taraf›n, karﬂ›l›k olarak sat›n alan taraftan mal ya da hizmet tedarik
etmesi, böylece aradaki ticaretin belli ölçüde dengelenmesi olarak tan›mlanabilir.
Örne¤in, A ülkesi, B ülkesine
toplam 100 milyon dolar de¤erinde savaﬂ uçaklar› sat›yorsa; bu sat›ﬂ nedeni ile
A ülkesinin B ülkesinden
30 milyon dolarl›k mal ya da
hizmet sat›n almas›, yüzde 30
oran›nda bir offset uygulamas›d›r. Bu örnekte, A ülkesinin sat›n ald›¤› mal ya da
hizmeti, ola¤an koﬂullarda
B ülkesinden almas› beklenmeyebilir. Di¤er bir ifadeyle,
A ülkesi, offset yükümlülü¤ü
nedeni ile B ülkesinden ald›¤› bir mal›, bu yükümlülü¤ü
olmasayd›, C ülkesinden almay› tercih edebilirdi. Böyle
durumlarda, offsetin, ticareti, serbest piyasa dinamiklerinin d›ﬂ›na ç›kartt›¤› söylenebilir.
Norveç ve ‹srail örneklerindeki uygulamalar, offset tan›m› kapsam›nda ele al›nabilse de asl›nda offsetin bir
ad›m ötesine geçiyor. Her iki
örnekte de sat›n al›m karﬂ›l›¤› yap›lan iﬂlemlerin, tüm taraflar için anlam› bulunuyor.
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F-35 ve JSM’yi bir arada gösteren temsili çizim
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Kongsberg’in NSM (solda) ve JSM (sa¤da) füzeleri

n›labilmesine ba¤l› görünüyordu ve Norveç, 15 Haziran’da murad›na erdi. ABD
ve Norveç aras›nda var›lan
anlaﬂma ile Norveç F-35 sipariﬂi vermeyi, ABD de
JSM’yi F-35’e entegre etmeyi
kabul etti.
Norveç ile ABD aras›ndaki bu
uzlaﬂma, offset tan›m›na yak›n bir ifade ile yap›lan ticari
bir anlaﬂman›n karﬂ›l›¤›nda
yapt›r›lan iﬂ olarak nitelendirilebilir. Fakat yaﬂanan geliﬂmeyi, böyle kal›plara sok-

mak, ﬂu noktan›n göz ard›
edilmesine yol açabilir:
JSM füzesinin F-35 ile entegrasyonu, ABD dahil tüm taraflar için olumlu bir geliﬂme
olarak tan›mlanabilir. Çünkü
JSM entegrasyonu ile F-35
kullan›c›lar›, uçaklar›nda
kullanabilecekleri etkin bir
füzeye kavuﬂacaklar ve bu
durumdan, F-35’in sat›c›s›
ABD de dolayl› olarak yarar
görecek. Burada, offset ve
benzeri uygulamalarda her
zaman söz konusu olmayan

Kongsberg

line geldi ve baﬂta ABD olmak üzere, aralar›nda Türkiye’nin de bulundu¤u birçok
ülke taraf›ndan envantere
al›nd›.
Penguin ile baﬂlayan gelene¤ini sürdüren Norveç, bu füzenin yerine almak üzere,
Deniz Taarruz Füzesi (Naval
Strike Missile / NSM)’ni ve
NSM’nin genel maksatl› sürümü Müﬂterek Taarruz Füzesi (Joint Strike Missile /
JSM)’ni geliﬂtirdi. Norveç’in
k›y› savunmas› konusundaki
özel durumunun Penguin için
olumlu referans olmas› gibi,
NSM ve JSM’nin de Norveç
referans› ile kayda de¤er ihracat baﬂar›lar› kazanma potansiyeli bulunuyor. Füzenin
üreticisi Kongsberg firmas›,
JSM’nin 7,5 milyar lira de¤erinde pazar pay›n›n oldu¤unu
tahmin ediyor.
Norveç’in, özellikle JSM ile
ilgili, hem kendi kullan›m›na
hem de ihracata yönelik hedeflerine ulaﬂabilmesi ise bu
füzenin, Bat› dünyas› ve müttefiklerinin yeni nesil savaﬂ
uça¤› F-35 taraf›ndan kulla-

bir kazan-kazan durumu oldu¤u rahatl›kla söylenebilir.

‹htiyaçlar›n
Mükemmel Uyumu
Y›llard›r
emektar
A-4
Skyhawk jet muharebe uçaklar›n› ileri pilot e¤itimi için
kullanan ‹srail, bunlar›n yerini alacak yeni nesil e¤itim
uça¤›n› tedarik etmeye karar
verdi¤inde, iki aday öne ç›kt›:
Alenia Aermacchi’nin M-346
Master’› ve KAI’nin T-50
Golden Eagle’›.

Alenia Aermacchi M-346 Master e¤itim uça¤›
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Savunma bas›n›na yans›yan
haberlere göre, iki rakip
aras›ndaki çekiﬂme, teknik
özelliklerin yan› s›ra çok
daha farkl› bir düzlemde
daha yaﬂand›: ‹srail, ‹talya
ve Kore Cumhuriyeti ile
kendisinden sat›n alacaklar› sistemleri de müzakere
ediyordu. Kore Cumhuriyeti’nin orta ve yüksek irtifada
görev yapacak bir insans›z
hava arac› (‹HA)’na ihtiyac›
vard›. ‹talya ise G-222 nakliye uça¤› üzerine ﬂekillendirdi¤i ve art›k ömrünün sonuna yaklaﬂm›ﬂ olan elektronik istihbarat uça¤›n›
yenilemek istiyordu.
Ayr›ca, ‹talyan Silahl›
Kuvvetlerinin, y›llard›r süregelen
bir hava erken
ikaz ve kontrol
(HE‹K) uça¤› ihtiyac› da vard›. ‹srail’in ise her iki
ülkenin ihtiyaçlar›na cevaplar› bulunuyordu. ‹srail’in
yeni nesil e¤itim uça¤›
seçimi, uça¤›n tedarik

edilece¤i ülkenin ihtiyaçlar›n›n ‹srail taraf›ndan ne ölçüde karﬂ›lanaca¤›yla da
yak›ndan ilgili olacakt›. Seçimin ayr›nt›lar› ﬂu anda bilinmese de ipi ‹talya gö¤üsledi.
Yap›lan aç›klamalara göre,
30 adet M-346 uça¤›, ‹srail’e
1 milyar dolarl›k bir maliyet
getirecek. ‹talya ise toplam
932 milyon dolar maliyetle
‹srail’in Gulfstream G550

temelli HE‹K çözümünden iki adet ve optik keﬂif
uydu çözümünden bir
adet sat›n alacak. Aradaki 68 milyon dolarl›k
fark yok varsay›l›rsa iki
ülke de askeri ihtiyaçlar›n› bir anlamda para
harcamadan karﬂ›lam›ﬂ
olacak.
‹htiyaçlar›n mükemmel
uyumundan bahsedebilece¤imiz bu örnekte, ç›k›ﬂ noktas› ‹srail’in ihtiyac› gibi gözükse
de senaryoyu ‹talya’n›n ihtiyac›ndan
yola ç›karak oynatt›¤›m›zda da ayn› sonuca
ulaﬂman›n mümkün oldu¤unu görebiliriz.

‹htiyaçlar›n Kesiﬂmesi
Offset uygulamalar›n› talep
eden ülkelerin, kuﬂkusuz bu
duruma haz›rl›kl› bir altyap›lar›n›n bulunmas› gerekiyor.
Örne¤in, offset yükümlülü¤ü
kapsam›nda bir parçan›n
üretimi yap›lacaksa söz konusu parçay› üretebilecek
tesislere ve iﬂ gücüne ihtiyaç
duyuluyor. Bu kaynaklara
sahip olmayan bir ülkenin
offset taahhüdü talep etmesi
ile kaynaklara sahip ülkelerin talep etmesi aras›nda ise
önemli bir fark bulunuyor.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, offset uygulamalar›n› talep etmenin ötesinde, bu uygulamalar› gerçekleﬂtirebilmek,
kendi baﬂ›na bir prestij kayna¤› olarak görülebilir.
Norveç ve ‹srail örnekleri incelendi¤inde ise bunlar›
-özellikle prestij bak›ﬂ aç›s›
ile- s›radan offset kavram›n›n d›ﬂ›nda ele alma ihtiyac›
kendini gösteriyor.
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Çünkü gerek ABD’nin JSM
entegrasyonunu kabul etmesi
gerekse ‹talya’n›n ‹srail’den
HE‹K uça¤› ve uydu sat›n almas›, kerhen yap›lan tercihler
de¤il; olgun, etkin ve rekabet
edebilir ürünlerin seçimi olarak öne ç›k›yor.
Belki biraz erken ve iddial›
bir ç›kar›mla art›k offset uygulayan ülkelerin bir basamak yukar›s›nda, savunma
tedariki kapsam›nda ihtiyaçlar›n›n kesiﬂti¤i ülkeleri arayan oyunculardan söz edebiliriz. ABD, Rusya, Çin, ‹ngiltere, Almanya ya da Fransa gibi büyük savunma ürünleri
ve hizmetleri ihracatç›lar› ile
s›radan offset uygulamalar›
gerçekleﬂtiren ülkeler aras›nda konumlanan bu oyuncular›n temel özelli¤i; kendilerinin geliﬂtirmedi¤i savunma sanayisi ürünlerini tedarik etme aﬂamas›nda, kendi
özgün ürünlerini kapsayan
de¤iﬂ tokuﬂ müzakerelerine
girmeleri ve kendi sundu¤u
çözümlerle kendisine öneri-

len çözümlerin kesiﬂti¤i ortaklar aramalar›.

Kesiﬂim Nas›l Sa¤lan›r?
Savunma sanayisinde, ihtiyaçlar›n›n kesiﬂti¤i ülkeleri
arayan oyuncular›n ortaya
ç›kmakta oldu¤u tespitinin
ard›ndan, ihtiyaç kesiﬂiminin
nas›l sa¤lanabilece¤i konusunu da k›saca irdelemek
yararl› olacakt›r. Kuﬂkusuz,
ülkeler, ihtiyaçlar›n›n kesiﬂebilmesini göz önüne alarak savunma sanayilerini
yönlendirmiyorlar. Avrupa
Birli¤i bile özellikle Avrupa
Savunma Ajans› (European
Defense Agency / EDA) kapsam›nda gerçekleﬂtirdi¤i çal›ﬂmalara ra¤men, henüz bu
yönlendirmeleri tam anlam›yla yapamad›. Burada, ihtiyaçlar› denk getirme aﬂamas›n›n öncesine, ortaya olgun, etkin ve makul maliyette bir ürün ya da hizmet koyabilme konusuna e¤ilmek
ve bu tür ürünler ortaya konduktan sonra do¤ru ortak
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G550 HE‹K uça¤›n›n kökleri, yine ‹srail taraf›ndan geliﬂtirilen ve halen
ﬁili taraf›ndan kullan›lan, Boeing 707 üzerinde ﬂekillendirilen Phalcon
sistemine dayan›yor.

Israel Aerospace Industries Ltd

ANAL‹Z

arama noktas›na de¤inmek
gerekiyor.
Norveç ve ‹srail örnekleri incelendi¤inde, bunlar›n ABD,
Avrupa Birli¤i ve müttefiklerini kapsayan bir pazarda
gerçekleﬂti¤i görülüyor. Günümüzde, yaln›zca ABD,
Rusya ve Fransa, tüm silah
sistemlerini, tüm kritik birleﬂenleri ile kendileri tasarlay›p üretebiliyor. Norveç ve ‹srail, örne¤in Çin ile ihtiyaç
kesiﬂimi üzerinden silah ticareti yapmaya kalk›ﬂsayd›,
özellikle ürünlerindeki ABD
kaynakl› birleﬂenler nedeni
ile ihracat iznine tak›lacaklard›. Di¤er yandan, tüm birleﬂenleri kendileri tasarlamak ve üretmek isteseydiler,
ürünlerinin maliyeti yükselecek ve makul maliyet özelli¤i
ortadan kalkacakt›. Sonuç
olarak, ihtiyaçlar›n›z›n kesiﬂti¤i ülkeleri, yak›n müttefiklerinizin aras›nda araman›z
ve ürün ve hizmetlerinizi, bu
ülkelerden tedarik etti¤iniz
birleﬂenleri kullanarak ta-

‹srail’in OPSAT 2000
yer gözetleme uydusunun maketi

sarlaman›z, baﬂar› için gerekli ve yeterli ﬂartlar› sa¤l›yor gibi gözüküyor.
Bu noktada, Türkiye’den de
bir örnek verebiliriz. TUSAﬁ
taraf›ndan geliﬂtirilmekte
olan ANKA ‹HA’s›, dünya genelinde az say›da benzer sistem bulunmas›n›n avantaj›
ile kendisine iyi bir pazar pay› bulabilecek bir ürün.
ANKA, baﬂta motor olmak
üzere, Türkiye’nin müttefiki
ülkelerden çeﬂitli alt sistemleri de bar›nd›r›yor. Norveç
ve ‹srail örneklerinden hareket edersek, ANKA seri üretime geçti¤inde, Türkiye, ihtiyaç duyaca¤› bir savunma
sistemini müttefik bir ülkeden tedarik edecek olursa,
karﬂ›l›¤›nda ANKA’y› satmay›
teklif edebilir. Mevcut projeler ve potansiyel ihtiyaçlar
göz önüne al›nd›¤›nda,
ANKA’y› da içine alan ﬂöyle
bir varsay›msal örnek verilebilir: F-16 uçaklar› için yeni nesil havadan havaya füzeler almak isteyen Türkiye,

TUSAﬁ taraf›ndan geliﬂtirilmekte olan ANKA ‹HA’s›, dünya genelinde az say›da benzer sistem bulunmas›n›n
avantaj› ile kendisine iyi bir pazar pay› bulabilecek bir ürün.
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ATAK helikopteri de Türkiye'nin
masaya koyabilece¤i ürünler
aras›nda yer al›yor.

ﬂekli, teknik özellikleri, bak›m ihtiyaçlar› ve teslimat
zaman›; bütçeyi yapan asker
ve sivil bürokratlar›n gözü ile
bak›ld›¤›nda, tedarik maliyeti

Tedarik Denklemini
Yeniden Kurmak
Bir sistem tedarik edilece¤i
zaman; sistemi kullanacak
askerlerin gözü ile bak›ld›¤›nda, o sistemin kullan›m

ile bak›m ve idame maliyetleri ön plana ç›kar. Bu önceliklere göre kurulan denklemlerde, çeﬂitli etmenlerin

Yeni Bir Dönem mi,
Yoksa Tesadüf mü?

il’in sistemi de tedarik denkleminde almas› gereken en
az puan› alacak kadar iyiydi.
Bu da ‹talya için yeterli oldu.

Government of Singapore

G550 HE‹K uça¤›, Singapur taraf›ndan da envantere al›nd›.

Konuya daha da radikal bir
bak›ﬂ aç›s› ile bak›ld›¤›nda,
asl›nda ortada tan›ml› ihtiyaç
yokken de hangi sistemin sat›laca¤›na dair görüﬂmeler
yap›labilir. Nas›l bütçe k›s›nt›lar›, silahl› kuvvetleri istemedi¤i kararlara yönlendirip,
savunma planlar›n›n güncellenmesine neden oluyorsa,
ticari motivasyonla al›m›na
karar verilen sistemlerin envantere girmesi de -bunlar›n
temel savunma iﬂlevlerini etkilemedi¤i varsay›larak- savunma planlar›n›n güncellenmesi ile ele al›nabilir.
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bu konuda özgün ürünleri
olan Güney Afrika Cumhuriyeti ya da Brezilya ile onlardan
füze alaca¤›, onlara da ANKA
sataca¤› bir anlaﬂmaya varabilir. Kuﬂkusuz, ANKA’n›n yan› s›ra ATAK helikopteri,
ALTAY tank›, TASMUS haberleﬂme sistemi, OMTAS,
UMTAS ve C‹R‹T füzeleri gibi
çeﬂitli di¤er sistemler de Türkiye’nin içinde bulundu¤u sözleﬂmelerde gündeme gelebilir.

farkl› a¤›rl›klar› olur ve nihai
karar, politik etkileﬂimler
bulunsa da temel olarak bu
denkleme göre verilir. Ürünlerinizi bir anlamda de¤iﬂ tokuﬂ edece¤iniz, ihtiyaçlar›n›z›n kesiﬂti¤i ülkeleri ararken
ise bu denklemi en yüksek
puan bak›ﬂ aç›s› ile de¤il, yeterli puan bak›ﬂ aç›s› ile ele
almak önem kazan›yor. Bir
NATO ülkesi olan ‹talya,
HE‹K ihtiyac› kapsam›nda,
Türkiye’nin de kullan›c›lar›
aras›nda oldu¤u, Boeing 737
uça¤›n› ve Northrop Grumman
MESA radar›n› bir araya getiren sistem çözümünü seçebilirdi. Hatta ‹talyan yetkililer, bunun ABD sistemi olmas›n›, art› bir parametre
olarak kullanabilirdi. ‹talya’n›n ABD’nin HE‹K çözümünü tercih etmesi de kimseyi ﬂaﬂ›rtmazd›. Fakat ‹sra-

Baz› ülkelerin, savunma alan›ndaki ihtiyaçlar›n›n kesiﬂmesi sayesinde, yine bu
alandaki ürünlerin ve hizmetlerin de¤iﬂ tokuﬂuna dayanan savunma sistemleri ticareti yapmas›, örnekleri arka arkaya gelen bir tesadüf
mü yoksa yeni bir dönemin
habercisi mi, bunu zaman
gösterecek. Fakat savunma
tedarikinin uzun bir süreç oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda,
e¤er yeni bir dönem baﬂl›yorsa, baﬂ›ndan itibaren bu döneme haz›r olmak ve bu dönemin gerektirdi¤i ﬂekilde
hareket etmek, uygulayanlara tart›ﬂmas›z bir üstünlük
sa¤layacakt›r.
©
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Ölçüm Cihazlar›n›n
“iPad”i Agilent’ten
adar ve haberleﬂme sistemlerinin
tasar›mlar› kadar, bu sistemlerin
geliﬂtirilmesi, kurulumu ve idamesi s›ras›nda kullan›lan ölçüm cihazlar› da kritik önem taﬂ›yor. Mühendislerin “e¤er bir ﬂeyi ölçemiyorsan›z, o ﬂey
var de¤ildir” sözü ile özetledi¤i bu durum, hem laboratuvar hem de saha koﬂullar›nda geliﬂmiﬂ ve hassas ölçüm cihazlar›n›n kullan›m›n› gerektiriyor. Fakat laboratuvar ortam›n›n a¤›rl›k, hacim
ve güç kullan›m› konular›nda sa¤lad›¤›
geniﬂ imkânlar ve rahat koﬂullar›na yönelik haz›rlanm›ﬂ cihazlar, sahada çal›ﬂan mühendis ve teknisyenlerin iﬂlerini
oldukça güçleﬂtiriyor. Bu soruna, geliﬂmiﬂ teknoloji ve kullan›c›lardan gelen
geri bildirimlerle çözüm arayan Agilent
Technologies, FieldFox cihazlar›n›n yeni
modellerinde, laboratuvar ortam›ndaki
ölçüm kabiliyetini ve hassasiyeti, kolay
kullan›m ile bir araya getirdi. Resmi duyurusu 31 A¤ustos’ta yap›lan 14 yeni
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Dünyan›n önde gelen ölçüm cihazlar› üreticisi
Agilent Technologies, radar ve haberleﬂme
sistemlerine yönelik el tipi analizör ailesi FieldFox
kapsam›nda 14 adet yeni model ç›kartt›¤›n›,
31 A¤ustos’ta duyurdu. Askeri ve sivil uygulamalarda
el tipi ölçüm aletleri ile çal›ﬂan mühendis ve
teknisyenlere önemli kolayl›klar ve yenilikler
getirecek bu yeni modelleri hakk›nda bilgi almak
amac›yla Agilent Technologies ve Türkiye yetkili
distribütörü Spark Ölçüm Teknolojileri yetkilileri ile
bir araya geldik.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Savaﬂ B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com
model, yaklaﬂ›k 3 kg a¤›rl›klar›; RF modellerinde 4 ve 6,5 GHz; mikrodalga modellerinde ise 9, 14, 18 ve 26,5 GHz fre-

kanslara kadar ölçüm yapabilme özellikleri ile dikkat çekiyor. FieldFox cihazlar›, kablo ve anten test cihaz›,
www.milscint.com

spektrum analizörü ve vektör a¤ analizörü olarak kullan›labiliyor. Ayr›ca güç
ölçer, vektör voltmetresi, ba¤›ms›z sinyal kayna¤›, de¤iﬂebilir DC kayna¤›, frekans sayac›, etkileﬂim analizörü ve GPS
al›c›s› olarak da iﬂlev görebiliyor.
Hafifli¤i, çok iﬂlevli olmas›, kolay kullan›m› ve üstün teknolojiyi temsil etmesi
özellikleri ile günlük hayatta kulland›¤›m›z Apple iPad tablet bilgisayarlar›na
benzetebilece¤imiz FieldFox’un yeni
modelleri hakk›nda, Agilent Technologies Elektronik Ölçüm Grubu’nun El Tipi
Ölçü Aletleri Bölümü Genel Müdürü Dan
Dunn, Spark Ölçüm Teknolojileri’nden
Pazar ve ‹ﬂ Geliﬂtirme Direktörü Ça¤an
Irmak ve Pazarlama Müdürü Aylin Yard›mc›lar ile keyifli bir söyleﬂi yapt›k.
MSI Dergisi: Ölçüm cihazlar›,
özellikle onlar› kullanan mühendis ve
teknisyenler taraf›ndan çok iyi biliniyor.
Okuyucular›m›z için de giriﬂ olabilmesi
amac›yla bu cihazlar›n kullan›m› ile
ilgili k›saca bilgi verebilir misiniz?

MSI Dergisi: Peki ürünün içindeki
özellikler?

MSI Dergisi: Ürününüzün özel
kalibrasyon yetenekleri de var...

Dan DUNN: Evet, bunlar kullan›c›lar›m›z için bir anlamda hayat kurtaran
özellikler. ReadyCal (haz›r kalibrasyon)
ile kalibrasyon için ihtiyaç duyulan yükleri cihaz›n içine entegre ettik. Eskiden,
ölçüm yapmak için bir baz istasyonunun
tepesine ç›kt›¤›n›zda, e¤er kalibrasyon
için kullanaca¤›n›z parçalar› unutmuﬂsan›z, aﬂa¤›ya, arac›n›za kadar inmeniz
gerekirdi. ReadyCal ile böyle unutkanl›klar›n bir önemi kalmad›. Art›k cihaz›n›z› aç›p kullanmaya baﬂlayabilirsiniz.
Yine sektör genelinde bir ilk olan
QuickCal (h›zl› kalibrasyon) ise ölçüm
düzene¤inize bir kablo ekledi¤inizde, ek
bir donan›ma ihtiyaç duymadan, birkaç
tuﬂa basarak kalibrasyonunuzu güncellemenizi sa¤l›yor.

MSI Dergisi

Dan DUNN: Bugüne kadar el tipi cihazlarla, laboratuvar ortam›ndaki cihazlar
aras›nda önemli bir ölçüm aral›¤› ve
hassasiyet fark› vard›. FieldFox ile bizim
ulaﬂmak istedi¤imiz ana hedef, bu farkl›l›¤› ortadan kald›rmak. Laboratuvar cihazlar›nda kullan›lan bilimsel prensip
ve yöntemlerin ayn›s›n›, el tipi cihaz›m›z
için de uyguluyoruz. Fakat burada
önemli bir fark›m›z var: El tipi cihaz geliﬂtiren firmalar, genellikle bu sürece,
laboratuvar cihazlar›n› esas alarak baﬂl›yor. Biz ise geliﬂtirmeye s›f›rdan baﬂlad›k. Bizi, rakiplerimizden ay›ran en önemli yeteneklerimizden birisi,
ABD’de kendi yonga
tasar›m ve üretim tesisimizin (foundry) olmas›. Kendi araﬂt›rma

laboratuvar›m›zda, teknolojimizi daha
küçük hacimli ve daha az güç harcar hale getirerek el tipi cihazlar›m›za uygulad›k. FieldFox’ta, Agilent Technologies taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ 20 civar›nda yonga kullan›yoruz. Böylece ortaya, yaklaﬂ›k 3 kg a¤›rl›¤›nda, 15 W güç gerektiren ve bu sayede uzun pil ömrüne sahip, küçük, dayan›kl› ve çok iﬂlevli bir
ürün ç›kt›.
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Dan DUNN: Sahada kullan›mda olan
radar ve haberleﬂme cihazlar›n›n kurulumu ve idamesi s›ras›nda, orada kullanaca¤›n›z ölçüm aletlerine ihtiyaç
duyuyorsunuz. Radar ve haberleﬂme
sistemlerinin, cihaz içi test gibi özellikleri bulunuyor; fakat bunlar›n, örne¤in
bir kablonun çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› belirleme imkân› ço¤unlukla olmuyor. Bir
sorun yaﬂad›¤›n›zda, sisteminizi parçalar›na ay›rarak sorunu bulmaya çal›ﬂ›rs›n›z. Örne¤in, önce kabloyu söküp onu
test edersiniz, sonra anteni, al›c›y› ve
di¤erlerini. Her aﬂamada, elinizde
FieldFox gibi bir ölçüm cihaz›na ihtiyaç
duyars›n›z.
Ça¤an IRMAK: Burada kullan›m alan›n›n askeri oldu¤u kadar sivil oldu¤unu
da belirtmek gerekir. Örne¤in; Türkiye’de, Bilgi Teknolojileri ve ‹letiﬂim Kurumu (BTK) ve telekom operatörleri ile
de görüﬂüyoruz. Ayr›ca e¤itim alan›nda
da cihazlar›m›z kullan›l›yor.

rafta bulunan korumal› kapa¤› açarak
pili de¤iﬂtirebiliyorsunuz. Cihazlar›m›zda, d›ﬂ etkilere karﬂ› hassas olduklar›
için en az say›da konektör kullanmay›
hedefledik. Ürünlerde yer alan tüm konektörler, d›ﬂ etkilere karﬂ› korumal›
hale getirildi. Sol tarafta bulunan güç giriﬂi, DC güç ç›k›ﬂ› ve kulakl›k giriﬂi, kauçuk kapaklara sahip. Sa¤ taraftaki konektörler için ise özel kapaklar kulland›k. Ürünün üst taraf›nda gördü¤ünüz
konektörlerin de kapaklar› var. Ayr›ca,
yere düﬂme durumunda, bu konektörlerin zarar görmemesi için ürünün üst taraf›nda kula¤a benzer iki ç›k›nt› görüyorsunuz.
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MSI Dergisi: FieldFox’u di¤er
ürünlerden ay›ran baﬂl›ca
özellikleri özetleyebilir misiniz?

Dan DUNN: FieldFox ürün ailemiz, her türlü d›ﬂ ortamda kullan›labilecek bir el cihaz› olarak tasarland›. Ürünün bu konuda en iyisi
olmas› için çok çal›ﬂt›k. Di¤er ürünlerde
görülmeyen en önemli özelliklerimizden birisi, cihazlar›m›z›n pillerinin kolayl›kla ç›kart›larak de¤iﬂtirilebilmesi.
Hiçbir ek alet kullanmadan, sa¤ alt tawww.savunmahaber.com

MSI Dergisi - Eylül 2012

RÖPORTAJ

MSI Dergisi: Agilent Technologies olarak,
askeri pazara m›, yoksa sivil pazara m›
a¤›rl›k veriyorsunuz?

Dan DUNN: Yeni bir ürün tasarlarken,
öncelikle hangi teknolojilere sahip oldu¤umuzu inceleyip, bunlar›, müﬂterilerimiz için fark yaratacak yeniliklere nas›l
dönüﬂtürebilece¤imize bak›yoruz. Bu
aﬂamada, özel olarak askeri ya da sivil

pazarlara yönelmiyoruz, bu pazarlar›n
kesiﬂimine bak›yoruz. Ürün ortaya ç›karken, pazarlara yönelik özelleﬂtirmeyi gerçekleﬂtiriyoruz. Pazar›n yan› s›ra
dikkat etti¤imiz bir di¤er konu da ürünün fiyat›. Tüm müﬂteri gruplar›n› kapsamaya çal›ﬂ›yoruz, bu yüzden geniﬂ bir
ürün ailemiz var.

Dan DUNN: Ürünlerimiz ﬂu anda pek
çok bölgede askerler taraf›ndan kullan›l›yor. FieldFox’un önceki modelleri, sadece 6 GHz’e kadar çal›ﬂ›yordu. Kullan›c›lar›m›z, alt ve üst frekans bantlar›nda daha geniﬂ bir kullan›m talep etti. Biz de yeni modellerimizi geliﬂtirdik. Askerler sahada,
tüm iﬂlevleri içinde bar›nd›ran cihazlar istiyorlar.

MSI Dergisi: Askeri kullan›ma gelecek
olursak, ürünlerinizin broﬂürlerinde,
sahada FieldFox kullanan askerlerin
foto¤raflar›n› görüyoruz. Ürünleriniz
ﬂu anda hangi bölgelerde kullan›l›yor?
Örne¤in Afganistan’da kullan›l›yor mu?

MSI Dergisi: Türk Silahl› Kuvvetleri
taraf›ndan kullan›lan sistemleriniz
var m›?

©
Agilent Technologies

32

Agilent Technologies

Dan DUNN: Çok mutlu bir çal›ﬂan olurdum! Anten ölçümü konusunda da çal›ﬂt›m. O zamanlar, a¤›r ölçüm cihazlar›n› s›rtlan›p kulelere ç›kmam›z gerekirdi.
FieldFox hayat›m›z› çok daha kolaylaﬂt›r›rd›. Burada ﬂunu da belirtmek isterim;
cihazlar›n küçültülmesi ve az güç harcama konular›ndaki teknolojik geliﬂmeler günümüzde gerçekleﬂti¤i için,
Agilent Technologies, FieldFox’u bugün
pazara sunuyor.

©

MSI Dergisi: Özgeçmiﬂinizde, F-16 ve
F-15’te kullan›lan radarlar da dâhil
olmak üzere, çeﬂitli geliﬂtirme
projelerinde çal›ﬂt›¤›n›z yaz›yor.
O zamanlar elinizde FieldFox gibi bir
cihaz olsayd›, çal›ﬂmalar›n›z nas›l
etkilenirdi?

Ça¤an IRMAK: Evet, alt frekanslarda
çal›ﬂan spektrum analizörleri kullan›yorlar. Yeni modellerimiz, Türkçe arayüz ile birlikte geliyor. Çeviriyi Spark
olarak biz gerçekleﬂtirdik. Ayr›ca, baﬂta
ASELSAN, HAVELSAN, Meteksan Savunma ve MiKES olmak üzere, çeﬂitli
savunma sanayisi kuruluﬂlar› da ürünlerimizi kullan›yor.
MSI Dergisi: Türk askeri
kullan›c›lar›ndan ürünlerinizle ilgili
geri bildirimler ald›n›z m› ve bunlar›
ürünleriniz geliﬂtirmek için
kulland›n›z m›?

Agilent FieldFox cihazlar›ndan al›nm›ﬂ
iki adet örnek ekran görüntüsü
MSI Dergisi - Eylül 2012
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Dan DUNN: Türkçe arayüz talebi, Türk
kullan›c›lardan ald›¤›m›z geribildirimlerden birisiydi. Ayr›ca dü¤melerin say›s›n›n azalt›lmas›, eldivenle daha rahat kullan›labilmesi için dü¤melerin
boyutlar›n›n büyütülmesi gibi talepler
de geldi. Bunlar› yeni ürünlerimizde
uygulad›k.

Agilent Technologies

MSI Dergisi: Türkiye’de savunma
sektörü, geçmiﬂ dönemde önemli
bir geliﬂim ve büyüme kaydetti.
Bu aç›dan Türkiye pazar›n› nas›l
görüyorsunuz?

Dan DUNN: Türkiye pazar›, ABD, Bat›
Avrupa ve hatta Japonya’ya göre daha
h›zl› büyüyor. Pazar dinamikleri de Türkiye’nin lehine geliﬂiyor. Dünya genelinde, daha mobil ölçüm cihazlar›na talep
var. T›pk› ak›ll› telefonlara olan talep gibi. Bu nedenlerle el tipi ölçüm cihazlar›
konusunda Türkiye’yi önemli bir pazar
olarak görüyoruz.
MSI Dergisi: Cihazlar›n›z›n bak›m ve
tamirleri Türkiye’de yap›labiliyor mu?

Ça¤an IRMAK: Geçti¤imiz sene Kas›m
ay›nda, Savunma Sanayii Müsteﬂar›
Murad Bayar’›n da kat›l›mlar›yla Spark
Kalibrasyon Laboratuvar›’n› açt›k. Burada 50 GHz’e kadar cihazlar›n kalibrasyonunu ve bak›m›n› yapabiliyoruz.
Asl›nda biraz önceki sorunuzla ba¤lant›l› olarak; böyle bir laboratuvar›n
aç›lmas› da savunma sektörü ﬂirketlerinin taleplerinden birisiydi. Laboratuvar›m›z, Agilent Technologies’in Türkiye, Orta Do¤u, Do¤u Avrupa ve Kuzey Afrika’daki tek yetkili servisi olma özelli¤ini de taﬂ›yor.

MSI Dergisi: Cihazlar›n›zla ilgili e¤itim
deste¤ini nas›l veriyorsunuz?

Dan DUNN: Ürünlerimizin kitapç›klar›
ve ürünlerimizle ilgili seminer gibi e¤itim çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra yay›nlad›¤›m›z uygulama notlar› ile müﬂterilerimize destek sa¤l›yoruz. Ayr›ca, ürünlerimizle ilgili çeﬂitli kullan›mlar›n anlat›ld›¤› videolar› içeren bir Youtube kanal›m›z var.
Ça¤an IRMAK: Spark olarak biz de hepsi mühendislik e¤itimi alm›ﬂ olan saha
elemanlar›m›zla e¤itim ve destek faaliyetlerini yürütüyoruz. Bizim de bir
Youtube kanal›m›z bulunuyor.
MSI Dergisi: Gelecekteki modellerinizle
ilgili planlar›n›z neler?

Dan DUNN: Bu aﬂamada, müﬂterilerimizi dinlemeyi planl›yoruz. Yeni ürünlerimizi kullanmaya baﬂlayacaklar ve geri

bildirimlerde bulunacaklar. Kuﬂkusuz
araﬂt›rma laboratuvar›m›zda yeni teknolojiler geliﬂtirmeye de devam edece¤iz.
MSI Dergisi: Son olarak eklemek
istedi¤iniz bir nokta var m›?

Dan DUNN: Müﬂterilerimizden gelen
geri bildirimler, bizler için çok önemli,
onlara büyük de¤er veriyoruz. Araﬂt›rma laboratuvarlar›m›zda, müﬂteri talepleri üzerinde çal›ﬂmak için ayr›lm›ﬂ
rezerv bir kapasitemiz her zaman mevcut. Her zaman müﬂterilerimize de¤er
katacak yenilikler üzerinde çal›ﬂ›yoruz.
Bu kapsamda, Türkiye’deki mevcut ve
yeni müﬂterilerimizle yak›n bir çal›ﬂma
ortam› kuraca¤›m›za inan›yorum.
MSI Dergisi: Verdi¤iniz bilgiler için
teﬂekkür eder, çal›ﬂmalar›n›zda
baﬂar›lar dileriz.

ANAL‹Z

ZPT’lerin Geliﬂimi ve
M113’ten AKINCI’ya ZMA’lar
Amerikan Kara Kuvvetleri,
‹kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda,
hafif z›rhl›, üstü aç›k, yar› paletli
M3A1 personel taﬂ›y›c›lardan edinilen
tecrübeler do¤rultusunda; daha üstün
özelliklere sahip bir personel taﬂ›y›c›ya
yönelik aray›ﬂlara baﬂlar. 1944 y›l›n›n
son çeyre¤inde, henüz savaﬂ sürmekte
iken, Amerikan Kara Kuvvetleri Ordu
Donat›m Dairesi, tamam› paletli bir
z›rhl› personel taﬂ›y›c› (ZPT) araç
geliﬂtirme çal›ﬂmalar›na giriﬂir.

M3A1
Yar› Paletli
Personel Taﬂ›y›c›

uharebe alan›nda elde edilen tecrübeler
›ﬂ›¤›nda, araç personeli ve içerisindeki piyadeyi
daha iyi koruyan ve zorlu
arazi koﬂullar›nda daha fazla hareket kabiliyetine sahip
ZPT konsepti, M44 (T16)
prototipiyle baﬂlar. 1945’ten
1951’e kadar yap›lan kapsaml› denemeler neticesin-

de, z›rhl› personel taﬂ›y›c›
araç projesi, M41 Walker
Bulldog tank›yla ortak yürüyen aksama sahip, M75
(T18E1) ZPT’sinin kabulüyle
neticelenir.
M75 ZPT’lerinden, 1951’den
itibaren, 1729 adet üretilir.
M75, Kore Savaﬂ›’nda da baﬂar›yla kullan›l›r ve 1959’a
kadar hizmette kal›r. Ameri-

kan Kara Kuvvetleri, her ne
kadar M75 (T18E1)’ten
memnun kalsa da yüksek
adetlerde temin edilebilmesi için, bu araçlar›n çok maliyetli olduklar›na kanaat
getirir.
Amerikan Kara Kuvvetleri,
8 Kas›m 1951’de, T18E1’le

benzer yeteneklere sahip,
ancak daha düﬂük maliyetli
bir ZPT’nin tasarlanmas› görevini, FMC (Food Machinery
and Chemical Corporation)
firmas›na verir. FMC firmas›n›n, 19,3 ton a¤›rl›¤›nda,
çelik gövdeli, 146 BG’lik güç
paketine sahip M59 (T59E1)

Tüm Foto¤raflar:

©
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M75 (T18E1) ZPT’si

modeli kabul görür. 1953 y›l›nda hizmete giren ve 1960
y›l›na kadar envanterde kalan M59’lardan, 6000 adedin
üzerinde üretilir.

M113 ZPT’sinin
Sahneye Ç›k›ﬂ›
Haziran 1954’te, Detroit Arsenal Tank Tesisleri (DATP) hafif bir z›rhl› araç tasar›m› için
konsept çal›ﬂmalar›n› baﬂlat›r. Bu yeni arac›n, azami 7,3
ton a¤›rl›¤›nda, hava yoluyla

M59 (T59E1) ZPT’si

nakledilebilen, 1’inci faz hava
indirme harekât› kapsam›nda
paraﬂütle uçaktan at›labilen
ve yüzme kabiliyetine sahip
bir araç olmas› hedeflenmiﬂtir. Ayn› zamanda; ZPT, silah
platformu, z›rhl› ambulans
arac› ve z›rhl› lojistik taﬂ›y›c›
gibi ortak gövdeye sahip bir
araç ailesi olmas› istenir.
Taktik tekerlekli araçlar da
bu konsept kapsam›na al›narak çal›ﬂmalar sürdürülür.
Ancak 1955 y›l›nda, Amerikan

Kara Kuvvetleri, paletli araçlara nazaran, zorlu arazi koﬂullar›nda hareket kabiliyeti
daha k›s›tl› olan taktik tekerlekli araç konseptini kapsam
d›ﬂ› b›rak›r.
Takip
eden
dönemde,
FMC’nin alüminyum alaﬂ›ml›
gövdeden imal edilmiﬂ T113
modeli ile yola devam edilir.
1957 y›l›nda, ﬂartname revize
edilerek daha düﬂük maliyetli bir güç grubu kullan›lmas›
ve z›rh korumas›n›n artt›r›lmas› talep edilir. A¤›rl›ktan
feragat etmek pahas›na yap›lan bu de¤iﬂiklikler neticesinde, FMC’nin, tüm isterleri
karﬂ›layan T113E2 modeli

kabul görür. 1959 y›l›nda,
M113 kod ad›yla iki adet pilot
prototip uygulamas›n›n ard›ndan, 1960’ta, paletli
M113’ün seri imalat›na baﬂlan›r.
Geride b›rakt›¤›m›z 50 y›l içerisinde, 80.000 adetten fazla
M113 arac› üretilir. ‹lk üretime baﬂland›¤› 1960 y›l›ndan
itibaren de¤iﬂik sürümleri
üretilen M113 araçlar›, çok
say›da ülkede hizmete girer.
Üretilen M113 araçlar›,
40’tan fazla de¤iﬂik konfigürasyonda modifiye edilir. Bu
konfigürasyonlar›n bir k›sm›,
araçlar› kullanan ülkeler taraf›ndan gerçekleﬂtirilir.

TSK envanterindeki
bir z›rhl› muharebe arac›
(AIFV), Somali’de görev
yaparken görülüyor.

35

www.savunmahaber.com

MSI Dergisi - Eylül 2012

ANAL‹Z

XM765 Z›rhl› Muharebe
Arac› Prototipi

M113 E2 pilot prototipi

‹lk M113 ZPT

M113A2 ZPT
36
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M113 Modernizasyon
Faaliyetleri

Personel Taﬂ›y›c›
Savaﬂç›ya Dönüﬂüyor

Uzun süre önce üretimine
son verilen M113 araçlar›,
baﬂta Türk Kara Kuvvetleri
olmak üzere, 50 ülke taraf›ndan halen kullan›lmaktad›r. 2000’lere gelene kadar yap›lan iyileﬂtirmeler
ve geliﬂtirme çal›ﬂmalar›
kapsam›nda, M113 araçlar›; E1, E2, A1, A2 ve A3 seviyesinde modernize edilmiﬂtir. Günümüzde, FNSS
Savunma Sistemleri A.ﬁ.
(FNSS) taraf›ndan, bir körfez ülkesinde, A4 seviyesinde modernizasyon çal›ﬂmalar› da yürütülmektedir. Bu
modernizasyonun uyguland›¤› M113A4; hareket yetene¤i, beka kabiliyeti ve bilgi
sistemleri alan›nda, modern teknolojilerin uyguland›¤›, M113 ailesinin en
geliﬂmiﬂ üyesidir.
Türkiye’de, Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤›
(K.K.K.l›¤›)’n›n 1009’uncu Ana
Tamir Fabrikas›’nda yap›lan M113 yenileﬂtirme çal›ﬂmalar›
kapsam›nda,
M113A2T2 olarak adland›r›lan konfigürasyon da
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
A2 seviyesindeki bu çal›ﬂmada, M113’lerin benzinli
motorlar› 212 BG dizel motorlar ile de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Ayr›ca, balistik denge levhas›, TX100-1 transmisyon,
transfer kutusu, so¤utma
sistemi, harici yak›t tanklar› ve personel ›s›t›c› gibi di¤er alt sistemler de araca
eklenmiﬂtir.

So¤uk Savaﬂ’›n t›rman›ﬂa
geçti¤i 60’l› y›llar›n sonuna
do¤ru, Amerikan Kara Kuvvetleri, envanterinde yer
alan M113 ZPT’lerinin,
Sovyet BMP tipi z›rhl› muharebe arac› (ZMA)’lar›yla
muharebe alan›nda denkleﬂemeyece¤ine
kanaat
getirir. 1967 y›l›nda, Amerikan Kara Kuvvetleri, mevcut M113’lerle benzer alt
sistem ve yedek parça olana¤›na sahip; M113’lerle
ortak e¤itim ve lojistik destek kolayl›¤› da taﬂ›yan ve
gerekti¤inde, hafif z›rhl›
araçlar› tahrip veya imha
yetene¤ine sahip, yeni bir
z›rhl› arac›n tasarlanmas›n› talep eder. Bu iﬂ için de
FMC firmas›n› görevlendirerek ZMA geliﬂtirme projesini baﬂlat›r.
FMC, 3 y›l gibi k›sa bir
süre geçmesinin ard›ndan,
1970’te, XM765 ve M113A1
prototiplerini
Amerikan
Kara Kuvvetlerinin karﬂ›s›na ç›kar›r. Ancak XM765
prototipinde önemli sorunlar vard›r.
Bunlardan, personel bölümünde, ateﬂlenen silahlardan yay›lan gazlar›n içeriye s›zmas›; kapal› silah
istasyonunun arkas›nda
yer alan komutan kupolas›n›n görüﬂ aç›s›n›n k›s›tl›
olmas› ve yak›t depolar›n›n
personel bölümünde bulunmas›n›n yaratt›¤› tehlike, belirgin olarak göze
çarpar.
www.milscint.com

Z›rhl› Muharebe Arac›
(AIFV) ilk prototipi

Z›rhl› Muhare Arac›
(AIFV)

Sorunlar Aﬂ›l›yor
Çok geçmeden FMC, XM765
ve M113A1 modellerinde
karﬂ›laﬂ›lan bütün sorunlar›n üstesinden gelmeyi baﬂar›r. M113 ailesi ile ortak
lojistik destek kolayl›¤› hedeflerine ulaﬂ›lm›ﬂ; balistik
alüminyum gövde ve katmanl› çelik z›rh plakalar›yla
yüksek düzeyde beka kabiliyeti sa¤lam›ﬂt›r. 1974 y›l›na
gelindi¤inde, AIFV (Armored
Infantry Fighting Vehicle /
Z›rhl› Piyade Muharebe Arac›); 13,5 ton muharebe a¤›rl›¤›, 10 kiﬂilik personel taﬂ›ma kapasitesi, 25 mm otomatik top ve 7,62 mm eﬂ eksenli makineli tüfek monteli
tek kiﬂilik kulesi ile döneminin en geliﬂmiﬂ z›rhl› muharebe arac›d›r.
AIFV, baﬂta tüm isterleri
karﬂ›lar; ancak Amerikan
Kara Kuvvetleri, baﬂtaki isterlerini
de¤iﬂtirince,
AIFV’den edinilen deneyimlerle araç geliﬂtirme çal›ﬂmalar› baﬂka bir alanda devam eder. Mekanize Piyade
Muharebe Arac› projesi
ad›yla baﬂlayan XM723 çal›ﬂmalar›, daha sonra Bradley Muharebe Arac› Projesi
ad›n› al›r.
ABD’de bu geliﬂmeler devam ederken çal›ﬂmalar› yak›ndan izleyen NATO ülkesi
Hollanda, AIFV arac›n› ihtiyaçlar›na uygun bulup, 1975
y›l›nda, FMC’ye 880 adet sipariﬂ verir. ‹lk paketi teslim
alan Hollanda, 1977’de,
AIFV’leri FMC lisans›yla
kendi ülkesinde üretmeye
www.savunmahaber.com

devam eder. Hemen arkas›ndan, Filipinler (45 adet)
ve 1979’ta Belçika (514
adet), FMC’ye sipariﬂ vererek Hollanda’y› takip eder.
Hollanda, AIFV araçlar›na
YPR-765 ismini verir. 1981
y›l›nda Hollanda ordusu,
119’u Emerson ITV TOW lançerli olmak üzere, toplam
840 araçl›k ilave bir sipariﬂ
daha verir.
1980’li y›llara gelindi¤inde,
Türk Kara Kuvvetleri, piyade
mangalar›n› z›rh korumas›
alt›nda muharebe sahas›na
taﬂ›yabilen, z›rhl› birliklerle
müﬂterek harekâtta tanklarla uyumlu hareket edebilen, her türlü arazide yüksek
hareket kabiliyetine ve yüz-

me özelli¤ine sahip bir ZMA
ihtiyac›n› karﬂ›lamak amac›yla kendi projesini baﬂlat›r.
Kapsaml› testler ve de¤erlendirmeler
sonucunda,
Türk Kara Kuvvetleri de ZMA
ihtiyac› için AIFV tedarik etme yönünde karar verir.
Proje kapsam›nda, Hollanda
ve Belçika modeli uygulanarak araçlar›n lisans alt›nda
Türkiye’de üretilmesi planlan›r. 1989 y›l›nda, Savunma
Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)
ile yap›lan anlaﬂma çerçevesinde, ortak gövdeye sahip 4
farkl›
konfigürasyonda,
Z›rhl› Muharebe Arac› ya da
ZMA olarak adland›r›lan,
toplam 1698 adet arac›n
FNSS (FMC NUROL Savun-

ma Sanayi) taraf›ndan üretimine baﬂlan›r. Teslim edilen
‹lk 200 araçta, 265 BG’lik
Detroit Diesel 6V53T dizel
motor ve Allison TX100-1A
transmisyonlu güç paketi
kullan›l›r. Üretim devam
ederken, kullan›c›dan gelen
talepler do¤rultusunda, daha verimli olan 305 BG’lik
dizel motor ve tam otomatik
X200-4 transmisyona geçilir. Bilahare teslim edilen ilk
200 adet 265 BG’lik motora
sahip araçlar da 305 BG’lik
yeni güç paketleriyle de¤iﬂtirilir. 2000 y›l›nda, SSM ve
FNSS firmas› aras›nda daha
üstün beka kabiliyetine sahip, 551 adet Geliﬂtirilmiﬂ
Z›rhl› Personel Taﬂ›y›c›
Hollanda Ordusu envanterindeki
YPR-765 Z›rhl› Muharebe Arac›
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Bosna-Hersek'te NATO liderli¤inde yürütülen ‹stikrar Gücü (Stabilisation Force / SFOR) kapsam›nda görev yapan bir Türk Z›rhl›
Muharebe Arac› (AIFV), bir kontrol noktas›nda görülüyor.

(GZPT) arac›n›n temin edilmesine yönelik ilave bir sözleﬂme daha imzalan›r.
FNSS üretimi ZMA’lar, M113
ve YPR-765’lerle k›yasland›¤›nda, ortaya ç›kan temel
farklar; beka kabiliyetindeki

art›ﬂ, hareket kabiliyetinde
meydana gelen olumlu yöndeki büyük fark ve yük taﬂ›ma kapasitesinde sa¤lanan
iyileﬂtirmeler olarak s›ralanabilir. ‹lave olarak levyeli
kullan›mdan direksiyon sis-

temine geçilmesi, sürücü
gece görüﬂ sistemi, NBC koruma sistemi, elektrik sistemi (Daha kullan›ﬂl› kontrol
paneli, alt sistem ilavesine
olanak sa¤layan da¤›t›m kutusu), yüzme özelli¤ini etkilemeyen geliﬂtirilmiﬂ z›rh
koruma seviyesi, daha iyi bir
so¤utma sistemi ve at›ﬂ
mazgallar› say›labilir.

Yap›lan sözleﬂmeler kapsam›nda,
I Z›rhl› Muharebe Arac›
(25 mm DAF ve 25 mm
Giat kuleli),
I Geliﬂtirilmiﬂ Z›rhl›
Personel Taﬂ›y›c›
(12,7 mm koruma kalkanl›
kupola ve 12,7 mm
Cadillac Gage kuleli),
I Z›rhl› TOW Arac› ve
I 81 mm Havanl› Z›rhl›
Havan Arac›
olmak üzere, 4 de¤iﬂik tipte,
2000 adedin üzerinde araç
üretilir ve 2003 y›l›nda, üretim ve teslimatlar tamamlan›r. Araçlarda standart olarak NBC koruma sistemi,
at›ﬂ mazgallar›, periskoplar,
sürücü gece görüﬂ cihaz› gibi
alt sistemler bulunmaktad›r.
ZMA’lar›n üstün hareket kabiliyeti ve z›rh korumas›,
Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’ne önemli kabiliyet art›ﬂ› getirmiﬂtir.
FNSS, K.K.K.l›¤› için üretilen
bu 4 sürümün d›ﬂ›nda, ihracat projeleri kapsam›nda,
ZMA’lar›n de¤iﬂik modellerini de geliﬂtirip, üreterek Birleﬂik Arap Emirlikleri, Malezya, Bahreyn ve Filipinler
ordular›na teslim etmiﬂtir.
Geliﬂtirilen ve teslim edilen
araçlar;
Birleﬂik Arap Emirlikleri envanterindeki
Z›rhl› ‹stihkam Manga Arac›
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Z›rhl› ‹stihkâm
Manga Arac›,
I Z›rhl› Kurtarma Arac›,
I Z›rhl› Topçu ‹leri
Gözetleme Arac›,
I Z›rhl› Komuta Kontrol
Arac›,
I Z›rhl› Ambulans Arac›,
I Z›rhl› Tanksavar Arac›,
I Z›rhl› Ateﬂ Destek Arac›,
I Z›rhl› Muhabere Arac›,
I Z›rhl› Ambulans Arac›,
I 12,7 mm Makineli Tüfek
Kuleli, 40 mm Otomatik
Bombaatar Kuleli ve 25 mm
Keskin Niﬂanc› Kuleli Z›rhl›
Muharebe Arac› konfigürasyonlar›nda üretilmiﬂtir.
FNSS taraf›ndan, bu araçlar›n baz›lar›na, kullan›c› istek
ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda,
yeni alt sistemler de entegre
edilmiﬂtir. Bu sistemlere örnek olarak; iklimlendirme
sistemi, KBRN tespit ve pozitif bas›nçl› koruma sistemi,
lazer tespit ve ikaz sistemi,
seyrüsefer sistemleri, termal sürücü kameras› ve görüntü sistemi, otomatik yang›n bast›rma sistemi, may›n
korumal› koltuklar, 350 BG
güç paketi say›labilir.
I

AKINCI 120 mm kunda¤› motorlu havan arac›

Geçen zaman içerisinde,
ZMA’lar TSK ve Birleﬂik Arap
Emirlikleri ordusu taraf›ndan, NATO ve Birleﬂmiﬂ Milletler operasyonlar› esnas›nda baﬂar›yla hizmet etmiﬂ ve
kullan›c›n›n güvenini kazanm›ﬂt›r.

AKINCI Muharebe Arac›
Gerek alt sistemler kapsam›nda geliﬂen teknolojiler
ve yenilikler gerekse kulla-

n›c› seviyesinde z›rhl› muharebe araçlar›ndan beklentilerin artmas›yla FNSS,
ZMA’y› yeni baﬂtan tasarlar.
2000 y›l›nda FNSS, ZMA ile
ortak alt sistem ve lojistik
kolayl›¤›na sahip, yeni nesil
AKINCI arac›n›n ilk prototipini geliﬂtirir. AKINCI, büyük ölçüde ZMA’dan geliﬂtirilmiﬂ olsa da daha üstün
otomotiv performans› ile
arazide hareket yetene¤ine

sahip olmas› ve z›rh korumas› ile ek yük taﬂ›ma kapasitesinde önemli art›ﬂ
nedeniyle daha geliﬂmiﬂ bir
araçt›r. AKINCI, 350 veya
400 BG’lik elektronik kontrollü DD 6V53TA motoru
ve Allison X200-4B hidrokinetik transmisyon sistemiyle
güçlendirilmiﬂtir.
Ancak bu araçlarda, farkl›
güç aktarma grubu seçenekleri de mevcuttur.

AKINCI komuta yeri arac›
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Araçtaki belli baﬂl› geliﬂmeler, 6. yol tekeri, daha
uzun ve daha geniﬂ gövde,
daha üstün süspansiyon
sistemi ve elektronik motor kontrol sistemidir.
AKINCI’n›n artt›r›lm›ﬂ ek
yük taﬂ›ma kapasitesi; güdümlü tanksavar sistemleri, hava savunma sistemleri, 120 mm’lik havan
sistemleri ve
son kuﬂak
30 mm’lik
toplu çift
kiﬂilik kuleler gibi daha
a¤›r sistemlerin araca
entegre edilebilmesini
sa¤lamaktad›r. Bunun yan›
s›ra araç, 90 mm
toplu ateﬂ destek,
komuta yeri arac›,
z›rhl› ambulans ve paletli
lojistik taﬂ›y›c› gibi di¤er
konfigürasyonlarda da üretilebilmektedir.
AKINCI’da kullan›lan ve
ZMA ile M113 araç ailesinde ortak olan aksam
ve parçalar yüksek güvenilirlikleri, temin ve bak›m
kolayl›klar›na ek olarak
bak›m teknikleri ve iyi
kurulmuﬂ dünya çap›nda
yayg›n bir lojistik destek

25 mm uzaktan komutal›
PENÇE kulesi taﬂ›yan
AKINCI z›rhl› muharebe
arac›

a¤› bak›m›ndan da kullan›c›ya çeﬂitli avantajlar
sunar.
AKINCI, d›ﬂ pazarlarda
ACV19 (Armored Combat
Vehicle 19 ton Class) ad›yla sunulmakta olup, ihracat faaliyetleri devam etmektedir. Yak›n zamanda,
bu konfigürasyonlardan
AKINCI Komuta Yeri Arac›;
Körfez ülkelerinde ve

AKINCI 120 mm kunda¤›
motorlu havan arac› da
Malezya ordusunda hizmete girmiﬂtir. ‹leriye dö-

nük olarak araçlara yeni
teknolojilerin uygulanmas›
yönünde çal›ﬂmalara devam edilmektedir.
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Maverick
‹lk olarak 1972 y›l›nda envantere giren havadan karaya
Maverick füzesi, A¤ustos ay›nda hizmetteki 40. yaﬂ›n›
doldurdu. Gereksinimlerin en üst seviyede oldu¤u bir
alanda 40 y›l gibi uzun bir süre hizmette kalabilmesinde,
Maverick’in üstün özelliklerinin yan› s›ra yerini almas›
için yürütülen füze geliﬂtirme projelerinin yaﬂad›¤›
sorunlar›n da pay› oldu.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
nvantere girdi¤i zamandan bu yana, ABD
ve müttefiklerinin kat›ld›¤› hemen hemen tüm çat›ﬂmalarda kullan›lan AGM65 Maverick, ABD Hava Kuvvetleri taraf›ndan yak›n hava
deste¤i, önleme ve savunma
bast›rma görevlerine yönelik
bir silah olarak s›n›fland›r›l›yor. ABD Hava Kuvvetleri,
Raytheon firmas› taraf›ndan
tasarlanan ve üretilen Maverick’i, z›rhl› birlikler, hava savunma birimleri, gemiler,
nakliye vas›talar› ve yak›t depolama tesisleri baﬂta olmak
üzere çeﬂitli taktik hedeflere
karﬂ› kullan›yor.
Bu kadar uzun süre envanterde olmas›, Maverick’in
A, B, D, E, F, G, H ve K modelleri (C ve J modelleri, geliﬂtirme çal›ﬂmalar› tamamlanmadan iptal edildi) ile çeﬂit-

E

Güdüm Çeﬂitlili¤i
Maverick ilk olarak TV güdüm olarak adland›r›lan güdüm sistemi ile ortaya ç›kt›.
Bu güdüm türünde, füzenin

ön taraf›nda bulunan optik
görüntüleme sisteminin ç›kt›s›, kokpitte pilotun ya da silah sistemi operatörünün
karﬂ›s›ndaki ekrana yans›t›l›r. Pilot ya da silah sistem
operatörü, görüntünün üzerine bindirilen art› ﬂeklindeki
niﬂan iﬂaretini hedefin üzerine getirir ve füzeyi ateﬂler.
Ateﬂlemenin ard›ndan, füze
otomatik olarak hedefine
yönelir. At ve unut olarak nitelendirilebilecek bu güdüm
sistemi, Maverick öncesinde
radyo güdüm kullanan ve
uça¤›n hedef vurulana kadar
hedefe do¤ru yönelmeye devam etmesini gerektiren füzelerle
k›yasland›¤›nda,
1970’li y›llarda önemli bir yenilikti. Çünkü Maverick, ateﬂlendikten sonra, uça¤›n kaç›nma manevralar› yapmas›na olanak tan›yordu.
©
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lenmesine imkân sa¤lad›. Bu
modellerin ayr›nt›s›na girmeden, Maverick türevleri,
3 farkl› güdüm sistemi ve iki
ayr› harp baﬂl›¤› seçene¤i ile
aç›klanabilir. Tüm bu modeller, roket motoru ve gövde ﬂekli sabit kalarak, farkl›
güdüm sistemleri ve harp
baﬂl›klar›n›n bir araya gelmesi ile ortaya ç›kt›. Ayr›ca,
baz› modeller aras›nda, güdüm sisteminin belirli hedef
türlerine göre uyarlanmas›
yönünde de de¤iﬂiklikler yap›ld›. Örne¤in F modeli, gemileri izlemek üzere uyarlanm›ﬂ bir güdüm sistemine
sahip.

U.S. Air Force
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Lazer güdümlü
Maverick son y›llardaki
çat›ﬂmalarda önemli
rol oynad›.
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TV güdüm sisteminin iyileﬂtirilmesi kapsam›nda, daha
iyi görüntü veren optik birleﬂenlerin kullan›m›, uçaktaki operatörün hedefi daha
iyi görmesi için daha fazla
yak›nlaﬂt›rma yetene¤i gibi
güncellemeler yap›ld›. Ayr›ca CCD (Charge Coupled
Device) teknolojisini kullanan alg›lay›c› ile daha net
görüntü al›nmas› yetene¤i
de bir iyileﬂtirme olarak
Maverick’e kazand›r›ld›. Füzenin güdüm sisteminin sadece gün ›ﬂ›¤›nda operasyona izin vermesi eksikli¤ine
çözüm ise k›z›lötesi alg›lay›c› kullanan bir güdüm sisteminin geliﬂtirilmesi ile
bulundu.
Optik (TV ve CCD) ve k›z›lötesi alg›lay›c›l› Maverick türevleri ile ilgili sorun olarak nitelendirilebilecek konu, bu
füzelerin, her kullan›m senaryosunda, roket motorunun tüm menzilinden yararlanamamas› olarak ortaya
ç›k›yor. Aray›c› baﬂl›¤›n optik

Maverick, z›rhl› birliklere karﬂ› da etkin olarak kullan›labiliyor.

performans› ve hava ﬂartlar›,
hedefin görüntüsünün pilot
ya da silah sistemleri operatörü taraf›ndan seçimini etkileyebiliyor ve baz› durumlarda, hedefe daha çok yaklaﬂmak gerekebiliyor. Özellikle
silah sistem operatörünün
bulunmad›¤› tek kiﬂilik uçaklarda Maverick kullan›m› ile
ilgili yap›lan en önemli eleﬂtiri de zaman zaman zahmetli
olabilen bu kilitlenme süreci
olarak belirtiliyor.
Maverick’in yeteneklerini çeﬂitlendiren üçüncü güdüm
sistemi ise yar› aktif lazer
güdümü oldu. Yar› aktif lazer,

di¤er güdüm türlerine göre,
özellikle çok hassas vurulmas› gereken hedeflerde daha iyi bir performans sa¤l›yor.
Defense
Industry
Daily’nin ‹nternet sitesinin
lazer güdümlü Maverick sayfas›nda anlat›lan bir olaya
göre, Irak’ta bir saat kulesinde yer alan bir keskin niﬂanc›, bir AV-8 Harrier’dan f›rlat›lan lazer güdümlü bir
Maverick ile etkisiz hale getirilmiﬂ. Bu s›rada çevrede istenmeyen bir hasara da yol
aç›lmam›ﬂ.
Di¤er güdüm türlerinden
farkl› olarak, füzenin at ve
unut özelli¤inden feragat
edilmesini ve füzenin uçuﬂu
boyunca hedefin lazer ›ﬂ›n›
ile ayd›nlat›lmas›n› gerektiren lazer güdüm sisteminin, hassas vuruﬂ yan›nda
bir di¤er avantaj› ise uçaklarda bulunan FLIR gibi sistemlerin füzeye hedef bilgisini besleyebilmesi. Böylece, lazer güdümlü
Maverick’in, hedef-

lerine daha uzun menzilden
at›labilmesi sa¤lanabiliyor.
Lazer güdümlü Maverick, ayr›ca yerde bulunan birliklerin
lazer iﬂaretleyicileri ile de
hedefine yönlenebiliyor.
Raytheon, 2006 y›l›nda, veri
ba¤›na sahip olan ve f›rlat›ld›ktan sonra hedefe kilitlenebilen bir Maverick sürümünün gösterimini de gerçekleﬂtirdi. Ancak GPS güdümünü de bar›nd›ran bu sürüm, üretime geçmedi.
Harp baﬂl›¤› konusunda, güdüm sistemleri kadar çeﬂitlili¤e sahip olmayan Maverick
füzeleri, iki tür harp baﬂl›¤›
taﬂ›yabiliyor: 56,25 kg a¤›rl›¤›ndaki çukur imlal› baﬂl›k ya
da 135 kg a¤›rl›¤a sahip, gecikmeli tapaya sahip delici
baﬂl›k. Çukur imlal› baﬂl›¤›n
kullan›ld›¤› sürümlerde, füzenin burun k›sm›nda bir tapa da bulunuyor.
Maverick füzesinin sürümleri ile güdüm ve harp baﬂl›¤›
türlerinin
eﬂleﬂtirmeleri,
Tablo 1’de yer al›yor.
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TABLO1: Maverick füzesinin sürümleri ile
güdüm ve harp baﬂl›¤› türlerinin eﬂleﬂtirmeleri
Maverick Sürümü
Güdüm
Harp Baﬂl›¤›
A
TV/CCD
Çukur imlal›
B
TV/CCD
Çukur imlal›
D
K›z›lötesi
Çukur imlal›
E
Lazer
Gecikmeli tapaya sahip delici
F
K›z›lötesi
Gecikmeli tapaya sahip delici
G
K›z›lötesi
Gecikmeli tapaya sahip delici
H
TV/CCD
Çukur imlal›
K
CCD
Gecikmeli tapaya sahip delici
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P-3C Orion deniz
karakol uçaklar› da
Maverick kullanabilme
yetene¤ine sahip

Etkileyici Performans
Maverick’in kariyeri, etkileyici
rakamlarla dolu. Raytheon’un
verdi¤i bilgilere göre; bugüne
kadar 69.000’in üzerinde
Maverick üretildi. Üretilen bu
füzelerden 7800’den fazlas›,
muharebe ortam›nda ateﬂlendi. Ateﬂlenen 5000’den
fazla füze ile Çöl F›rt›nas› Harekât›’n›n y›ld›zlar›ndan birisi
de Maverick’ti. Muharebede
kullan›lan füzelerin hedefini
baﬂar›yla imha etme oran› ise
yüzde 93 olarak gerçekleﬂti.
Maverick, kullan›c› ülke ve
kendisini taﬂ›yan platform
say›s› aç›s›ndan da eriﬂilmesi
zor rakamlara ulaﬂt›. Toplam
36 ülke taraf›ndan envantere
al›nan füze, bugüne kadar
25 farkl› uçak modeli ile kullan›labilecek ﬂekilde sertifiye
edildi. Bu rakamlar, füzenin

kariyerinin uzunlu¤u ile ilgili
ilginç durumlar› da bar›nd›r›yor. Örne¤in, ABD ve ‹ran,
yeni nesiller için ezeli düﬂmanlar gibi görünse de, ‹ran,
ABD ile müttefik oldu¤u dönemlerden kalan bir miras
ile Maverick kullan›c›s› ülkeler aras›nda yer al›yor.
Maverick’in en s›ra d›ﬂ› taﬂ›y›c›lar› aras›nda; P-3C Orion
deniz karakol uça¤›, AH-1W
Super Cobra taarruz helikopteri, SH-2G Sea Sprite denizalt› savunma ve su üstü harbi helikopteri ve L-159 e¤itim
ve taarruz uça¤› yer al›yor.
Raytheon’un eski broﬂürleri,
Maverick ateﬂleyen bir C-130’un
foto¤raf›n› da içeriyor.

Vazgeçilemeyen Füze
Maverick’in y›llara meydan
okumas›nda, yerini almak
için geliﬂtirilen füzelerin yaﬂad›¤› sorunlar da etkili oldu.
Maverick, Hellfire ve TOW fü-

zesinin havadan at›lan sürümünün yerini alacak yeni bir
füze için baﬂlat›lan ilk giriﬂim, Müﬂterek Ortak Füze
(Joint Common Missile /
JCM) projesi oldu. Lockheed
Martin taraf›ndan geliﬂtirilmekte olan JCM, üç modlu
(milimetre dalga, k›z›lötesi
ve yar› aktif lazer) bir aray›c›
baﬂl›¤a sahip olacakt›. Bu
proje, 2004 y›l›n›n Aral›k
ay›nda, bütçe k›s›tlar› nedeni
ile iptal edildi. Yerine baﬂlat›lan Müﬂterek Havadan Yere
Füze (Joint Air-to-Ground
Missile / JAGM) projesi halen
yürürlükte olsa da çeﬂitli sorunlardan o da pay›n› ald›.
Projenin isminde yer alan
“müﬂterek” ifadesi, ABD Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinin projeden çekilmesi
ve Kara Kuvvetlerinin tek baﬂ›na kalmas› ile geçmiﬂten
kalan bir miras halini ald›. Bu
arada, acil ihtiyaç kapsam›nda ABD Hava Kuvvetleri,
2007 y›l›nda, lazer güdümlü
Maverick sipariﬂi verdi. Ayr›ca Raytheon, 2009 y›l›nda lazer güdümlü Maverick’in ge-

liﬂmiﬂ bir sürümü (AGM65E2/L) ile ilgili çal›ﬂmalara
baﬂlad› ve ABD Hava Kuvvetleri, 2010 y›l›nda bu füzeler
için de sipariﬂ verdi. Böylece,
Maverick’in lazer güdümlü
sürümünün üretim hatt›, 15
sene sonra tekrar aç›ld›.
Maverick’in uzun kariyerini,
salt yerini alacak füze programlar›n›n baﬂar›s›zl›¤›na ya
da gecikmesine ba¤lamak
do¤ru olmayacakt›r. Günümüzde, havadan yere silahlar alan›nda görülen e¤ilimleri ﬂöyle özetleyebiliriz: Her
türlü hava ﬂart›nda ve görev
türünde kullanabilmek için
birden fazla güdüm seçene¤i; hedefin d›ﬂ›nda kalan çevrede en az zarara yol açmas›
için, hassas güdümün yönlendirdi¤i noktada yeterli
tahrip gücünü sa¤layacak
kadar harp baﬂl›¤›; tek bir
uçakla çok say›da hedefe taarruza imkân sa¤layacak kadar küçük boyut ve paketlenme yetene¤i; f›rlat›ld›ktan
sonra hedef parametrelerinin güncellenebilmesini sa¤layacak veri ba¤›.
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A-10 ve Maverick, yak›n hava deste¤i için ideal bir ikili oluﬂturuyor.
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lan›lmas› ile füzenin yönlendirme dinamikleri, devrimsel
bir de¤iﬂim geçirdi. Maverick
ise aerodinamik konfigürasyonunu ve kanatç›k ﬂekillerini, ilk günden beri ayn› ﬂekilde korudu.
Sidewinder ile Maverick aras›ndaki geliﬂim fark›, kuﬂkusuz görev alanlar›ndan kaynaklan›yor. Sidewinder ilk
ortaya ç›kt›¤›nda, sadece
uçaklar›n motor ç›k›ﬂlar›na
yönelebilen bir füzeydi. Zaman içerisinde, uçaklar›
farkl› aç›lardan vurabilen;
f›rlat›ld›¤› uça¤›n, kendini hedef uçak yönüne do¤rultmadan kullanabildi¤i bir füze
haline geldi. Di¤er bir deyiﬂle
Sidewinder’›n sahip olmas›

Teorik olarak Maverick, bu
özelliklerden, boyut d›ﬂ›ndakilerin hepsini sa¤layacak ﬂekilde güncellenebilir.
Asl›nda, bunlardan baz›lar›n›n, hepsi ayn› model üzerinde olmasa da çeﬂitli Maverick sürümlerinde yer
alan özellikler oldu¤unu
söyleyebiliriz.

Y›llara Meydan
Okuman›n S›rlar›

MSI Dergisi - Eylül 2012

U.S. Navy

Maverick yüklemesi, uçak gemisi güvertelerinin
tan›d›k görüntüleri aras›nda yar al›yor.
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ABD ve müttefiklerinin envanterinde, Maverick’ten de
yaﬂl› bir füze bulunuyor: AIM9 Sidewinder. Sidewinder’›n
envantere al›nan ilk sürümü
olan AIM-9B, 1956 y›l›nda
ABD uçaklar›n› donatmaya
baﬂlad›. Fakat Sidewinder ile
Maverick’in geliﬂimi, baz›
farkl›l›klar› gösterdi. Her iki
füzenin de güdüm sistemi ve
harp baﬂl›¤›nda, geçen zaman içinde baz› de¤iﬂiklikler
yap›ld›. Bunlar, füzelerin envanterde kald›¤› uzun süre
göz önüne al›nd›¤›nda, geliﬂen teknoloji sonucunda do¤al olarak gerçekleﬂen güncellemelerdi. Sidewinder, ek
olarak, aerodinamik özelliklerinde de önemli de¤iﬂiklikler gösterdi. Füzenin kanatç›klar›n›n say›s› ve konumlar›
de¤iﬂmese de ﬂekilleri hemen her modelde baz› farkl›l›klar içerdi. En son model
olan AIM-9X’te ise itki yönlendirme teknolojisinin kul-

AGM-65 Maverick’in Genel Özellikleri
Roket Motoru:
Thiokol TX-481 kat› yak›tl› roket motoru
F›rlatma An›nda A¤›rl›k:
AGM-65B/H: 207,90 kg
AGM-65D: 218,25 kg
AGM-65E: 353,20 kg
AGM-65F: 365,50 kg
AGM-65G: 301,50 kg
AGM-65K: 360,45 kg
Gövde Çap›:
30,48 cm
Kanat Aç›kl›¤›:
71,12 cm
Menzil:
ABD Hava Kuvvetleri taraf›ndan gizli bilgi oldu¤u
belirtilmekle birlikte, çeﬂitli kaynaklarda,
yaklaﬂ›k 0,9 km ile 25 km aras›nda oldu¤u
belirtiliyor [4].
H›z:
ABD Hava Kuvvetleri taraf›ndan gizli bilgi oldu¤u
belirtilmekle birlikte, çeﬂitli kaynaklarda
1150 km/sa olarak veriliyor [3].
Birim Maliyet:
Modele göre 17.000 dolar ile 110.000 dolar
aras›nda (2007 rakamlar›)
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gereken kinematik özellikler
de¤iﬂti, hedef angajman yelpazesi geniﬂledi. Maverick
ise ilk günden itibaren, hedefe do¤ru pike yapan bir uça¤›n, yerdeki, bir kara arac›n›n
gidebildi¤i kadar h›zda ilerleyen hedeflere f›rlatt›¤› bir füze olarak görev yapt›. Geçen
zaman içinde, Maverick’in
ateﬂleme parametrelerinde
bir de¤iﬂiklik ihtiyac› ortaya
ç›kmad›, kara araçlar› da h›z
ve manevra yetene¤i konusunda fark yaratacak bir geliﬂim göstermedi. Böylece,

güdüm sistemi ve harp baﬂl›¤› güncellemeleri, Maverick
için yeterli oldu.
Maverick’in hikâyesi bize ﬂunu gösteriyor: Olgun ve maliyet etkin bir havadan yere füze tasar›m›, ömür devri boyunca gerekli teknik güncellemelerin yap›lmas› ile çok
uzun y›llar, güncel bir silah
olarak hizmet verebilir. Bu
gözlem, ayn› zamanda, savunma sanayisini geliﬂtirmeyi hedefleyen ülkeler için bir
stratejinin ipuçlar›n› da veriyor. Havadan havaya füzeler

ya da gemilere karﬂ› kullan›lan füzeler gibi, sesten birkaç kat daha h›zl› ve üstün
manevra yetene¤i isteyen uygulamalar yerine, ilk füze geliﬂtirme projesi olarak hava-

dan karaya bir füzenin ele
al›nmas›, hem ulaﬂmas› daha kolay bir hedef hem de
çok uzun y›llar üretimde kalarak, endüstriyi destekleyecek bir sistem sa¤layabilir.

KAYNAKÇA
1. U.S. Air Force AGM-65 Maverick Factsheet
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3. David Miller (Ed.), Illustrated Directory of Modern American Weapons,
Salamander Books, 2002.
4. Micheal J. H. Taylor (Ed.), Flight International World Aircraft and Systems Directory,
3. Bask›, Reed Business Infromation Ltd, 2002.
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TUSAﬁ Göklerde
ﬁimﬂek Çakt›rd›
TUSAﬁ taraf›ndan geliﬂtirme çal›ﬂmalar› sürdürülen
yüksek h›zl› hedef insans›z hava arac› (‹HA) “ﬁimﬂek”,
ilk uçuﬂunu 4 A¤ustos’ta gerçekleﬂtirdi. Yap›lan uçuﬂta;
hidrolik f›rlat›c› kullan›larak kalk›ﬂ, meydan turu ve paraﬂüt
sistemi kullan›larak iniﬂ aﬂamalar›, planlamaya uygun
ﬂekilde baﬂar›yla tamamland›.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

ﬁ

imﬂek projesi; kara ve
hava konuﬂlu hava savunma füze sistemlerinin hedefe kilitlenme ve
at›ﬂ e¤itimlerinde kullan›lmak üzere, tehdit muharip
uçaklar ve güdümlü mermilerin uçuﬂ benzetiminin
maliyet etkin olarak yap›labilece¤i yüksek h›zl› hedef

uçak ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› amac›yla, 2009 y›l›nda,
TUSAﬁ'›n öz kaynaklar› ve
TÜB‹TAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar›
Baﬂkanl›¤› (TEYDEB) deste¤i ile baﬂlat›ld›. TUSAﬁ,
projede, 2001 y›l›ndan beri
Türk Silahl› Kuvvetlerinin
envanterinde bulunan ve

ﬁimﬂek Yüksek H›zl› Hedef ‹HA’s› Temel Teknik Özellikleri
Kanat Aç›kl›¤›:
Uzunluk:
Azami Kalk›ﬂ A¤›rl›¤›:
Azami Faydal› Yük A¤›rl›¤›:
Motor:
Yak›t Kapasitesi:
Azami H›z:
Seyir H›z›:
Uçuﬂ Tavan› (MSL):
Havada Kalma Süresi:
Faydal› Yükler:

1,50 m (4,9 ft)
2,30 m (7.5 ft)
75 kg (165 lb)
10 kg (22 lb)
Turbojet
32 lt (8,5 gal)
740 km/sa (400 kts)
370 km/sa (200 kts)
4500 m (15.000 ft)
1 saat
‹z Duman›, Skor Kaydedici Akustik Sistem,
Karﬂ› Tedbir At›m Sistemi, Radar ‹z Art›r›c›,
Hassas Altimetre

özellikle son y›llarda tüm
tatbikat ve e¤itimlerde aktif
olarak kullan›lan Turna Hedef ‹HA Sistemi'nden edindi¤i deneyimlerden de yararland›. ﬁimﬂek ‹HA sistemi genelinde yerlileﬂtirme
çal›ﬂmalar›n› da sürdüren
TUSAﬁ, bir süre önce TEI
ile özgün turbojet motoru
geliﬂtirilmesi çal›ﬂmas›n›
baﬂlatt›. Baﬂar›yla devam
etti¤i belirtilen bu çal›ﬂman›n ürünü olacak motorun,
ﬁimﬂek'in ilerleyen test
aﬂamalar›nda ve seri üretiminde kullan›lmas› hedefleniyor. TUSAﬁ, ayr›ca, yerli pnömatik f›rlat›c› geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n da baﬂlat›ld›¤›n› ve planlara uygun
ﬂekilde yürütüldü¤ünü bildirdi.
TUSAﬁ, ﬁimﬂek’in ilk uçuﬂu
ile ilgili yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda, sistemin yetenek-
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leri hakk›nda da bilgilendirme yapt›. Verilen bilgilere
göre; özgün yaz›l›mlara sahip Uçuﬂ Kontrol Sistemi ve
Yer Kontrol ‹stasyonu bulunan ﬁimﬂek ‹HA’s›, uçuﬂ öncesi veya uçuﬂ s›ras›nda tan›mlanabilen rota ve manevralar› (alçak uçuﬂ, aniden ortaya ç›kma, zikzak
çizme, dal›ﬂ, vb.) tam otonom olarak gerçekleﬂtirebilecek. Hedef uça¤› olarak,
özellikle uçaklar›n benzetimini daha gerçekçi bir ﬂekilde yapabilmesi için ﬁimﬂek, radar iz art›r›c› ekipmana sahip olacak. ﬁimﬂek’in, benzetimini yapt›¤›
uçak ve füzelerin k›z›lötesi
izlerini taklit etmesi ise
yüksek ›s› yayan turbojet
motoru sayesinde gerçekleﬂecek. ﬁimﬂek, kendisine
karﬂ› yap›lan at›ﬂlar›n mesafelerini de ölçebilecek.
Bunun için üzerinde akustik
bir sistem bulunduran
uçak, kendisine ateﬂlenen
silahlara olan mesafe bilgisini Yer Kontrol ‹stasyonu'na gerçek zamanl› olarak aktaracak. Böylece, at›ﬂ
e¤itiminin baﬂar›m› da takip
edilebilecek. ﬁimﬂek, gerekli durumlarda gözle takibini kolaylaﬂt›rmak için ‹z
Duman› Sistemi’ne sahip
olacak. Benzetimini yapt›¤›
uçaklar›n uygulad›¤› karﬂ›
tedbirleri de göz önüne alan
tasar›mc›lar, kendisine at›www.milscint.com
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lan silahlar› yan›ltmas› için
ﬁimﬂek’e bir Karﬂ› Tedbir
At›m Sistemi de entegre ettiler. Hem ‹z Duman› Sistemi hem de Karﬂ› Tedbir
At›m Sistemi, Yer Kontrol
‹stasyonu’ndan kontrol edilebilecek. ﬁimﬂek, hidrolik
f›rlat›c› ile bir piste ihtiyaç

duymadan karadan veya
gemi platformlar›ndan kalk›ﬂ yapabilecek ve vurulmad›¤› durumlarda, tekrar
kullan›labilmesi için paraﬂüt ile karaya veya denize
inebilecek.
TUSAﬁ, Keklik ve Turna’n›n
ard›ndan, ﬁimﬂek hedef

uça¤›n› da tasarlayarak, bu
alandaki ürün ailesini çok
büyük oranda tamamlam›ﬂ
oldu. Bu ailenin eksik olarak nitelendirilebilecek tek
üyesi, süpersonik h›zlarda
uçan hedef uçaklar›. Bu tür
hedef uçaklar› ise Bat› dünyas› göz önüne al›nd›¤›nda,

sadece ABD envanterinde
bulunuyor ve özellikle
NATO ülkeleri, bu konuda
ABD’den hizmet al›m› yap›yor. Türkiye’nin süpersonik
bir hedef uça¤› ihtiyac› ile ilgili aç›k kaynaklarda yay›nlanm›ﬂ herhangi bir bilgi ise
yer alm›yor.

ANAL‹Z

ngiltere Savunma Bakanl›¤›, 20 A¤ustos’ta, Tip 26
Küresel Muharebe Gemisi
(Type 26 Global Combat Ship /
T26 GCS)’nin güncel iki adet
çizimini yay›nlad› ve geminin
temel özelliklerinin belirlenme çal›ﬂmalar›n›n tamamland›¤›n› duyurdu. Böylece,
2010 y›l›ndan bu yana sürdürülen çal›ﬂmalar, geminin
özelliklerinin ve ayr›nt›lar›n›n
belirlenece¤i safhaya geçmiﬂ
oldu. Proje modeline göre; tamamlanan ve yeni geçilen
safha, T26 GCS ile ilgili yap›lan de¤erlendirme çal›ﬂmalar›n›n alt aﬂamalar› olarak
gerçekleﬂtiriliyor. Di¤er bir

Yeni Nesil ‹
‹ngiliz Donanmas›
ﬁekilleniyor
Geçti¤imiz aylarda yeni uçak gemileri ile ilgili nihai karar›n›
veren ‹ngiltere, yeni nesil f›rkateynlerinin temel özelliklerini
de belirleyerek, 2020’li y›llar›n donanmas›n› ﬂekillendirme
konusunda önemli bir ad›m daha att›.
K. Burak Codur / b.codur@savunmahaber.com
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T26 GCS’nin önceki sürümünün çizimi (üstte) ve A¤ustos ay›nda yay›nlanan son sürümünün çizimi (altta). Yeni çizimde “X” gövde ﬂeklinin
çok daha belirgin ve kesintisiz ﬂekilde uyguland›¤› görülüyor.
©
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nilenmeyi bekliyor. T26 GCS
ﬂekillenirken, pençelerini
oluﬂturacak silahlar›n geliﬂtirilmesi de devam ediyor.
Bunlar›n baﬂ›nda, Sea Wolf
nokta hava savunma sisteminin yerini alacak olan
MBDA Sea Ceptor yer al›yor.
Ocak ay›nda Sea Ceptor’u yeni nesil hava savunma sistemi olarak seçti¤ini aç›klayan
‹ngiltere Savunma Bakanl›¤›,
MBDA ile füzenin gösterim
aﬂamas›na yönelik 483 milyon sterlin de¤erinde bir sözleﬂme imzalam›ﬂt›. T26
GCS’nin bir di¤er ‹ngiliz

menﬂeli silah›, baﬂ taraf›nda
konuﬂland›r›lacak 113 mm
top olacak. Gemide kullan›lacak torpidolar da muhtemelen BAE Systems tasar›m›
olacak.
Sat›htan sat›ha güdümlü
mermi konusunda geçmiﬂte
ABD ve Frans›z sistemlerini
kullanan ‹ngiltere, Harpoon
ya da onun yerini alacak sistem ile devam edebilir. ‹ngiltere Savunma Bakanl›¤›n›n yay›nlad›¤› çizimlere göre; yak›n hava savunma için
ise Phalanx sistemi tercih
edilecek.
©
Crown Copyright MOD 2012

deyiﬂle, geminin tasar›m aﬂamas›na henüz baﬂlanmad›.
Yeni yay›nlanan çizim ile ayn›
aç›ya sahip eski çizim karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, güncel tasar›mda; radar izini azaltmak
için kullan›lan “X” gövde ﬂeklinin çok daha belirgin ve kesintisiz ﬂekilde uyguland›¤›,
köprü üstünün biraz daha
yükseltildi¤i, geminin ön taraf›na, orta kalibre topun hemen arkas›na, Phalanx’› and›ran bir namlulu yak›n hava
savunma topu eklendi¤i ve
geminin ana dire¤inin güncellendi¤i göze çarp›yor. Dire¤in yüksekli¤i de artm›ﬂ gibi
gözüküyor; fakat çizimlerin
ölçe¤i ile ilgili bilgi bulunmamas› nedeni ile tam bir karﬂ›laﬂt›rma yapmak bu aﬂamada
mümkün de¤il. Güncel çizimler aras›nda, geminin gövdesinin arkas›n› gösteren bir çizim yer alm›yor. Bu nedenle
bu alanla ilgili ﬂu anda bir
karﬂ›laﬂt›rma yap›lmas› da
mümkün de¤il. Yine de mevcut çizimlerde, geminin
X formunun d›ﬂ›na ç›kan bir
ç›k›nt›n›n, helikopter pistinden hemen önce yer ald›¤›
dikkatlerden kaçm›yor.
‹ngiltere Savunma Bakanl›¤›n›n güncel tasar›m ile ilgili verdi¤i resmi bilgiler ise
geminin
deplasman›n›n
5400 ton, boyunun 148 m oldu¤u; dikine f›rlatma silolar›ndan de¤iﬂik füzeleri ateﬂleyebilece¤i; orta kalibre (resmi
aç›klamada yer almasa da ‹ngiliz donanmas› orta kalibre
olarak 113 mm top kullan›yor)
bir topa sahip olaca¤›; helikopter hangarlar›nda EH101
Merlin ya da AW159 Wildcat
helikopterlerinin taﬂ›nabilece¤i ve gemide, insans›z hava,
su üstü ve su alt› araçlar›n›n
kullan›lmas›na imkân tan›yan, esnek alanlar›n bulunaca¤› ﬂeklinde oldu.

T26 GCS’nin
Pençeleri de Bileniyor
‹ngiltere, sadece gemilerini
yenileme ihtiyac› ile karﬂ›
karﬂ›ya de¤il. Ayn› zamanda,
bu gemilerin silahlar› da yewww.savunmahaber.com

AgustaWestland

AW159 Wildcat, T26 GCS üzerinde de görev yapacak.

T26 GCS, Sea Ceptor nokta hava savunma füzesini ve özel lançerini kullanacak.

T26 GCS’de özel olarak vurgulanan insans›z araçlar konusunda ise ‹ngiltere cephesinden karmaﬂ›k mesajlar
geliyor. ‹nsans›z hava arac›
(‹HA) konusunda önemli çal›ﬂmalara imza atan ‹ngiltere,
her ne kadar muharip birimlerinde ABD (MQ-9B Reaper)
ve ‹srail (Hermes 450 ve onu
temel alan Watchkeeper) tasar›m› insans›z hava araçlar›
kullansa da Mantis ve Taranis
‹HA prototipleri ile gözetleme ve taarruz görevlerine
yönelik ‹HA tasarlayabilece¤ini gösterdi. Kara, su üstü
ve su alt› uygulamalara yönelik insans›z araçlar konusunda ise ‹ngiltere kaynakl›
haberlere rastlamak pek
mümkün olmuyor. Kuﬂkusuz, bas›na yans›mayan çal›ﬂmalar yürütülüyor olabilir;
fakat ‹ngiltere’nin savunma
sanayisi ile ilgili geliﬂmeleri
kamuoyu ile paylaﬂma konusundaki hassas yaklaﬂ›m›
göz önüne al›nd›¤›nda, bu
alanlarda ﬂu anda kayda de¤er çal›ﬂmalar yap›lmad›¤›
da iddia edilebilir. Bir di¤er
ihtimal de T26 GCS ile kullan›lacak insans›z araçlarla ilgili çal›ﬂmalar›n, geminin tasar›m safhas› ile baﬂlamas›
olabilir.
Yay›nlanan güncel çizimlerde, geminin arka gövdesini
gösteren bir aç› olmamas›,
özellikle insans›z su üstü ve
su alt› araçlar›n›n nas›l suya
indirilip, sudan geri al›naca¤›
konusunu belirsiz b›rak›yor.
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Her ne kadar bu konuda ça¤daﬂ gemi tasar›mlar›nda ve
T26 GCS’nin bir önceki çizimlerinde uygulanan yayg›n çözüm, geminin k›ç taraf›nda,
helikopter pistinin alt›nda, kapakl› bir bölmeden indirme ve
gemiye alma operasyonlar›n›n yerine getirilmesi olsa da
bu çözümün sak›ncalar› oldu¤u da dile getiriliyor. ‹ngiliz
BMT Defence Services firmas›, RINA Warship 2010 etkinli¤inde yay›nlad›¤› bir bildiride,
insans›z araçlar›n geminin
yan taraf›ndan, tahliye botlar›
gibi suya indirilmesi ve sudan
al›nmas›n›n, yüksek deniz
ﬂartlar›nda daha kolay operasyon yap›lmas›na imkân
sa¤layaca¤›n› belirtmiﬂti.

ileride entegre edilmesine
imkan verecek ﬂekilde tasarlad›klar›n› (“fitted for but
not with”), bu süreçte, daha
sonra entegre edilemeyecek
yetenekleri belirleyerek, geminin temel tasar›m›n› bu
yetenekleri içerecek ﬂekilde
gerçekleﬂtirdiklerini anlatm›ﬂt›. Daha sonra entegre
edilemeyecek yeteneklere
örnek olarak da geminin
akustik olarak sessiz olmas›
yetene¤ini vermiﬂti.
Muharebe gereksinimlerinin
d›ﬂ›na da ç›karak, ça¤daﬂ anlamda çok yönlülü¤e vurgu

yapma iddias›nda olan
T26 GCS’nin, temel tasar›m›n›n ötesinde yetenekler bar›nd›raca¤› öngörülüyor. T›pk›
ABD’nin LCS (Littoral Combat Ship / K›y› Sular› Muharebe Gemisi) s›n›f› gemilerinde
oldu¤u gibi, T26 GCS için de
geminin temel tasar›m› kadar, daha sonra eklenecek
görev modülleri de geminin
etkinli¤i konusunda belirleyici olacak gibi gözüküyor. T26
GCS’nin de LCS gibi görev
modülleri konusunda sorunlar yaﬂay›p yaﬂamayaca¤›n›
ise zaman gösterecek.

Yeni çizimler geminin arka taraf›n›n görüntüsünü içermiyor.
Bu çizimde, geminin bir önceki sürümünün
arka gövdesi görülüyor.

Çok rollü olarak tan›mlanan
T26 GCS, muharebe görevlerinin yan› s›ra korsanl›kla
mücadele, afetler ve di¤er
insani yard›m görevlerinde
de kullan›labilecek. Birbiri ile
farkl› özellikleri gerektiren
bu görevlerin hepsini etkili ve
maliyet etkin bir ﬂekilde yerine getirebilecek bir tasar›m›n ortaya ç›kmas›, T26
GCS’yi çeﬂitli ülkeler taraf›ndan tercih edilecek bir tasar›m haline de getirebilir.
MSI Dergisi - Eylül 2012
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Çok Rollü Tan›m›
Yenileniyor
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Asl›nda, T26 GCS’nin ‹ngiltere taraf›ndan f›rkateyn olarak de¤il, su süstü muharebe gemisi olarak s›n›fland›r›lmas› da bu noktada irdelenmesi gereken bir ayr›nt›
olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.
Defense Technology International dergisinin Nisan
say›s›nda yer alan söyleﬂisinde, ‹ngiltere 1. Deniz Lordu Oramiral Sir Mark Stanhope, bu konu ile ilgili de¤erlendirmelerini iletmiﬂti.
Oramiral Stanhope, T26
GCS’yi, üzerinde bar›nd›rmasa da pek çok yetene¤in

www.milscint.com
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Öztiryakiler, Yeni Konteyner
Tipi Sahra Mutfa¤› ile
Askeri Birliklerin Hizmetinde
Yar›m yüzy›l› aﬂk›n süredir mutfak
sektöründe yer alan ve 1980’li y›llarda
endüstriyel gruptaki üretimine
baﬂlayan Öztiryakiler’in, ürün ailesinin
en son üyesi konteyner tipi
sahra mutfa¤› kamp ortam›nda
askerlerin olmazsa olmaz
teçhizatlar› aras›na girmeye aday.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
nemli ihracat baﬂar›lar›
kazanm›ﬂ olan sahra
mutfa¤› ürününün ard›ndan geliﬂtirdi¤i konteyner
tipi sahra mutfa¤› ile Öztiryakiler; askere arazide s›cak
yemek haz›rlayacak aﬂç›lara,
kapal› bir ortamda, çevre koﬂullar›ndan etkilenmeden,
hijyenik ﬂartlarda yemek pi-

Ö

ﬂirme imkan› sa¤l›yor. Standart ISO 20’’ konteyner ölçülerinde tasarlanan mutfak,
kamyon, tren, gemi, helikopter ve nakliye uça¤› gibi araçlarla kolayl›kla nakledilebiliyor; görev sahas›nda dakikalar içinde kurulumu gerçekleﬂtirilebiliyor ve bünyesinde
bar›nd›rd›¤› dizel jeneratör

ve yine dizel yak›tla çal›ﬂan
piﬂirme üniteleri sayesinde,
askeri lojistik zincirlerine
yük getirmeden kolayca iﬂletilebiliyor. Konteyner tipi
sahra mutfa¤›, tüm bu özelliklerinin yan›nda özgür yap›s›yla her koﬂulda hizmet verebilen bir yetene¤i kullan›c›lar›na sunuyor.

Buzdolaplar›, haz›rl›k bölümü
ve piﬂirme ekipmanlar› ile donat›lm›ﬂ ve taﬂ›nma iﬂlemi
sonras› karﬂ›l›kl› iki taraf›n d›ﬂar›ya do¤ru geniﬂlemesiyle
kullan›m alan› 30 metrekareye ulaﬂan konteyner mutfa¤›n
içindeki her bir piﬂirme ünitesi, ba¤›ms›z olarak çal›ﬂabiliyor. 2 saat içinde, 500 ila 1000
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düzenlenecek AAD Expo 2012
fuar›nda ve Ekim ay›nda
ABD’nin baﬂkenti Washington’da düzenlenecek olan
AUSA Annual Meeting &
Exposition 2012 fuar›nda da
ziyaretçilere tan›t›lacak.
Tüm Foto¤raflar:

©
Öztiryakiler

kiﬂiye, 3 çeﬂit yeme¤i hijyenik
bir ortamda haz›rlayabilecek
donan›ma sahip olan mutfak,
askeri standartlarda kamuflaj desenli olarak da boyanabiliyor.
Bünyesindeki yüksek performansl› iklimlendirme ve
enerji elemanlar› ile poliüretan izolasyonlu paslanmaz
çelik duvar panelleri sayesinde, -35oC ile +55oC s›cakl›klar aras›nda sorunsuz kullan›labilen konteyner mutfak
ünitesinin iç tasar›mlar›,
farkl› ihtiyaçlara göre de¤iﬂtirilebiliyor. Piﬂirme ekipmanlar› da seçime ba¤l› olarak de¤iﬂebilen mutfak,
elektrikli veya dizel ekipmanlar kullanabiliyor. Özellikle dizel piﬂirme ekipmanlar› ile tasarlanan konteyner
mutfak üniteleri, çok düﬂük

elektrik enerjisi gereksinimi
ile çal›ﬂabiliyor.
Konteyner mutfak üniteleri,
özellikle silahl› kuvvetler,
afet koordinasyon merkezleri, sivil savunma kuruluﬂlar›,
hay›r kuruluﬂlar› ve inﬂaat
ﬂirketlerinin yiyecek hizmeti
ihtiyaçlar›n›n güvenilir, hijyenik ve kolay karﬂ›lanabildi¤i
kal›c› çözümler olarak öne
ç›k›yor. Türkiye’de ilk ve tek
olan, yurt d›ﬂ›nda birçok ülkenin silahl› kuvvetleri için
üretilen Ozti markal› bu
ürünlerin benzerlerini üretebilen, dünyada az say›da firma bulunuyor.
Geçti¤imiz Haziran ay›nda Paris’te düzenlenen Eurosatory
2012 fuar›nda da sergilenen
ve oldukça yo¤un ilgi gören
konteyner mutfak ünitesi,
Eylül ay›nda Güney Afrika’da

105 Ülkeye ‹hracat
Sektöründe Avrupa’n›n en
büyük imalatç›lar› aras›nda
yer alan Öztiryakiler, bugün
ürünlerini dünyan›n 105 ülkesine ihraç ediyor. Türkiye
ve Rusya’da bulunan, toplam
125 bin metrekarelik kapal›
üretim tesislerinde, 1200 çal›ﬂan›yla
üretim
yapan
Öztiryakiler’in lojistik, hizmet
kalitesi, sat›ﬂ ve proje deste¤i için Romanya, Almanya,
Kazakistan ve Rusya’da ürün
sergi alanlar›, proje ofisleri,
sat›ﬂ ofisleri ve depolar› bulunuyor. Toplam 7 adet üretici ﬂirketi ile A’dan Z’ye mutfak iﬂine yo¤unlaﬂan firman›n yurt çap›nda 4 bölge müdürlü¤ü, 50 bayisi, Merkez
Sat›ﬂ Sonras› Hizmet Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Türkiye’de 65,
yurt d›ﬂ›nda ise geniﬂ sat›ﬂ ve
servis a¤› bulunuyor.
Öztiryakiler, ürünlerini dünyan›n beﬂ k›tas›nda, OZT‹
“Türk Mal›” ad› ve markas›
ile sat›ﬂa sunuyor. Yurt d›ﬂ›nda da tamamlad›¤› anahtar teslim projeler ile dünya
pazar›nda örnek gösterilen

ve geliﬂtirdi¤i askeri seyyar
sahra ürünleri ile ABD, Irak,
Rusya, Suudi Arabistan, ‹talya, Azerbaycan, Malezya,
Tayland ve Moritanya ordular›n›n tedarikçisi konumunda olan firman›n baﬂl›ca
ürün gruplar› ﬂöyle s›ralanabilir:
Endüstriyel Mutfak Ürünleri
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Gazl› ve elektrikli piﬂirme
cihazlar›
So¤uk üniteler
Bulaﬂ›khane ekipmanlar›
Mikserler, hamur yo¤urma
makineleri ve g›da haz›rlama
makineleri
Döner makineleri
Evyeli ürünler ve
çal›ﬂma tezgâhlar›
Pastane ekipmanlar›
Konveksiyonlu f›r›nlar
Servis ve teﬂhir üniteleri
Bar ekipmanlar›
Porselen ve sofra tak›mlar›
Hastane ekipmanlar› ve
medikal ekipmanlar
Banket masa ve sandalyeleri
Gemi mutfaklar›

Seyyar Sahra Üniteleri
I Sahra mutfaklar›
I Konteyner tipi mutfaklar
I Sahra su ar›tma sistemleri
I Sahra f›r›nlar›
I Seyyar sahra duﬂ-tuvalet ünitesi
I Konteyner tipi so¤uk odalar
I Seyyar çamaﬂ›rhaneler

TSK HABER

YAﬁ 2012 Kararlar›
ﬁûra üyeleri ve Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n
An›tkabir ziyareti ile baﬂlayan Yüksek Askeri ﬁûra (YAﬁ)
toplant›s›, 1-3 A¤ustos tarihleri aras›nda icra edildi.

Y

uzat›lacaklar›n durumlar›n›n
görüﬂülerek karara ba¤land›¤› toplant›da, 30 A¤ustos’tan
itibaren geçerli olmak üzere;
29 general ve amiral bir üst
rütbeye, 47 albay ise general
ve amiralli¤e yükseltildi ve 33
general ve amiralin görev süreleri ise bir y›l uzat›ld›.
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n
‹nternet sitesinde yap›lan
aç›klamada, bu y›l rütbe bekleme süresini dolduran 55 ge-

©

Aﬁ’›n, 3 A¤ustos’ta tamamlanan ola¤an toplant›s›nda al›nan kararlar, ayn› gün Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül’e sunuldu ve
05.08.2012 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girdi.
Türk Silahl› Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler ile general ve amirallerden görev süresi bir y›l

T.C. Cumhurbaﬂkanl›¤›

Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

neral ve amiralin kadrosuzluk
nedeniyle 30 A¤ustos’tan itibaren, 1 amiralin ise yaﬂ haddini

doldurdu¤u için 1 Eylül’den
itibaren emekli olacaklar› da
duyuruldu.

ORGENERAL ATAMALARI
KARA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I
SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

BULUNDU⁄U GÖREV YER‹

ATANDI⁄I GÖREV YER‹

1

ORGENERAL

HÜSEY‹N NUSRET TAﬁDELER

KARA KUVVETLER‹ E⁄‹T‹M VE DOKTR‹N KOMUTANI / ANKARA

YÜKSEK ASKERÎ ﬁÛRA ÜYES‹ / ANKARA

2

ORGENERAL

SERVET YÖRÜK

2'NC‹ ORDU KOMUTANI / MALATYA

KARA KUVVETLER‹ E⁄‹T‹M VE DOKTR‹N KOMUTANI / ANKARA

3

KORGENERAL

GAL‹P MEND‹

8'‹NC‹ KOLORDU KOMUTANI / ELAZI⁄

2'NC‹ ORDU KOMUTANI / MALATYA

GÖREV SÜRES‹ 1 YIL UZATILAN GENERAL VE AM‹RALLER
KARA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

TÜMGENERALLER

KORGENERALLER

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

1

TÜMGENERAL

AT‹LLA ÖZLER

1

KORGENERAL

RA‹F AKBAﬁ

2

TÜMGENERAL

AT‹LLA GÜLAN

TÜMGENERALLER

TU⁄GENERALLER

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

1

TÜMGENERAL

YÜKSEL ÖZTEK‹N

1

TU⁄GENERAL

HAﬁMET C‹HANG‹R KADAKAL

2

TU⁄GENERAL

MUSTAFA AVCI

2

TÜMGENERAL

YAﬁAR BAL

3

TÜMGENERAL

MEHMET DAYSAL

TÜMGENERAL

ÖMER PAÇ

JANDARMA GENEL KOMUTANLI⁄I

5

TÜMGENERAL

VEYS‹ SUNAL

KORGENERALLER
SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

1

KORGENERAL

OSMAN EKER

1

TU⁄GENERAL

LEVENT GÖZKAYA

TÜMGENERALLER

2

TU⁄GENERAL

ERSUN ALTUNSOY

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

3

TU⁄GENERAL

ÖMER FARUK KÜÇÜK

1

TÜMGENERAL

MEHMET ÇÖRTEN

4

TU⁄GENERAL

AL‹ RIZA KU⁄U

TU⁄GENERALLER

5

TU⁄GENERAL

FERHAT ÖZGEN

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

6

TU⁄GENERAL

ORHAN ÇINAR

1

TU⁄GENERAL

ÜM‹T YILMAZ

7

TU⁄GENERAL

MUH‹TT‹N YEN‹KEÇEC‹

2

TU⁄GENERAL

ÜNAL KARAOSMANO⁄LU

8

TU⁄GENERAL

GÜRSEL ÖZTÜRK

3

TU⁄GENERAL

ZEK‹ ES

9

TU⁄GENERAL

CENG‹Z DEM‹RC‹

10

TU⁄GENERAL

VEL‹ YILDIRIM

11

TU⁄GENERAL

‹SMA‹L GÜMÜﬁTEK‹N

12

TU⁄GENERAL

MÜJDAT UZUN

TU⁄GENERALLER
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DEN‹Z KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I
TÜMAM‹RALLER
SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

1

TÜMAM‹RAL

SERDAR DÜLGER

TU⁄AM‹RALLER
SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

1

TU⁄AM‹RAL

MUSTAFA EKMEL ÖZDENG‹L

HAVA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I
KORGENERALLER
SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

1

KORGENERAL

AB‹D‹N ÜNAL
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GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEM‹S‹ KOMUTANLI⁄I
TU⁄GENERALLER
SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

1

TU⁄GENERAL

MUSTAFA BAﬁBOZKURT

2

TU⁄GENERAL

D‹LAVER ERﬁANLI

TU⁄AM‹RALLER
SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

1

TU⁄AM‹RAL

MEHMET AL‹ ÖZGÜVEN

B‹R ÜST RÜTBEYE YÜKSELT‹LEN GENERAL - AM‹RAL ve ALBAYLAR
KARA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I
ORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN KORGENERALLER
RÜTBES‹

ADI SOYADI

1

KORGENERAL

GAL‹P MEND‹

KORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMGENERALLER

TÜMAM‹RALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TU⁄AM‹RALLER

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

1

TÜMGENERAL

MET‹N ‹Y‹D‹L

1

TU⁄AM‹RAL

ADNAN ÖZBAL

TU⁄AM‹RAL

ERCÜMENT TATLIO⁄LU

2

TÜMGENERAL

ERDAL ÖZTÜRK

2

3

TÜMGENERAL

ALPASLAN ERDO⁄AN

TU⁄AM‹RALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

4

TÜMGENERAL

FER‹T GÜLER

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

5

TÜMGENERAL

MUSA AVSEVER

1

DEN‹Z KURMAY ALBAY

O⁄UZ KARAMAN

TÜMGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TU⁄GENERALLER

2

DEN‹Z KURMAY ALBAY

C‹HAT YAYCI

1

TU⁄GENERAL

‹ZZET ÇET‹NGÖZ

3

DEN‹Z KURMAY ALBAY

ERCAN ‹NCEO⁄LU

2

TU⁄GENERAL

HAMZA KOÇY‹⁄‹T

4

DEN‹Z KURMAY ALBAY

‹RFAN ARABACI

3

TU⁄GENERAL

BAK‹ KAVUN

5

DEN‹Z KURMAY ALBAY

NEJAT AT‹LLA DEM‹RHAN

4

TU⁄GENERAL

ETHEM BÜYÜKIﬁIK

6

DEN‹Z KURMAY ALBAY

TAYYAR ERTEM

5

TU⁄GENERAL

OSMAN ERBAﬁ

7

DEN‹Z KURMAY ALBAY

ÖMER BAYRAM ÇET‹N

6

TU⁄GENERAL

SADIK P‹YADE

8

DEN‹Z ‹KMAL KURMAY ALBAY

HASAN KULAÇ

7

TU⁄GENERAL

OSMAN ÜNLÜ

8

TU⁄GENERAL

HAL‹T GÜNBATAR

HAVA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

9

TU⁄GENERAL

SAL‹H SEV‹L

KORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMGENERALLER

10

TU⁄GENERAL

BURHANETT‹N AKTI

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

11

TU⁄GENERAL

TAC‹ KURUL

1

TÜMGENERAL

MEHMET ﬁANVER

12

TU⁄GENERAL

AL‹ S‹VR‹

2

TÜMGENERAL

HASAN KÜÇÜKAKYÜZ

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

TÜMGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TU⁄GENERALLER

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

1

P‹YADE KURMAY ALBAY

ﬁENER TOPUÇ

1

TU⁄GENERAL

KUB‹LAY SELÇUK

2

HAVA SAVUNMA KURMAY ALBAY

KEMAL CUﬁTAN

2

TU⁄GENERAL

MEHMET ÖZLÜ

3

KARA P‹LOT KURMAY ALBAY

MURAT YETG‹N

3

TU⁄GENERAL

CEVAT YAZGILI

4

TOPÇU KURMAY ALBAY

‹RFAN ÖZSERT

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

5

P‹YADE KURMAY ALBAY

HAL‹L TAMER GED‹K

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

6

TOPÇU KURMAY ALBAY

AYDO⁄AN AYDIN

1

HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY

HAKAN EVR‹M

7

TOPÇU KURMAY ALBAY

YILMAZ YILDIRIM

2

HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY

MEHMET AR‹F PAZARLIO⁄LU

8

TOPÇU KURMAY ALBAY

AT‹LLA GÖKESAO⁄LU

3

HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY

AYDEM‹R TAﬁCI

9

‹ST‹HKAM KURMAY ALBAY

MUSTAFA YAﬁAR

4

HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY

EM‹N AYIK

10

TOPÇU KURMAY ALBAY

‹LHAN KIRTIL

5

HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY

HÜSEY‹N FAZLA

11

TANK KURMAY ALBAY

N‹HAYET ÜNLÜ

6

HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY

RECEP SAM‹ ÖZATAK

12

TOPÇU KURMAY ALBAY

MEHMET BÜKER

7

HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY

BEK‹R ERCAN VAN

13

TOPÇU KURMAY ALBAY

YAVUZ EKREM ARSLAN

8

HAVA P‹YADE KURMAY ALBAY

CELAL BAﬁO⁄LU

14

P‹YADE KURMAY ALBAY

LÜTFÜ ‹HSAN YANIKO⁄LU

9

HAVA ‹KMAL KURMAY ALBAY

REHA UFUK ER

15

TOPÇU KURMAY ALBAY

ERHAN S‹PAH‹O⁄LU

16

‹ST‹HBARAT KURMAY ALBAY

MUSTAFA KURUTMAZ

JANDARMA GENEL KOMUTANLI⁄I
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17

TOPÇU KURMAY ALBAY

YÜKSEL DURAK

KORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMGENERALLER

18

P‹YADE KURMAY ALBAY

MUSTAFA YILMAZ

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

19

TOPÇU KURMAY ALBAY

VAHAP ÖZO⁄LU

1

TÜMGENERAL

MUSTAFA KEMAL ALATAﬁ

20

TOPÇU KURMAY ALBAY

MET‹N TOKEL

TÜMGENERALL‹⁄E YÜKELT‹LEN TU⁄GENERALLER

21

TOPÇU KURMAY ALBAY

ERTU⁄RULGAZ‹ ÖZKÜRKÇÜ

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

22

P‹YADE ALBAY

‹HSAN BAﬁBOZKURT

1

TU⁄GENERAL

‹BRAH‹M AYDIN

23

BAKIM ALBAY

SITKI VARLI

2

TU⁄GENERAL

MURAT KIRKKAYA

24

MÜHEND‹S ALBAY

ERDAL TORUN

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

25

MAL‹YE ALBAY

ADNAN BASKI

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

1

JANDARMA KURMAY ALBAY

MEHMET TURAL

DEN‹Z KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

2

JANDARMA KURMAY ALBAY

AYTEK‹N ﬁAH‹N

KORAM‹RALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMAM‹RALLER

3

JANDARMA KURMAY ALBAY

HAMZA CELEPO⁄LU

SIRA

RÜTBES‹

ADI SOYADI

4

JANDARMA ALBAY

HAL‹S ZAFER KOÇ

1

TÜMAM‹RAL

AT‹LLA KEZEK

5

JANDARMA MAL‹YE ALBAY

CELAL ﬁAH‹N

www.savunmahaber.com
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JLTV, Yoluna
3 Adayla Devam Edecek

ABD Kara Kuvvetleri
ve Deniz Piyadelerinin tekerlekli taktik araç
envanterinde yer alan Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçl› Tekerlekli Araç
(High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle / HMMWV) filosunun yerini almak
üzere tasarlanan, Müﬂterek Hafif Taktik Araç (Joint Light Tactical Vehicle / JLTV)
projesinin mühendislik ve üretim geliﬂtirme (engineering and manufacturing
development / EMD) safhas› için seçilen 3 tasar›m, A¤ustos ay›nda aç›kland›.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
rojenin yeni safhas›n›n
çal›ﬂmalar›na yönelik
olarak; AM General,
Patlama Etkisine Dayan›kl›
Arazi Arac› (Blast Resistant
Vehicle - Off road / BRV-O)
tasar›m› için 63,8 milyon dolar; Lockheed Martin, BAE
Systems ortakl›¤› ile geliﬂtirdi¤i arac› için yaklaﬂ›k 65
milyon dolar; Oshkosh ile
ise Tüm Arazi Koﬂullar›na
Uygun Hafif Muharebe Arac›
(Light Combat Tactical
All-Terrain Vehicle / L-ATV)
tasar›m› için yaklaﬂ›k 55,8
milyon dolar de¤erinde sözleﬂme imzalad›. Sabit bütçeli olan sözleﬂmeler uyar›nca, her 3 ekip de 22’ﬂer araç
teslim edecek.
HMMWV araçlar›n›n da tasar›mc›s› olan AM General,

P
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BRV-O çözümünün EMD safhas› için seçimi hakk›nda, 22
A¤ustos’ta yay›nlad›¤› bas›n
aç›klamas›nda, BRV-O’nun
10 y›l› aﬂk›n Ar-Ge çal›ﬂmalar›n›n ve 300.000 mili bulan
operasyonel test faaliyetlerinin ürünü olarak ortaya
ç›kt›¤›n› vurgulad›. Yüksek
koruma sa¤lamas› için yolcular›n oturdu¤u bölümü bir
kapsül ﬂeklinde tasarlanan
BRV-O’ya, z›rh da eklenebiliyor. Arac›n di¤er önemli
özellikleri aras›nda; AM General taraf›ndan tasarlanan
hafif, düﬂük yak›t tüketimine
sahip, yüksek performansl›
motor ve transmisyon, kendi
kendini ayarlayan süspansiyon ve aç›k mimariye sahip
bir C4ISR altyap›s› da yer
al›yor.

JLTV ekibini 2005 y›l›nda kuran ve ekibinde BAE Systems,
Allison Transmission, Cummins
Engine, L3 Combat Propulsion
Systems, Meritor Defense,
Robert Bosch LLC ve Vehma
International firmalar› bulunan Lockheed Martin ise 23
A¤ustos’ta yapt›¤› aç›klamada, 27 ay sürecek EMD safhas›nda 22 adet araç üretece¤ini, daha önce aktif üretim hatt›nda 2 araç üretti¤ini
ve 12. ile 14. aylar aras›nda
yapaca¤› teslimatlara haz›r
oldu¤unu belirtti. Firma, bir
önceki safha olan teknoloji
gösterimi s›ras›nda, tasar›m›n› büyük ölçüde hafifletti¤ini ve araçlar›n›n helikopterle taﬂ›ma testlerinden
geçti¤ini de ekledi. 160.000
milden fazla test gerçekleﬂ-

tiren Lockheed Martin ve
ekibi, araçlar›n›, iki kiﬂilik
bir kabine ve aç›k arka bölüme sahip, çekici olarak da
görev yapabilen genel maksat taﬂ›ma sürümü ve 4 kiﬂilik kabine sahip genel maksat sürümü olmak üzere
2 ayr› konfigürasyonda haz›rl›yor.
JLTV ile ilgili çal›ﬂmalar›na
2006
y›l›nda
baﬂlayan
Oshkosh ise imzalad›¤› sözleﬂme ile ilgili 23 A¤ustos’ta
yapt›¤› aç›klamada, arac›
geliﬂtirirken genel bir ürün
geliﬂtirme stratejisi izledi¤ini ve yaﬂanan teknolojik geliﬂmeleri sürekli tasar›m›na
ekleyerek, geçen süreye
ra¤men, son teknolojiyi bar›nd›ran bir çözüm oluﬂturdu¤unu vurgulad›.
www.milscint.com

© AM General LLC

ﬂ›na ç›k›lacak kadar a¤›rlaﬂan araçlar, ABD’li yetkililerin gelecek planlar› aras›nda yer alm›yor.
Çal›ﬂmalar› 2008 y›l›nda
baﬂlayan JLTV projesinin ilk
aﬂamas›nda
Lockheed
Martin, General Tactical
Vehicles (General Dynamics
ve AM General ortakl›¤›) ve
BAE Systems - Navistar ortakl›¤› yer alm›ﬂt›. Di¤er
projelerden farkl› olarak,
JLTV’de, EMD safhas›, ilk
safhada yer almayan firma-

lara da aç›ld› ve ortaya, yukar›da ayr›nt›lar›n› verdi¤imiz tablo ç›kt›. Gereksinimlerinin mevcut teknolojiyi
zorlad›¤› ve proje sonucunda ortaya ç›kacak birim
araç maliyetini yükseltti¤i
eleﬂtirileri yap›lan JLTV
projesi, geçmiﬂte, özellikle
bütçe k›s›tlar›n›n gündeme
gelmesi nedeniyle iptal
edilme tehlikesi ile karﬂ›
karﬂ›ya da kalm›ﬂt›. Mevcut
durumda, araçlar›n birim
maliyetleri, 230.000 ile

270.000 dolar aras›nda s›n›rland›r›lm›ﬂ
durumda.
ABD Kara Kuvvetlerinin
yaklaﬂ›k 50.000, Deniz Piyadelerinin ise yaklaﬂ›k 5000
araç için ihtiyaç belirledi¤i
proje, muhtemelen önümüzdeki dönemin en önemli taktik araç al›m› olacak.
Gelece¤i hala kesin olmasa
da kaderi ve sonucu her ne
olursa olsun, JLTV, ABD’nin
tekerlekli taktik araç sanayisini ﬂekillendirecek gibi
gözüküyor.

© Lockheed Martin

Firma, kendi tasar›m› olan
TAK-4i ba¤›ms›z süspansiyon sisteminin, JLTV gereksinimlerini karﬂ›lamas›nda
kilit bir rol oynad›¤›na da
dikkat çekti. Oshkosh’un,
projede avantajl› bir konumda bulundu¤u de¤erlendiriliyor. Çünkü JLTV’nin,
gereksinimlerinin bir bölümünü ald›¤› M-ATV araçlar›
da Oshkosh taraf›ndan üretiliyor.
Irak ve Afganistan harekâtlar›nda, hareket kabiliyetleri
ve kullan›m esnekli¤i ile askerlerin takdirini toplamas›na ra¤men, baﬂta koruma
seviyesinin düﬂüklü¤ü olmak üzere çeﬂitli eksiklikleri nedeni ile eleﬂtirilen
HMMWV’nin yerine, daha
çok koruma, hareket kabiliyeti ve taﬂ›nabilirlik sa¤layacak bir araç geliﬂtirmenin
hedeflendi¤i JLTV, yak›ndan
izlenen ve sonucu merakla
beklenen projeler aras›nda
yer al›yor.
HMMWV’nin z›rh korumas›
artt›r›lm›ﬂ bir sürümü de
bulunuyor; fakat ek z›rh›n
ilavesi ile neredeyse yürüyen aksam›n limitlerinin d›-
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Haz›rlayan: Dr. K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
©
DARPA

Do¤ay› Taklit Eden
Robotlar ‹çin S›ra
Yer Solucanlar›na Geldi

DARPA, Bilgisayarlar›n
Temel Prensiplerini
Sarsacak
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MIT

BD Savunma Bakanl›¤› ve ba¤l› kuvvetlerin,
her gün çok büyük hacimde istihbarat, gözetleme
ve keﬂif verisini, giderek daha da karmaﬂ›klaﬂan
yöntemlerle iﬂleme gereklili¤i ile karﬂ› karﬂ›ya
kalmas› üzerine harekete geçen DARPA, günümüz
bilgisayarlar›n›n temelini oluﬂturan ikili mant›k ve
CMOS transistörlerin d›ﬂ›na ç›kacak bilgisayarlar›n
peﬂine düﬂtü. ‹lk duyurusu 14 A¤ustos’ta yap›lan,
Unconventional Processing of Signals for Intelligent
Data Exploitation (Ak›ll› Veri ‹ﬂleme ‹çin Sinyallerin
Geleneksel Olmayan Yöntemlerle Ele Al›nmas› /
UPSIDE) projesi kapsam›nda araﬂt›rmac›lar›n
önerilerini bekleyen DARPA, mevcut bilgisayarlar›n
güç verimliliklerinin yeterli olmamas›ndan hareketle
baﬂlatt›¤› projede, azami 51 ayl›k bir sürede,
nano boyutta veri iﬂleme cihazlar›n›n prototiplerini
ortaya ç›kartmay› hedefliyor. DARPA, günümüzde,
iﬂlem gücünü artt›rabilmek için oluﬂturulan
bilgisayar çözümlerinin, muharebe ﬂartlar› için
uygun olmayan güç gereksinimleri gerektirdi¤ini
vurguluyor. DARPA, ayn› zamanda, istihbarat,
gözetleme ve keﬂif verisinin iﬂlenme özelliklerinin,
günümüz bilgisayarlar›n›n ikili mant›¤›na çok uygun
olmad›¤›na da dikkat çekiyor. DARPA’ya göre; ikili
mant›kla çal›ﬂan bilgisayarlar, gerçek zamanl› ve
örneksel (analog) veri sa¤layan ve sa¤lad›¤› veride
gürültü de bulunan alg›lay›c›lar›n ç›kt›lar›n›, gücü
verimli bir ﬂekilde kullanarak iﬂleyemiyor.
Çözüm ise ç›kar›msal bir bilgisayar modeli üzerine
inﬂa edilecek nano boyutlu veri iﬂleme cihazlar›nda
görülüyor. DARPA, ç›kar›msal bilgisayar modelinin
ayr›nt›lar›na girmeyerek, bunu, projeye teklif veren
taraflar›n tercihlerine b›rakt›. UPSIDE projesinde
DARPA’n›n nihai hedefleri ise veri iﬂleme h›z›nda
1000’ler, güç verimlili¤inde ise 10.000’ler
mertebesinde iyileﬂtirme sa¤lamak.
(Kaynak: DARPA)

A

çözüm ise nikel ve
titanyumdan oluﬂan, biçim
bellekli bir alaﬂ›m oldu.
Araﬂt›rmac›lar, robotun
gövdesini, a¤ örgüsündeki
polimeri silindir ﬂekline
getirerek oluﬂturduktan
sonra, geliﬂtirdikleri ve tel
ﬂekline getirdikleri alaﬂ›m›,
yer solucan›n›n gövdesini
dairesel olarak saran kaslar
gibi robotun gövdesine
sard›lar. Gövdenin belli
bölümlerindeki sarg›ya
elektrik ak›m› vererek,
sarg›daki teli ›s›tan ve
böylece kas›lma ve
gevﬂeme hareketlerini
oluﬂturan araﬂt›rmac›lar,
robotu, yer solucan› gibi
ilerletmeyi baﬂard›lar.
Alaﬂ›mdan oluﬂan tel,
robotun gövdesi boyunca

©

›kl›kla do¤adan
esinlenerek robotlar
geliﬂtiren araﬂt›rmac›lar›n
son gözdesi, yer solucanlar›
oldu. Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü
(Massachusetts Institute of
Technology / MIT), Harvard
Üniversitesi ve Seul
Ulusal Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›n›n, DARPA
taraf›ndan da desteklenen
ortak çal›ﬂmas› sonucunda,
yer solucan› gibi hareket
edebilen, zorlu arazi
ﬂartlar›nda ilerleyebilen ve
dar alanlara girebilen bir
robot geliﬂtirildi. MIT,
10 A¤ustos’ta yay›nlad›¤›
bilgi notunda, araﬂt›rma ile
ilgili ayr›nt›lar› iletti.
Yer solucanlar›, hareketlerini,
boylar›nca uzayan kas
grubu ile gövdesini dairesel
olarak saran kas grubu
olmak üzere, iki kas
grubunu birlikte hareket
ettirerek sa¤l›yor. Bilim
insanlar›n›n s›¤amsal
devinim (peristalsis) olarak
adland›rd›klar› bu hareket
s›ras›nda, yer solucanlar›,
kaslar›n› gövdeleri boyunca,
dalgasal bir ﬂekilde kas›p
gevﬂeterek, kendilerini öne
do¤ru taﬂ›yorlar.
Yer solucanlar›n›n nas›l
hareket etti¤i bilim insanlar›
taraf›ndan tamamen
anlaﬂ›lm›ﬂ olsa da bu
hareketleri, benzer gövde
boyutlar›nda taklit etmek,
günümüze kadar mümkün
olmad›. Sa¤lam ve güçlü
olmas› gereken organlar ve
biyolojik yap›lar rahatl›kla
taklit edilebiliyor, hatta
biyolojik ilham
kaynaklar›ndan daha iyileri
ortaya konulabiliyorken,
yer solucanlar›n›n kaslar›
gibi yumuﬂak dokular›n
taklit edilmesi konusunda
araﬂt›rmac›lar zorlan›yordu.
MIT, Harvard Üniversitesi
ve Seul Ulusal Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›n›n bulduklar›

S

döﬂendi¤inde ise robotun
sa¤a ve sola yönelmesini
sa¤l›yor. Denemeler
s›ras›nda, robotlar›n›n çekiç
darbelerine ve üstlerine
bas›lmas›na karﬂ› dayan›kl›
oldu¤u da gösterildi.
Araﬂt›rmac›lar, geliﬂtirdikleri
alaﬂ›m›n nikel ve titanyum
oranlar›na ba¤l› olarak
de¤iﬂik özellikler
gösterdi¤ini; belirli bir
s›cakl›¤›n üzerinde,
esnekli¤ini kaybetmeyerek
her zaman ilk ﬂekline geri
döndü¤ünü; belirli bir
s›cakl›¤›n alt›nda ise
esnekli¤ini yitirerek
getirildi¤i ﬂekilde kalma
e¤ilimi gösterdi¤ini
belirtiyorlar. (Kaynak: MIT)
www.milscint.com

Üç Boyutlu Yaz›c›lar
Kendilerini Göstermeye
Baﬂlad›lar
lasik üretim
teknolojilerinin
uygulad›¤›, bir kütlenin
kesilerek, yontularak
ya da aﬂ›nd›r›larak
üretilecek parçan›n
ortaya ç›kart›lmas›
yönteminin tersine;
parça üretimini, s›f›rdan,
malzeme ekleyerek
gerçekleﬂtiren 3 boyutlu yaz›c›lar, art›k amatör amaçlarla da
savunma sanayisi ile iliﬂkili alanlarda kullan›lmaya baﬂland›.
A¤ustos ay›nda bu konuda yaﬂanan iki geliﬂmeye, ABD
merkezli teknolojisi dergisi Wired, savunma ve ulusal güvenlik
konular›n› iﬂledi¤i “Danger Room” adl› günlü¤ünde de¤indi.
Wired’›n de¤indi¤i ilk geliﬂme, 10 A¤ustos’ta haber yapt›¤›,
3 boyutlu yaz›c› ile AR-15 tüfek parçalar›n›n üretimi oldu.
ABD’de yaﬂayan Michael Guslick adl› amatör silah ustas›,
Have Blue ad›n› verdi¤i günlü¤ünde (http://haveblue.org/),
AR-15 tüfe¤inin iﬂlevsel parçalar›n›, evindeki 3 boyutlu yaz›c›
ile nas›l üretti¤ini anlatt›. Guslick, üretim için kulland›¤› baz›
çizimleri ‹nternet’te, çeﬂitli forumlarda buldu¤unu
günlü¤ünde dile getiriyor. Her ne kadar s›cakl›¤›n ve bas›nc›n
çok artt›¤› bölgelerde, 3 boyutlu yaz›c›lar›n kulland›¤› plastik
ve benzeri malzemelerin dayan›m› tart›ﬂma konusu olsa da
uzmanlar, silah üreticilerinden destek almadan, amatör ruhla
yap›lan bu çal›ﬂman›n kayda de¤er oldu¤unu belirtiyorlar. Hatta
bu konudaki bilgilerin paylaﬂ›lmas›n›n ve 3 boyutlu yaz›c›larla
silah üretiminin yasal olup olmad›¤› da tart›ﬂ›l›yor.
Danger Room günlü¤ünde haber olan ikinci geliﬂme ise kas
ve eklemlerde güçsüzlü¤e yol açarak hareketi k›s›tlayan ve
t›pta artirogripoz ad› verilen rahats›zl›¤› olan 2 yaﬂ›ndaki
Emma Lavalle için, yine 3 boyutlu yaz›c› ile bir d›ﬂ iskelet
üretilmesi ve bunun baﬂar›yla kullan›lmas› oldu. ABD
Philadelphia’da bulunan Nemours/Alfred I. duPont Çocuk
Hastanesi’nin mühendisleri taraf›ndan üretilen d›ﬂ iskelet ile
ilgili bilgiler, 3 boyutlu yaz›c›n›n üreticisi Stratasys taraf›ndan
iletildi. Baﬂta DARPA, Lockheed Martin ve Raytheon olmak
üzere, askerlerin yük taﬂ›ma ve di¤er fiziksel performanslar›n›
artt›rmak için geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan d›ﬂ iskelet konusuna
© Have Blue [dot org]

K

©
Lockheed Martin

Lockheed Martin’in d›ﬂ iskelet çal›ﬂmas›

farkl› bir yaklaﬂ›m getiren bu geliﬂme ile ilgili yap›lan
yorumlardan birisi de “gelecekte her asker kendi d›ﬂ
iskeletini kendisi mi üretecek?” oldu. (Kaynak: Danger Room
ve Have Blue günlükleri)

©

Pilotlar›n Gözleri ‹çin Alt›n Koruma
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American Chemical Society

erek sivil gerekse askeri pilotlar, kötü niyetli kiﬂilerin iniﬂ ve
kalk›ﬂlar s›ras›nda yerden kendilerine lazer ›ﬂ›n› yöneltmeleri
durumu ile az›msanmayacak bir s›kl›kla karﬂ› karﬂ›ya kal›yorlar. ‹sabet
sa¤lanmas› durumunda göze zarar verebilecek bu sald›r›lar› etkisiz hale
getirebilecek, nanoteknolojik bir çözüm ise çok yak›n olabilir. Florida
Merkez Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Jayna Thomas ve Carnegie Mellon
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Rongchao Jin, yapt›klar› araﬂt›rmada, s›ra
s›ra eklenen alt›n atomlar› ile oluﬂan nano öbeklerin (nanocluster), yüksek enerjili lazer ›ﬂ›nlar›n› da¤›tan bir optik
özellik gösterdi¤ini ortaya ç›kartt›lar. Boyut olarak atomlarla nano kristaller aras›nda kalan nano öbekler, atom ve
kristallerden farkl› özellikler sergiliyorlar. Araﬂt›rmac›lar, alt›n ile oluﬂturulan nano kristallerin, lazer ›ﬂ›nlar›n› nano
öbekler gibi da¤›tmad›¤›n› vurguluyorlar. Florida Merkez Üniversitesi taraf›ndan 29 A¤ustos’ta yay›nlanan bas›n
bildirisinde, bundan sonraki ad›m›n, alt›n nano öbeklerini içeren kaplaman›n, pilotlar›n gözlüklerine baﬂar› ile
uygulanmas› oldu¤u belirtildi. (Kaynak: Florida Merkez Üniversitesi)
www.savunmahaber.com
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Lazerin Kuzeni Maser Geliyor

NPL

düﬂük bas›nç sa¤layacak
özel vakum bölmelerine
gereksinim duyulmas› ve
güçlü bir manyetik alana
ihtiyaç duyulmas› olarak
s›ralanabilir. ‹ngiltere’de,
Ulusal Fizik Laboratuvar›
(National Physical
Laboratory /NPL) ve
Imperial College bilim
insanlar› ise oda
ﬂartlar›nda çal›ﬂan ve
manyetik alana ihtiyaç
duymayan, kat› halli bir
Maser geliﬂtirmeyi
baﬂard›lar ve çal›ﬂmalar›
ile ilgili makaleyi, Nature
dergisinin 16 A¤ustos
tarihli say›s›nda yay›nlad›lar.
Kristal olarak p-terphenyl
kullanan bu yeni Maser
tasar›m›, henüz saniyenin
bir bölümünden uzun süre

©

ngilizce “Light
Amplification by
Stimulated Emission
of Radiation” (Radyasyonun
Uyar›lm›ﬂ Yay›n› ile Iﬂ›¤›n
Güçlendirilmesi)’›n
k›saltmas› olan laser ya da
Türkçe’de yerleﬂmiﬂ
kullan›m› ile lazer, ayn›
prensiplerle, ›ﬂ›k yerine
mikro dalga ›ﬂ›n›m›
kullanan bir kuzene sahip:
Maser (Microwave
Amplification by Stimulated
Emission of Radiation /
Radyasyonun Uyar›lm›ﬂ
Yay›n› ile Mikrodalgan›n
Güçlendirilmesi). Maser’in
uygulamaya geçmesi ile
ilgili bugüne kadar yaﬂanan
sorunlar; kullan›lan
kristallerin, ancak çok
düﬂük ›s›larda çal›ﬂmas›,

‹

çal›ﬂam›yor ve k›s›tl› bir bant
geniﬂli¤ine sahip olsa da
geçmiﬂi lazer kadar eski
olan; fakat ola¤an çevre
ﬂartlar›nda çal›ﬂabilir hale
bir türlü getirilemeyen
Maser için büyük bir at›l›m
olarak görülüyor. Bilim
insanlar›, Maser’in t›p
kullan›m›na yönelik
taramalara yüksek
hassasiyet getirece¤ini,
patlay›c› maddeleri uzaktan

Daha ‹yi Pillere Do¤ru
obil cihazlar ve elektrikli arabalar gibi uygulamalar›n
gereksinim duydu¤u; daha çok enerji depolayan, daha
çabuk ﬂarj olan, daha küçük boyutlara sahip pilleri geliﬂtirme
konusunda birçok bilim insan› ve firma çal›ﬂmalar yürütüyor.
Biz de askerlerin yükünü azaltabilecek bu geliﬂmelerle
ilgili haberlere s›kl›kla köﬂemizde yer veriyoruz.
A¤ustos ay›nda da bu alanda iki haber öne ç›kt›.
‹lk haber, ABD’de istihbarat ve haber alma birimlerinin
özel sektörden teknoloji transfer edebilmesi için
1999 y›l› baﬂ›nda kurulan stratejik teknoloji yat›r›m ﬂirketi
In-Q-Tel’den geldi. In-Q-Tel, 16 A¤ustos’ta yapt›¤›
aç›klamada, çinko tabanl› yeniden ﬂarj edilebilir piller
geliﬂtiren Imprint Energy Inc. ﬂirketine yat›r›m yapaca¤›n›
ve teknoloji geliﬂtirme konusunda ﬂirket ile bir sözleﬂme
imzalayaca¤›n› duyurdu. Birim hacimdeki enerji yo¤unlu¤u
konusunda önemli avantajlar› olan çinko tabanl›
bataryalar›n yayg›n olarak kullan›lmas› önündeki
en büyük engel olarak görülen yeniden ﬂarj edilebilirlikle
ilgili k›s›tlar›, Zinc Poly ad›n› verdi¤i teknoloji ile çözme

©

University of California Research
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Rensselaer Polytechnic Institute

M

tespit eden kimyasal
alg›lay›c›lar› iyileﬂtirece¤ini
ve daha iyi radyo teleskoplar›n
önünü açaca¤›n› vurguluyorlar.
‹ngilizce “laser” olarak
yaz›lan terimin Türkçe’de
“lazer” olarak kullan›lmas›
gibi, “maser”in de
yayg›nlaﬂmas› ile
“mazer” olarak kullan›l›p
kullan›lmayaca¤›n› ise
zaman gösterecek. (Kaynak:
NPL ve Imperial College)

iddias›nda olan Imprint Energy, teknolojilerinin
lityum iyon pillere önemli bir alternatif oluﬂturaca¤›n›
öngörüyor. ﬁirketin kurucular›, Kaliforniya Üniversitesinde
gerçekleﬂtirdikleri çal›ﬂmalar s›ras›nda geliﬂtirdikleri
pil teknolojisinin baﬂl›ca özelliklerini; enerji yo¤unlu¤unun
yüksek olmas›, lityum iyon ile karﬂ›laﬂt›r›labilir
bir ömür devrine sahip olmas›, ince ve esnek pillerin
üretimine olanak sa¤lamas›, herhangi bir ﬂekle
getirilebilmesi, dünya üzerinde bolca bulunan
malzemeler kullan›larak üretilebilmesi ve
zehirli maddeler içermemesi olarak s›ral›yor.
‹kinci haber ise ABD’de
bulunan Rensselaer
Polytechnic Institute
(RPI)’dan geldi.
RPI araﬂt›rmac›lar›,
lityum-iyon pillerde bulunan
grafit anotlardan 10 kat
daha h›zl› ﬂarj ve deﬂarj olan bir anot geliﬂtirdiler.
RPI taraf›ndan 20 A¤ustos’ta yay›nlanan bilgi notunda,
bu anodun nas›l geliﬂtirildi¤i ile ilgili bilgiler yer ald›.
Verilen bilgilere göre; araﬂt›rmac›lar, kâ¤›t ﬂeklinde
oluﬂturduklar› grafen oksitte, lazer ve foto¤raf makinesi
flaﬂ› kullanarak çatlak ve delik gibi düzensizlikler
oluﬂturdular. Lazer ve flaﬂ ›ﬂ›¤›, oksijen atomlar›n›n
grafen oksit yap›y› terk etmelerine neden oldu.
Ayr›ca, grafen, 5 kat geniﬂledi ve arada boﬂluklar
oluﬂtu. Araﬂt›rmac›lar, lityum iyonlar›n›n
bu yap›daki boﬂluklara çok daha h›zl› bir ﬂekilde
tutunabildi¤ini fark ettiler. Çal›ﬂmalar›n› sürdüren
araﬂt›rmac›lar, bundan sonraki aﬂamada bu yeni anodu
kullanan, tam ve iﬂler bir pil üretmeyi amaçl›yorlar.
(Kaynak: In-Q-Tel, Imprint Energy ve Rensselaer
Polytechnic Institute)
www.milscint.com
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Osmanl› Ordusu
Sefere Ç›k›yor
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Bir süre durulmuﬂ gibi gözüken M›s›r meselesi, 1839’da
yeniden parlam›ﬂ ve Osmanl›
Padiﬂah› II. Mahmut, sefer
emri vermiﬂti. Bunun üzerine
binlerce baﬂ›bozukla birlikte,
30.000 piyade, 5000 süvari,
3000 topçu ve 160 toptan oluﬂan, Haf›z Ahmet Paﬂa komutas›ndaki 38.000 kiﬂilik
Osmanl› Ordusu, Malatya
bölgesinde toplanm›ﬂt›.
Haf›z Ahmet Paﬂa, cesur bir
komutand›. Ancak hiçbir düzenli meydan muharebesi
yapmam›ﬂt›. Subaylardan
daha çok, mollalar›n sözüne
güveniyordu. Daha M›s›r birlikleri muharebe düzeni sa¤layamadan harekete geçmesi gerekirken uleman›n Cuma günü savaﬂ yap›lmas›n›n
caiz olmayaca¤› sözüyle en
baﬂtan önemli bir f›rsat› kaç›rm›ﬂt›.
Ayn› uleman›n, ordudaki
Prusyal› subaylar›n gece
bask›n› teklifine bak›ﬂ› da
“haydut gibi gece bask›n›
yapman›n padiﬂah askerlerinin ﬂan›na yak›ﬂmayaca¤›”
ﬂeklindeydi ve paﬂa da buna
uymuﬂtu. II. Mahmut döneminde, 1834’te kurulan Harbiye, henüz çok yeni oldu¤u
için, ordudaki subaylar›n ço¤u iyi e¤itimli de¤illerdi. Osmanl› birlikleri k›sa sürede
takviye edilmiﬂlerdi. Ancak
birlikler, deneyimsiz askerlerden oluﬂuyordu. Bunlara
alelacele Avrupa’n›n savaﬂ
tarz› ö¤retilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›.
Prusyal› subaylar, ordunun
komuta kadrosunda da bulunuyorlard›. ‹leride, Alman
askeri ekolünün önemli teorisyenlerinden biri olacak
Helmuth von Moltke de Nizip’te ilk kez çat›ﬂma tecrübesi edinecekti. Bununla birlikte, Haf›z Ahmet Paﬂa’n›n
kurmaylar› aras›nda bir de
Frans›z Albay Petit bulunuyordu.
Suriye’deki M›s›r birliklerine,
15 ayd›r maaﬂ ödenmemiﬂti.
Paras›zl›ktan 8 ayd›r periﬂan
olan erler, çad›rs›z olup aç›k-
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Nizip Muharebesi
ta yat›yorlard›. Bunu bilen
Haf›z Ahmet Paﬂa ise emrindeki ordunun onlar› yenmek
için yeterli olaca¤›na inan›yordu. Haf›z Ahmet Paﬂa, nihayet Sultan II. Mahmut’u ikna etmiﬂ, 21 Nisan’da, Haf›z
Ahmet Paﬂa Ordusu’nun ‹smail Paﬂa komutas›ndaki ileri muhaf›zlar› olan Kaftan
Bey’in süvarileri F›rat Nehri’ni geçerek Suriye’ye yönelmiﬂlerdi. Bunun üzerine,
bölgedeki M›s›r süvarileri
Antep’e çekildiler. Suriye’deki M›s›r Ordusu’nun komutan› olan Mehmet Ali Paﬂa’n›n
o¤lu ‹brahim Paﬂa ise Suriye’nin her yerinden Halep’e
askerler toplayarak, Osmanl› sald›r›s›na karﬂ› kuvvetli bir
savunma oluﬂturdu.
May›s ortas›nda, Haf›z Ahmet
Paﬂa’n›n as›l kuvveti de F›rat’› geçmiﬂ, 22 May›s’ta Nizip’e varm›ﬂt›. Ancak Haf›z
Ahmet Paﬂa, M›s›rl›larla hemen çarp›ﬂmaya girmeyi düﬂünmüyordu. Öncelikle Suriye halk› aras›ndaki Osmanl›
destekçilerini kullanarak
bunlar›n yard›m›yla M›s›r Ordusu’nu Suriye’den atmay›
planlam›ﬂt›. Bu nedenle Antep’in köylerini silahland›rarak ahaliye cephane ve para
da¤›tm›ﬂt›. As›l amac›, Toroslar’›n yak›n›ndaki Beylan ve
Payas’ta ç›kartaca¤› isyan›n
ard›ndan, birlikleriyle isyan
bölgesinin gerisinden dolaﬂmak ve tüm ihtiyatla birlikte,
Osmanl› kuvvetlerini toplayacak zaman kazanarak M›s›r kuvvetlerini yok etmekti.

M›s›r Ordusu’nun
Nizip’e ‹lerlemesi ve
Karﬂ›l›kl› Manevralar
Antep, Haziran baﬂ›nda, direnmeden Osmanl› Ordusu’na teslim olmuﬂtu. Ayn› zamanda ordu da Sacur Nehri’ni
geçerek M›s›rl›lar›n topra¤›na
girmiﬂti. Bunun üzerine Suriye Valisi ‹brahim Paﬂa, emrindeki Süleyman Paﬂa’ya, s›n›r-

‹brahim Paﬂa'n›n
babas›, M›s›r Hidivi
Kavalal› Mehmet
Ali Paﬂa

M›s›r Valisi Mehmet Ali Paﬂa, 1832’de,
imparatorluktan tamamen ayr›lma
tehdidi savurarak Osmanl› Devleti’ne
karﬂ› isyan etmiﬂti. Araya giren
Avrupa devletleri, özellikle de Fransa
ve ‹ngiltere, iki gücün birbiriyle
savaﬂmas›n› istemiyorlard›.
Ne de olsa birinin di¤erini ezmesi,
Do¤u Akdeniz’in hâkimiyet alan›n›n
tek bir güce ait olmas› demekti ve
bu durumda, kendi ç›karlar›
tehlikeye düﬂerdi. Osmanl› ve M›s›r
aras›ndaki ikilik, sömürgeci Avrupa
devletlerinin oldukça iﬂine geliyor,
Do¤u Akdeniz’deki statükonun
bozulmas›n› istemiyorlard›.
Yrd. Doç. Dr. Burak ÇINAR / editor@savunmahaber.com
www.milscint.com

daki Mezar Köyü’ne hareket
emri verdi. Olay› duyan Mehmet Ali Paﬂa ise ‹brahim Paﬂa’ya, Gülek Bo¤az›’ndan geçmeden Malatya, Harput, Urfa
ve Diyarbak›r’a yürümesini
emretmiﬂti. Bunun üzerine
‹brahim Paﬂa da 40.000 asker
ve 160 topa sahip olan ordusuyla Nizip ve Birecik aras›ndaki ovaya gelmiﬂti.
Bölge halk›, ‹brahim Paﬂa’n›n
yönetiminden memnun de¤ildi ve her geçen gün askerlerinden itirazlar yükseliyordu.
‹yi beslenmeyen, paras› ödenmeyen ve otorite sa¤lanmas›
zorlaﬂan M›s›r Ordusu’nun bu
hali sayesinde kendine fazla
güvenen Haf›z Ahmet Paﬂa,
sultan›n emirlerinin aksine,
aç›k alanda savaﬂmay› kabul
etti. II. Mahmut ile ayn› görüﬂte olan emrindeki Prusyal› subaylar Lane, Yüzbaﬂ› von
Mühlbach ve Yüzbaﬂ› von
Moltke, bu konuda Haf›z Ahmet Paﬂa’y› uyarm›ﬂlard›.
Hatta bunun üzerine von
Moltke, kendi iste¤iyle Haf›z
Ahmet Paﬂa’n›n kurmayl›¤›ndan çekilmiﬂ, bunun yerine
topçu birliklerinin baﬂ›na getirilmiﬂti.
‹brahim Paﬂa’n›n ordusu, 20
Haziran’da kendisini tamam›yla göstermeye baﬂlam›ﬂt›.
Bir topçu bataryas›yla desteklenen bir Osmanl› süvari birli¤i ise Mizar Geçidi’ni aﬂan M›s›r Ordusu’na bir buçuk saat
ötede ordugâh kurmuﬂtu. Haf›z Ahmet Paﬂa’n›n ordusu ise
ordugâh›n ilerisinde muharebe düzeni alm›ﬂt›. Böylece,
M›s›rl›lar›n sa¤ kanatlar›nda
bulunan bir tepeyi iﬂgal etmiﬂ
olan Osmanl›lar, M›s›r Ordusu’nun tüm hareketlerini izleyebiliyorlard›.

Nizip Muharebesi
21 Haziran sabah› 09.00’da 9
M›s›r süvari alay›, 18 süvari
topu ve bir piyade birli¤i, Osmanl› mevzilerinin sol yan›na
do¤ru harekete geçti. Bunu
k›sa süreli bir bombard›man
izledi. Ard›ndan o bölgede
çarp›ﬂma oldu ve M›s›r birlikleri geri çekildiler. Bu bir kewww.savunmahaber.com

ﬂif sald›r›s› olup, arkas›ndan
daha büyük çapl› bir sald›r›
gelmemiﬂti. ‹ki yan›n› zorlu
tepelere veren Osmanl› Ordusu ise gece boyunca tetikte
beklemiﬂti. Osmanl› cephesi
siperlerle tahkim edilmiﬂ
olup, içeri do¤ru hafifçe giriyordu. Cephenin geniﬂli¤ine
göre derinli¤i azd›. Buna ra¤men, top say›s› yeterliydi. En
iyi birlikler önde, zay›flar ise
ihtiyatta bulunuyorlard›.
22 Haziran sabah›, M›s›rl›lar›n, önce develerini, ard›ndan
süvari kitlelerini ve bir miktar
da piyadeyi, s›ras›yla Mizar
Geçidi’ne geri gönderdikleri

süvari hücumuyla yetinilmiﬂti. ‹brahim Paﬂa’n›n sarma
hareketi aç›kça görüldü¤ü
için, Osmanl› kurmaylar› kuvvetli tahkimat ve kaynaklar›n
bulundu¤u Birecik’teki mevzilere çekilerek, Ankara ve
Konya’dan beklenen birlikler
var›ncaya kadar vakit kazanmay› kararlaﬂt›rm›ﬂlard›.
Ancak yörenin ileri gelenleriyle toplanan Haf›z Ahmet
Paﬂa, ‹brahim Paﬂa’n›n Halep’e çekilece¤i istihbarat›n›
al›nca, bu haz›rl›ktan vazgeçti. Bu yanl›ﬂ istihbarat, Osmanl› Ordusu’nun sonunu
getirecekti. K›sa bir süre son-

‹leride Alman askeri ekolünün önemli teorisyenlerinden biri olacak Helmuth von
Moltke de Nizip’te ilk kez çat›ﬂma tecrübesi edinecekti.

gözlendi. Bu durum, önce ricat olarak de¤erlendirildiyse
de k›sa zaman sonra M›s›rl›lar›n Osmanl› kuvvetlerinin
solunu çevirmek istedikleri
anlaﬂ›lm›ﬂt›. M›s›r birliklerinin dörtte üçü ise Mizar Deresi’nin ilerisinde kalm›ﬂt›.
Yap›lmas› muhtemel topyekûn bir hücumla bu kuvvetin
ço¤u yok edilebilirdi. Ancak
bir iﬂe yaramayan k›s›tl› bir

ra, M›s›r birliklerinin Kersun
Köprüsü’ne vard›klar› haberi
gelince, yap›lan hata anlaﬂ›lm›ﬂt›. Karars›z kalan Haf›z
Ahmet Paﬂa haricindeki herkes, Birecik’e çekilmeyi istiyorlard›. Ancak paﬂa uzun bir
süre geçtikten sonra, “kalma” karar›n› vermiﬂti. Bunun
üzerine, sol kanattaki mevziye a¤›rl›k verilerek birlikler
buraya yerleﬂtirilirken, toplar

da yeni yerlerine çekildi. Art›k
Osmanl› cephesi yönünü sola
çevirmiﬂti. Önceden ordunun
solunu koruyan siperler,
ﬂimdi sa¤ kanad› oluﬂturuyorlard›. ‹htiyatlar ise s›k›ﬂ›k
bir ﬂekilde çukur alanda bulunuyorlard›. 23 Haziran sabah›, saat 03.00’da haz›rl›klar
tamamlanm›ﬂ, askerler ard›
ard›na üçüncü geceyi yine tetikte geçirmiﬂlerdi.
23 Haziran sabah›, ‹brahim
Paﬂa’n›n ordusu Kersun Köprüsü’nden geçmiﬂti. O gece
von Moltke ve Lane, birlikte
M›s›rl›lar›n yak›n›na kadar
gizlice sokularak az say›daki
topu mevzilendirmeyi baﬂarm›ﬂlard›. Piyadeler de yerleﬂtirildikten sonra, bu toplar
M›s›r ordugâh›na ateﬂe baﬂlam›ﬂlar; M›s›r topçular› ilk
büyük ﬂaﬂk›nl›¤›n ard›ndan
karﬂ›l›k vermiﬂlerdi. Gülleler
bitince geri çekilen Türk birli¤inden, sadece birkaç piyade yaralanm›ﬂt›. Bu olay, Osmanl› ordusunun moralini
yükselmiﬂti. O gece boyunca,
birkaç yüz kaçak subay ve er
silahlar›yla birlikte Osmanl›lara teslim olmuﬂlard›. Ayn›
gece, M›s›r Ordusu da üç koldan Birecik’e do¤ru ilerleyerek Osmanl› Ordusu’nun lojistik ba¤lant›s›n› kesmiﬂ;
böylece kendi ricat yolu da
kapanm›ﬂt›. ‹brahim Paﬂa,
tam bir kumar oynam›ﬂt›. Erzak› az olan M›s›r Ordusu, var›n› yo¤unu ortaya koyarak
“ya hep ya hiç” diyordu.
Birecik’e çekilmekten vazgeçen Osmanl› Ordusu ise ﬂimdi muharebeyi M›s›rl›lar›n istedi¤i yerde kabul etmek zorundayd›. Bu durumda, cephe
acilen yeniden kurulmal›yd›.
Sa¤ kanattaki a¤›r batarya ve
hassa birlikleri korunarak
cephe boyunca üç muvazzaf
tugay tutuluyordu. Üç redif
tugay› da biri sa¤ kanatta, biri sol kanatta, di¤eri de merkezde olmak üzere, ihtiyatta
bulunduruluyordu. Bunlardan her biri, öndeki muvazzaf
tugay›n destekçisiydi. ‹lk hatta, 14 tabur ve 92 top; ikinci
hatta, 13 tabur vard›.
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‹brahim Paﬂa
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‹htiyatta ise 24 tabur ve 42 süvari bölü¤ünden oluﬂan, 9 süvari alay› ve 13 top mevcuttu.
Cephenin önünde von Mühlbach’›n gece kazd›rd›¤› iki s›ra siper bulunuyordu. Sa¤
kanat sel yata¤›na, sol kanat
ise bir zeytin orman›na dayand›r›lm›ﬂt›. ‹htiyat birlikleri
ise arazinin çukur yerinde
olup, görülmeyecek bir ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂlerdi. Gayrinizamî k›talar da seldeki zeytin a¤açlar›n›n içinde mevzilenmiﬂlerdi.
‹ki ordu, 24 Haziran’da muharebeye giriﬂtiler. Muharebe düzenini istedi¤i gibi oluﬂturamayan Osmanl› Ordusu,
3 gün ve 3 gece düzen sa¤lamakla u¤raﬂ›rken ‹brahim
Paﬂa’n›n birlikleri bir manevrayla yanlar›na ulaﬂm›ﬂlard›.
Dolay›s›yla enerji ve zaman
kaybeden Osmanl› askeri,
henüz muharebe baﬂlamadan yorulmuﬂtu. Ayr›ca Nizip’teki mevzilenmeyi tamamlayamayan Haf›z Ahmet
Paﬂa da say› aç›s›ndan kendi
ordusundan biraz daha fazla
olan M›s›r Ordusu’yla aç›k
alanda karﬂ›laﬂmak zorunda
kalm›ﬂt›.
Haf›z Ahmet Paﬂa, sol kanat
için kayg›l›yd›. Çünkü ‹brahim

Paﬂa, ﬂimdiye kadar giriﬂti¤i
mücadelelerde, hep bu yan›
çevirme manevras› uygulam›ﬂ, sabah yapt›¤› yürüyüﬂle
de bunun sinyalini vermiﬂti.
Her ﬂey haz›rd›. Askerler rahat ateﬂ edebilmek için, s›rt
çantalar›n›, arkalar›nda yere
koymuﬂlard›. ‹lk hatt›n taburlar› yay›l›rlarken sol kanattakiler avc›lar›n› ileri ç›karm›ﬂlard›. ‹htiyat piyadesi ise kol
düzeninde ortada duruyordu.
Türk süvarisinin iﬂe yaramad›¤›n› gören M›s›r Ordusu,
cepheden yürüyüﬂüne rahatl›kla devam ediyordu. Osmanl› hatt›na en yak›n olan
M›s›r birli¤i, süvarinin en büyük k›sm› ve topçusuydu.
Bunlar›n sa¤›nda, piyadeler
ve her s›n›ftan ihtiyatlar vard›.
K›sa bir duraklamadan sonra, M›s›r topçular› h›zla ilerleyerek ateﬂ açt›lar. M›s›r piyadesi ise ﬂimdilik ateﬂ menzilinin d›ﬂ›ndayd›. Topçuyu
korumak için süvariler de onlarla birlikte öne ç›km›ﬂlard›.
Bu durumda, Osmanl›lar›n
ﬂiddetli ateﬂ gücü, geniﬂ bir
alana yay›lm›ﬂt›.
M›s›r topçusu, Osmanl› hatlar›n›n üzerine gülle ya¤d›r›yordu. M›s›r toplar›, Osmanl› sa¤
kanad›na biraz daha yak›n

Zela
Muharebesi
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Roma ‹mparatorlu¤u’nun en büyük
komutanlar›ndan Jül Sezar, birkaç ay
kuﬂatma alt›nda kald›¤› ‹skenderiye’den
ç›karak M.Ö. 47’de Nil Muharebesi’ni
kazand›ktan sonra, Roma’ya
geri dönmemiﬂti. Bunun yerine Sezar,
M.Ö. 1. yüzy›lda Anadolu’daki Roma
varl›¤›n› sürekli tehlikeye düﬂüren
Büyük (IV.) Mitridat’›n o¤lu II. Farnekes
(Pharneces)’in liderli¤indeki
Bosporanlar›n üzerine yürümüﬂtü.
Babas›n›n yolunda giden Farnekes,
Sezar ve Pompey aras›nda M.Ö. 49’da
baﬂlayan iç savaﬂtan faydalanarak Anadolu’da kuvvetlenmeye
baﬂlam›ﬂt›. Farnekes, M.Ö. 48-47 k›ﬂ›nda kendisini Pontus Kral› ilan
ederek güç toplam›ﬂ ve Romal›lar›n bölgedeki yetersizli¤inden
yararlanarak Aﬂa¤› Ermenistan ve Kapadokya’y› rahatl›kla iﬂgal
etmiﬂ ve buradaki Romal›lar› katletmeye baﬂlam›ﬂt›. Bu bölgelerin
Romal› yöneticileri Deiotarus ve Ariobartanes ise çareyi Legate
(general) Domitius Calvinus’tan yard›m istemekte bulmuﬂtu.
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olup, çok dikine ateﬂ ediyorlard›. Böylece, gelen gülleler
yavaﬂlayarak gözle rahat izlenebiliyorlard›. Osmanl› askerlerinin ço¤u, top ateﬂine
yabanc›yd›. Dolay›s›yla askerlerin psikolojileri, çat›ﬂman›n
daha en baﬂ›n› bile kald›ramayarak bozulmaya ve birlikler da¤›lmaya baﬂlam›ﬂt›.
Haf›z Ahmet Paﬂa, önce sa¤
kanad› ileri sürmek istemiﬂ,

ancak mesafenin çoklu¤u
bunu engellemiﬂti. Bu bölge
ﬂiddetli ateﬂ alt›ndayd› ve buradaki bataryalar, yeterince
ilerleyerek etkili bir ﬂekilde
karﬂ›l›k veremiyorlard›. Ordunun sol kanad› ise daha da
ﬂiddetli bir ateﬂe maruz kalm›ﬂt›. Topçular karﬂ› koyamay›nca, piyadeler de gerilemeye baﬂlam›ﬂlar; sol kanattaki piyade tugay›, rediflerin

Ancak Farnekes, Domitius Calvinus’un 36. Lejyonu’nu,
M.Ö. 48 Aral›k’›ndaki Nicopolis Muharebesi’nde yenince, tehdit
daha da büyümüﬂtü. Bunun üzerine Sezar, Farnekes’in Pontus’taki
tehdidini bertaraf etmek için, yan›na asker say›s› 1000’in alt›na
düﬂmüﬂ bulunan, tecrübeli 6. Lejyon’u alarak Suriye üzerinden
Anadolu’ya girmiﬂti. Sezar, çok geçmeden, bölgedeki Deitarus’un
Galatya (22.) Lejyonu ve tüm süvarileri ile Domitius’un 36.
Lejyonu’nu da alarak Pontus bölgesine do¤ru yürüyüﬂe geçti. Bu
arada, Pontus halk›ndan bir lejyon kurmay› da ihmal etmemiﬂti.
Tahminen 15.000 kadar askere sahip olan Sezar’›n lejyonerleri,
M.Ö. 47’de, bugünkü Tokat’›n Zile ilçesi dolaylar›na gelerek
Farnekes’in 20.000 kiﬂilik ordusunun yak›nlar›nda kamp kurdular.
Bir ovan›n üzerindeki tepenin üzerine kurulmuﬂ ve tepelerle
çevrili bir yer olan Zela, bugünkü Tokat’›n Zile ilçesinin antik ad›d›r.
Sezar’›n ordusuyla geldi¤i Zela’n›n 5 kilometre kadar kuzeyinde
bulunan Scotius Da¤› da ‹.Ö. 67 y›l›nda, Farnekes’in babas›
Büyük Mitridat’la savaﬂan L. Licinius Lucullus’un yaveri Valerius
Triarius’un, Üçüncü Mitridatik Savaﬂ›’’ndaki yenilgisinden önce
kamp yapt›¤› yerdi. Farnekes, bölgeye Sezar’dan önce varm›ﬂ ve
ilk iﬂi stratejik öneme sahip olan bu tepeye yerleﬂmek olmuﬂtu.
Sezar, Zela dolaylar›na geldi¤inde, kamp›n› kasaban›n 3 km kadar
güneyinde kurmuﬂtu. ‹lk iﬂi, keﬂif için gönderdi¤i bir baﬂka tepeden
gelen askerlerinin raporlar›n› dinlemek olmuﬂ ve Farnekes’in
www.milscint.com
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yerleﬂtikleri çukur bölgeye
kadar gerilemiﬂti. Ard›ndan,
Osmanl›lar›n sol cephesi bir
anda da¤›lmaya baﬂlad›. Askerler geriye do¤ru kaç›yorlard›. Bu s›rada, hassa süvari
tugay› emir almaks›z›n aniden hücuma kalkt›ysa da k›sa
sürede yo¤un topçu ateﬂiyle
püskürtülmüﬂler ve bunlar
h›zla geriye dönerlerken piyadenin de üstüne geldikleri
için kargaﬂay› daha da art›rm›ﬂlard›.
Haf›z Ahmet Paﬂa, sa¤ kanada giderek bir hassa redif taburunun sanca¤›n› eline alarak ilerlemeye kalk›ﬂm›ﬂt›.
Ancak tabur onu takip etmemiﬂti. Ard›ndan, merkezdeki
Halit Paﬂa da tugay›n›n önünde dürbünle bakarken gelen
bir top güllesiyle baﬂ› koparak ﬂehit olmuﬂ ve bunu gören askerleri de kargaﬂa içinde çekilmeye baﬂlam›ﬂlard›.
Di¤er iki tugay ise bir süvari
hücumunu püskürtmüﬂler,
ancak ard›ndan onlar da çekilmeye baﬂlad›lar. Sol kanad› önceden b›rakan Haydar
Paﬂa’n›n tugay›n›n birinci alay›, sonradan uzun bir süre
M›s›r piyadesine karﬂ› direndi. Bunun haricinde ise yak›n
bir dövüﬂ olmam›ﬂt›. Genel-
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likle uzak mesafeden tüfek
at›ﬂlar›yla karﬂ›l›k vermiﬂler,
süvariler ise da¤›lm›ﬂlard›.
Sonunda disiplini tamamen
bozulan Osmanl› birlikleri,
kaçmaya baﬂlam›ﬂlard›. Art›k
askerler h›zla M›s›r askerleriyle aralar›ndaki mesafeyi
açmaya bak›yorlard›. Osmanl› kuvvetlerinin yar›s›ndan ço¤u Kürtlerden oluﬂuyordu ve
bunlar da art›k kendi subaylar›na ve arkadaﬂlar›na ateﬂ
ediyorlard›. Haf›z Ahmet Paﬂa’ya da birçok kez sald›rm›ﬂlard›. Di¤er kaçaklar ise
üniformalar›ndan kurtularak
ve tüfeklerini atarak evlerine
do¤ru yola koyulmuﬂlard›.

Bozgun
Askerli¤in basit kurallar›n›
uygulamayan Haf›z Ahmet
Paﬂa, bütün uyar›lara kulak
t›kay›nca, Osmanl› Ordusu
tam bir bozguna u¤ram›ﬂt›.
M›s›r Ordusu’nun kuvvetli
topçu ateﬂi, Osmanl› Ordusu’nun saflar›n› bozmuﬂ, ard›ndan M›s›r piyadeleri hücuma geçerek düzeni bozulan
Osmanl› birliklerini savaﬂ
alan›ndan sürmüﬂ ve M›s›rl›lar, 2 saat içinde Osmanl› ordugâh›na girmiﬂlerdi. Kaçak
say›s› son derece fazlayd›.

çok yak›n›nda kamp kurdu¤unu ö¤renmiﬂti. ‹ki tepeyi ay›ran
bo¤az, Farnekes’in bulundu¤u tepeye güneyden yap›labilecek bir
sald›r›y› engelliyordu. Ancak ayn› bo¤az, Sezar için, Farnekes’in
birliklerine karﬂ› da do¤al bir engeldi. Bu durumda yap›lacak
sald›r›n›n sürpriz etkisi yaratabilmesi için, gizli bir ﬂekilde
gerçekleﬂtirilmesi gerekiyordu. Bunun üzerine Sezar, Farnekes’in
kamp›na gece karanl›¤›nda sald›rmaya karar verdi. Böylece,
hem istedi¤i sürpriz sald›r›y› gerçekleﬂtirebilecek hem de
tepeyi al›r almaz k›sa zaman içinde burada kamp kurabilecekti.
Bu arada, kamp kurduklar› tepenin kuzeyine sur çekmek için
gerekli malzemenin toplanarak ileri götürülmesi emrini vermiﬂti.
Ancak Sezar’›n güneydeki tepede kamp kurdu¤unu ö¤renen
Farnekes, 2 A¤ustos ﬂafa¤›nda, ordusunu, kendi kamp›n›n
güneyine çekmiﬂti. Roma ordusu ise bo¤aza do¤ru inmeye
baﬂlam›ﬂt›. Bunun üzerine Farnekes, durumdan yararlanarak
aniden sald›r›ya geçti. Haz›rl›ks›z yakalanan Sezar,
sur yap›m›nda çal›ﬂmakta olan lejyonerlerine baﬂvurarak,
silah baﬂ› yapmalar›n› ve muharebe hatt› oluﬂturmalar›n› emretti.
Ama kargaﬂa o kadar büyüktü ki Farnekes’in t›rpanlarla donanm›ﬂ
iki tekerlekli atl› savaﬂ arabalar›, onlar› sürmeye baﬂlam›ﬂlard›.
Pontus ordusu, deneyimli askerlerden oluﬂuyordu.
Ancak kitleler halinde m›zraklar atan Romal›lar, k›sa sürede
bir hat oluﬂturarak sald›r› inisiyatifini ele geçirmeyi baﬂard›lar.
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26 Haziran’da, kaçaklar Maraﬂ’ta toplanmaya baﬂlad›¤›nda, Mahmut Paﬂa’n›n tugay›n›n, 351 kiﬂiden ibaret oldu¤u gözlenmiﬂti. Bunun yan›nda, zafer kazanmalar›na
ra¤men, iki M›s›r m›zrakl›
süvari biriminin z›rhl› askerleri de kaç›ﬂlar› boyunca Osmanl› süvarisine eﬂlik etmiﬂlerdi. Bozgun, k›sa sürede
Anadolu’nun yak›n olan yerlerinde de etkisini göstermiﬂ;
Kayseri ve Gürün’de 4200 asker silahlar›n› b›rakarak da¤›lm›ﬂt›.
Osmanl› Ordusu, 4500 ﬂehit
ve 8500 tutsak vermiﬂti ki,
toplamda 13.000 olan bu kay›p say›s›, ordu mevcudiyetinin yaklaﬂ›k üçte birini oluﬂturuyordu. M›s›r Ordusu ise
350 ölü ve 800 yaral› olmak
üzere, toplam 1150 kay›p vermiﬂti. Osmanl› Ordusu çekilirken savaﬂ alan›nda 100’den
fazla top, malzeme ve cephane gibi önemli bir ganimeti de
M›s›r Ordusu’na b›rakm›ﬂt›.
M›s›rl›lar›n karﬂ›s›nda ise
bölgede önlerinde duracak
kuvvetli bir ordu kalmam›ﬂt›.
Baz› tarihçiler, Nizip Muharebesi için; M›s›rl› Napolyon’un,
Austerlitz Muharebesi benzetmesi yapm›ﬂlard›r.

Haf›z Ahmet Paﬂa, bozgunun ard›ndan, ordudan arta
kalanlarla birlikte, Rumkale
üzerinden Malatya’ya çekilmiﬂti. Böylece, önünde direnecek kuvvet kalmayan ‹brahim Paﬂa’n›n ordusu iki
gün sonra Birecik’i ele geçirirken buradan kaçan Osmanl› alay›n›n 35 topunu daha ganimetlerine eklemiﬂti.
Ard›ndan da Antep, Maraﬂ ve
Urfa ﬂehirlerini rahatl›kla
ele geçiren ‹brahim Paﬂa,
ordusunun eksik olan erzak›n› da gidermiﬂti. ‹brahim
Paﬂa, kendisini durdurmak
isteyen Frans›z Albay› Caillie’yi ise “Mösyö, hiç tarih kitab› okudunuz mu? Muzaffer
bir komutan›n yürüyüﬂünü
durdurdu¤unu hiç gördünüz
mü?” diyerek susturmuﬂtu.
Ne de olsa art›k Konya yolu
‹brahim Paﬂa’n›n birliklerine aç›k say›l›rd›. Sultan II.
Mahmut ise henüz yenilgi
haberi kendisine ulaﬂmadan, 1 Temmuz’da vefat etmiﬂ ve yerine, 17 yaﬂ›ndaki
o¤lu Abdülmecit geçmiﬂti.
Öte yandan, M›s›r lehine
olan tüm bu geliﬂmelere
ra¤men, Avrupa ülkeleri,
M›s›r’›n daha fazla geliﬂmesine de izin vermeyecekti.

Sonunda gö¤üs gö¤üse çarp›ﬂma baﬂlad›. Sezar’›n kuvvetlerinin
sa¤ kanad›nda savaﬂan 6. Lejyon, Bosporanlar› bay›rdan aﬂa¤›ya
do¤ru geriletmeyi baﬂarm›ﬂt›. Di¤er lejyonerler ise yavaﬂ yavaﬂ
merkezden ve sol kanattan düﬂmanlar›n› geriletmeye
baﬂlam›ﬂlard›. Bunu Sezar’›n lejyonerlerinin s›cak takibi izledi ve
nihayet, Romal›lar bo¤az›n öbür ucuna geçerek Farnekes’in
kamp›na girmeyi baﬂard›lar.
Farnekes muharebeyi kaybetmiﬂti. Farnekes’in, daha önce
42 kez savaﬂ kazand›¤›n› iddia ederek övündü¤ü ordusunun tümü
ya öldürülmüﬂ ya da esir edilmiﬂti. Sadece içinde kendisinin de
bulundu¤u birkaç atl› kaçabilmiﬂti. Sezar, onu Sinope’ye (Sinop)
kadar takip ettirmiﬂse de Roma süvarileri onu yakalamay›
baﬂaramam›ﬂlard›. Muharebe sonunda, Romal›lar›n Anadolu’daki
güvenli¤i uzunca bir süre için sa¤lanm›ﬂ oluyordu.
K›sa süren seferin sonucundan gayet memnun olan Sezar,
tarihe geçen ünlü sözünü de burada söyledi: “Veni, Vidi, Vici”
(Geldim, gördüm, fethettim). Ard›ndan, 6. Lejyon’a hemen Roma’ya
dönme emri veren Sezar, garnizon olarak Pontus bölgesine iki lejyon
b›rakm›ﬂ ve Anadolu’dan ‹skenderiye’ye gelerek kendisini kurtaran
Pergamumlu Mitridat’› da Pontus Kral› ve Galatia Tetrarch’› olarak
atam›ﬂt›. Domitius’un ve Deiotarius’un lejyonlar›n› ise kendilerine
iade etmiﬂ, kendisi de fazla beklemeden Roma’ya do¤ru yola
koyulmuﬂtu.
www.milscint.com
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General Dynamics,
Fidelis Security
Systems Firmas›n›
Bünyesine Kat›yor
eneral Dynamics taraf›ndan
20 A¤ustos’ta yap›lan
aç›klamada, Fidelis Security Systems’in
sat›n al›nmas› için anlaﬂmaya var›ld›¤›
ve sürecin bu y›l›n üçüncü çeyre¤inde
tamamlanmas›n›n hedeflendi¤i
bildirildi. Sürecin tamamlanmas›n›n
ard›ndan, Fidelis Security Systems,
General Dynamics’in Advanced
Information Systems birimi alt›nda
çal›ﬂacak. Fidelis Security Systems, a¤
üzerinde görünüm, analiz ve kontrol
konusunda yetenekleri ile veri s›z›nt›s›
tespiti ve engellemesi ve geliﬂmiﬂ
hedefli ataklar›n tespitine yönelik
çözümler sunuyor. Firma, biliﬂim
dünyas›na, 2002 senesinde ç›kartt›¤› ilk a¤ tabanl› atak tespiti
ürünü ile girmiﬂti. Biliﬂim dünyas›nda s›kl›kla rastlanan ﬂirket
evlilikleri ve al›mlar› aras›nda, bu sat›n alman›n farkl›
de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Özellikle
geleneksel savunma alan›nda çal›ﬂan ﬂirketlerin, do¤rudan
biliﬂim firmalar›na yat›r›mlar›, günümüze kadar nadir
rastlanan bir durumdu. Ancak siber bir sald›r›n›n da savaﬂ
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nedeni say›lmaya baﬂlanmas› ile beraber, savunma ﬂirketlerinin,
siber dünyaya yat›r›mlar›n›n, önümüzdeki dönemde daha da
artmas› bekleniyor. Bu al›mlar, kurumsal alanda kuvvetli
olan biliﬂim firmalar›n›n, ulusal güvenlikte etkin bir rol
almas›n› ve konvansiyonel alanda çal›ﬂmakta olan savunma
ﬂirketlerinin de kurumsal alan ile tan›ﬂma f›rsat›n›
sa¤layacak.(Kaynak: www.generaldynamics.com)

Yeni Sald›r›n›n Hedefi: Aramco Petrol
ünyan›n en büyük sekizinci petrol rafinerisi olan Suudi Aramco, 15 A¤ustos’ta, APT
(Advanced Persistent Threat / Geliﬂmiﬂ Sürekli Tehdit) olarak s›n›fland›r›lan bir sald›r›dan
etkilendi. Tehdit kodunun içinde bulunan dosya isminden esinlenilerek Shamoon olarak
adland›r›lan ve 30.000 istemcinin devre d›ﬂ› kalmas›na yol açan atak sonras›nda Aramco,
elektronik ba¤lant›lar›n› izole etti. Sosyal medya üzerinde yap›lan aç›klamada, kritik öneme
sahip sistemlerin etkilenmedi¤i ve di¤er sistemlerin de tamamen temizlendikten sonra devreye
al›nd›¤› belirtildi. W32.Disttrack, TROJ_DISTTRACK.A, W32/DistTrack, gibi isimlerle de adland›r›lan bu siber tehdit, a¤
üzerinden da¤›larak, kullan›c› profili alt›nda bulunan dosyalar›n ve MBR (Master Boot Record / Ana Önyükleme Kayd›)
olarak adland›r›lan sabit diskin ilk k›sm›n›n üzerine yazarak, sistemleri kullan›lmaz hale getiriyor. Tamamen enerji
sektörü hedefli bu tehdit, hedeflenen sisteme bulaﬂt›ktan sonra, dosyalara zarar vermeden önce bu bilgileri botnet olarak
adland›r›lan sunuculara gönderiyor. Temelde üç ana modülden oluﬂan kodda Dropper, ana bileﬂeni ve orijinal enfeksiyon
kayna¤›n›; Wiper, bulaﬂt›¤› sistemlere zarar veren bileﬂeni; Reporter ise bulaﬂt›¤› sistemden toplad›¤› bilgileri d›ﬂ kaynak
ile paylaﬂan modülü oluﬂturuyor. (Kaynak: https://www.facebook.com/Saramcopage ve www.symantec.com)
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DARPA, Plan X’i Aç›kl›yor
ARPA’n›n I2O (Information
Innovation Office /
Bilgi ve ‹novasyon Ofisi)
departman› taraf›ndan,
27 Eylül’de düzenlenecek
olan çal›ﬂtayda, “Plan X”
ad› verilen siber savaﬂ
stratejisinin ayr›nt›lar›
aç›klanacak. Çal›ﬂtayda ele
al›nacak konu baﬂl›klar›;
Plan X konsepti ve anahtar
teknolojik alanlarda

D
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kat›l›mc›lar›n e¤itimi,
teknolojik prototiplerin
gösterimi ile anahtar Plan X
konseptinin kat›l›mc›lara
kan›tlanmas› ve organizasyonlar
aras›nda kaynaﬂman›n
sa¤lanmas› olarak
s›ralan›yor. ‹ki bölümden
oluﬂacak çal›ﬂtayda, sabah
oturumlar› tüm kat›l›mc›lara
aç›k olacak; ö¤leden sonraki
oturumlar ise gizlilik seviyesi

gizli ve üstünde
belgeye sahip kat›l›mc›larla
gerçekleﬂtirilecek.
Plan X program›n›n amac›,
öncü teknolojileri
oluﬂturarak gerçek zamanl›
ve geniﬂ ölçekli dinamik a¤
ortamlar›nda siber savaﬂ›n
anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamak ve
siber savaﬂ› planlamak ve
yönetmek olarak belirtiliyor.
DARPA, Plan X’i desteklemek
için dört temel alanda
yenilikçi araﬂt›rmalar

yap›lmas›n› planl›yor:
Siber gücün anlaﬂ›lmas›;
ölçülebilir ve kontrol edilebilir
siber operasyonlar›n otomatik
oluﬂumu; dinamik, güçlü ve
düﬂman a¤ ortamlar› için
iﬂletim sistemi ve platform
tasar›mlar› ve siber gücün
büyük ölçekte simüle
edilmesi ve görselleﬂtirilmesi.
(Kaynak:https://www.
schafertmd.com/darpa/i2o/pl
anx/proposerday/ ve
https://www.fbo.gov)
www.milscint.com
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Orta Do¤u’da
Yeni Devlet Aray›ﬂlar›
Bir Film ve Kan
Kendini 2012 Amerikan Baﬂkanl›k seçiminde ba¤›ms›z
aday olarak ortal›¤a atan
Rahip Terry Jones’u hat›rlad›n›z m›? 2010 y›l›nda ‹slam’›n bir ﬂiddet dini oldu¤unu savunarak Kuran-› Kerim’i, özel bir törenle yakmaya kalkm›ﬂ, ‹slam co¤rafyas›nda 20 kiﬂinin ölümüne
varan protesto gösterileri
sonras›nda da bu i¤renç eylemini ask›ya alm›ﬂt›. Mart
2011’de o iﬂi de yapt›! Terry
Jones ﬂimdi, önce Kahire’yi,
devam›nda da Libya’n›n Bingazi kentini kar›ﬂt›ran ‹slam
karﬂ›t› bir filmin destekleyicisi olarak ç›kt› karﬂ›m›za.
“Müslümanlar›n Masumiyeti” isimli iki saatlik belgesel
k›vam›ndaki draman›n tek
amac›, ‹slam peygamberine
bugüne kadar görülmemiﬂ
biçimde sald›rmak! Filmin
öyküsünü okudum, peygamberimiz için söylenenleri buraya yazmaya elim varm›yor.
Filmin yönetmeni ‹srail as›ll› Amerikal› Sam Bacile.
Bingazi’de bir Amerikan
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Yinon
Plan›
Nedir?
‹

srailli strateji uzman›
Oded Yinon’un, “1980’lerde ‹srail ‹çin Strateji” baﬂl›kl› raporu, Siyonizm’in
önde gelen yay›n organlar›ndan Kivunim (Yönler)’de,
ayn› y›l›n ﬂubat ay›nda yay›nland›.
Oded Yinon’a göre; ‹srail’in
Orta Do¤u’da giderek “emperyalist güç” olmas›, çevresindeki Arap devletleri-
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Belli ki, bütün dert, Bat› Asya’daki
(Orta Do¤u) yüksek nüfuslu Müslüman
ülkeleri, içlerindeki etnik-dini
(hatta Libya örne¤inde oldu¤u gibi
aﬂiret) sorunlar›n› kullanarak
küçük parçalara bölmek! Irak ve
Sudan’da baﬂar›l› olan, Libya’y›
büyük bir kaosa sürükleyen bu
strateji, günümüzde, Suriye’de kanl›
bir oyunla devam ediyor.
Bir tek, M›s›r’da, ülkenin Koptik
Hristiyan az›nl›¤› zeminli yeni bir
devlet kuramayacaklar›n› anlay›nca,
bak›n ne yapt›lar…
konsolosluk çal›ﬂan›n›n ölümüne kadar varan sert tepkilerden sonra, çareyi bir
yerlere saklanmakta bulmuﬂ. Yapt›¤› aç›klamada ise
düﬂük bütçeli filminin paras›n›, Amerikal› 100 önde gelen Yahudi as›ll› iﬂadam› ve
ﬂirketten toplad›¤›n› kabul
ediyor.
Bitmedi… Oyun asl›nda burada baﬂl›yor: Filmi, ABD’de

nin bölünmesine ba¤l›yd›.
Yinon’a göre; Irak bir numaral› tehditti ve mutlaka
Kürtler, Sünniler, ﬁii’ler
aras›nda
bölünmeliydi.
2003 y›l›ndaki Amerikan‹ngiliz ortak iﬂgali, bunu
baﬂard›! Yinon, Suriye’nin
Alevi-Sünni
ekseninde,
Suudi Arabistan ve petrol
emirliklerinin de ﬁii-Sünni
çat›ﬂmalar›yla bölünmeleri
“gerekti¤ini” savunuyordu.
Bahreyn, Birleﬂik Arap
Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da yaﬂan›lan, günümüzdeki ﬁii gösterileri dikkat çekicidir.

yaﬂayan M›s›r as›ll› Koptik
Hristiyanlar›n kurdu¤u Ulusal Amerikan Koptik Kongresi isimli kuruluﬂun baﬂkan› Morris Sadek’in de
destekledi¤ini
aç›klad›.
Morris Sadek, ﬂu sözlerin
sahibi türden bir adam: “‹srail devletinin bir gün Gazze
ve Bat› ﬁeria’daki Müslüman Araplar› da yok edece¤ine ve Kudüs’ün tamam›n›

Sudan’dan Sonra
Libya ve Suriye
‹srail’in, Filistin hareketini, Gazze’deki Hamas-Bat›
ﬁeria’daki El-Fetih ayr›m›nda ikiye bölmüﬂ olmas›, tam bir baﬂar› öyküsüdür.
Bununla birlikte, Oded Yinon, Sudan’›n, her ne kadar Arap devleti gibi görünse de içinde yaﬂayan
pagan-Afrikal›lar ve Hristiyanlar nedeniyle bölünmeye en uygun devlet oldu¤unu söylüyordu; o da
oldu! Sudan’›n güneyinde,
bugün, “‹srail yanl›s›” ol-

baﬂkent k›laca¤›na yürekten
inan›yoruz. ‹srail’in zaferi,
asl›nda, Orta Do¤u’daki bütün ezilen halklar›n zaferi
olacakt›r…”
‹yi mi?

Yinon Sendromu
Arap Devrimi sürecinin, baz› eller taraf›ndan, ‹srail’in
1982 y›l›nda kabul etti¤i ve
Bat› Asya’daki tüm büyük
Müslüman devletleri (önce
Araplar, sonra Türkiye ve
‹ran) parçalamaya dönük
Oded Yinon Plan›’n›n izlerini taﬂ›maya baﬂlamas›, tabii ki talihsizlik. Bat›’n›n, ‹srail güvenli¤ini öne ç›kartarak Suriye’yi giderek geriye
dönülmez bir ﬂekilde dini
savaﬂ›n içine yuvarlanmas›na göz yummas›n›n temelinde olan bir planlamadan
söz ediyoruz. Belli ki, M›s›r’da, ‹skenderiye baﬂkentli bir Koptik Hristiyan;
Suriye’de de Lazkiye baﬂkentli bir Nusayri devleti
kurulmadan baz›lar› rahat
etmeyecekler. ABD’deki
Yahudi sermayesinin, Koptik Hristiyanlar ile el ele verip, tam 11 Eylül terör sal-

du¤unu saklamayan ve
M›s›r’a giden Nil’in sular›n› kontrol eden baﬂka bir
devlet do¤du.
Suriye’de yaﬂan›lan geliﬂmeler ise art›k ülkenin
Sünni-Nusayri ikileminde
bölündü¤ünü ve art›k asla
eski Suriye olamayaca¤›n›
gösteriyor. Yani, Irak’tan
sonra, hedefteki ikinci büyük Arap devleti Suriye de
fiilen bölünmenin rüzgârlar›n› taﬂ›yor.
Söz konusu rapor, bölgedeki Arap olmayan iki Müslüman devlet, Türkiye ve
‹ran’›n da “bölünmeye mü-
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d›r›lar›n›n y›l dönümünde
bu tezgâh› ortaya ç›karmas›
anlaml›d›r!

sait devletler” oldu¤unu
gösteriyordu. Rapora göre, Türkiye bir Kürt ayaklanmas›, ‹ran ise bünyesindeki Azeri Türklerinden do¤acak milliyetçi
yükseliﬂ sonucu bölünebilecek devlet olarak tan›mland›.
Türkiye, raporun yaz›lmas›ndan yaln›z bir y›l sonra,
1983 y›l›nda, PKK terörü
ile karﬂ›laﬂt› ve hala yaﬂ›yor; ‹ran’da ise Azerbaycan bölgesindeki nüfus
içinde milliyetçi duygular›n yükseliﬂine ﬂahit olunuyor.
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Öncelikle, bir tarihi gerçe¤i
hemen aktaral›m: Osmanl›,
Suriye’deki Nusayri’leri hiçbir zaman Alevi olarak tan›mlamad›. Alevi kelimesini
bölgeye sokan, Birinci Dünya
Savaﬂ› sonras› Suriye’de kurulan Frans›z yönetimidir.
Frans›zlar, Suriye’de yükselen ba¤›ms›zl›k hareketini
kontrol alt›na alabilmek için,
ülkeyi, Hatay Sanca¤›, Halep
Devleti, ﬁam Devleti, Alevi
Devleti, Büyük Lübnan ve
Dürzi yönetimi olarak bölmüﬂlerdi. Bildi¤iniz böl-yönet stratejisi… Ülkenin Hatay
ile Lübnan aras›nda kalan
sahil ﬂeridine 1920-1936 y›llar› aras›nda hakim olan Alevi Devleti’nin bayra¤›n› da yay›nl›yoruz. Böylece, “Suriye’nin bölünmesi” planlamalar›n›n neden ve kimler taraf›ndan yap›lm›ﬂ oldu¤unu daha iyi anlayabilirsiniz.
Suriye’den akan bilgiler,
Beﬂar el-Esed’in, son çare
olarak bu tür bir devlet yap›lanmas›n› planlad›¤›n›,
bunun da -tabii ki- ‹srail
baﬂta, baz› dünya güçleri
taraf›ndan desteklendi¤ine
iﬂaret ediyor.

U.S. Army photo by Sgt. Curt Cashour

Nusayri Devleti
Meselesi

Irak, ﬁeriata Do¤ru mu ‹lerliyor?
I

rak’›n yönetimine sahip olan ‹ran deste¤indeki ﬁii Nuri el-Maliki rejiminin, ülkeyi ad›m
ad›m bir ‹slam devletine dönüﬂtürme sürecini, sokaktaki insana terör uygulayarak
baﬂlatt›¤› ileri sürülüyor. Irak’›n baﬂkenti Ba¤dat, son bir ay içinde, sokaktaki insan›n
al›ﬂ›k olmad›¤› devlet terörü ile karﬂ›laﬂt›. Ba¤dat, geleneksel olarak bütün yaﬂam biçimlerini bar›nd›ran bir kimli¤e sahip. Bu nedenle kentte, alkol sat›ﬂ› yapan marketleri, gece kulüplerini ve içki servisi yap›lan lokantalar› bulmak mümkün. Kentten gelen
son haberler ise Irak ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n emriyle bu tür yerlere bask›n düzenleyen polis güçlerinin, içki sat›ﬂ›n› sürdüren büfe ve lokanta sahipleriyle içki içen Irak vatandaﬂlar›n› dövdükleri yönünde…
Bu geliﬂmelerin, kamuoyunda büyük tedirginlik yaratan en önemli olay›, 4 Eylül akﬂam› yaﬂand›. Irak polisi, içki sat›ﬂ› yapan 10 yere yapt›¤› bask›nlarda, iﬂyeri sahipleri ile
müﬂterileri dövdü; iﬂyerlerini de kolay toparlanamayacak ölçüde tahrip etti. Güvenlik
güçleri, bu iﬂyerlerinde alkol sat›ﬂ›n›n yasa d›ﬂ› oldu¤unu savundular; ama iﬂyeri sahipleri, bu sat›ﬂlar için gerekli ruhsatlar›n›n y›llard›r ellerinde bulunduklar›n› savundular.
Söz konusu bask›nlardan en ilgi çekici olan›, Irak Yazarlar Birli¤i’nin iﬂletti¤i ve ülkenin
önde gelen ayd›nlar›n›n, yazar ve sanatç›lar›n›n akﬂamlar› yemek yemeyi tercih ettikleri, Sinema Kulüp’te yaﬂand›. Bu mekân› basan güvenlik güçleri, alkol içtikleri gerekçesiyle yazarlar› ve sanatç›lar› h›rpalad›lar, baz›lar›n› gözalt›na almaya kalkt›lar.
Söz konusu bask›nlar›n, kentin Müslümanlar ile Hristiyanlar›n bir arada yaﬂad›¤› semtleri, Karrada ve Arasat’ta yo¤unluklu olarak gerçekleﬂmesi dikkat çekti. Irak’›n mevcut
kanunlar›na göre, ülkede içki sat›ﬂ› ruhsat›, ancak Hristiyan az›nl›¤a veriliyor. Sahipleri Müslüman olan lokanta ve e¤lence merkezleri ise içki satam›yorlar. Fakat Hristiyanlar›n sahip olduklar› marketlerden, isteyen içki alabiliyor, lokantalarda da içki içenlerin
dinine bak›lm›yor.
Yezidi as›ll› iﬂyeri sahiplerinden biri, yapt›¤› aç›klamada, polis bask›n› gerçekleﬂti¤inde,
lokantas›nda yaklaﬂ›k 150 kiﬂinin yemek yedi¤ini; insanlar›n büyük bir dehﬂet içinde kaç›ﬂt›klar›n› ve güvenlik güçlerinin, kendisine, “art›k daha do¤ru dürüst bir iﬂin sahibi ol”
diyerek lokantas›n› tahrip ettiklerini söyledi.
Irak anayasas›n›n ikinci maddesi, ülkede, ﬂeriat kanunlar›na ayk›r› kanun ç›kar›lamayaca¤›n› belirtirken, üçüncü maddesi de devletin insan haklar›n› ve kiﬂi özgürlü¤ünü
korumakla yükümlü oldu¤unu karara ba¤l›yor. Uzmanlar, bu yap›s›yla Irak anayasas›n›n çeliﬂkili oldu¤unu ve ülkenin gerçek karakterini ve hedeflerini yeni bir anayasa ile
belirlemesi gerekti¤ini savunuyorlar.
Geliﬂmelerin, Irak’ta yeni bir ﬂeriat devletinin kurulmas›na yol açabilece¤i de yükselen
kayg›lar aras›nda…
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ve Rusya baﬂta,
Orta Do¤u’ya yön
vermeye çal›ﬂan küresel
güçlerin, Suriye’deki geliﬂmelerin en çok “Beﬂar sonras›” ile ilgilendikleri, art›k
net olarak anlaﬂ›lm›ﬂ durumda. Rejimin y›k›lmas› halinde, Suriye devletinin ortadan kalkaca¤›na ve bu ülkede büyük bir iç savaﬂ, etnikdini hesaplaﬂma ile birlikte,
önü al›namaz kaos ortam›n›n
do¤aca¤›na inanan dünya
güçleri, de¤iﬂim sürecinin
kendi kontrollerinde olmas›n› arzu ediyorlar.
Ülkedeki Baas rejimini y›karak yerine demokratik bir
cumhuriyet kurma hedefindeki muhalefet güçleri ise
askeri ve siyasi olarak sergiledikleri da¤›n›k görüntüyü
toparlamak aç›s›ndan, çok
önemli ad›mlar atmaya baﬂlad›lar.
MSI Dergisi, Suriye muhalefet güçleriyle temasa geçti ve
ülkede son dönemde yaﬂan›lan yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar›n›n ana hatlar›n› ortaya ç›kard›.

ABD
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Halep Sorunu: Halep, çevresiyle birlikte 5 milyon nüfusa sahip çok önemli bir
kent. 3,5 milyon ﬂehirli, 1,5
milyon taﬂral›… Halep’e giren devrim güçleri, genel
olarak k›rsal kesim insanlar›ndan oluﬂuyor. Bunlar cesur ve savaﬂç› insanlar; ama
MSI Dergisi - Eylül 2012

Suriye’de Devrim Yap›lan›yor
kent kültürü aç›s›ndan ciddi
eksikleri var. Halep’teki
kentli nüfus, devrim hareketini desteklemesine karﬂ›n,
bu savaﬂç›lara karﬂ› so¤uk
kalmay› tercih ediyor. Halepli tüccar, kentin yap›s›n›n bozulmas›n›, köylü gördü¤ü savaﬂç›n›n sosyal müdahalesini
istemiyor. Kentin yüzde 70’i
devrimcilerin elinde; fakat bu
so¤ukluk tam kontrolü sa¤lamakta engel(di.)

Çözüm Yap›lanma Getirdi:
Halep sorunu çözüldü. Öncelikle Halepli kentli gençler
silahland›lar ve kentlerinin
güvenli¤ini sa¤lama konusunda inisiyatif ald›lar. Bu,
devrime karﬂ› bir yap›lanma
de¤il. Nitekim devam›nda,
Halep’in ileri gelenleri, ayd›nlar›, Mahalli Yönetim Konseyi’ni kurarak kent yönetimini Baas’tan devrald›lar.
Kent art›k rejimin de¤il, Mahalli Yönetim Konseyi’nin
kontrolü alt›nda ve devrim
güçleri de bu konseyin otoritesini kabul etmiﬂ durumda.

Ba¤›ms›z
Mahkemeler
Kuruldu: Devrim güçleri ile
Mahalli Yönetim Konseyi’nin
geçen hafta vard›klar› anlaﬂma çerçevesinde, Halepli hakim ve avukatlar, “ba¤›ms›z
mahkemelerin devreye gir-

mesini” sa¤lad›lar. Bu mahkemelerin birinci görevi, devrim güçlerinin kentte yapabilece¤i yarg›s›z infazlar› önlemek. Özgür Suriye Ordusu
(ÖSO), mahkemelerin ba¤›ms›z kararlar›n› kabul edece¤ini ve yakalanan devrim karﬂ›tlar›n›n oluﬂturulan cezaevine konulmas›n› kabul etti.

Devrimci Askeri Konseyler
Kuruldu: En büyük zaaf, askeri örgütlenme düzeyindeydi. Direniﬂin çok büyük bölümünü silahlanm›ﬂ siviller yürütürken, Baas ordusundan
firar edip kendi birliklerini
oluﬂturan askerler daha etkisiz kal›yordu. Bu ayr›l›¤›n
giderilmesi ve ÖSO’nun düzenli bir ordu haline getirilmesi için Devrimci Askeri
Konseyler kuruldu. Silahl› sivil birlikler, ÖSO saflar›na
geçmiﬂ komutanlar›n emrine
girdi. Halep’te bir albay, Humus’ta iki albay ve ﬁam’da
da bir general, bölgede savaﬂan birliklerin komutanl›¤›na
getirildi. Devrimci Askeri
Konsey, özellikle Türkiye’de
yaﬂamay› tercih eden firari
askerlere de “ya ülkeye dönüp rütbelerinle görev al›rs›n
ya da yurt d›ﬂ›nda askeri
kimli¤inle hareket edemezsin” mesaj›n›, geçti¤imiz
günlerde gönderdi.

Asker Sivilin Kontrolünde:
Var›lan anlaﬂma çerçevesinde, Devrimci Askeri Konseyler, Halep, Hama, Humus, ‹dlib’de oluﬂturulmuﬂ mahalli
yönetim konseylerinin kontrolüne girdi. Komutanlar,
konseylerdeki sivillerin talimat ve bilgileri do¤rultusunda hareket edebilecekler. Bu
yap›lanmada, ülkenin yüzde
80’ini kontrol alt›na alm›ﬂ
ÖSO’nun, sivil halk›n tam
deste¤ini sa¤lama yönündeki
hassasiyeti büyük rol oynad›.

ABD-Rusya:
Gizli ittifak!
Muhalefet kaynaklar›n›n geliﬂmeler ile ilgili yorumlar›
ise ﬂöyle: “‹srail’in güvenlik
endiﬂesi, Bat›’y›, art›k Rusya’dan farks›z bir noktaya sürüklemiﬂ durumda. Onlar,
bizim rejimi y›kmam›z halinde, Suriye devletinin de yok
olaca¤›n› san›yorlar. Oysa
devlet kalacak, biz yeni yap›lanmam›z ile bunu ispatl›yoruz zaten. Amerikal›lar ve
Ruslar ile yapt›¤›m›z görüﬂmelerden bir gerçek ortaya
ç›kt›. Birincisi, ikisi de Beﬂar’›n gitmesini; ama çürümüﬂ haliyle rejimin kalmas›n› istiyorlar. ‹kincisi, Türkiye’nin, bu krizden tek baﬂ›na
zaferle ç›kmas›n› engellemeye çal›ﬂ›yorlar.”
www.milscint.com

Rusya’da
Çocuklar›n Kavgas›
R

Toprak Kavgas›
Tart›ﬂman›n bu noktas›nda,
Kadirov’un, bu kez de ‹nguﬂya’y›, binlerce hektar Çeçen
arazisini yasad›ﬂ› olarak iﬂgal etmekle suçlamas› ve
Moskova’dan bu haks›zl›¤›n
düzeltilmesini talep edece¤ini aç›klamas›, Rusya aç›s›ndan, Kuzey Kafkasya’da
beklenmedik bir egemenlik
mücadelesinin baﬂlamas›
anlam›na geldi. Kadirov’a
göre; ‹nguﬂya, Çeçen Savaﬂ›
s›ras›nda ülkenin kuzeyindeki topraklar› iﬂgal etmiﬂ ve egemenli¤i alt›na alm›ﬂt›.
Yakurov’un bu iddialara da yan›t› sert oldu. ‹nguﬂ liderine göre;
iki özerk cumhuriyet aras›ndaki toprak sorunu çoktan çözülmüﬂ; s›n›rlar, taraflarca kabul edilmiﬂti. Kuzey Kafkasya’da s›n›rlar›n yeniden belirlenmesi, çat›ﬂma anlam›na geliyordu.
Putin, çareyi, özel temsilcisi Aleksander Khloponin’i bölgeye
göndermekte buldu. Moskova, iki küçük özerk yönetimin liderlerine sakin olmalar›n› ve aralar›ndaki sorunu kamuya
yapt›klar› aç›klamalar ile de¤il, yapacaklar› görüﬂmeler ile
çözmeleri gerekti¤ini hat›rlatt›. Çeçen-‹nguﬂ gerginli¤inin,
Kuzey Kafkasya’da yeni bir s›cak çat›ﬂmaya dönüﬂme olas›l›¤› ise varl›¤›n› koruyor.
©
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usya lideri Vladimir Putin, son 6 ay içinde, ikinci kez,
Rusya Federasyonu’nun Kuzey Kafkasya Özerk Cumhuriyetleri olarak adland›r›lan Çeçenistan ile ‹nguﬂya aras›nda
patlak veren gerginli¤e müdahale etmek zorunda kald›.
Sovyetler Birli¤i döneminde, Çeçen-‹nguﬂ Otonom Yönetimi olarak adland›r›lan bölge, Birinci Çeçen Savaﬂ›’n›n patlak verdi¤i günlerde ayr›lm›ﬂ; Çeçenistan ve ‹nguﬂya, iki ayr› otonom
bölge olarak yollar›na
devam etmiﬂlerdi.
Son kriz, Moskova’n›n deste¤iyle Çeçenistan yönetimine el koyan ve iktidar›n›
giderek diktatörlü¤e dönüﬂtürdü¤ü ileri sürülen
Ramazan Kadirov’un, ‹nguﬂya’y›, “‹slami radikal
hareketlere karﬂ› bilinçli
olarak hareketsiz kalmakla” suçlamas›yla baﬂlad›.
Ramazan Kadirov, Rusya Federasyonu içinde en ünlü ve üzerinde en çok konuﬂulan özerk yönetim baﬂkan› olarak tan›n›yor. Ülkeye büyük kay›plar verdiren Çeçen ba¤›ms›zl›k mücadelesi sonras›nda, Putin’in yard›m›yla yönetime el koyan Kadirov, insan haklar› ihlallerini al›ﬂkanl›k haline getirmiﬂ, siyaseti de mafya usulleri ile yapan bir portre olarak tan›n›yor.
Çeçenistan’daki yüksek dini duygular› tatmin için, Kafkasya’n›n en büyük camisini yapan; hatta medeni kanunda yer
yer ﬂeriat kurallar›na da yer veren bir orta yolcu yap›ya sahip.
En büyük görevinin ise bölgede kendine zemin edinmiﬂ Vehhabi zeminli radikal ‹slami ak›mlara karﬂ› mücadele oldu¤u
biliniyor.

Ramazan Kadirov’un, ‹nguﬂya lideri Yunus-Bek Yakurov’u
sert bir dille eleﬂtirmesinin nedeni, Çeçen antiterör timlerinin, s›n›r›n öte yakas›nda, ‹nguﬂya topraklar›ndaki Galaﬂki
köyünde gerçekleﬂtirdikleri operasyon oldu. Kadirov, bu operasyonun sonucunda, bölgede terör eylemlerine haz›rlanan
radikal grubunun etkisiz hale getirilmesinin tamam›n› kendi
hanesine bir baﬂar› öyküsü olarak yazarken, Yakurov’u da ortak tehdide karﬂ› hareketsiz kalmakla suçlad›. Yakurov’un bu
iddiaya tepkisi, beklenildi¤i gibi çok sert oldu.
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Yard›mc›s› Tar›k Haﬂimi’yi
aç›kça korumaya ald›; ikincisi, D›ﬂiﬂleri Bakan› Prof. Dr.
Ahmet Davuto¤lu, Ba¤dat yönetimine haber vermeden
ülkenin kuzeyindeki Kürt
Otonom Yönetimi’ne resmi
bir ziyaret yapmakla kalmad›, Kerkük’e de gitti.
Bu geliﬂmeler, Ba¤dat-Ankara iliﬂkilerinin kopma noktas›na gelmesine neden oldu. Dünya medyas›nda, Irak
yönetiminin, ‹ran’dan gelen
silah yüklü uçaklar›n ﬁam’a
gitmesine, kendi hava sahas›nda izin verdi¤i haberlerinin ç›kt›¤› günlerde, Ba¤dat,
‹stanbul’da sürgün hayat› yaﬂayan Tar›k Haﬂimi hakk›nda

T.C. Baﬂbakanl›k Bas›n Müﬂavirli¤i resmi web sitesi

rak’ta iﬂbaﬂ›nda olan ﬁii Nuri el-Maliki yönetiminin,
‹ran’dan gelen talimatlar
do¤rultusunda, Suriye’deki
devrim hareketine karﬂ› cephe almas› ve topraklar›nda
yaﬂayan Kürtler ile Sünnileri
hedefe oturtmas›, TürkiyeIrak iliﬂkilerinin tamiri çok zor
ﬂekilde bozulmas›na yol açt›.
Türkiye, Irak’taki ‹ran yanl›s›
hükümetin
politikalar›na
karﬂ› oldu¤unu, son bir y›l
içinde iki farkl› tutum ile sergiledi:
Birincisi, Nuri el-Maliki hükümetinin, “terörist” oldu¤u
gerekçesiyle ortadan kald›rmaya çal›ﬂt›¤›, ülkenin Sünni
as›ll› Cumhurbaﬂkan› Birinci
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Türkiye-Irak Gerginli¤i
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idam karar› ç›kartt›. Bu karara Türkiye’nin tepkisi ise
“Haﬂimi istedi¤i kadar topraklar›m›zda misafir olarak
kalabilir” oldu.
Nuri el-Maliki’nin, Irak’taki
Kürt ve Sünni gruplar›n› karﬂ›s›na alan ve ‹ran’›n talimatlar› do¤rultusunda ﬁii varl›¤›-
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n› güçlendirmeye çal›ﬂan politikalar›n›n, ülkeyi kesin bölünmeye taﬂ›d›¤› yolundaki
kayg›lar t›rman›yor.
Türkiye, Irak’›n toprak bütünlü¤ünün korunmas›n› ve
Kürt Otonom Yönetimi’nin de
bu bütünlük içinde yer almas›n› savunuyor.
MSI Dergisi - Eylül 2012

STRATEJ‹ HABER

Kafkasya’da
Katil ve Kahraman
T

akvimlerin 2004 y›l›n› gösterdi¤i günlerde, Macaristan’›n baﬂkenti Budapeﬂte, yeniden yap›lanan NATO aç›s›ndan önemli bir toplant›ya ev
sahipli¤i yap›yordu: Bar›ﬂ ‹çin
Ortakl›k (B‹O)
Bu toplant›n›n en önemli özelliklerinden biri, eski Sovyet
Cumhuriyetlerinden Ermenistan ve Azerbaycan’›n da birer askeri delegasyon ile kat›lmalar› ve NATO ﬂemsiyesi
alt›nda ortak güvenlik sorunlar›n› ele almalar›yd›. Ermenistan ve Azerbaycan, 19881994 y›llar› aras›nda, Da¤l›k
Karaba¤ sorunu nedeniyle s›cak savaﬂ yaﬂam›ﬂ; Ermenistan, bu savaﬂ sürecinde, d›ﬂ
destekler sayesinde, Da¤l›k
Karaba¤ ile Azerbaycan’a ait
topraklar›n yüzde 20’sini iﬂgal
etmiﬂti.
‹ki komﬂu ülke aras›nda 1994
y›l›nda sa¤lanan ateﬂkes, bugün varl›¤›n› koruyor ve soruna Avrupa Güvenlik ve ‹ﬂbirli¤i
Teﬂkilat› (AG‹T) bünyesinde

kurulmuﬂ M‹NSK Grubu arac›l›¤›yla çözüm bulunmaya çal›ﬂ›l›yor. NATO’nun 2004 y›l›ndaki B‹O toplant›s›, hiç beklenmedik bir trajediye sahne oldu.
Toplant›ya Azerbaycan ad›na
kat›lan Ramil Seferov, bir balta
ile Ermeni meslektaﬂ› Gurgen
Markaryan’›, uyurken öldürdü.
Budapeﬂte’de görülen duruﬂmas›nda Seferov, Markaryan’›n, Azerbaycan’a ve özellikle Azerbaycan bayra¤›na ›srarla hakaret etti¤ini ve kendini tutamad›¤›n› söylüyordu.
Ermeni taraf›na göre ise cinayet ›rkç› e¤ilimler taﬂ›yan bir
askerin gerçekleﬂtirdi¤i a¤›r
bir suçtu.
Seferov, duruﬂmalar sonucunda ömür boyu hapse mahkûm
edildi. Azerbaycan, subay›n›
Macaristan hapishanesinden
kurtarmak için yo¤un çaba
gösterdi ve cinayetten yaklaﬂ›k
8 y›l sonra, Macaristan yönetimi, cezas›n›n geri kalan›n› ülkesinde çekmesi koﬂuluyla
Seferov’u Bakü’ye teslim etti.

©

2010-2012 Official website of the President of the Republic of Azerbaijan

AB-NATO Ayakta
Ramil Seferov’un, ülkesinde
bir “kahraman” olarak karﬂ›lanmas›, dünyan›n tepkisini
çekti. Azerbaycan yönetimi,
Seferov’un yükseltilmiﬂ rütbesiyle ordudaki görevine devam edece¤ini, son 8 y›lda birikmiﬂ maaﬂlar›n›n toplam›n›n ödenece¤ini ve kendisine
de bir ödül olarak güzel bir ev
verilece¤ini aç›klad›.
Karar ve uygulama, önce Ermenistan’da büyük bir tepkini
do¤mas›na neden oldu. Tepkinin as›l hedefi, Azerbaycan’dan çok Macaristan’d›.
Çünkü bir AB ve NATO ülkesi
olarak bir katilin serbest b›rak›lmas›n› sa¤lamakla suçlan›yordu.
Macaristan hükümeti, uygulamalar› nedeniyle Bakü’yü protesto etti.

Bu arada, Azerbaycan aç›s›ndan en kritik aç›klama,
AB’den geldi. AB, Ramil Seferov’un cinayet iﬂlemiﬂ bir insan olarak ülkesinde kahraman muamelesi görmesinin,
Avrupa kriterlerine ayk›r› oldu¤unu; Azerbaycan’›n, üyesi
oldu¤u AG‹T’in ilkelerine uymas› gerekti¤ini aç›klad›.
Siyasi gözlemciler, Azerbaycan Cumhurbaﬂkan› ‹lham
Aliyev’in, ülkesi içindeki yüksek milliyetçi duygular› tatmin
için att›¤› bu ad›mlar›n, Bakü’nün Brüksel ile iliﬂkilerini
kökten etkileyecek boyutta oldu¤unu savunuyorlar.
Azerbaycan, son y›llarda ‹srail
ile iliﬂkilerini güçlendiren,
NATO ba¤lant›s›n› kuvvetlendiren ve AB ile s›cak iliﬂkiler kurmak isteyen bir bölge ülkesi
olarak de¤erlendiriliyordu.

Ege Denizi’nde Yunan-‹srail Askeri Flörtü
A
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bu öneriyi, ekonomik ve askeri aç›dan kar getiren bir öneri olarak görmedi. Bununla birlikte öneri, ‹srail yönetiminin, Türkiye
aç›s›ndan sonra derece stratejik bir alan olan Ege Denizi’ne yerleﬂme planlar›n› ortaya ç›karmas› aç›s›ndan, önemle not edildi.

vrupa Birli¤i’nin genel ekonomisini sarsacak ölçüde büyük
bir ekonomik kriz yaﬂayan Yunanistan yönetiminin, Ege’deki, iskân edilmemiﬂ yaklaﬂ›k 50 aday›, 50 y›ll›¤›na kiralama ve bu
yolla zor durumdaki ulusal bütçeye ek gelir sa¤lama projesi, ‹srail’i harekete geçirdi.
‹srail Savunma Bakan› Ehud Barak, ‹srail ordusuna sundu¤u
raporda, ülke donanmas›n›n aç›k denizlerde tatbikat yapabilmesi için, bu adalardan en stratejik olan›n› kiralama, hatta olanak varsa sat›n alma önerisi yapt›. Ehud Barak, önerisinde, ‹srail donanmas›n›n, Do¤u Akdeniz’in ötesinde, “yabanc› alanlarda” tatbikat yapma gereksinimi oldu¤unu, bu tür bir çal›ﬂman›n
da Yunanistan’dan kiralanacak veya sat›n al›nacak bir adan›n
çevresinde çok kolay gerçekleﬂtirilebilece¤ini savundu.
‹srail’in önde gelen yay›n organlar›ndan Haaretz’e göre; ordu,

Ege’de Tatbikat Zinciri
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Türkiye-‹srail iliﬂkilerinin Gazze Savaﬂ› ve devam›ndaki Mavi
Marmara trajedisi sonras›nda kopmas›, Yunanistan-‹srail iliﬂkilerinin Do¤u Akdeniz’de devreye girmesine neden oldu. ‹srail,
K›br›s Rum Yönetimi ile yapt›¤› anlaﬂma çerçevesinde, Türkiye
ve KKTC’nin karﬂ› ç›kmas›na ra¤men, K›br›s’›n ekonomik alan›nda do¤al gaz aramalar›n› sürdürüyor; bu çal›ﬂmalar, ‹srailYunanistan-K›br›s Rum Yönetimi donanmalar›n›n iﬂ birli¤inin
artmas› sonucunu da veriyor. Bu geliﬂmenin en önemli sonucu,
‹srail donanmas›n›n, Yunanistan’a ait Milos adas›na yak›n bir
noktada gerçekleﬂtirdi¤i tatbikat oldu. ‹srail, 1 y›ld›r, donanmas›n›n Ege Denizi’nde “ulusal” tatbikat yapmas› talebini Atina’ya
bildiriyor, Yunanistan ise bu talepleri ask›ya al›yordu. 18 Temmuz günü, Milos aç›klar›nda gerçekleﬂen ve iki saat sürdü¤ü belirtilen ‹srail tatbikat›, Yunan donanmas›n›n gözetiminde; ama
herhangi bir kat›l›m› olmadan gerçekleﬂti. Böylece ‹srail, Türkiye’nin hemen yak›n›nda bir ulusal tatbikat gerçekleﬂtirmiﬂ oldu.
Tatbikat›n, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutan›’n›n, ‹srail’e yapt›¤›
resmi ziyaret s›ras›nda yap›lm›ﬂ olmas› da dikkat çekti.
www.milscint.com

