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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yay›n Yönetmeni

Detaylar›n› ilerleyen sayfalar›m›zda 
bulaca¤›n›z Deniz Sistemleri Semineri
(DSS), sunumlar ve oturumlarda ele

al›nan konular ve kulislerdeki tart›flmalarla
geride b›rak›ld›.

DSS boyunca, yap›lan tart›flmalar›n 
en önemli gündem maddesi, M‹LGEM 
projesinin sanayilefltirilecek 6 devam gemisini,
kimin ya da kimlerin infla edece¤iydi.

BÜYÜKADA’dan sonras›n›n inflas› için
görevlendirilecek özel sektör tersanesi için,
flimdiye kadar, sadece, Yeni Tip Karakol Botu
projesindeki baflar›l› performans›yla ad›ndan
söz ettiren DEARSAN ve Sahil Güvenlik Arama
ve Kurtarma Gemisi projesini yürüten RMK
Marine tersanelerinin ad›n› duyuyorduk.

Ancak tart›flman›n bir taraf›nda yer alanlar, 
bu süreçte, sadece iki tersanemizin ad›n›n
geçmesinin do¤ru olmad›¤›n›, isteyen tüm 
tersanelerin M‹LGEM’lerin inflas›na talip 
olabilmeleri gerekti¤ini ve yar›fl› kazanan 
tersanenin ifli almas›n›n daha uygun olaca¤›n›
savunuyor.

Tart›flman›n di¤er cephesi ise askeri gemi
inflas›n›n ve böyle bir projeyi yönetmenin kolay
bir ifl olmad›¤›n›, ayr›ca askeri gemi inflas›na
yönelik flimdiye kadar kazan›lan yeteneklerin
kaybedilmesi riskinin al›nmamas› ve bu
yeteneklerin daha da gelifltirilebilmesi için,
askeri gemi infla edebilmek için gerekli
yat›r›mlar› yapm›fl ve alt yap›lar›n› buna göre
kurmufl ad› geçen iki tersaneden, seçilecek
olan›n ifli almas›nda ›srarl›.

Seminerde, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) yetkilileri taraf›ndan yap›lan 
aç›klamalar ise ikinci cephenin tezlerini
destekler nitelikte. Savunma Sanayii 
Müsteflar› Bayar, aç›l›fl konuflmas›nda, 
gemi infla sektöründe, askeri gemi infla 
projelerine artan bir ilgi oldu¤unu, fakat flu an,
yapt›klar› de¤erlendirmeye göre; 5’i proje
yürüten, toplam 7 tersanenin bile bugün
itibariyle fazla oldu¤unu ve yeni 
tersanelerin bu alana girmesini teflvik
etmediklerini, hatta desteklemediklerini 
vurgulad›. Bu tersaneler aras›nda öne 
ç›kanlar›n, rekabet ortam›nda, bu alanda
çal›flmaya devam edebileceklerini ekleyen
Bayar, kazan›lan kabiliyetlerin de ancak bu
flekilde yaflat›labilece¤ini ve devam 
ettiremeyece¤imiz yat›r›mlara gerek 
olmad›¤›n› söyledi.

SSM Deniz Araçlar› Daire Baflkan› Mustafa
fieker de seminerdeki konuflmas›nda, 
M‹LGEM’in sanayilefltirilecek 6 gemisi ile 
birlikte k›sa vadede hayata geçirilecek az
say›da proje oldu¤unu; bu projelerin,
hâlihaz›rda SSM ile sözleflme imzalam›fl 
tersanelerin sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan bile
yeterli olamayaca¤›n› vurgulayarak ikinci
cephenin elini güçlendirdi.
Asl›nda seminerde konuflulmasa da M‹LGEM’in
sanayilefltirilmesi sürecinde, DEARSAN ve
RMK Marine tersanelerinden her ikisinin de
görevlendirilmesi ve hatta tersanelerin infla
sürecinde yar›flt›r›lmalar›n› savunan, a¤›rl›kl›
olarak kullan›c› cephesinden destekçileri 
bulunan bir üçüncü yaklafl›m da yok de¤il…
Çok yak›nda verilmesi beklenen ve Bayar’›n da
konuflmas›nda alt›n› çizdi¤i üzere, kabiliyetleri
sürdürmek mi yoksa sektöre bir flekilde 
ifl sa¤lamak m› noktas›ndaki tercihe göre
flekillenecek karar, her halükarda epeyce
tart›fl›lacak gibi görünüyor.
Daha fazla uzatmadan, seminerde dikkatimizi
çeken birkaç noktaya daha de¤inerek sözü
ba¤layal›m…
‹ngiltere’nin fazlas›yla öne ç›kt›¤› seminerde,
Türk Donanmas›n›n envanterinde görev yapan
çok say›da platformun tedarikçisi Alman 
firmalar›n›n ortalarda görünmemesi gözden
kaçmad›. Yeni Tip Deniz Alt› projesi için seçilen
HDW-MFI ortak giriflimi bile etkinlikte yoktu.
Bu durum, önümüzdeki süreçte, geçmiflteki
Almanya’n›n yerini, gelecekte ‹ngiltere’nin
alaca¤› yorumlar›n›n yap›lmas›na da yol açt›.
Almanlardan bahsederken, Türk firmalar›ndan
eksik olanlar› da atlamayal›m. ASELSAN 
ve HAVELSAN’›n a¤›rl›¤›n› hissettirdi¤i 
seminerde, özellikle ana yüklenici 
konumundaki tersanelerin yer almamas›n› da
ilgi çekici bir di¤er ayr›nt› olarak notlar›m›z›n
aras›na dahil ettik.
Sektör temsilcilerinin yan› s›ra tedarik makam›
SSM’nin tam kadro yer ald›¤› etkinlikte, gözler
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› ve Sahil Güvenlik
Komutanl›¤› yetkililerini de aramad› de¤il.
Bu say›m›zdan itibaren, ilgiyle okuyaca¤›n›z›
tahmin etti¤imiz, aç›k kaynaklarda duyurulan
Ar-Ge projeleri ile ilgili geliflmeleri ele
alaca¤›m›z, “Gelece¤e Dair” köflemizin de
sizlerle birlikte olaca¤›n› belirterek veda 
edelim.
Aral›k say›m›zda tekrar birlikte olmak üzere…

M‹LGEM’in Devam Gemilerini 
Kim(ler) ‹nfla Edecek?
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Hamilton, insanl›k 
tarihinin resim
sanat›ndaki günlük

yazar› gibiydi. Olaylar›
yaratanlar›, kendi 
üslubunda tuvale aktaran
bir sanatç› olarak tan›nd›.
Yapt›¤› “en gerçekçi” tablo
ise, günümüzde mutlaka
üzerinde durulmas›
gereken bir isme aitti…

Bir ‹tiraf Tarih
De¤ifltirdi
Mordechai Vanunu, 
1954 y›l›nda, Fas’›n
Marakefl kentinde do¤du.
Yahudi bir ailenin evlad›yd›;

ama ilerleyen y›llarda
H›ristiyan olmay›, John
Crossman ad›yla vaftiz
edilmeyi tercih etti. ‹srail
vatandafl›yd› ve ülkenin
ünlü Negev Nükleer
Araflt›rma Merkezi’nde
tekniker olarak çal›fl›yordu.
1986 y›l›nda, Londra’da
yay›nlanan Sunday Times
gazetesine, ‹srail’in 
nükleer silah sahibi devlet
oldu¤unu aç›klayan 
ilk isim oldu. Asl›nda, bu
“tarihi” aç›klamaya 1985
y›l›nda karar vermiflti. 
O y›l, bütçe k›s›tlamalar›
nedeniyle iflinden at›ld›;

ama sendikan›n bast›rmas›
sonucunda, yeniden
Negev’deki ifline döndü. 
O, her fleyi biliyordu ve
nükleer araflt›rma
merkezinde yap›lanlar›n,
insanl›k aç›s›ndan büyük
tehdit oluflturdu¤una
inan›yordu. Yeni görevine
bafllarken içeri kamera
sokmay› baflard› ve 
‹srail’in en gizli merkezinin
içinden, tam 57 adet
foto¤raf ç›kartmay› 
baflard›. O s›rada, zaten,
Arap yanl›s› bir gösteriye
kat›ld›¤›, Filistinlilerin de
bir devletinin olmas› 
gerekti¤ini yüksek sesle
ifade etti¤i için, iflinden yine

at›lm›flt›. Avustralya’ya gitti.
Taksi floförü oldu.
Yahudilikten orada
vazgeçti, Anglikan 
kilisesinde vaftiz edildi.
Kolombiyal› serbest
gazeteci Oscar Guerrero
arac›l›¤›yla temas kurdu¤u
Sunday Times muhabiri
Peter Hounam’a, bütün
bildiklerini aktard›. Belge
ve bilgilerin karfl›l›¤›, 
1 milyon dolard›! Hounam
ald›¤› bilgileri uzmanlara
sordu. Uzmanlar, bilgilerin
do¤ru oldu¤unu ve bu 
bilgiler do¤rultusunda,
‹srail’in elinde, 150 nükleer
bafll›k oldu¤unu 
söylüyorlard›.

“Nükleersiz” Orta Do¤u
Richard William Hamilton, 1922 y›l›nda, Londra’n›n, ünlü Pimlico
semtinde do¤du. Winston Churchill, Laura Ashley, Laurence Olivier gibi
ünlülere ev sahipli¤i yapan bu tarihi semtin, “a¤z›nda gümüfl kafl›kla
do¤mufl çocuklar›n›n aksine” do¤ru-düzgün bir ö¤renim hayat› olmad›.
Yaflama elektrikten çok iyi anlayan bir “zanaatkâr” olarak at›ld›. 2 ay
kadar önce, 13 Eylül günü yaflama veda etti¤inde, ‹ngiltere’nin en ünlü
ressamlar›ndan biriydi. Ünü, henüz 1950’li y›llarda, dünya daha “modern
sanat” denilen ak›m› tan›mam›flken yapt›¤› tablolardan kaynaklan›yordu.
O, her zaman, “pop art” sanat ak›m›n›n öncüsü olarak adland›r›ld›.

Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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‹tirafç›n›n 
Büyük Hatas›
Sunday Times’›n yay›n›n›n
ve haliyle istedi¤i paran›n
gecikmesinden endifle
duyan Vanunu, hayat›n›n
hatas›n› yapt›; Yahudi as›ll›
“rakip medya imparatoru”
Robert Maxwell’in Sunday
Mirror gazetesi ile temas
kurdu. MOSSAD,
Vanunu’nun kimli¤ini,
Sunday Times’›n 5 Ekim
1986 tarihli yay›n›ndan
önce, Maxwell sayesinde
ö¤renmiflti!
30 Eylül 1986’da, Antalya
liman›ndan demir al›p,
‹srail’in Hayfa Liman›’na
do¤ru dümen k›ran ‹srail
band›ral› Noga gemisinin
kaptan›, Tel Aviv’den gelen
ani emirle rotas›n› ‹talya’ya
çeviriyordu. Ticaret gemisi
görünümlü bu casus 
geminin as›l görevi, 
Arap limanlar›n› dinlemek
ve istihbarat toplamakt›.
Gemi, ‹talya’n›n La Spezia
liman› aç›klar›nda, 
uluslararas› sularda 
demir att›. Önemli bir 
kargosu vard›: Vanunu!

Roma’dan 
‹tirafç› Kaç›rma!
‹srailli “yaln›z adam”, 
aflk iliflkisine girdi¤i 
Cheryl Bentov isimli bayan
MOSSAD ajan› taraf›ndan,
ustal›kla Roma’da bir 
“aflk tatiline” ikna edilmifl

ve burada kendisini
bekleyen ajanlar 
taraf›ndan kaç›r›lm›flt›.
Vanunu, ‹srail devlet
s›rlar›n› aç›klama 
suçundan, 18 y›l hapse
mahkûm oldu. Bu cezan›n,
11 y›l›n› hücrede geçirdi.
2004 y›l›nda, flartl› tahliye
edildi; ama ne zaman bir
yabanc› ile görüflse, 
derhal tutukland›.
Nas›l tutukland›¤›n›,
Kudüs’teki mahkemeden
ç›kar›ld›¤›nda, bir polis
arac›n›n cam›ndan, eline
yazd›¤› yaz›yla dünyaya
aktarmaya çal›flm›flt›:
“Vanunu, Roma’dan
30.9.1986’da kaç›r›ld›.
Roma’ya BA504 say›l› 
uçakla geldi…” Böylece
dünya onu tan›d› ve
öyküsünü fark etti. 
Richard William Hamilton,
onun çaresizli¤ini 
belgeleyen bu foto¤raf›n
resmini yapm›flt›…
Vanunu, 1988-2004 y›llar›
aras›nda, her y›l, “nükleer
serpinti” riskini bulan ve
1995 y›l›nda “nükleer
silahs›zlanman›n yolunu
açan bilim adam› olarak”
Nobel Bar›fl Ödülü’nü alan
Jozef Rotblat (ölümü 2005)
taraf›ndan, ayn› ödüle aday
gösterildi. Vanunu, Nobel
Bar›fl Ödülü Komitesi’ne
2009 y›l›nda yazd›¤› 
mektupta, ‹srail nükleer
silah üretimini bafllatan

Simon Peres ile ayn› 
listede yer almak 
istemedi¤ini belirterek,
ad›n›n adaylar listesinden
silinmesini istedi.
Bütün bunlar› neden
anlat›yorum?

Hiç Kimse Temiz De¤il
Dünya, bir kez daha, Orta
Do¤u’dan kaynaklanan 
bir risk karfl›s›nda diken
üstünde… Uluslararas› Atom
Enerjisi Kurumu (UAEK)’nin
yay›nlad›¤› son rapor,
dikkatlerin ‹ran’›n üzerinde
yo¤unlaflmas›na neden oldu.
Rapor, “nükleer silahlar›n
yay›lmas›n› önleme
anlaflmas›”n›n imzac›
devletlerinden ‹ran’›n,
yürütmekte oldu¤u 
nükleer programa dönük,
çok ciddi endifleler içeriyor.
‹ranl› makamlar›n, 
kurumla yeterince fleffaf
iliflki kurmad›klar›,
sürdürülen çal›flmalar›n 
bir nükleer silah üretimi
hedefi tafl›d›¤›na dönük
baz› endifleler oldu¤u da
ayn› raporda yer al›yor.
Hat›rlatal›m… Dünyada
halen “resmen” nükleer
silaha sahip devletler
flunlar: ABD, Rusya, 
Çin Halk Cumhuriyeti,
Hindistan, Pakistan,
‹ngiltere ve Fransa…
‹srail de “nükleer güce”
sahip; ama hem nükleer
silahlar›n yay›lmas›n›

önleme anlaflmas›n›n
imzac›s› de¤il hem de
sürekli reddediyor…
Amaç, yukar›daki listeye
yeni devletlerin kat›lmas›n›
önlemek. Özellikle, Orta
Do¤u, kelimenin tam
anlam›yla bir “nükleer
ç›lg›nl›k” yaflayabilir ve
özellikle ‹srail’den sonra,
‹ran’›n da nükleer silah
edinmesiyle bu çal›flmalar,
do¤rudan M›s›r ve Suudi
Arabistan’›n da benzer
ataklar›na yol açabilir.
Kuzey Kore ile ba¤lant›l›
olarak, Suriye’nin de 
benzer bir çabas› var(d›);
ama gerek ülkenin içinde
bulundu¤u kargafla ortam›
gerek ‹srail’in bu 
konuda sald›r›ya varan
müdahaleleri, fiam’› 
bu konuda bir hayli 
geriye itmifl durumda…
Yaflan›lan gerçek ise, 
nükleer silahlanma
konusunda kimsenin temiz
olmad›¤› ve f›rsat›n› bulan
bütün devletlerin bir
flekilde bu güç gösterisine
yak›n durdu¤u 
fleklinde…

Tahran’dan 
Ak›lc› Yan›t
‹ran, UAEK raporunun,
ABD’nin direktifleri 
do¤rultusunda, tamam›
siyasi hedefler için kaleme
al›nd›¤›nda ›srarl›. ‹ran,
dün oldu¤u gibi, bugün de
nükleer program›n›n bar›fl
amaçl› oldu¤unu söylüyor.
Belki de bütün bu tart›flma
ortam›nda yap›labilecek 
en gerçekçi aç›klamay›,
‹ran Cumhurbaflkan›
Ahmedinejad yapt›:
“Karfl›m›zdaki gücün
20.000 nükleer bafll›¤›
varken, biz burada, 2 tane
nükleer bafll›k için bütün
ulusumuzu riske sokacak
bir ad›m atar m›y›z?”
Bu mant›k do¤rudur. 
Bu tür bir riski, ancak 
temsil etti¤i ulusu bu 
gezegenden silme riskine
sürükleyen serüvenci 
siyasi kadrolar üstlenebilir!
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Obama’n›n Ata¤›
Orta Do¤u’da Türkiye’yi bile
karfl›lar›na almay›
baflarm›fl ‹srailli radikal
milliyetçi unsurlar, UAEK
raporundan sonra, hemen
savafl tamtamlar› çalmaya
bafllarken, ABD Baflkan›
Obama’n›n, çok anlaml› bir
diplomatik manevras› ile
karfl›lafl›ld›. Obama,
ABD’deki Yahudi lobisini de
karfl›s›na alma pahas›na,
‹ran konusunda askeri
çözümü öne ç›kartan bir
strateji içinde olmad›¤›n›,
Rusya Devlet Baflkan›
Medvedev ile bir araya
geldi¤i anda gösterdi.
Rusya, ‹ran’daki nükleer
tesisleri yapan, uranyum
zenginlefltirme program›n›
yap›land›ran ve böylelikle,
ülkenin tüm nükleer
çal›flmalar›n› yak›ndan
denetleme flans›n›
yakalam›fl bir devlet.
Obama-Medvedev
buluflmas›ndan, ‹ran’›n
nükleer silah sahibi
olmas›na karfl› ortak
hareket etme karar›n›n
ç›kmas›, bu karar› BM
Güvenlik Konseyi’nin 
di¤er önemli üyesi Çin’in
de desteklemesi, küresel
siyasette ayaklar›n suya
erdi¤ini gösterdi.

Oysa belli ki, ‹srail ve
yandafllar›, t›pk› Irak’ta
oldu¤u gibi, “bir iddia 
üzerine”, ‹ran’›n da yerle
bir edilmesinin kendileri
aç›s›ndan daha hay›rl›
olaca¤›n› görüyorlard›.

‹srail Vurabilir mi?
‹srail Hava Kuvvetlerinin
‹ran’daki nükleer tesislere
dönük sald›r›s›, ancak
ABD’nin -net- onay› ile
gerçekleflebilir! Çünkü
‹srail savafl uçaklar›
(Türkiye fasl›n› tamamen
devre d›fl› b›rakarak

konuflal›m), ‹ran’a, ya 
Irak ya da Suudi Arabistan
üzerinden ulaflabilirler 
ve bu iki devletin hava
sahas›n›n ‹srail’e aç›k
olmas›, ancak ABD’nin izin
vermesiyle mümkündür.
Nitekim Obama’n›n
Medvedev ile
gerçeklefltirdi¤i 
manevra sonras›nda 
CNN’e konuflan ‹srail
Cumhurbaflkan› Peres,
ülkesinin ‹ran’›n nükleer
program›n› küresel 
bir sorun olarak
de¤erlendirdi¤ini ifade
ederek, “Biz askeri bir
çözümü öngörmüyoruz; 
ama ‹ran üzerindeki 
ahlaki bask›n›n devam›ndan
yanay›z” diye konufltu.

Türkiye Ne Yapabilir?
Bütün bu geliflmeler,
Türkiye aç›s›ndan önemli
bir avantajd›r.

1Türkiye, NATO füze
kalkan› savunma 

sisteminin radarlar›n›
topraklar›na kabul ederek,
tüm komflular›na, nükleer
silahlanma ve uzun 
menzilli füze sistemleri
karfl›s›nda duydu¤u derin
endifleyi aktarm›flt›r.

2 Türkiye, bu tür 
serüvenci yaklafl›mlar

sergileyebilecek bütün
bölge ülkelerine, Bat›

savunma sisteminin en
önemli üyesi oldu¤unu,
kendisine ve müttefiklerine
dönük bir sald›r› 
planlayanlar›n aya¤›n› 
denk almas› gerekti¤ini
göstermifltir.

3Geliflmeler, Türkiye’nin,
nükleer silahlardan

bütünüyle ar›nd›r›lm›fl 
Orta Do¤u politikas›n›n
gerçekçili¤ini iflaret 
etmektedir. Evet, ‹ran 
asla nükleer silaha sahip
olmamal›d›r. Bu tür bir
niyeti sergiledi¤i anda, 
ne tür bir tepkiyle
karfl›laflaca¤›n› çok iyi
bilmelidir. Ama art›k 
‹srail de bulundu¤u bölgeyi
zehirleyen politikalardan
vazgeçmeli, elindeki 
nükleer stoku aç›klayarak,
nükleer silahs›zlanman›n
üyelerinden biri 
olmal›d›r.

4Türkiye, küresel 
dengelerde, son y›llarda

“olumlu yüzü” ile görülen
bir devlet oldu. “Nükleer
silahs›zlanma” ve “nükleer
silahlar›n özellikle 
Orta Do¤u’da yay›lmas›n›
önleme, var olanlar›n da
sökülüp yok edilmesini
sa¤lama”da gösterece¤i
çaba, ülkeyi, insanl›k
ailesinin en onurlu
makamlar›ndan birine
tafl›yacakt›r.
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ASELSAN’›n

Mikroelektronik,

Güdüm ve Elektro-Optik

(MGEO) Grubu, ABD’de

yerleflik Carnegie Mellon

Üniversitesi’nin Yaz›l›m

Mühendisli¤i Enstitüsü

taraf›ndan yap›lan ayr›nt›l›

bir de¤erlendirme süreci

sonras›nda, 21 Ekim tarihi

itibari ile CMMI (Capability

Maturity Model Integration

/ Bütünleflik Yetenek

Olgunluk Modeli) 

Seviye 3 belgesini

almaya hak

kazand›. Savunma 

teknolojileri

alan›nda Türkiye’nin 

en büyük kuruluflu 

ASELSAN’›n 4 grup

baflkanl›¤›ndan biri

olarak faaliyetlerini

sürdüren MGEO, CMMI

v1.3 Seviye 3 belgesini,

SCAMPI (Standard CMMI

Appraisal Method for

Process Improvement /

Süreç ‹yilefltirmesi ‹çin

Standart CMMI

De¤erlendirme Yöntemi)

s›n›f A’ya göre ald›.

De¤erlendirme sürecinin 

gerçeklefltirildi¤i 3 farkl›

s›n›f aras›nda; gösterilmesi

gereken kan›t say›s›n›n 

en fazla oldu¤u, daha çok

kaynak gerektiren ve daha

büyük gelifltirme tak›mlar›

için geçerli olan s›n›f A, 

bu nitelikleri ile en zorlu

s›n›f olma özelli¤ini 

tafl›yor.

ASELSAN MGEO Grubu’nun

CMMI de¤erlendirmesi,

grubun, sistem 

mühendisli¤i, mekanik

tasar›m, optik tasar›m,

donan›m tasar›m› ve

yaz›l›m çal›flmalar›n› 

kapsad›. Tüm tasar›m 

organizasyonu ve 

yürütülen projeler, 

denetim kapsam›na

al›narak; proje yönetimi,

mühendislik, süreç 

yönetimi ve destek 

süreçleri ve tüm 

disiplinlerde, sistem ve

ürün gelifltirme, sistem

entegrasyonu, hava, 

deniz ve kara füze 

sistemleri gruplar› 

alt›nda denetlendi.

Belgelendirme sürecinde,

18 süreç alan›nda 

356 özel ve 77 genel

gereklilik olmak üzere, 

tüm CMMI isterlerine

karfl›l›k gelen 4203 kan›t

incelendi. Proje ekipleri,

yöneticiler ve tüm 

fonksiyonel birimlerin

kat›l›m› ile 13 oturumda

gerçeklefltirilen ve 2959

sözlü kan›t›n topland›¤›

görüflmelerle de denetim

sonuçland›r›ld›. Tüm bu

çal›flmalar, ASELSAN

MGEO Grubu projelerinin

yüzde 50’sini ve 

personelinin yüzde 

57’sini kapsad›.

ASELSAN’dan konu ile 

ilgili yap›lan aç›klamada,

denetim çal›flmalar› 

kapsam›nda,

SCAMPI sürüm

1.3’ün Türkiye’de

ilk defa kullan›ld›¤›

ve ASELSAN MGEO

Grubu’nun, belgelendirme 

kapsam›n›n geniflli¤i 

ve projelerin büyüklü¤ü

aç›s›ndan, CMMI v1.3 

Seviye 3’e ulaflan, flu an için

dünyadaki en büyük 

firma oldu¤u vurguland›.

Son y›llar›n en kritik

teknolojileri aras›nda yer

alan elektro-optik, güdüm,

ataletsel seyrüsefer ve 

hibrid mikroelektronik

teknolojileri içeren; kara,

füze, hava ve deniz 

sistemlerinin tasar›m,

gelifltirme, üretim, sat›fl 

ve sat›fl sonras› 

hizmetlerini gerçeklefltiren

ASELSAN MGEO Grubu,

CMMI v1.3 Seviye 3 

belgesi ile gelifltirme

süreçlerinde sürekli

iyilefltirme, kaliteli ürün

gelifltirerek süreklili¤ini

sa¤lama, projelerin 

teslimat ve bütçe 

hedeflerini gerçeklefltirme,

müflteri memnuniyetini

artt›rma ve uluslararas›

savunma sanayisinde

tan›nma hedefleri için, 

tüm dünyaca kabul edilen

standartlar› sa¤lad›¤›n› 

belgelemifl oldu.

CMMI sertifikasyonunun

öncülü olan Yetenek

Olgunluk Modeli (Capability

Maturity Model / CMM),

ABD Savunma Bakanl›¤›n›n

deste¤i ile kurulan

Carnegie Mellon 

Üniversitesi Yaz›l›m

Mühendisli¤i Enstitüsü

taraf›ndan, yaz›l›m

gelifltirme alan›nda çal›flan

kurum ve kurulufllar›n 

izledi¤i süreçlerin 

olgunlu¤unu ölçmek

amac›yla, 1980’li y›llarda

gelifltirilmiflti. 2002 

y›l›nda, tüm disiplinleri

içine alarak CMMI ad›n›

alan sertifikasyon, 

özellikle savunma sanayisi

baflta olmak üzere; 

Ar-Ge ve yeni ürün

gelifltirme konusunda

hizmet veren kurum ve

kurulufllar›n, talep edilen

gereklilikleri etkin bir

flekilde karfl›layabilecek

durumda olduklar›n›n

güvencesi olarak

kullan›l›yor. Bu kapsamda,

çeflitli kurumlar, proje

verdikleri kurulufllar›n

CMMI sertifikasyonuna

sahip olmas›n› zorunlu

k›labiliyor.

ASELSAN’›n
MGEO Grubu
S›n›f Atlad›

ASELSAN MGEO Grup Baflkan› Özcan Kahramangil (en solda) ve 
MGEO Kalite Direktörü Ömer Faruk ‹lter (en sa¤da).
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Türkiye’nin, yürürlükte olan 
en iddial› havac›l›k projesi ANKA’da,

sevindirici geliflmeler yaflan›yor. Uçufl
testleri 30 Aral›k 2010 tarihinden beri
devam eden ANKA, 22 Ekim’de yap›lan
son uçufl testinde, 2 saat 10 dakika
havada kal›p 10.000 ft (yaklafl›k 3000
metre) irtifaya ulaflt›. Otonom uçufl
modunda performans belirlemeye ve
kalibrasyona yönelik test manevralar›n›n
baflar›yla gerçeklefltirildi¤i uçufl, benzer 
projelerde oldu¤u gibi, bu projede de
yaflanan ve bas›na yans›yan 
aksakl›klardan sonra, moralleri 
yükselten bir geliflme oldu. TUSAfi
taraf›ndan videosu da yay›nlanan test
uçuflu, havac›l›k alan›nda önde gelen
yabanc› yay›nlarda da kendine yer
buldu. ANKA’n›n uçufl özelliklerini 
sistematik olarak belirlemeyi

amaçlayan bir uçufl zarf› geniflletme
program› kapsam›nda yap›lan bu testi
izleyecek uçufllarda; irtifa, uçufl süresi
ve menzil zarflar›n›n geniflletilmesi 
planlan›yor. Bu uçufllar› takiben, ANKA
sistemine entegre edilecek Otomatik
Kalk›fl / ‹nifl Sistemi, Buzdan Koruma
Sistemi ve gece / gündüz görüfl 
sa¤layacak kameran›n
performanslar›n›n do¤rulanmas›na
yönelik uçufl testlerine geçilecek.
fiu anda tek uçakla yürütülen test 
program›n›n, haz›r oldu¤u belirtilen
ikinci prototip hava arac› ve onu 
izleyecek ilave prototip hava araçlar›n›n
kat›l›m› ile daha da h›zlanmas›
öngörülüyor. Proje gereksinimleri
do¤rultusunda, nihai teslimat 
konfigürasyonundaki ANKA’n›n
30.000 ft irtifada 24 saat boyunca görev 
yapmas›, elektro-optik ve SAR faydal›
yükleri ile Silahl› Kuvvetlere keflif ve
gözetleme hizmeti sunmas› bekleniyor.

Resmi Gazete’nin 1 Kas›m tarihli mükerrer say›s›nda yay›nlanan, 655 say›l›,
Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri

Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türk uzay ve havac›l›k sanayisi
ile ilgili önemli bir yap›lanma de¤iflikli¤i gerçeklefltirildi. Ulaflt›rma Bakanl›¤›
yerine, bu KHK ile kurulan Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl›¤›na,
havac›l›k sanayisi ve uzay teknolojileri ile ilgili flu görevler de verildi:
� Havac›l›k sanayisi ve uzay teknolojilerinin gelifltirilmesi, kurulmas›, 

kurdurulmas›, iflletilmesi ve ifllettirilmesi, havac›l›k sanayisi ve uzay biliminin
gelifltirilmesi ile uzaya yönelik yeteneklerin kazan›lmas› hususlar›nda, 
ilgili kurum ve kurulufllarla koordinasyon içerisinde, milli havac›l›k sanayisi ve 
uzay teknolojileri ile uzay politika, strateji ve hedeflerini belirlemek ve 
uygulamak, gerekti¤inde güncellemek ve

� Uzaya iliflkin, ulusal egemenlik kapsam›ndaki haklar›n kullan›m›na karar 
vermek, bu haklar›n yönetimi ve kulland›r›lmas›na yönelik usul ve esaslar› 
belirlemek ve bu haklarla ilgili ulusal yükümlülüklerin gereklerini 
yerine getirmek.

Ayn› KHK ile Bakanl›k teflkilat yap›s› içinde, Havac›l›k ve Uzay Teknolojileri 
Genel Müdürlü¤ü de kuruldu. Bu genel müdürlü¤ün görevleri aras›nda; uzay
teknolojileri ve sistemleri ile havac›l›k sanayisine iliflkin düzenlemeler yapmak,
standartlar belirlemek, kontrol, onay, sertifikasyon ve yetkilendirme hizmetlerini
yürütmek de yer al›yor. Bakanl›¤a ihdas edilen kadrolar aras›nda, 37 havac›l›k 
ve uzay teknolojileri uzman› ve 37 de havac›l›k ve uzay teknolojileri uzman
yard›mc›s› bulunuyor.

ANKA’dan 
‹yi Haberler

Türk Havac›l›k ve Uzay 
Sanayisi ‹çin Yeni Düzenleme
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Vestel’in Karayel Taktik ‹HA’s›n›n Bilgisayarlar› Colmek’ten

Araçlar FNSS’den, Sistem Rheinmetall’den

Taktik insans›z hava arac› (‹HA) alan›nda gelifltirme
çal›flmalar›na devam eden Vestel Savunma, Karayel 

taktik ‹HA’s›nda kullan›lacak STANAG 4586 uyumlu arayüz
ve kay›t bilgisayarlar›n›n donan›m›n›, Colmek firmas›ndan
temin edecek. Konuyla ilgili olarak Colmek taraf›ndan
yap›lan bas›n aç›klamas›nda, Vestel Savunma ile 2012 y›l›
sonuna kadar sürecek bir sözleflme imzaland›¤› duyuruldu. 

Aylar süren görüflmeler sonucunda, 4 A¤ustos’ta 
imzaland›¤› belirtilen sözleflme ile

Colmek, Karayel ‹HA’s›na özgü,
maliyet, alan ve a¤›rl›k k›s›tlar› ile

uyumlu, askeri standartlara göre tasarlanm›fl bilgisayarlar
teslim edecek. Bilgisayarlarda, Colmek’in 28 V DC aviyonik
güç biriminin de kullan›lmas› öngörülüyor. Aç›klamada,
Karayel’de kullan›lmak üzere teslim edilecek bilgisayar›n
modeli ve teknik detaylar›na iliflkin bilgi verilmiyor. Ancak
Colmek’in kurumsal ‹nternet sitesi (www.colmek.com)’da
yer alan bilgilere bakt›¤›m›zda, firman›n ‹HA
bilgisayarlar›ndan biri olan Stinger’e iliflkin flu bilgileri
görüyoruz: Intel Atom ifllemciye, azami 2 GB belle¤e, 4 GB
kat› halli sabit diske, Ethernet, USB ve VGA ç›k›fllar›na
sahip. 10 W’dan daha az güç kullanan bilgisayar, -40oC ile
+85oC aras›nda çal›flabiliyor.

Rheinmetall Grubu
flirketlerinden

Rheinmetall Nordic AS, 
20 Ekim’de, Malezya 
Silahl› Kuvvetlerine,
Vingtaqs II uzun menzilli
tarama, gözetleme ve keflif
sistemi sat›fl›n› içeren bir
sözleflme imzalad›¤›n›
duyurdu. 36 milyon avro
tutar›ndaki sözleflme, 
ayn› zamanda, Rheinmetall
taraf›ndan sat›n al›nmadan
önce Simrad Optronics AS
olarak faaliyetlerini
sürdüren Norveç

firmas›n›n, tarihindeki 
en yüksek bedelli

sözleflme oldu.
Sözleflme kapsam›nda
tedarik edilecek 

sistemler, Malezya’n›n
DRB-Hicom Defence
Technologies Sdn Bhd
(Deftech) firmas›na teslim
edilecek. FNSS taraf›ndan
Malezya’ya sat›lan ve 
2014-2018 y›llar› aras›nda
teslim edilmeleri beklenen
PARS 8x8 temelli AV8 
z›rhl› araçlar›nda
kullan›lacak olan 

sistemlerle ilgili 
entegrasyon, e¤itim 
ve belgeleme
ifl paketleri de imzalanan
sözleflme kapsam›nda
yer al›yor. Vingtaqs II 
sitemi, lazerle hedef
iflaretleme ve at›fl destek
özelliklerini bünyesinde
bar›nd›r›yor. Uzun 
mesafelerden hedef 
koordinatlar›n› belirleyebilen
sistem, çeflitli araçlara
kolayl›kla entegre 
edilebiliyor.

Colmek’in ‹HA bilgisayarlar›ndan Stinger

Maleyza
PARS’lar›na 

entegre edilecek
Vingtaqs II 

sistemi
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300. Eurofighter Teslim Edildi

Eurofighter Konsorsiyumu, üretti¤i
300. Eurofighter Typhoon’u, 

18 Ekim’de, ‹spanyol Hava
Kuvvetlerine teslim etti. Konsorsiyum
taraf›ndan, rakipleri aras›nda bu 
üretim adedine ulaflan tek uçak
oldu¤u özellikle vurgulanan
Eurofighter, flu ana kadar, toplamda
130.000 uçufl saatini de doldurdu.
Libya harekât›ndaki ilk muharebe
deneyimini baflar›yla geride b›rakan
uçak, halen Hindistan ve Kore

Cumhuriyeti’nin savafl uça¤› tedarik
projelerinde rakipleri ile yar›fl›yor.
Hâlihaz›rda ‹ngiltere, Almanya, 
‹talya, ‹spanya, Avusturya ve 
Suudi Arabistan’›n envanterinde 
bulunan ve toplamda 707 adedinin
üretilmesi sözleflmeye ba¤lanm›fl
olan Eurofighter’›n nihai üretim 
miktar› ise konsorsiyum üyesi
ülkelerin verece¤i siparifller ve
yar›flt›¤› projelerde alaca¤› 
sonuçlara ba¤l› olacak.

Defence IQ taraf›ndan, 2002'den beri her y›l 

düzenlenen ve 11. y›l›na, Avrupa'da, z›rhl› araçlar

konusunda en büyük buluflma olarak giren “International

Armoured Vehicles / IAV” (Uluslararas› Z›rhl› Araçlar)

sergisi ve konferans› ile ilgili ayr›nt›lar› Ekim say›m›zda

yay›nlam›flt›k. 20 Ekim’de yap›lan aç›klama ile konferans

program› ve kat›l›mc›lar› ile ilgili ek bilgiler duyuruldu.

20-23 fiubat 2012 tarihlerinde, Farnborough, ‹ngiltere'de 

gerçeklefltirilecek etkinlikte:

� Z›rhl› birliklerin yaflad›¤› güncel zorluklar,

� Afganistan sonras› z›rhl› araçlar›n gelece¤i,

� El yap›m› patlay›c›larla mücadele,

� Ömür devri deste¤i,

� Gelecekteki yetenekler ve gereksinimler gibi

konular tart›fl›lacak. Konferansta konuflmac› olarak

‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›’nda Savunma Ekipman›,

Destek ve Teknoloji Bakan› olarak görev yapan Peter

Luff ve ‹ngiliz Kara Kuvvetleri Komutan› Orgeneral Peter

Wall’un da yer alaca¤› aç›kland›. Ayr›ca NATO ve ISAF’ta görev alan ülkelerden

50’nin üzerinde konuflmac› da konferansta yer alacak. Konferans program›, 

güncel kat›l›mc› listesi, etkinli¤e kat›l›m ve etkinlikle ilgili di¤er ayr›nt›lara,

www.internationalarmouredvehicles.com adresinden ulaflabilirsiniz. Etkinlikle

ilgili daha detayl› bilgi almak için ise kim.vigilia@iqpc.co.uk e-posta adresi

arac›l›¤›yla Kim Vigilia ile temas kurabilirsiniz.

International Armoured
Vehicles 2012’nin
Program› Belli Oldu

‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›’nda
Savunma Ekipman›, Destek ve
Teknoloji Bakan› Peter Luff

‹ngiliz Kara Kuvvetleri
Komutan› Orgeneral Peter Wall
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Sertifikasyon

çal›flmalar›na ara 

vermeden devam eden

A400M, son olarak, su

birikintileri içeren ›slak

pistlerde ilerlerken 

motorlar›n›n su al›p 

almayaca¤›n› ölçmeye

yönelik olarak, Fransa’da

gerçeklefltirilen testleri de

baflar›yla tamamlad›.

Airbus Military taraf›ndan

27 Ekim’de yap›lan 

aç›klamada, sertifikasyon

direktiflerine uygun olarak

gerçeklefltirilen testler

kapsam›nda, 2 ila 

6 cm derinli¤indeki su

birikintilerinden, 90 knot’a

kadar h›zlarda ve de¤iflik

operasyon koflullar›nda

(kalk›fl ve inifl) geçen

A400M’nin motorlar›n›n,

hiçbir testte su almad›¤›

belirtildi. Böylece, özellikle

motorlardan al›nan gücün

kritik oldu¤u kalk›fl

aflamas›nda önem kazanan

ve motorun durmas›na yol

açabilecek kadar tehlikeli

olabilen sudan etkilenme

sorununun, A400M için bir

endifle kayna¤› olmayaca¤›

gösterilmifl oldu. Ancak

Flight International’›n konu

ile ilgili haberine göre;

Testler s›ras›nda, ana inifl

tak›m› kap›s›ndaki yap›sal

bir ba¤lant› parças›n›n,

suyun fliddetinin 

etkisiyle k›r›lmas›

nedeniyle, A400M, bu

testlerden ufak bir 

tasar›m de¤iflikli¤i

gereklili¤i ile ç›kt›

(www.flightglobal.com).

Testin ana hedefleri ile

ba¤lant›l› olmayan 

bu durum sonucunda,

parçan›n tasar›m›nda

de¤iflime gidilecek.

A400M Sertifikasyon Yolunda Emin Ad›mlarla ‹lerliyor
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Küresel ›s›nma sonucu,
Kuzey Kutup Bölgesi’nde

kontrol etmesi gereken 
alanda art›flla karfl› karfl›ya
kalan Kanada, deniz 
kuvvetleri ve sahil güvenlik
gemilerini yenilemek için
bafllatt›¤› çal›flmalar 
kapsam›nda, 19 Ekim’de,
büyük tonajl› gemilerle ilgili
yapt›¤› seçimleri aç›klad›.
Sadece Kanada tersanelerine
aç›k olan seçim sürecinin ilk
aflamas› sonunda; Irving
Shipbuilding Inc. ile 
21 gemiden oluflan büyük
tonajl› muharip gemi
sözleflmesi; Vancouver
Shipyards Co. Ltd. ile de 
7 gemiden oluflan 
yard›mc› büyük tonajl› gemi
sözleflmesi imzaland›. 
Bu sözleflmelerin 20 ila 
30 y›l aras›nda sürmesi
öngörülüyor. Kanada’n›n,
Ulusal Gemi ‹nfla Tedarik
Stratejisi ad› alt›nda 

yürüttü¤ü çal›flmalar, 
3 ayaktan olufluyor: muharip
ve yard›mc› s›n›ftan büyük
tonajl› gemilerin inflas› 
(33 milyar Kanada Dolar›), 
116 adet küçük tonajl› (1000
tondan küçük) geminin inflas› 
(2 milyar Kanada Dolar›) ve
y›ll›k bak›m / idame
çal›flmalar› (her y›l için
yaklafl›k 500 milyon Kanada
Dolar›). Kanada’n›n halen 
kullanmakta oldu¤u 12 adet
Halifax s›n›f› f›rkateyni de
infla eden Irving Shipbuilding
Inc., 1959’dan beri faaliyette
bulunuyor ve sivil gemiler de
infla ediyor. Bu tersane
taraf›ndan infla edilecek 
21 geminin 15 adedi, ortak
bir gövde tasar›m›na sahip

olacak muhrip ve f›rkateyn
s›n›f› gemiler olacak. ‹ki s›n›f
aras›nda silah, haberleflme
ve gözetleme sistemleri
farkl›l›k gösterecek. Di¤er 6
adet gemi (ilave 2 adet 
opsiyon), öncelikle kuzey
kutup bölgelerine yönelik
tasarlanm›fl silahl› karakol
gemileri olacak. Kanada’ya
özel yeteneklere sahip 
olacak gemilerin; belirli buz
koflullar›nda operasyon ve
Saint Lawrance nehrinde
seyrüsefer yapabilme, 4 ay
boyunca seferde kalabilme,
en az 6800 deniz mili sia gibi
özelliklere sahip olmalar›
bekleniyor.
Yard›mc› s›n›f gemileri infla
edecek olan Vancouver

Shipyards Co. Ltd. ise
1902’den beri faaliyet 
gösteriyor. Firman›n infla
edece¤i 7 adet gemi; 2 adet
müflterek destek gemisi
(ilave 1 adet opsiyon), 1 adet
oflinografi araflt›rma gemisi,
3 adet bal›kç›l›k araflt›rma
gemisi ve 1 adet buz
k›r›c›dan olufluyor. Müflterek
destek gemileri, hem 
donanma görev gruplar›na
hem de denizafl›r› birliklere
destek verebilecek.
Projenin di¤er ayaklar› ile
ilgili kararlar ise daha ileri
tarihlerde verilecek. Küçük
tonajl› gemiler için yap›lan
yar›fla, büyük tonajl› gemiler
infla eden tersaneler
kat›lamayacak.

Kanada 
Deniz
Kuvvetleri
Yenileniyor

Halifax s›n›f› f›rkateynler, Protecteur s›n›f› destek gemileri ve Iroquois s›n›f›
muhripler, önümüzdeki dönemde yeni tasar›mlarla de¤ifltirilecek.
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‹nsans›z helikopterler için karada ve denizde otomatik 
inifl yetene¤i üzerinde çal›flmalar›n› sürdüren DCNS ve

Thales firmalar›, teknoloji gösterimi çal›flmalar›n›n yeni
aflamas› için Fransa Savunma Tedarik Kurumu (DGA)
taraf›ndan görevlendirildiler. Firmalar taraf›ndan, 27
Ekim’de yap›lan aç›klamalarda, Frans›z Donanmas›na ait 
bir f›rkateynin ve Boeing üretimi bir H-6U insans›z
helikopterinin görev yapaca¤› denemelerin 2012’de
yap›lmas›n›n hedeflendi¤i duyuruldu. Denemelerin baflar›l›
olmas› durumunda, insans›z bir helikopterin, yüksek deniz
durumlar›nda ve k›s›tl› görüfl flartlar›nda, operasyonel

gereklilikleri de karfl›layacak flekilde, gemilere otomatik
olarak inifl yapabilece¤i gösterilmifl olacak. Böylece, 
donanma platformlar›nda insans›z helikopterlerin kullan›m›
ile ilgili en büyük riski oluflturan, inifl ve kalk›fllar tam
otomatik hale getirilerek, insan›z helikopterlerin yo¤un
olarak kullan›m›n›n önünün aç›lmas› planlan›yor. DCNS ve
Thales aras›ndaki ifl birli¤i kapsam›nda, Thales
konumland›rma sisteminden, bu sistemin hava arac›na
entegrasyonundan, hava arac›n›n tedarikinden ve hava
arac›n›n uçufl rotas›n›n denemeler için belirlenen 
gereksinimlerle uyumlu olmas›ndan sorumlu bulunuyor.
DCNS’nin sorumluluklar› ise inifl platformunun 
hareketlerinin kestirilmesinden, helikopter gemi inifl 
sistemlerinin bir parças› olan z›pk›n sisteminden 
ve sistemin inifl platformuna entegrasyonundan 
olufluyor.

‹nsans›z Helikopter-Gemi
Entegrasyonunda Mutlu
Sona Do¤ru

Karadaki denemelerde, gemi hareketinin benzetimi için bir römork kullan›l›yor.
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Milyar Dolarl›k Modernizasyonlar ABD’li fiirketlere

ABD’nin savunma devleri General Dynamics ve
Lockheed Martin, Ekim ay›n› en karl› kapatan firmalar

aras›nda bafl› çektiler. General Dynamics, biri Kanada
Ordusunun LAV III z›rhl› araçlar›n›n modernizasyonu,
di¤eri de ABD Kara Kuvvetlerinin çift V gövdeli Stryker
z›rhl› muharebe arac› tedariki olmak üzere, iki önemli
sözleflmeye imza atarken, Lockheed Martin de ‹ngiliz
Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan Warrior z›rhl› muharebe
araçlar›n›n modernizasyonu için seçildi.
General Dynamics, acil ihtiyaç kapsam›nda tasarlanan 
çift V gövde ile tafl›d›¤› askerlerin bekas›n› artt›ran ve yollara
döflenen el yap›m› patlay›c›lara karfl› artt›r›lm›fl koruma
sa¤layan yeni Stryker modelinden 450 adedinin teslimat›n›
kapsayan ilk sözleflmeyi Temmuz 2010’da imzalam›flt›. fiu ana
kadar yaklafl›k 300 adedi teslim edilen araçlarla ilgili 
imzalanan 243 milyon dolarl›k yeni sözleflme ile 115 araç

daha teslim edilecek. Kanada Ordusunun
LAV III z›rhl› araçlar›n›n modernizasyonuna

yönelik General Dynamics
Land Systems-Canada’n›n

imzalad›¤› yaklafl›k 
1 milyar dolarl›k

sözleflme ise 21
Ekim’de duyuruldu. 

550 arac› kapsayan
sözleflme uyar›nca,

araçlar›n beka ve hareket

kabiliyetleri ile atefl güçleri kayda de¤er seviyede gelifltirilecek.
Böylece araçlar›n ömrü 2035 y›l›na kadar uzat›lm›fl da olacak.
Çal›flmalar›n 2017’de tamamlanmas› öngörülüyor. Lockheed
Martin cephesinden 25 Ekim’de gelen habere göre ise toplam
bedeli 1,6 milyar dolar olmas› beklenen Warrior modernizasyon
çal›flmalar›n›n 1 milyar dolarl›k k›sm›, Lockheed Martin UK
taraf›ndan yürütülecek. Warrior Yetenek ‹dame Program›
kapsam›nda Lockheed Martin UK sorumlulu¤unda 
yürütülecek ve araçlar›n servis ömrünü 2040’a tafl›yacak
modernizasyon sonucunda, araçlara CT40 silah sistemi, 
aç›k mimariye sahip elektronik sistemler ve geliflmifl z›rh
korumas› eklenecek.

Eurocopter, sürdürdü¤ü

araflt›rma ve gelifltirme

çal›flmalar› sonucunda

Dünya’n›n ilk hidrid

helikopterini uçurdu¤unu,

4 Ekim’de yapt›¤› aç›klama

ile duyurdu. Eurocopter’›n

halen üretmekte oldu¤u

hafif s›n›f bir helikopter

olan AS-350 modeline,

mevcut turboflaft 

motorunun yan› s›ra 

bir elektrik motoru ve

lityum iyon polimer batarya

tak›larak yap›lan deneme

baflar› ile tamamland›.

Motor ar›zas› durumunda,

otorotasyon aflamas›nda

helikoptere güç sa¤lamas›

öngörülen elektrik motoru,

pilotun güvenli bir inifl

yapabilmesini sa¤l›yor.

Helikopterin orta 

bölümlerine monte edilen

sistemde, elektrik motoru

elektronik olarak 

kontrol ediliyor. Böylece

motorun sa¤lad›¤› güç, 

hassas olarak 

belirlenebiliyor.

Çal›flmalar›n bundan 

sonraki hedefi ise sistemi

olgunlaflt›rmak ve sistemin

üretim modellerinde 

kullan›m›n›n ele al›nmas›

olacak. fiimdilik güvenlik

artt›r›c› bir yetenek olarak

gelifltirilen sistemin,

helikopterin ola¤an kullan›m

aflamalar›nda da devreye

al›narak yak›t tasarrufu

sa¤layaca¤› ve fosil yak›t

kullanan ana motorun 

çevreye olan olumsuz 

etkilerini azaltabilece¤i de

öngörülüyor. Helikopter

performans›n›n düfltü¤ü

s›cak hava koflullar› ve 

yüksek irtifalarda baflar› ile

görev yapan AS-350 modeli,

bu deneme ile bir ilke daha

imza atm›fl oldu. Helikopter,

Everest Da¤›’na inifl yapan

ilk ve tek helikopter olma

unvan›n› da tafl›yor.

‹lk Hibrid
Helikopter
Semalarda
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Ulu Önder Atatürk’ün,
1924 y›l›nda Hamidiye
Kruvazörü ile yapt›¤›

Karadeniz gezisi s›ras›nda,
gemi komutan› Binbafl› Hü-
samettin Ünsal ile yapt›¤› ko-
nuflmada söyledi¤i bu sözler,
deniz sanayi ve ticaretimiz ile
kuvvetli bir donanman›n geli-
flimine yönelik vizyonu ortaya
koyuyor. Bu paralelde, gecik-
meli de olsa bu vizyonun ha-
yata geçirilebilmesi için at›-
lan en önemli ad›mlardan bi-
ri olan Milli Gemi (M‹LGEM)
projesi kapsam›nda, ilk gemi
TCG HEYBEL‹ADA (F-511)’n›n
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›
(Dz.K.K.l›¤›)’na teslim edil-
mesi ile askeri gemi infla po-
tansiyelimizi oluflturan tüm
unsurlar›n bir araya getirile-
rek savunma sanayimizin

millilefltirilmesi ve kurum-
sallaflt›r›lmas› yolunda
önemli bir kilometre tafl› da-
ha geride b›rak›ld›. Yine bu
vizyon do¤rultusunda, bu-
gün, M‹LGEM’in d›fl›nda, Yeni
Tip Karakol Botu, Sahil Gü-
venlik Arama ve Kurtarma
Gemisi ve Denizalt› Kurtar-
ma Ana Gemisi gibi projeler-
le donanmam›z›n su üstü
platform ihtiyaçlar›n› milli
imkanlarla karfl›laman›n
hakl› gururunu yafl›yoruz.
M‹LGEM projesinin kavram-
sal olarak bafllad›¤› 2004 y›-
l›ndan bu yana, projeyle ilgi-
li birçok geliflmeyi sayfalar›-
m›z arac›l›¤›yla sizlerle pay-
laflt›k. Donanmam›z›n milli
gemileri kullanmas›yla ilgili
iradenin, Atatürk taraf›ndan
ta 1924 y›l›nda ortaya 

ÖZEL HABER
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“D›fl pazarlardan sat›n al›nan gemilerle
donanma yap›lamad›¤›n› siz de 
biliyorsunuz. Donanma sadece k›y›y›
koruyacak bir kuvvet de¤il, bundan
daha önemli olarak deniz yollar›n›n
güvenli¤ini sa¤layacak bir kuvvettir.
Anadolu’da yaflad›kça, bu bak›mdan
ihtiyac›m›z daha büyüktür. Evvela
çekirdek bir donanma tedarik etmekle
yetinip, deniz sanayi ve ticaretimizi
gelifltirmeliyiz. Bundan sonra 
memleket sanayinden f›flk›racak
donanmay› yapmak da kolay olacakt›r.”

Atatürk

Milli 
Mühendislik
Gücümüzün
‹spat›:

M‹LGEM

Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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M‹LGEM projesi 
kapsam›nda 
infla edilen ilk gemi 
TCG HEYBEL‹ADA 
(F-511), hiç ikmal 
yapmadan, Cebelitar›k
Bo¤az›’na kadar gidip
gelebilece¤i 3500 
deniz mili seyir sias›na
sahip.



kondu¤unu göz önünde bu-
lundurdu¤umuzda, Dz.K.K.l›-
¤›na teslim edilen ilk milli
korvet unvan›n› tafl›yan TCG
HEYBEL‹ADA’n›n anlam›n›n
ve kabiliyetlerinin halk›m›za
aktar›lmas›n› önemli bir gö-
rev olarak addediyoruz. Bu
paralelde, 14 Ekim’de, ‹stan-
bul Tersanesi Komutanl›¤›
taraf›ndan düzenlenen, TCG
HEYBEL‹ADA Bas›n Turu vesi-
lesiyle, M‹LGEM projesi ve sa-
vunma sanayimizin proje kap-
sam›nda neler yapt›¤›n›, ana
hatlar›yla sizlere aktaraca¤›z.

Teknolojik Bir
At›l›m Projesi

2004 y›l›nda bafllat›lan ve 12
adet korvet inflas›n› kapsa-
yan M‹LGEM projesinin detay
tasar›m faaliyetlerine, 2007
y›l›nda baflland›. Tamamen
milli imkanlarla tasarlanan
ve infla edilen gemilerin ilki
olan TCG HEYBEL‹ADA,
2008’de denize indirildi ve
geçti¤imiz Eylül ay›nda da
Dz.K.K.l›¤›na teslim edildi. 
27 Eylül’de, projenin ikinci
gemisi olan BÜYÜKADA 
(F-512)’n›n denize indirilme
töreni ile ayn› gün Gemi Ko-
mutan› Binbafl› Erdinç Kufl-

çu’ya teslim edilen ve TCG ön
ad›n› alan HEYBEL‹ADA’n›n,
tören alan›ndan daha uzakta
borda etmifl olmas› sebebiy-
le, esas önem teflkil eden bu
teslimat›n biraz gölgede kal-
d›¤›n› de¤erlendirmifltik. Fa-
kat daha sonra gerçeklefltiri-
len bu bas›n turu sayesinde,
TCG HEYBEL‹ADA’n›n ve
projede eme¤i geçen herke-
sin hakk› teslim edilmifl oldu.
Savafl sistemlerinin enteg-
rasyonu da dahil olmak üze-
re, tüm dizayn, entegrasyon
ve analiz çal›flmalar› ‹stanbul
Tersanesi Komutanl›¤› tara-
f›ndan gerçeklefltirilen TCG
HEYBEL‹ADA’n›n inflas›, yak-
lafl›k 11.000 resim ve doku-
man ile 160.000 adam günde
tamamland›. 1000 tona yak›n
gemi infla çeli¤i, yaklafl›k 10
km boru, 240 km kablo ile
10.000 adet ekipman ve teç-
hizat kullan›larak tamamla-
nan TCG HEYBEL‹ADA’n›n
inflas› için, yerli firmalarla,

toplam 74 farkl› sistem, mal-
zeme ve hizmet al›m› sözlefl-
mesi imzalanarak, teknolojik
ve askeri aç›dan kritik sis-
temlerde azami düzeyde mil-
li çözümler kullan›ld› ve pro-
je maliyetinde, yüzde 65 ora-
n›nda yerli katk› sa¤land›.
Tüm bu bilgileri yapt›¤› su-
numda bize aktaran ‹stanbul
Tersanesi Komutanl›¤› Plan,
Keflif ve Dizayn Müdürü Albay
Enis Perçin, gerçek anlamda
bir teknolojik at›l›m projesi
olan M‹LGEM sayesinde, yurt
içinde mevcut, ancak da¤›n›k
olan bilgi ve tecrübe birikimi-
nin bir araya getirilerek gelifl-
tirildi¤ini; ülkemizde bilgi ve
tecrübe eksikli¤i mevcut olan
sahalarda ise bu birikimin te-
sis edilmeye çal›fl›ld›¤›n›, di-
zayn ve entegrasyonun milli
olarak gerçeklefltirilmesiyle
de çok say›da yerli firman›n
projeye dahil olmas›n›n sa¤-
land›¤›n› belirtti.
M‹LGEM korvetlerinin savafl

yönetim sisteminde kullan›-
lan; milli sonar sistemi, düfl-
man elektromanyetik yay›n-
lar›n›n tespit edilerek kim-
liklendirilmesinde kullan›-
lan elektronik destek siste-
mi, STAMP 12,7 mm’lik sta-
bilize makinal› tüfek sistemi,
güdümlü mermilerden ko-
runmak için kar›flt›r›c› at›m
sistemi ve k›z›l ötesi aray›c›
bafll›kl› güdümlü mermilere
karfl› savunma maksad›yla
kullan›lan k›z›l ötesi iz yöne-
tim sistemi gibi sistemleri,
milli olarak gelifltirilen sa-
vafl ve savunma sistemleri-
ne örnekler olarak s›ralayan
Albay Perçin, ilk kez bu bo-
yutta bir geminin form opti-
mizasyonunun, model de-
neylerinin ve manevra ve
denizcilik hesaplar›n›n da
yurt içinde yap›ld›¤›n› belirt-
ti. Sunumunun devam›nda,
sonlu elemanlar analizi, 3
boyutlu modelleme, elektrik
sistemleri dizayn› da yerli
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Eylül ay›nda denize indirilen ve donat›m
faaliyetleri devam eden BÜYÜKADA’n›n

Eylül 2013’de hizmete al›nmas›
planlan›yor. Müteakip gemilerin de 

özel sektör taraf›ndan infla edilmesi kap-
sam›nda, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›,

özel sektör tersaneleri 
ile görüflmelere devam ediyor.

‹stanbul Tersanesi Komutanl›¤› Plan, Keflif ve 
Dizayn Müdürü Albay Enis Perçin

‹stanbul Tersanesi Komutan› Tu¤amiral Ahmet Çak›r ve TCG HEYBEL‹ADA Komutan› Binbafl› Erdinç Kuflçu



imkânlarla gerçeklefltirilen
M‹LGEM’in tasar›m›n›n
klasland›¤›n› ve patent al›-
narak tescillendi¤ini söyle-
yen Albay Perçin, tüm bu
gerçeklerden hareketle,
M‹LGEM projesinin salt bir
dizayn ve entegrasyon proje-
si de¤il, ulusal savunma sa-
nayimizi oluflturan unsurla-
r›n koordinasyonu, ulusal
ekonomimiz aç›s›ndan kat-
ma de¤er yarat›lmas›, d›fla
ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› ve
ülkemizin sahip oldu¤u po-
tansiyelin en önemli unsur-
lar›ndan olan milli mühen-
dislik gücümüzün tüm dün-
yaya ispat edilmesi aç›s›ndan
da gerçek anlamda teknolo-
jik bir at›l›m projesi oldu¤u-
nun bir kez daha alt›n› çizdi.

Yurt ‹çi ‹mkân 
ve Kabiliyetler
Bu noktada, M‹LGEM projesi
kapsam›nda, savunma sana-
yimizin neler yapt›¤›na da de-
¤inmek istiyoruz. Dizayn, en-
tegrasyon ve inflas›n›n
Dz.K.K.l›¤› taraf›ndan yürü-
tüldü¤ü denizalt› savunma
harbi keflif ve karakol gemisi
M‹LGEM’in, tekne inflas› ve
donat›m› için gerekli olan
sistem, malzeme ve hizmet-
ler ile bir k›s›m dizayn hiz-
metinin azami ölçüde yurt
içinden tedarik edilmesi ve
bu sayede, askeri gemi infla
alan›nda yurt içi imkan ve
olanaklar›n tespit edilerek
gelifltirilmesi amac›yla,
“Prototip Gemi ve ‹kinci Gemi
Dizayn Hizmetleri ve Plat-

form ‹nfla Donat›m Malzeme
ve Hizmetleri Tedariki”ni
sa¤lamak üzere, STM, 22
Haziran 2005 tarihli Savun-
ma Sanayii ‹cra Komitesi ka-
rar›yla görevlendirildi.
Savafl sistemi tedariki ve
entegrasyonu için ise ortak
üretim proje modeliyle gö-
revlendirilen ASELSAN-
HAVELSAN ifl ortakl›¤› ile
Savunma Sanayii Müsteflar-
l›¤› aras›nda 23 May›s

2005’te sözleflme imzalan-
d›. Bu paralelde, ASELSAN-
HAVELSAN ifl ortakl›¤›nda
Pilot Kurulufl olarak görev
alan ASELSAN, M‹LGEM kor-
veti için afla¤›daki çözüm ve
sistemleri gelifltirerek gemi-
ye entegre etti:
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Her ne kadar korvet 
s›n›f›nda olsa da bir 
f›rkateynin imkân ve 
kabiliyetlerine sahip olan 
M‹LGEM’in denizalt› 
savunma harbi için hangar›nda 
bulunan torpido sistemi.

GENES‹S yaz›l›m›na entegre edilen Sea
Sentor torpido karfl› aldatma sisteminin
lançeri (önde) ve ASELSAN taraf›ndan
gelifltirilen 12,7 mm stabilize makinal›
tüfek platformu STAMP (arkada).

Sat›htan sat›ha
Harpoon güdümlü
mermisi, dünyada

birçok bahriye
taraf›ndan 
f›rkateyn, 

kruvazör ve 
büyük s›n›f 
gemilerde

kullan›yor.



� Entegre muhabere 
sistemi,

� X-Bant uydu haberleflme
sistemi,

� Elektronik harp sistemi, 
� Düflük tespit edilme 

olas›l›kl› seyir radar› 
(ALPER),

� Gemi toplar› için 
gelifltirilen top at›fl kontrol
sistemi,

� Asimetrik tehditlere karfl›
savunma amaçl› stabilize
makinal› tüfek platformu,

� Lazer tehditlerini tespit 
ve teflhis eden lazer 
ikaz sistemi,

� Fiber optik cayro 
teknolojisine sahip 
ataletsel seyrüsefer 
sistemi,

� En üst teknolojiye sahip
termal kamera ve optik
sistemler.

Bunlara ek olarak, infla edi-
lecek sonraki M‹LGEM 
korvetlerinde kullan›lmas›
hedeflenen ve performans
testleri ve üretimi devam
eden torpidolara karfl› 
Milli Torpido Kar›flt›rma 
Aldatma Sistemi (Milli
TKAS) ile yine milli olarak
gelifltirilen KULAÇ Derinlik
Ölçme Sonar› (iskandil) da
ASELSAN taraf›ndan teda-
rik ve ihtiyaç makam›na
önerilecek.
Sistem mühendisli¤i, savafl
sistemi entegrasyonu ve en-
tegre lojistik destek faaliyet-
lerini ASELSAN ile birlikte
yürüten HAVELSAN, bu te-

mel faaliyetlerin d›fl›nda,
kendi ifl pay›nda yer alan sa-
vafl yönetim sistemi geliflti-
rilmesi ve entegrasyonu kap-
sam›nda;
� G-S›n›f› f›rkateynlerin 

modernizasyonunda 
baflar›s›n› kan›tlayan 
GENES‹S savafl yönetim
sistem yaz›l›m› ve 
donan›m›n›, M‹LGEM 
korvetinin savafl sistemini
oluflturan silah ve sensör
konfigürasyonuna göre
uyarlayarak platforma 
entegre etti.

� Gemi Platform Veri 
Sensörlerinden (Cayro,
GPS, ‹skandil, Parakete,
Meteorolojik Sensörler,
Manyetik Pusula vb.) 
üretilen bilgileri (rota, 
sürat, mevki, rüzgâr yönü
ve sürati, ak›nt› yönü 
ve sürati vb.) çeflitli 
arayüzlerle (RS-422, 
Ethernet, Sinkro, Discrete
gibi) toplayan, yedeklemeli
bir flekilde iflleyen, 
önceliklendiren ve savafl
sistemini oluflturan ve
farkl› standartlarda 
iletiflim özelli¤i olan 
alt sistemler aras›nda
uyarlanarak da¤›t›lmas›n›
sa¤layan Gemi Veri 
Da¤›t›m Sistemi (GVDS) 
ve Gemi Zaman Sistemi
(GZS)’ni özgün olarak
M‹LGEM platformu için 
tasarlay›p gelifltirerek
üretti ve gemilere 
uygulad›.

� Gemi Muhabere 
Kamaras›’nda kullan›lan
Otomatik Mesaj ‹flletim
Sistemine yeni bir 
kullan›m konsepti 
oluflturarak, geminin 
savafl harekât merkezi
(SHM)’ndeki konsollardan
otomatik mesaj da¤›t›m›,
haz›rlanmas› ve 
gönderilmesini mümkün
k›lan yaz›l›m› özgün olarak
tasarlad›.

� Geminin idari faaliyetleri
için kullanaca¤› NATO 
ve Milli askeri standartlara
sahip Dahili Alan A¤›’n› 
tasarlayarak üretti.

� ‹ngiliz Ultra Electronics
firmas›ndan tedarik edilen
Sea Sentor torpido karfl›

tedbir sistemini, GENES‹S
yaz›l›m›na entegre etti.

Bunlar›n yan› s›ra HAVELSAN,
muhtelif entegrasyon ihtiyaç-
lar›n› karfl›layacak flekilde de
afla¤›daki ara birimleri tasar-
layarak çözümler sundu:
� Analog tabanl› torpido

kontrol panelinin, savafl
yönetim sistemine 
entegre modern bir 
kontrol paneli ile 
de¤ifltirilmesi,

� Say›sal-Analog Sinkro
Çeviricisi,

� Video da¤›t›m flebekesinde
muhtelif radar 
görüntülerinin optimum
olarak da¤›t›lmas›n› 
sa¤layan ara birim, 

� Karaya konufllu test 
sisteminde kullan›lan 
radar görüntü simülatörleri.

Alt Yüklenicilerin 
Görevleri de Kritik
M‹LGEM projesinde görev
alan bir di¤er mühendislik
firmas› olan F‹GES’in proje
kapsam›nda yapt›¤› en
önemli çal›flmalar, global
model üzerinde gerçekleflti-
rilen analizlerdi. Bu analizler
kapsam›nda, örne¤in gemi-
nin tamam›; dalga çukuru,
dalga tepesi, sakin su ve dal-
ga çukurunda dövünme se-
naryolar›ndan oluflan, 4 de-
niz durumu için kontrol edil-
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di. Global ve lokal mukave-
met analizleri d›fl›nda F‹GES;
� Türkiye’de ilk kez 

su alt› patlama analizlerini,
� Hava emifl ve egzoz 

sistemlerinin tasar›m›,
imalat resimlerinin
çizilmesi ve parça 
listelerinin oluflturulmas›n›,

� Trafolar›n düflürülmüfl
flok yükü alt›nda
mukavemet analizlerini,

� Mobilya ekipmanlar›
mukavemet analizlerini,

� Kaporta mukavemet 
analizlerini ve

� Jeneratör mukavemet
analizlerini gerçeklefltirdi.

M‹LGEM projesinin ilk korve-
ti TCG HEYBEL‹ADA’n›n sa-
vafl yönetim sistemi kapsa-
m›nda görev alan bir di¤er
firma da YALTES. Operatör,
komuta ve link konsollar›,
sistem arayüz kabinetleri ve
savafl sistemi video a¤› sis-
temlerini ilk gemi için teslim
eden YALTES, yaz›l›m tara-
f›nda ise; 3 boyutlu arama ra-
dar›, at›fl kontrol radar›, nok-
ta savunma güdümlü mermi
sistemi, lazer ikaz sistemi ve
torpido at›fl kontrol sistemini
savafl yönetim sistemine en-
tegre etti. Ayr›ca mesaj iflle-
tim sistemi ve karar destek
sistemi yaz›l›mlar›n› da ge-
lifltiren YALTES, bu projede,
STM’nin alt yüklenicisi olarak
da entegre platform kontrol

ve izleme sistemi (EPK‹S) ve
köprü üstü sistemini de ilk
gemi için tedarik etti.
Projede görev alan ana oyun-
cular›n ifl paylar›n› genel hat-
lar›yla aktarmaya çal›flt›k.
Bas›n turuna geri dönecek
olursak, gemide, bizleri he-

yecanland›ran bir di¤er konu
ise, geminin ana görev fonk-
siyonlar› olan denizalt› sa-
vunma harbi, su üstü ve hava
savunma harbinin komuta
edildi¤i savafl harekât mer-
kezinin kap›lar›n›n aç›lma-
s›yd›. Savafl harekât merke-
zinde bulunan 5 adet opera-
tör konsolu, 2 adet de taktik
konsol hakk›nda savafl hare-
kât subaylar› taraf›ndan bilgi
verilmesinin ard›ndan da ge-
minin seyir emniyetinin sa¤-

land›¤› ve seyir fonksiyonlar›-
n›n yürütüldü¤ü köprü üstü-
ne ç›kt›k. Köprü üstünde bu-
lunan entegre platform kon-
trol ve izleme konsolu, seyir
masas› ve 12,7 mm’lik
STAMP sistemlerinin kontrol
edildi¤i kumanda konsolunu
içeren 3 ayr› konsol grubu
hakk›nda da bilgi ald›ktan
sonra TCG HEYBEL‹ADA zi-
yaretimizin sonuna geldik.
Marmara Denizi’nde icra edi-
lecek bir e¤itim seyri öncesi

bizi gemide a¤›rlayan gemi
personeline ve bas›n turunun
en bafl›ndan, tersaneden ay-
r›lana kadar bas›n mensup-
lar›na efllik eden ‹stanbul
Tersanesi Komutan› Tu¤ami-
ral Ahmet Çak›r’a, ilgilerin-
den ve misafirperverliklerin-
den dolay› teflekkür ediyoruz.

Harcanan kaynaklar bak›m›ndan yüzde 65
oran›nda yerlilik sa¤lanan M‹LGEM’de,
yaz›l›m aç›s›ndan ise Deniz Kuvvetleri ve
özel sektör mühendislerinin çal›flmalar›yla
yüzde 100 yerlilik sa¤lanm›fl durumda.





MSI Dergisi: MTU Aero Engines olarak,

onlarca y›ld›r, hem askeri hem de 

sivil hava araçlar›na yönelik motorlar 

gelifltiriyorsunuz ve bunlar›n bak›m›n› 

ve idamesini yap›yorsunuz. BOY bak›fl

aç›s› ile askeri müflteriler, sivil 

müflterilere göre hangi noktalarda 

farkl›l›klar gösteriyor?

Michael SCHREYOEGG: Esas olarak üç
farkl›l›ktan bahsedebiliriz: Birincisi, as-
keri müflteriler teknoloji ve sistemlerinin
iflletimi konular›nda çok daha fazla tec-
rübeye sahipler. Gerekti¤inde çok k›sa
zamanda, örne¤in bir görev s›ras›nda
aniden ortaya ç›kan bir durumda, kritik
kararlar alabilmek için sistemlerini çok
iyi tan›malar› gerekiyor. Bu noktada
müflterilerimize yak›n destek veriyoruz,

ekiplerimiz Hava Kuvvetleri ile yak›n ifl
birli¤i halinde ve baz› kararlar› birlikte
veriyoruz.
‹kinci farkl›l›k da silahl› kuvvetler en-
vanterinde bulunan savunma sistemle-
rinin, çok daha uzun süre hizmette kal-
mas›. Askeri sistemlerde, 40 ya da 50
y›ll›k hizmet sürelerine s›kl›kla rastlan›-
yor. Bu uzunluktaki ömür devirlerinin,
geliflmifl tedarik zinciri yönetimi uygula-
malar› olmadan desteklenebilmeleri
pek mümkün olmuyor.
Üçüncü farkl›l›k ise, askeri motorlar›n,
sivil motorlara göre çok daha a¤›r flart-
larda görev yap›yor olmalar›. Bu durum,
askeri motorlar›n uçufl saati, sivil mo-
torlara göre daha az olmas›na ra¤men
önemli bir fark yarat›yor.

ADVERTORIAL
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Hava Arac› Motorlar›,
Ömür Devirleri Boyunca
MTU Aero Engines 
Güvencesinde
Yaklafl›k 80 y›ll›k köklü bir geçmifle sahip olan MTU Aero Engines firmas›, 
özellikle düflük bas›nçl› türbinler ve yüksek bas›nçl› kompresörler 
konusundaki engin tecrübesiyle, bugün, dünyan›n en büyük uçak ve helikopter
motoru üreticileri aras›nda yer al›yor. Ayn› zamanda Almanya'n›n tek ba¤›ms›z
motor üreticisi olma s›fat›na da sahip olan MTU Aero Engines, teknik destek ve
bak›m, onar›m ve yenileme (BOY / MRO) konular›nda da sektörün önde gelen
firmalardan biri. MTU Aero Engines’in savunma programlar›ndan sorumlu
K›demli Baflkan Yard›mc›s› Michael Schreyoegg, flirketin askeri BOY çal›flmalar›
ve yeni pazarlara yönelik planlar› ile ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.



MSI Dergisi: BOY faaliyetlerinde ne gibi

zorluklarla karfl›lafl›yorsunuz?

Michael SCHREYOEGG: Bizim için en
yüksek öncelikli konu, uzun hizmet sü-
releri göz önüne al›nd›¤›nda, karmafl›k
ve ileri teknoloji içeren, küresel pazarda
tedarikinde güçlükler olan birleflenlerin
bulunabilirli¤ini sa¤lamak. Bu amaçla,
müflterilerimize sundu¤umuz özel çö-
zümler gelifltirdik. Çözümlerimizin
özünde, yeni parçalar›n tedariki yönün-
de harcanan çaban›n, onar›m ve ömür
sonu al›mlar› ile dengelenmesi yat›yor.
Böylece, hizmet verdi¤imiz hava araçla-
r›n›n en yüksek seviyede göreve haz›r
olmalar›n› sa¤layabiliyoruz.

MSI Dergisi: Gelece¤e yönelik 

tahminleriniz neler?

Michael SCHREYOEGG: Gelecekte des-
tekleme görevi ile karfl› karfl›ya kalaca¤›-
m›z sistemlerin, görece yafll› sistemlerle
yüksek teknolojili yeni sistemlerin, çok
farkl› oranlarda kar›fl›m›ndan oluflaca¤›n›
tahmin ediyoruz. Bu durum, daha esnek
olmam›z›, geliflmelere daha h›zl› cevap
vermemizi ve süreçlerimizi devaml› gelifl-
tirmemizi gerektiriyor. Örnek olarak, tür-
binli motorlarda kullan›lan, yekpare pale
ve disk (IBR ya da blisk) parças›n›n onar›-
m›n› ele alal›m: Eskiden, kompresörün
dönen parçalar›, disk ve palelerden olu-

flan çok say›da alt parçan›n bir araya geti-
rilmesi ile üretilirdi ve sökülen bu alt par-
çalar›, tek tek tamir edebilirdiniz. Gelifl-
mifl yöntemler sayesinde, bugün, moto-
run kompresör kademesi, yekpare olarak
üretilen pale ve disklerden olufluyor. Mo-
torun emniyeti ve performans› aç›s›ndan
çok kritik olan bu parçalar› üretme kabili-
yeti, dünya üzerinde, aralar›nda MTU 
Aero Engines’in de bulundu¤u sadece bir-
kaç firmada bulunuyor. Bununla beraber,
bu parçalar› tamir edebilen dünyada tek
bir firma var, o da MTU Aero Engines. Bu
alanda, tesislerimizde uygulad›¤›m›z, ge-
nifl bir teknoloji portföyü oluflturduk.

MSI Dergisi: MTU Aero Engines’in, 

çal›flmalar›n›, askeri hava arac› 

motorlar›n›n ömür sonu yönetimini de

kapsayacak flekilde geniflletti¤ini 

görüyoruz. Bu konuda bilgi verir misiniz?

Michael SCHREYOEGG: Bu kapsam ge-
nifllemesini yapt›k, çünkü önemli bir
müflterimiz ve ifl orta¤›m›z olan Alman
Silahl› Kuvvetlerine, çok uzun süredir
kulland›¤› savunma sistemlerini en iyi
koflullarda haz›r tutmak için destek
vermek istedik. Ayr›ca, büyüme strate-
jimiz kapsam›nda, kullan›m ömrünün
sonuna çok yaklaflm›fl hava arac› mo-
torlar›na yönelik, dünya genelinde bü-
yük bir talep oldu¤unu görüyoruz. Kul-

lan›m ömrünün sonuna yaklaflm›fl bu
motorlar›n, birkaç y›l daha hizmette
kalabilmesi için sunabilece¤imiz ona-
r›m yeteneklerimiz hakk›nda görüflme-
ler yürüttü¤ümüz, dünya çap›nda çeflit-
li müflterilerimiz var.

MSI Dergisi: Bu alanda, müflterilerinize

nas›l bir uzmanl›k sunuyorsunuz?

Michael SCHREYOEGG: Onar›m konu-
sundaki uzmanl›¤›m›z›n en derin oldu¤u
sistemler, kuflkusuz Alman Silahl› Kuv-
vetleri taraf›ndan kullan›lan sistemler.
Ürün yelpazemiz, yaklafl›k 2 düzine mo-
tor tipini içeriyor. Bu motorlar›n,
15.000’in üzerinde parças›n› onarma
kabiliyetimiz mevcut. Yeni motorlar ge-
lifltirirken de yüksek seviyede tümleflik
bir yaklafl›m sergiliyoruz, tüm mühen-
dislik yeteneklerimizi ve tecrübemizi,
müflterilerimize en iyi idame çözümleri-
ni sunmak için kullan›yoruz. Bu yaklafl›-
m›n, dünya çap›nda tek oldu¤unu düflü-
nüyoruz. Tüm bunlar›n ötesinde, sürek-
li olarak yeni onar›m yetenekleri ve yön-
temleri de gelifltiriyoruz.

MSI Dergisi: Büyüme stratejiniz 

kapsam›nda odakland›¤›n›z belirli bir 

bölge var m›?

Michael SCHREYOEGG: Genel olarak
bakt›¤›m›zda, eriflebilece¤imiz tüm pa-
zarlarda, f›rsatlardan yararlanmaya ça-
l›fl›yoruz. Örne¤in Türkiye, bizim için ilgi
çekici bir pazar. Faaliyetlerimizin uzun
soluklu olabilmesi için, Türkiye’de de
Suudi Arabistan’dakine benzer flekilde,
yerel bir ortakl›k kurmak istiyoruz.
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Seminer Büyüyor
‹lk konuflmac› olarak kürsüye ç›kan etkinli¤in organizatörü Za-
fer Betoner, Türk denizcilik sanayisinin, uluslararas› bir marka
olma yolunda emin ad›mlarla ilerledi¤ini ve 2008 y›l›ndan beri
her y›l düzenli olarak gerçeklefltirilen Deniz Sistemleri Semine-
ri (DSS) sayesinde, askeri gemi infla sanayimizin de tarih içinde-
ki yerinin belgelendirilmesine ve kay›t alt›na al›nmas›na devam
edildi¤ini söyledi. “Savunma gücümüze katk› sa¤lamak ve eko-
nomimizde katma de¤er yaratmak amac›yla hizmetlerimize de-
vam etmekte kararl›y›z.” diyerek sözlerine devam eden Betoner,
seminerin geliflimiyle ilgili baz› say›sal verileri de dinleyenlerle
paylaflt›. Geçti¤imiz y›l 750 olan kay›tl› kat›l›mc› say›s›n›n, bu y›l
1200 kifliye ç›kt›¤› etkinlikte, toplam 47 sunum yap›laca¤›n› belir-
ten Betoner’in ard›ndan, kürsüye ODTÜ Rektör Dan›flman› Prof.
Dr. ‹rem Dikmen ç›kt›.
ODTÜ’deki araflt›rma faaliyetlerini de¤erlendirerek konuflmas›-
na bafllayan Prof. Dr. Dikmen, üniversitede flu anda ulusal ve
uluslararas› kaynaklardan desteklenen yaklafl›k 350 bilimsel
araflt›rma projesi oldu¤unu, kendi kaynaklar›n› kullanarak yü-

DSS ÖZEL

Deniz Sistemleri Semineri,
Denizcileri Ankara’da

BuluflturduAskeri gemi infla sektörü ve yan

sanayisini, 2008 y›l›ndan bu yana,

her y›l düzenli olarak bir araya getiren

Deniz Sistemleri Semineri’nin

4’üncüsü, 17-18 Ekim tarihlerinde,

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde

icra edildi. Etkinli¤in yurt d›fl›ndan

gelen misafirleri aras›nda ‹ngiltere 

öne ç›karken, genel olarak

bakt›¤›m›zda, ana sponsorlar 

ASELSAN ve HAVELSAN’›n a¤›rl›¤›n›

hissettirdi¤ini gözlemledik.

Ümit BAYRAKTAR /
ubayraktar@savunmahaber.com

Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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rüttükleri projeleri de ekledik-
lerinde bu say›n›n 500’e ulaflt›-
¤›n› söyledi. Bu paralelde
araflt›rma önceliklerine bak›l-
d›¤›nda ise özellikle son y›llar-
da savunma ve uzay alan›nda
önemli bir yo¤unluk oldu¤unu
dile getiren Prof. Dr. Dikmen,
bu alanda bugüne kadar
150‘den fazla projenin hayata
geçirildi¤ini ekledi. Deniz sis-
temleri özelinde ise son y›llar-
da yürütülen ‹nsans›z Su Alt›
Arac›, Denizalt›lar için Akustik
Aldat›c› Sistem ve Atmosferik
Yaflam Destek projelerini ör-
nek olarak gösteren Prof. Dr.
Dikmen, insan gücüne ek ola-
rak araflt›rma alt yap›lar›n›n
savunma ve uzay sanayisine
yönelik kurguland›¤›n› ve ODTÜ-TSK MODS‹MMER, B‹LT‹R ve
MEMS’in bahsetti¤i alanlarda en yo¤un çal›flan mükemmeliyet
merkezleri oldu¤unu vurgulad›. B‹LT‹R’in alt›nda, özellikle deniz
sistemleri konusunda yo¤unlaflmak için insans›z deniz araçlar›
birimi kuruldu¤unu belirten Prof. Dr. Dikmen, deniz sistemleri
konusunda ABD’de 200’den fazla, Japonya’da ise 80’den fazla
merkez oldu¤unu söyleyerek Türkiye’de de bu alanda araflt›rma
ve mükemmeliyet merkezlerine olan ihtiyaca dikkat çekti. Aka-
binde, bundan sonraki y›llarda yine savunma ve uzay alan›nda
mükemmeliyet merkezleri kurmaya devam edeceklerini söyle-
yen Prof. Dr. Dikmen, deniz sistemleri konusunda bir mükem-
meliyet merkezi kurulmas› konusunda ise kendilerini önemli bir
aday olarak gördüklerini aç›klad›. Konuflmas›n›n devam›nda 
ODTÜ’nün savunma sanayisi ile iliflkilerine de¤inen Prof. Dr.
Dikmen, bu y›l ODTÜ’de Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’n›n
deste¤iyle yeni bir lisansüstü program bafllat›ld›¤›n› memnuni-
yetle ifade etti. Aç›lan Sanayi ‹çin Araflt›rmac› Yetifltirme Progra-
m› (SAYP)’n›n amac›n›, flu anda ODTÜ’de herhangi bir programa
kay›tl› olarak lisansüstü çal›flma yapan ve ayn› zamanda sanayi-
de çal›flan araflt›rmac›lar›n tezlerini yap›land›rmak ve Türkiye
için öncelikli ve önemli alanlarda tez çal›flmalar› yürütmek ola-
rak aç›klayan Prof. Dr. Dikmen, bu programa, ilk aflamada 3 bü-
yük savunma sanayisi flirketi ile bafllad›klar›n› belirtti. 
ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAfi ile çal›flt›klar›n› söyleyen Prof.
Dr. Dikmen, SSM’nin deste¤i ile bu y›l, Kalk›nma Bakanl›¤›n›n da
Merkezler ‹çin ‹flbirli¤i Gelifltirme Program› (M‹GEP)’na destek
oldu¤unu ve bu program kapsam›nda da ODTÜ’deki mükemme-
liyet merkezi alt yap›lar›n›n sanayi taraf›ndan daha verimli kulla-
n›lmas›n› sa¤lamaya çal›flacaklar›n› söyledi.

Sürdürülemeyecek Yat›r›mlara Gerek Yok
Aç›l›fl konuflmas›n› yapmak üzere kürsüye ç›kan Savunma Sa-
nayii Müsteflar› Murad Bayar ise sözlerine Ankara’da bir deniz
sistemleri semineri yapman›n her zaman kendisine enteresan
geldi¤ini söyleyerek bafllad›. Akabinde ise Bayar, bir geminin
maliyetini 100 birim varsayarsak, tekne k›sm›n›n bunun en faz-
la yüzde 20’sini ve içindeki bir tak›m teçhizatlarla birlikte, tah-
rik sisteminin yüzde 30 kadar›n› oluflturdu¤unu; geriye kalan
yüzde 50’nin ise elektronik sistemler, silah sistemleri ve yaz›-
l›m sistemleri oldu¤unu; bunlar›n da a¤›rl›kl› olarak Anka-
ra’dan gönderiliyor olmas›ndan dolay›, askeri gemi infla sana-

yimizin yar›s›n›n Ankara’da bulundu¤u de¤erlendirmesini yap-
t›. ‹stanbul Tuzla’da 5 özel sektör tersanesi ile çal›flt›klar›n› ve
2 milyar dolar›n üzerinde bir tutara sahip sipariflleri bulundu-
¤unu belirten Bayar, bugün Tuzla’da bu projeler için 5000’den
fazla kiflinin istihdam edildi¤ini, Ankara’da çal›flanlar›n ise çok
daha fazla oldu¤unu söyledi. Askeri gemi infla sektörü denildi-
¤inde, sadece tersanede geminin inflas›n›n de¤il, bütün deniz-
cilik teçhizat›n›n, yaz›l›mlar›n ve silahlar›n kastedildi¤ini söyle-
yen Bayar, bahsetti¤i bu donat›m çözümlerinin Ankara’da ge-
lifltirilip üretildi¤ini göz önünde bulundurdu¤umuzda, tüm bu
istihdam›n devaml›l›¤›n›n nas›l sa¤lanaca¤›n›n da seminerin
temalar›ndan biri olmas› gerekti¤ini söyledi. ‹ç pazarda Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤› ve Sahil Güvenlik Komutanl›¤›n›n ihti-
yaçlar› do¤rultusunda bu büyüklü¤ün devam›n›n mutlaka ola-
ca¤›n› söyleyen Bayar, sözlerine flöyle devam etti: “Ama flunu
da vurgulamak istiyorum: Bu büyüklük, bugüne kadar olan bü-
yüklükte olmayacak; yani geçti¤imiz 5 y›ll›k dönemde sözlefl-
meye ba¤lanan projelere bakarsak, ayn› büyüklükte bir proje
ak›fl›, bundan sonra devam etmeyecek. Bu da sektörün dikka-
te almas› gereken önemli bir durum.”
Bu noktada, mevcut yetene¤i sürdürmek için bir tak›m tedbirler
al›nmas› gerekti¤ini söyleyen Bayar, yaflanan ekonomik krizin de
etkisiyle gemi infla sektöründe, askeri gemi projelerine artan bir
ilgi oldu¤unu, fakat flu an, 5’i proje yürüten toplam 7 tersanenin,
yapt›klar› de¤erlendirmeye göre, bugün itibariyle fazla oldu¤unu
belirtti. Dolay›s› ile yeni tersanelerin bu alana girmesini teflvik
etmediklerini, hatta desteklemediklerini de ekleyen Bayar, bu
tersanelerimizin içinde öne ç›kanlar›n, rekabet ortam›n› da mu-
hafaza ederek, bu alanda çal›flmaya devam edebileceklerini ve
bu nifl kabiliyetin de ancak bu flekilde yaflat›labilece¤ini söyledi.
Askeri gemi inflas›n›n çok özel yetenekler ve akabinde özel yat›-
r›mlar gerektirdi¤ini ve bu tersanelerimizin bu yat›r›mlar› yapt›-
¤›n› belirten Bayar; “Sonuçta hepsi ülkenin kayna¤›d›r, milli ser-
vetidir; devam ettiremeyece¤imiz yat›r›mlara gerek yoktur. Bu-
rada tersanelerin de kendi durumlar›n› de¤erlendirip ileriye dö-
nük olarak bir planlama yapmalar› gerekiyor.” dedi. ‹kinci olarak
iç pazar ile bu kabiliyetin, bu kapasitenin yaflat›lmas›n›n müm-
kün olmayaca¤›n›, d›fl pazarlara da bakmak gerekti¤ini sözlerine
ekleyen Bayar, uluslararas› rekabet sebebiyle orada da ifllerin o
kadar kolay olmad›¤›n› söyledi. D›fl pazardaki en büyük avantaj›-
m›z›, infla edilen gemilerin art›k Deniz Kuvvetlerimizin
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envanterine girmifl ve operasyonel olarak beklenen olgunlu¤a
ulafl›yor olmas› olarak aç›klayan Bayar, üretti¤imiz tüm savun-
ma sanayisi çözümleri ve ürünleri için Türk Silahl› Kuvvetlerinin
referans›n›n önemli oldu¤unu vurgulad›.
Son olarak tahrik sistemlerine de¤inen Bayar, kara araçlar› için
güç paketiyle ilgili bir çal›flma bafllatt›klar›n›; bunun, deniz sis-
temlerini de kapsayacak flekilde bir aile olarak planlanabilece-
¤ini söyledi ve bu konudaki fikirlerin DSS’de art›k ortaya ç›kabi-
lece¤ini ekledi.

Sürdürülebilirli¤in Anahtar› ‹hracat
Bayar’›n konuflmas›yla sona eren aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›n-
dan kürsüye, birkaç ay kadar önce SSM Deniz Araçlar› Daire
Baflkan› olarak atanan Mustafa fieker ç›kt›. SSM’deki organi-
zasyon de¤iflikliklerinden 2011-2016 stratejik plan›na, yürütü-
len projelerden Ar-Ge çal›flmalar›na kadar genifl kapsaml› bir
sunum yapan fieker, seminer vesilesiyle sektörle geçti¤imiz
bir y›l›n muhasebesini yapt›klar›n› ve önümüzdeki dönem fa-
aliyetlerine iliflkin de¤erlendirmelerini ve sektörden beklenti-
lerini de paylaflma f›rsat› bulduklar›n› belirtti. 2010 y›l› faaliyet
raporuna göre; SSM’de yürütülen proje say›s›n›n 269’a ulaflt›-
¤›n›, bunlar›n 24 tanesinin ise Deniz Araçlar› Daire Baflkanl›¤›
taraf›ndan yürütüldü¤ünü aç›klayan fieker, bütüne bak›ld›¤›n-
da, proje say›s›n›n az gibi gözüktü¤ünü; fakat sözleflme bede-
li aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde, SSM’nin yürütmekte oldu¤u,
yaklafl›k 25 milyar dolarl›k sözleflme bedelinin 8 milyar dolar-
l›k k›sm›n›n, yani yaklafl›k üçte birinin Deniz Araçlar› Daire
Baflkanl›¤› taraf›ndan yürütüldü¤üne dikkat çekti.
fieker’in de¤indi¤i bir di¤er konu da SSM’nin ortaya koydu¤u
2011-2016 yönetim stratejileri çerçevesinde belirlenen Ar-Ge
konular›yd›. Özellikle yan sanayi ve üniversitelerden ilgi gös-
termelerini bekledikleri Ar-Ge alanlar›n›:
1) Projelerdeki milli katk› pay›n›n yüzde 65’lerin üzerine 

tafl›yabilmek için zorunlu olan tahrik sistemleri alt›nda
motor, transmisyon sistemleri, flaft ve pervane 
gelifltirilmesi;

2) Denizalt›lar için güdümlü mermi ve torpido gelifltirilmesi;
3) Faz dizili radarlar ve geliflmifl sonarlar gelifltirilmesi,
olarak aç›klayan fieker, bu kritik Ar-Ge projelerinin yan› s›ra
yan sanayinin ve üniversitelerin flimdiden ilgi göstermesini
bekledikleri di¤er alanlar› da flöyle örnekledi: Tümü elektrikli
gemi, insans›z su alt› arac›, kinetik enerji silahlar›, lazer silah-
lar›, su alt› elektro-optik alg›lay›c›lar›…
Sunumunda, genel olarak baflar›lardan ve neler yap›lmas› ge-
rekti¤inden bahseden fieker, madalyonun di¤er yüzünün de

unutulmamas› gerekti¤ini söyleyerek “K›sa zamanda ciddi ba-
flar›lar kazand›k, ancak art›k bunu nas›l sürdürece¤iz?” diye
sordu. M‹LGEM’in sanayilefltirilecek olan 6 gemisi, denizde ik-
mal ve muhabere destek gemisi ile hava yast›kl› ç›karma ge-
misi olmak üzere k›sa vadede hayata geçirilecek 3 proje oldu-
¤unu ve fakat bu projelerin de b›rak›n sektörün geri kalan›n›,
hâlihaz›rda SSM ile ifl yapan, sözleflme imzalam›fl tersanele-
rin sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan da yeterli olamayaca¤›n› vur-
gulad›. Çözümün ise ihracattan geçti¤ini söyleyen fieker, bu-
radaki iyi haberin ise önümüzdeki 20 y›l boyunca askeri gemi
platformlar› için beklenen pazar büyüklü¤ünün 700 milyar do-
lar civar›nda oldu¤unu söyledi. ‹hracatta baflar› ve sürdürebi-
lirlik aç›s›ndan ise rekabetçi fiyat, zaman›nda teslim, kaliteli
üretim ve ifl birli¤inin vazgeçilmez unsurlar oldu¤unu belirten
fieker, esas önemli mevzunun, ihraç edilecek platform ve
platformun üzerindeki silah ve sensör sistemlerinin kapsam›-
na ve al›c› ülkenin beklentilerine göre esnek modeller olufltu-
rulmas› oldu¤unu ifade etti.

ASELSAN’dan Millilik Vurgusu
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan, seminerin 2 ana sponsorun-
dan biri olan ASELSAN’› temsilen, Deniz Sistemleri ve Sahil-
Hudut Güvenlik Sistemleri Program Direktörü Y. Suat Bengür
söz ald›. Deniz gücünü oluflturan deniz platformlar›n›n, durufl
ve vurufl özellikleriyle tarif edildi¤ini söyleyen Bengür, bu
özelliklerin sa¤lanmas›nda, silah sistemleri ve elektronik sis-
temlerin öne ç›kt›¤›n› ve günümüzde, bu sistemlerin, askeri
gemi infla çal›flmalar›nda, yüzde 60’lara varan oranlarda top-
lam proje bütçesinden pay ald›klar›n› anlatt›. Kritik öneme sa-
hip bu sistemlere iliflkin Bengür’ün vurgu yapt›¤› bir di¤er ko-
nu da bahsi geçen sistemlerin teknolojisine milli olarak sahip
olma zorunlulu¤u oldu.
ASELSAN’›n, mevcut projelerde ciddi bir sistem entegratörlü-
¤ü çal›flmas› yürüttü¤ünü ifade eden Bengür, M‹LGEM, Sahil
Güvenlik Arama ve Kurtarma Gemisi, Yeni Tip Karakol Botu,
LCT, LST ve Sismik Araflt›rma Gemisi gibi projelerdeki çal›fl-
malar›ndan ve “kardefl flirket” olarak tan›mlad›¤› HAVELSAN
ile birlikte yapt›klar›ndan da bahsetti.
Bengür, deniz elektronik sistemleri alan›nda hakim olunmas›
gereken sistemleri flöyle s›ralad›:
� Seyrüsefer sistemleri,
� Muhabere sistemleri,
� Sensörlerin her türlüsü,
� Komuta kontrol sistemleri ve 
� Vuruflu sa¤layan silah sistemleri.

DSS ÖZEL

DSS Organizatörü Zafer Betoner Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar SSM Deniz Araçlar› Daire Baflkan› Mustafa fieker
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Bu sistemlere hakim olabil-
mek için bilinmesi gereken-
lere iliflkin ise flunlar› söyledi:
“Bu sistemlerde ulusal ba-
¤›ms›zl›k için, kriptolojiyi bil-
mek gerekiyor. Haberleflme
alt sistemlerinin içerisinde,
ba¤›ms›zl›¤›n büyük parçalar›
yer al›yor. Radyo frekans ile-
tiflimini bilmek gerekiyor.
Bilmezseniz neyin ne oldu¤u-
nu anlayamaz, yorumlaya-
maz ve resmin bütününü yine
göremezsiniz. Radar› çok iyi
bilmek gerekiyor. Elektronik
harbi çok iyi bilmek gereki-
yor.  Akusti¤i çok iyi bilmek gerekiyor. Elektro-opti¤i, seyrüse-
feri ve insans›z sistemleri çok iyi bilmek gerekiyor. Bütün bun-
lar, flu an sektörde, deniz platformlar›nda hakimiyet elde et-
meyi hedefleyen bir ülkedeki savunma sanayisi flirketlerinin
bilmesi gereken asgari gereksinimlerdir.”
ASELSAN’›n say›lanlar›n birço¤unu sa¤lam›fl oldu¤una vurgu
yapan Bengür’ün, özellikle üzerinde durdu¤u bir di¤er konu
da radar teknolojileri oldu. Radar teknolojilerinde bir tasar›m
evi olmak yolunda ilerlerken deniz platformlar› için önemli
ad›mlar at›ld›¤›n›n alt›n› çizen Bengür, özgün bir tasar›m flek-
li ve ekonomik bir modelle gelifltirilen ALPER radar›n›n 
M‹LGEM’de kullan›ld›¤›n› hat›rlatt›. Bengür, radar sistemine
iliflkin sözlerini flöyle sürdürdü: “Önümüzdeki günlerde, Sahil
Gözetleme Radar Sistemi projesinde, inflallah, yine ileri tek-
noloji ürünü SERDAR radar›m›z olacak. S band›nda çal›flan ve
deniz platformlar›n›n su üstü hava arama radar› olarak kulla-
n›lacak SERDAR için teknoloji transferi ve lisans alt›nda üreti-
me yönelik bir firmayla temastay›z. ‹lerleyen süreçte, bu fir-
mayla, uluslararas› alanda birçok konuda beraber çal›flmay›
da hedefliyoruz.”
Bengür, kazan›lan tecrübeler ›fl›¤›nda, alçak ve orta irtifa ha-
va savunma sistemlerinde sorumluluk üstlenme noktas›na
gelen ASELSAN’›n, durumdan vazife ç›kartarak gelece¤e ha-
z›rland›¤›n› ve bu paralelde, orta menzilli sat›htan sat›ha gü-
dümlü mermi sistemleri üzerinde çal›flmalar yapt›¤›n› da söz-
lerine ekledi.

HAVELSAN GENES‹S’ten Umutlu
Bengür’den sonra, etkinli¤in di¤er ana sponsoru HAVELSAN’›
temsilen Deniz Savafl Sistemleri Grup Baflkan› Serdar Müldür
kürsüye geldi. K›saca HAVELSAN hakk›nda bilgi vererek söz-
lerine bafllayan Müldür’ün esas gündemi ise Deniz Savafl Sis-
temleri Grubu’nun faaliyetleri oldu. 2000’li y›llarda bafllad›kla-
r› çal›flmalar›n›, ifl hacmi ve personel say›lar›n›n giderek art-
mas›yla birlikte, 2007’den itibaren Deniz Savafl Sistemleri
Grup Baflkanl›¤› teflkilat yap›s› alt›nda sürdüren ekibin neler
yapt›¤›n› Müldür flöyle anlatt›: “Çeflitli sensör üreticilerinden
temin edilmifl olan sensörlerin, silah sistemleri ve platforma
entegrasyonu ve bunlar›n aras›nda bir komuta kontrol, bir ak›l
oluflturarak planlama, karar destek ve e¤itim simülasyonu gi-
bi yaz›l›m ve donan›ma dönük faaliyetler HAVELSAN’›n odak-
lanma noktalar›d›r. 2002 y›l›nda Meltem ile bafllayan, daha
sonra GENES‹S ile devam eden, arkas›ndan M‹LGEM ile yürü-
yen, Yeni Tip Karakol Botu, 3 boyutlu radar entegrasyonu ve
Yeni Tip Denizalt› projeleri, HAVELSAN Deniz Savafl Sistemle-

ri Grubu’nun sorumlulu¤unda yürütülen projelerdir. M‹LGEM
ve Yeni Tip Karakol Botu projelerinde, HAVELSAN ana yükle-
nicilik görevlerini ASELSAN ile birlikte üstlenerek çok baflar›-
l› hizmetler vermifl durumdad›r. M‹LGEM’de ASELSAN ile bir-
likte ifl ortakl›¤› modelinde çal›fl›yoruz. ‹fl ortakl›¤› modeli, ilk
kez denenmifl bir model ve ASELSAN-HAVELSAN aras›nda
çok baflar›l› bir flekilde yürütülüyor.”
Yeni Tip Denizalt› projesinin de HAVELSAN aç›s›ndan büyük
önem tafl›d›¤›n›n alt›n› çizen Müldür, geçti¤imiz aylarda 
T0’› bafllayan projede, Atlas Elektronik firmas›n›n alt yükle-
nicisi olarak komuta kontrol yaz›l›mlar›n›n bir bölümünü
gelifltirdiklerini ve proje sayesinde, gelecekte, Deniz Kuv-
vetleri Komutanl›¤›m›z›n milli torpido, milli sonar ve di¤er
milli sensörlerini entegre edebilecek kabiliyete kavuflacak-
lar›n› söyledi.
Müldür’ün üzerinde önemle durdu¤u bir di¤er proje ise 
G (Perry) s›n›f› f›rkateynlerin modernizasyonuna yönelik 
GENES‹S oldu. Proje kapsam›nda modernize edilen gemiler-
den 7’ncisini bu y›l›n sonuna do¤ru, 8’inci ve sonuncu gemiyi
de gelecek y›l›n ilk yar›s›nda Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›na
teslim edeceklerini belirten Müldür, GENES‹S ile ilgili olarak
da flunlar› söyledi: “GENES‹S, bir modernizasyon projesi olsa
da HAVELSAN’›n deniz savafl sistemleri konusunda bilgi biri-
kimlerini artt›rd›¤›, pekifltirdi¤i ve daha sonraki platformlara
yans›tt›¤› bir proje. Geminin içinde, mekanik olarak donan›m›n
sökülmesinden, gemilerin ihtiyaç duydu¤u komuta kontrol bi-
rimlerinin üretilmesine, bunlar›n platforma entegrasyonu ve
kendi aras›ndaki entegrasyonuna ve nihayet yeni savafl hare-
kât merkezi (SHM) oluflturmaya kadar varan bir süreçte çal›-
fl›yoruz. Projede, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›m›z›n Araflt›r-
ma Merkez Komutanl›¤›nda gelifltirilen yaz›l›mlar, sanayilefl-
me modeli kapsam›nda HAVELSAN’›n sorumlulu¤una devre-
dilmifl; yerli firmalar›m›z›n da alt yüklenicilikleriyle, projenin
ilk 6 gemisini zaman›nda teslim edilmifltir. Türkiye’deki 8 plat-
formun d›fl›nda, GENES‹S savafl yönetim sistemi ile moderni-
ze edilebilecek, dünyada 70 adet platform daha var. Pakistan
ilk s›radaki ihracat noktam›z. M›s›r hemen onun arkas›ndan
geliyor. Polonya da bu f›rkateynlerin kullan›c›lar›ndan biri.”
Müldür, HAVELSAN’›n, Amfibi Ç›karma Gemisi, TF 2000 ve 
TF 100 gibi platformlar›n beklentisi içinde çal›flmalar›n› sür-
dürdü¤ünü de sözlerine ekledi.
Etkinlikte yap›lan ilgi çekici sunumlar›n detaylar›n› ilerleyen
sayfalar›m›zda sizlerle paylaflmaya devam etmeden önce, se-
miner kat›l›mc›lar›ndan seçtiklerimizle ilgili geliflmelere de
k›saca de¤inelim.

DSS ÖZEL

ASELSAN Deniz Sistemleri ve Sahil-Hudut Güvenlik Sistemleri
Program Direktörü Y. Suat Bengür 

HAVELSAN Deniz Savafl Sistemleri Grup Baflkan› 
Serdar Müldür 
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DSS’nin En Genç Kat›l›mc›s› MIL-SYS Oldu
Geçti¤imiz aylarda kurulan çiçe¤i burnunda savunma firmala-
r›m›zdan MIL-SYS Savunma Teknolojileri Ltd. fiti. (MIL-SYS),
ilk ürünü Gemi Konufllu MIL-SYS Modüler Konsolu (MMC)’nu
DSS’deki stand›nda kat›l›mc›lara tan›tt›. Deniz platformlar›
için tasarlanan ve yenilikçi özellikleri ile dikkat çeken konsol-
la ilgili olarak firma yetkilileri, tamamen kendi tasar›m ve üre-
timleri olan konsolun, Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaç duydu¤u
tüm fonksiyonalite ve ergonomiyi bünyesinde bar›nd›rd›¤›n›n
alt›n› çizdi. Deniz Kuvvetlerinde faaliyet gösteren ve konsol ih-
tiyac› duyulan tüm platformlara uygun flekilde tasarlanan ve
modülerli¤i ile dikkat çeken MMC, opsiyonel bir üst ekrana
sahip. Gerek duyuldu¤unda, üst ekrans›z da kullan›labilmesi,
MMC’nin tek ekranl› bir konsol olarak ihtiyaç duyulan fonksi-
yonalite çerçevesinde dikey (sonar vs.) veya yatay (bot tipi plat-
formlar için) kullan›labilmesini olanakl› k›l›yor. Yine modüler-
li¤i sayesinde MMC, kullan›c›ya;
� ‹lave yan ünitelerle 3 veya 4 ekranl› TACON,
� Ayr›k yap› çerçevesinde de mini kabinet esnekli¤iyle sadece

insan makine arayüzü (Human Machine Interface / HMI)
olarak kullan›m zenginli¤i sunuyor.

MMC’nin ekranlar› konsola gömülü olmad›¤›ndan ve her bir
ekran tek bafl›na, askeri standartlara ve EMI/EMC kriterlerine
uygun zarfland›¤›ndan, monitör boyut s›n›r› da bulunmuyor.
Bu sayede, kullan›lan monitörün üretiminin sonlanmas› duru-
munda, konsolda herhangi bir de¤ifliklik yapmadan, arzu edi-
len alternatif bir monitörle konsolun kullan›m›na devam ede-
bilme esnekli¤i de sa¤lanm›fl.

Gemi kullan›m›nda, operatör ergonomisine en uygun flekilde
optimize edilmifl HMI girifl cihazlar› ile donat›lan MMC, say›sal
radar ve video da¤›t›m›na da uyumlu.
Kullan›c›ya, opsiyonel olarak multi-network (çoklu a¤ ba¤lan-
t›s›) imkân› sunan konsol, boyutlar›n›n küçük olmas› sayesin-
de SHM’deki personel kullan›m alan›n› bir hayli artt›rd›¤› gibi,
hafifli¤i, montaj için bordada patch açma (geçici bölgesel sö-
küm) gerektirmemesi, yerinde montaja uyumlu olmas› ve ma-
liyet etkinli¤iyle de öne ç›k›yor.
Silahl› Kuvvetler için;
� Savafl ve Savafl Yönetim Sistemleri (SYS) Donan›m Üretimi,
� Platform Destek Sistemleri Donan›m Üretimi,
� Operasyon Merkezleri Donan›m Üretimi ve Altyap› 

Kurulumu,
� Askeri Elektronik Sistem Bak›m / Tutum, Onar›m 

ve Modernizasyonu
alanlar›nda milli çözümler üretmek için kollar› s›vayan 
MIL-SYS cephesinden, di¤er haberleri de yak›n gelecekte siz-
lerle paylaflaca¤›z gibi görünüyor.
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Saab Elektronik Harp Yeteneklerini Sergiledi
Deniz sistemleri alan›nda genifl bir ürün yelpazesi olan Saab,
DSS’de elektronik harp ürünlerine a¤›rl›k verdi. Yaklafl›k 10 y›ld›r
üretimde olan Saab’›n elektronik harp destek (ED) sistemleri, su
alt› ED ve su üstü ED sistemleri olarak iki gruba ayr›l›yor. Saab,
seminerde, halen Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da çeflitli do-
nanmalar ve Güney Afrika Cumhuriyeti taraf›ndan kullan›lan ED
sistemleri aras›nda, özellikle denizalt›lara yönelik sistemlere
vurgu yapt›. Hem k›y› sular›nda hem de aç›k denizlerde çal›flabil-
me yetenekleri ile ön plana ç›kan Saab’›n su alt› ED sistemleri ai-
lesinde, UME-100 ve UME-200 olarak adland›r›lan iki ürün bulu-
nuyor. Taktik bir ED sistemi olan UME-100, elektronik istihbarat
(ELINT) analiz kabiliyeti ve genlik tabanl› yön bulma kabiliyeti su-
narken, UME-200 tam ölçekli paralel çözümleme ve giriflim ta-
banl› yön bulma yetenekleri sunuyor. Her iki sistemde de, sürek-
li yay›nlara karfl› koruma, h›zl› tepki süresi ve yüksek hassasiyet
özellikleri bulunuyor.
Birden fazla kütüphane ile ayn› anda çal›flabilme özelli¤i olan
sistemler, kullan›c›lar›na otomatik ifllevler sunarken, tespit et-
tikleri yay›nlar›n ayr›nt›l› ve çeflitli parametrelerini de gösterebi-
liyor. Ayn› zamanda, tüm ölçümler otomatik olarak da kaydedi-
liyor. Genlik tabanl› yön bulma hassasiyeti 5 dereceden daha iyi
oldu¤u belirtilen sistemin anteni, denizalt›lar›n optronik dire¤i-
nin üst k›sm›na, optronik sistemlerin etkinli¤inde herhangi bir
azalmaya sebep olmadan tak›labiliyor. Saab’›n, denizalt›larda
kullan›lan bu sistemlerin operasyonel do¤rulu¤unu sa¤lamaya
yönelik, hem karada hem de gemide bulunan, Entegre Test Sis-
temi (Integrated Test Bench / ITB) ve Tehdit Verisi Yönetim Sis-
temi (Threat Data Management System / TDMS) gibi destek sis-
temleri de mevcut. Entegre Test Sistemi, kullan›c›lar›na, sa¤la-
d›¤› test imkânlar› ile UME-100 ve UME-200’de yaflanabilecek
ar›zalar› tespit ve tan›mlama yetene¤i kazand›r›rken, Tehdit Ve-
risi Yönetim Sistemi, kullan›c›lar›na görev dosyalar›n›n haz›r-
lanmas›, görevlerde toplanan verilerin çözümlenmesi ve bir 
veri taban›nda saklanmas› kabiliyetlerini sunuyor.

AMI International’dan Askeri Denizcilik 
Pazar›n›n Gelece¤ine Bak›fl
Deniz sistemlerine yönelik olarak, dünya çap›nda çok say›da
müflterisi için pazar analizleri yapan ve onlara dan›flman-
l›k hizmetleri veren AMI International firmas› da DSS’nin
kat›l›mc›lar› aras›ndayd›. Küresel askeri denizcilik pazar›
konusunda bir sunum yapan AMI International’›n Baflkan
Yard›mc›s› Bob Nugent, bu konulardaki tahminlerini din-
leyicilerle paylaflt›.
Nugent, özet olarak; dünya çap›ndaki pazar›n, ABD ve Av-
rupa’daki yavafllamaya ra¤men büyüdü¤ünü; Asya-Pasi-
fik bölgesinin, Avrupa’y› geçerek ikinci büyük pazar hali-
ne geldi¤ini ve Güneydo¤u Asya’n›n, 2030 y›l›na kadar, ge-
mi inflas› için 21 milyar dolar›n üzerinde para harcamas›-
n›n beklendi¤ini belirtti.
Seminerde, “Dünya Askeri Denizcilik Pazar› 2011” bafll›k-
l› son çal›flmalar›ndan çeflitli bulgular sunan Nugent, ge-
lecek 20 y›l boyunca askeri denizcilik alan›nda yap›lacak
harcamalara iliflkin tahminlerini, 745 milyar dolar olarak
aç›klad›. Böylece firma, 2008 y›l›nda yapt›¤› tahmini yüzde
20 artt›rm›fl oldu. Gelecek 20 y›lda, yaklafl›k 500 gemi için
286 milyar dolar harcamas› öngörülen ABD, yine birinci-
li¤i kimseye kapt›rm›yor. Türkiye’nin ise 2030’a kadar 100
gemi için 13 milyar dolar harcayaca¤› öngörülüyor.
800 yeni gemi için 180 milyar dolar harcayaca¤› tahmin
edilen Asya-Pasifik bölgesinde, liderli¤in Çin ve Hindis-
tan’da olmas›, Endonezya, Malezya ve Tayland’›n onlar›
izlemesi bekleniyor. Bu kapsamda, LIMA, DEFEXPO ve
IMDEX gibi bölgesel fuarlar›n önem kazanaca¤› da AMI
International taraf›ndan özellikle belirtiliyor. Maliyet ola-
rak uçak gemisi infla faaliyetleri bafl› çekecek gibi görün-
dü¤ü bölgede, yeni denizalt› say›s›n›n da 100’ün üzerinde
olmas› öngörülüyor.
AMI International’›n raporlar›na http://www.amiinter.com/
adresinden eriflilebilir.

Program Yürürlükte Planlanm›fl Planlanan Toplam
Durumu 2011-2016 2016-2020 2020-2030 Toplam

Bölge Gemi Say›s› Milyar Dolar Gemi Say›s› Milyar Dolar Gemi Say›s› Milyar Dolar Gemi Say›s› Milyar Dolar

Asya-Pasifik 414 81862.5 212 75166.3 179 27775 805 184803.8

Karayipler ve Latin Amerika 123 5101 80 9282.8 87 12931 290 27314.8

Orta Do¤u ve Kuzey Afrika 165 11885.9 278 18376.4 241 14909 684 45171.3

NATO 200 65593.6 208 58772 190 29361 598 153726.6

NATO D›fl› Avrupa 22 557 12 2938.5 27 5305 61 8800.5

Rusya 129 31215 5 5000 0 0 134 36215

Sahra Alt› Afrika 0 0 12 1773 29 1310 41 3083

ABD 324 186792.6 157 65100 25 34786.0 506 286678.6

Toplam 1377 383007.6 964 236409 778 126377 3119 745793.6

AMI INTERNATIONAL DÜNYA ASKER‹ DEN‹ZC‹L‹K PAZARI TAHM‹N‹ ÖZET TABLOSU, 2011- 2031
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Saab’›n UME-100 sistemiyle
teçhiz edilen Güney Afrika
Cumhuriyeti Donanmas›n›n
209 s›n›f› denizalt›s›
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‹ngiltere, 4. Deniz 

Sistemleri Semineri’nde,

sektör temsilcilerinin 

yan› s›ra savunma 

sanayisi kurumlar› ile de 

bayrak gösterdi. 

Birleflik Krall›k Ticaret 

ve Yat›r›m Kurumu 

(UKTI)’nun Savunma 

ve Güvenlik Teflkilat› 

(DSO)’nda k›demli 

donanma dan›flman› 

olarak görev yapan 

Albay Tim Davies, 

seminerde, ‹ngiliz 

deniz harp sektörü ve

Türkiye ile ifl birli¤i 

çal›flmalar›na iliflkin 

bir sunumla 

yer ald›.
Hasan Cem AYTÖRE
editor@savunmahaber.com

‹ngiltere, 
Denizlerde 
‹fl Birli¤inin 
Ad›mlar›n› 
At›yor
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Type 45 (Daring) s›n›f› hava savunma muhribi HMS Dauntless



Öncelikle teflkilat›n var-
l›k nedenini özetleyen
Alb. Davies; UKTI

DSO’nun, ‹ngiliz flirketlerine
ihracat iliflkilerinde yard›mc›
olmak amac›yla kuruldu¤u-
nu, bu kapsamda, yurt d›fl›
müflteriler ile iliflkiler kur-
mak ve sürdürmek için ge-
rekli etkileflimi sa¤layarak,
sanayi ile çal›flt›¤›n› anlatt›.
Alb. Davies, ‹ngiltere Baflba-
kan› David Cameron’un,
Temmuz 2010’da, Türkiye’ye
yapt›¤› ziyarette imzalanan
stratejik ifl birli¤i anlaflmas›-
na atfen, UKTI DSO’nun, sa-
vunma alan›nda, hem hükü-
met hem de sanayi düzeyin-
de, ikili uzun dönem projele-
re bafllamak üzere haz›r ol-
du¤unu belirtti. Geçen za-
man içerisinde, ‹ngiliz Deniz
Kuvvetlerinden bir grup per-
sonelin gemi infla program-
lar› hakk›nda görüflmeler
yapmak üzere Türkiye’yi zi-
yaret etti¤ini, bir Türk heyeti-

nin de Portsmouth’ta Type 45
(Daring) s›n›f› muhribi ve
Bristol’deki gemi infla sana-
yisi tesislerini inceledi¤ini
anlatan Alb. Davies, “Savun-
ma ve Sanayi ‹fl Birli¤i Anlafl-
mas›”n›n detaylar›n›n, sa-
vunma bakanl›klar› düzeyin-
de haz›rlanmakta oldu¤unu
da sözlerine ekledi.
Alb. Davies, Türkiye’nin ihra-
cat potansiyelini ve yüksek
kaliteli ve düflük maliyetli ifl
gücünü takdir ettiklerini ve
deniz kuvvetlerine yönelik
projeler kapsam›ndaki çal›fl-
malarda ortak olmak istedik-
lerini özellikle vurgulad›.
Sunumunda, ‹ngiltere’nin as-
keri gemi infla ve donat›m fa-
aliyetlerine iliflkin bilgiler de
veren Alb. Davies, 24.000 ki-
flilik bir istihdam ile y›ll›k 
3 milyar sterlinlik ifl hacmine
de¤inerek, sektördeki firma-
lar›n ‹ngiltere’de yürüttü¤ü
güncel projeler hakk›nda
özet bilgi aktard›. ‹ngiliz Do-

nanmas› taraf›ndan bugüne
kadar yap›lan en büyük ve en
güçlü platform olacak 60.000
tonluk Queen Elizabeth s›n›f›
uçak gemisinin BAE Systems
firmas› öncülü¤ünde; Bab-
cock, Thales UK, Rolls Royce,
Converteam gibi sektörün di-
¤er flirketlerinin katk›lar› ile
infla edilece¤ini anlatt›. Ayr›-
ca, Type 45 s›n›f› hava savun-
ma muhribi hakk›nda da bilgi
verdi. 7350 ton deplasmana,
152 m boya ve 21 m geniflli¤e
sahip geminin, 190 personeli
olaca¤›n› belirtti.
Geminin hava savunma yete-
neklerine özel olarak vurgu
yapan Alb. Davies, Type 45 
s›n›f› gemilerin, 48 adede ka-
dar ASTER 15 ve ASTER 30
hava savunma füzeleri tafl›-
yabilen ve SYLVER dikine f›r-
latma sistemini de içeren, ‹n-
giliz Donanmas› taraf›ndan
Sea Viper olarak adland›r›lan
PAAMS (Principal Anti-Air
Missile System / Ana Hava Sa-

vunma Füze Sistemi) hava sa-
vunma sisteminden bahsetti.
BAE Systems taraf›ndan gelifl-
tirilen SAMPSON çok amaçl›
radar›n› tafl›yan Type 45 s›n›f›
gemiler, bu radar sayesinde,
gözetleme ve at›fl kontrol 
görevlerini, efl zamanl›

Birleflik Krall›k Ticaret ve Yat›r›m 
Kurumu (UKTI)’nun Savunma ve 
Güvenlik Teflkilat› (DSO)’nda k›demli 
donanma dan›flman› Albay Tim Davies
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olarak çoklu hedef takibi ya-
parak yerine getirebiliyor. 
Bu ana silah sistemine ek
olarak, SIGNAL/MARCONI
S1850M uzun menzilli radar›,
4,5 inçlik Mk 8 Mod 1 topu ve
torpido savunma sistemi ile
donat›lan ve 2 adet Lynx HMA
3/8 veya 1 adet Merlin EH101
helikopteri tafl›yabilen gemi, 2
adet Rolls Royce WR21 gaz
türbini ve 2 adet Wartsila dizel
jeneratör ile tahrik ediliyor.
Type 45 s›n›f› gemi projesi
içerisinde; BAE Systems,
geminin tasar›m›, inflas› 
ve entegrasyonundan so-
rumlu iken, MBDA, Sea 
Viper hava savunma siste-
minden; THALES, bütünleflik
muhabere sistemlerinden;
Rolls-Royce, WR21 gaz tür-
binleri, LV elektrik da¤›t›m
sistemi, stabilizasyon siste-
minden ve dümen donan›-
m›ndan, Ultra Electronics ise
sonar sistemi ile torpido sa-
vunma sisteminden sorumlu
olarak görev al›yor.
‹ngiltere taraf›ndan gelifltiri-
len, “2020’li y›llar›n Küresel

Savafl Gemisi” (Type 26 s›n›f›
f›rkateyn) konseptine de de-
¤inen Alb. Davies, bu gemile-
rin flu anda ‹ngiliz Donanma-
s›nda görev yapan Type 23 s›-
n›f› f›rkateynlerin görevleri-
nin tamam›n›, Type 45 s›n›f›
muhriplerin görevlerinin de
bir bölümünü üstlenecek ya-
p›ya sahip olaca¤›n› ifade etti.
Bu projenin bafllat›lmas›nda-
ki önemli noktalardan birisi-
nin, stratejik ve uluslararas›
ortakl›k anlay›fl› içerisinde,
teknoloji ve tecrübe de¤iflimi
ile gelece¤in muharebe 

ortam›na birlikte mey-
dan okuyacak platformlar›n 
inflas› oldu¤unu belirten Alb.
Davies, bu kapsamda, ‹ngil-
tere ile Türkiye aras›nda,
uzun vadeli stratejik ortakl›-
¤a iliflkin kuvvetli beklenti-
sinden de bahsetti.
Alb. Davies, deniz sistemleri
alan›nda, mevcut ve gelecek
Türk-‹ngiliz ifl birliklerinden
de söz etti. Ultra Electronics’in
HAVELSAN, KOÇ Savunma
ve TÜB‹TAK ile su üstü gemi-
leri ve denizalt›lar için torpi-
do savunma sistemleri de
dâhil olmak üzere çeflitli pro-
jelerde ifl birli¤i içerisinde 

oldu¤unu, BMT’nin ise Ha-
vuzlu Ç›karma Gemisi (LPD)
projesinde RMK Marine ter-
sanesine teknik dan›flmanl›k
sa¤lad›¤›n› vurgulad›. Gele-
cek projelere yönelik olarak,
Rolls-Royce’un Türkiye’de
infla edilecek platformlarda
kullan›lacak gemi makine-
leri ve tahrik sistemleri için
ifl birli¤i aray›fl› içerisinde
oldu¤unu, BAE Systems’in
gelecekteki f›rkateyn proje-
lerinde, MBDA’n›n ise gü-
dümlü mermi ve mühimmat
alanlar›nda ifl birli¤i imkân-
lar›n› araflt›rd›¤›n› ve muha-
taplar› ile görüfltüklerini ifa-
de etti.
Alb. Davies, iki ülke aras›nda
savunma alan›nda hayata
geçirilebilecek pek çok 
projenin oldu¤unu ve bunlar›
gerçeklefltirirken Türk Sa-
vunma Sanayisi ile ifl birli¤i
içerisinde olmaktan büyük
onur duyacaklar›n› vurgula-
yarak konuflmas›n› tamam-
lad›.

DSS ÖZEL

TYPE 45 MUHR‹B‹

Type 45 muhribi (üstte) 
ve Küresel Savafl Gemisi
konsepti (altta)





DSS ÖZEL

40

MSI Dergisi - Kas›m 2011 www.milscint.com

Navantia tersanesinden
Alberto J. Pazos Diaz-
Blanco taraf›ndan ya-

p›lan ve Juan Carlos I’e ilifl-
kin önemli bilgilerin aktar›l-
d›¤› sunumda, platformun ifl-
levleri, tasar›m› ve inflas›na
yönelik yaklafl›mlara ana
hatlar›yla yer verildi.
2010 y›l›nda hizmete giren ve
bu y›l içinde ‹stanbul’a liman
ziyaretinde bulunan Juan
Carlos I’in infla stratejisinde,
bloklar halinde infla ve bu
bloklar›n bölümler halinde
montaj› öngörülmüfl. Bu infla
stratejisinde, Navantia tara-
f›ndan daha önce infla edilen
büyük tonajl› 3 gemiden edi-
nilen bilgi birikimi ve ente-

lektüel kapasiteden istifade
edildi¤ini ifade eden Alberto
J. Pazos Diaz-Blanco, bu
platformlar›n, 187,5 m boy ve
15.750 ton tam yük deplas-
man› ile 17 uçak tafl›yabilen
“Principe De Asturias” uçak
gemisi; Tayland Donanma-
s›nda hizmet veren, 182,6 m

boy ve 11.400 tam yük dep-
lasman› ile 12 dikey kalk›fl ve
inifl yapabilen uçak veya 15
helikopter tafl›yabilen “Chak-
ri Naruebet” uçak gemisi ile
Galicia s›n›f› LPD oldu¤unu
belirtti.
Navantia temsilcisi, Juan
Carlos I’in kuvvet gösterisi

görevlerinde kullan›labilecek
stratejik bir platform oldu¤u-
nu vurgulayarak, uçak gemisi
harekât› ve insani yard›m
operasyonlar›nda da etkin bir
flekilde görev alabilece¤ini
söyledi.
Sunumda yer alan bilgilere
göre; 230,8 m tam boyu ve

Navantia 
Büyük Tonajl› 
Gemilerin ‹nflas› ‹çin 
Yol Gösterdi
Navantia tersanesi taraf›ndan infla edilen, geçti¤imiz y›l
hizmete giren ve hâlihaz›rda ‹spanyol Donanmas›ndaki 
en büyük gemi olma özelli¤ini tafl›yan “Juan Carlos I” 
havuzlu helikopter gemisi (Landing Helicopter Dock / LHD),
4’üncü Deniz Sistemleri Semineri’nin önemli gündem
bafll›klar›ndan birisini oluflturdu.
Hasan Cem AYTÖRE / editor@savunmahaber.com

Alberto J. Pazos Diaz-Blanco
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27.000 tona ulaflan tam yük
deplasman› ile Juan Carlos I,
15 knot süratte 9000 millik
seyir sias›na sahip. ‹ç bölme-
lerin düzenlemesi fiekil 1’de
görüldü¤ü gibidir. Geminin
fonksiyonel anlamda 3 önem-
li güvertesi bulunmaktad›r.
A¤›r kargo olarak s›n›flan-
d›r›lan yük, havuz ve alt ga-
raj güvertesinde konumlan-
d›r›l›r. Göreceli olarak hafif
olan kargo ise hangar ve üst
garaj güvertesinde muhafa-
za edilir. Harekât amaçl›
alanlar›n da bulundu¤u di-
¤er büyük güverte ise uçufl
güvertesidir.
Bir amfibi harekât esnas›n-
da, alt ve üst garaj güvertele-
rinin tipik bir yükleme düze-
ni, fiekil 2’de görüldü¤ü gibi
belirlenmifltir. Havuz ve alt
garaj güvertesinde süratli ç›-
karma araçlar› ile a¤›r z›rhl›
araçlar bulunurken, hangar
ve üst garaj güvertesinde
personel tafl›y›c› araçlar,
hangar içerisinde ise heli-
kopterler bulunur.
Bir kuvvet intikali harekât›n-
da ise alt ve üst garaj güver-
telerinin yükleme düzeni, ha-
rekât›n ihtiyac›na göre de¤i-
fliklik gösterir. Bu durumda,
havuz ve alt garaj güverte-
sinde z›rhl› araçlar, hangar
ve üst garaj güvertesinde ha-
rekât›n gerektirece¤i di¤er
araçlar ve kargo ile güverte-
de Chinook gibi helikopterler
yer alabilir (fiekil 3).
Bir uçak gemisi görev gru-
bunda harekât icra edilecek

ise Juan Carlos I, fiekil 4’te
görülen düzende, hem uçufl
güvertesinde hem de üst ga-
raj güvertesinde uçak ve he-
likopterlerle donat›l›r.              
‹nsani yard›m operasyonu ih-
tiyaçlar›n› karfl›lamak üzere
ise her iki güverte de amaca
uygun olarak kullan›labilir
(fiekil 5).
Amfibi harekât esnas›nda,
azami devaml› 19 deniz mili,
uçak gemisi maksatl› yüklen-
di¤inde ise azami 21 deniz mili
sürat yapabilen Juan Carlos I,
243’ü gemi mürettebat› olmak
üzere, toplam 1443 personeli
bar›nd›rabilir.
Sunumda, geminin tasar›m
süreci de ayr›nt›l› olarak anla-
t›ld›. Juan Carlos I, tasar›m
aflamas›ndan operasyonel
kullan›ma al›nana kadar, pek
çok aflamadan geçti. Detayl›
bir fizibilite çal›flmas› ile bafl-

fiekil 2: Amfibi harekât düzeni

Hangar ve Üst Garaj Güvertesi

Havuz ve Alt Garaj Güvertesi

fiekil 3: Kuvvet intikali düzeni

Hangar ve Üst Garaj Güvertesi

Havuz ve Alt Garaj Güvertesi

� Havuz ve Alt Garaj Güvertesi: A¤›r Kargo Güvertesi
� Hangar ve Üst Garaj Güvertesi: Hafif Kargo Güvertesi
� Uçufl Güvertesi 

3 KARGO GÜVERTES‹

Havuz
A¤›r Kargo Güvertesi
Yaflam Mahalleri
Hangar

Makine Daireleri

Hafif Kargo Güvertesi
Cephanelik
Erzak Ambar›
Genel Ambarlar
Harekât Amaçl› Alanlar

fiekil 1: Juan Carlos I’in iç bölmeleri

Tayland Donanmas›n›n Chakri Naruebet uçak gemisi Galicia s›n›f› havuzlu ç›karma gemisi (LPD)
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layan sürecin ilk safhas›nda,
program hedeflerinin belir-
lenmesi, teknik çal›flma ve al-
ternatifler üzerinde de¤erlen-
dirmeler yap›lmas›, fizibilite
raporlar›n›n haz›rlanmas› ve
projenin konseptinin olufltu-
rulmas› gibi çal›flmalar yap›ld›.

Projenin konseptinin olufltu-
rulmas›ndan sonra, progra-
m›n gerekliliklerinin do¤ru
belirlenmesi, sözleflmenin
tüm detay› ile oluflturulmas›,
planlama ve bütçe hedefleri-
nin belirlenmesiyle birlikte,
projenin sözleflmesinin olufl-

turuldu¤u ikinci safha ta-
mamland›. Sözleflmenin
oluflturulmas› ve hayata geçi-
rilmesi ile birlikte tasar›m ça-
l›flmalar› daha da detayland›-
r›larak “kullan›c›” ve “tersa-
ne” detayl› çizimleri ve destek
dokümanlar› oluflturuldu.
Sözleflmenin imzalanmas›n-
dan sonra proje, bir bölümü
paralel yürütülen iki ana
aflamada ele al›nd›: ifllevsel
tasar›m ve gemi inflas›.
‹fllevsel tasar›m aflamas›n-

da; çelik yap› çizimleri, sis-
tem çizimleri ile cihaz ve teç-
hizat çizimleri tamamland›.
Bu aflaman›n sonlar›na do¤-
ru da gemi infla faaliyetleri
bafllat›ld›. Bu kapsamda, çe-
lik blok çizimleri ile blok sis-
temlerin çizimleri oluflturul-
du ve nihayetinde fiili infla
sürecine geçildi.
Gemi; infla metodolojisi kap-
sam›nda, “entegre infla” ola-
rak adland›r›labilecek bir
strateji do¤rultusunda infla
edildi. Platformun tüm yap›s›
“blok”lar halinde tasarland›,
infla edildi ve birbirleri ile il-
gili olan bloklar ve büyük
bloklar, “bölge” olarak bir-
lefltirilerek bütüne ulafl›ld›
(fiekil 6 ve 7).
Bölgelerin birlefltirilmesi ile
aflamalar halinde platfor-
mun tamam› ortaya ç›kar›ld›.
Tüm bu sürecin sonunda, 
Juan Carlos I, Mart 2008’de
denize indirildi.
Geminin denize iniflinden
sonra, her platform için ol-
du¤u gibi alt sistem testleri,
entegrasyon testleri de dahil
olmak üzere detayl› bir test
sürecini geride b›rakarak,
fabrika kabul testleri ve li-
man kabul testlerini baflar›
ile geçti¤ini belirten Alberto
J. Pazos Diaz-Blanco, Juan
Carlos I’in, bugün Navantia
tersanesinin hakl› gururu
olarak, denizlerde ‹spanyol
Donanmas›n› temsil etti¤ini
ifade ederek sunumunu ta-
mamland›.

fiekil 4: Uçak gemisi görev grubu düzeni

Uçufl Güvertesi

Hangar ve Üst Garaj Güvertesi

fiekil 5: ‹nsani yard›m operasyonu düzeni

Hangar ve Üst Garaj Güvertesi

Havuz ve Alt Garaj Güvertesi

fiekil 6: Bloklar ve büyük bloklar halinde infla tasar›m›

fiekil 7: Bölgelerin birlefltirilmesi

Juan Carlos I’in denize inifli, Mart 2008
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Geleneksel yaklafl›mda;
gemi infla alan›nda ön-
de gelen ülkeler, doyu-

rucu bir iç pazara yönelik ta-
sar›m ve infla faaliyetleri sür-
dürürken, kendi iç pazarlar›
için tasarlad›klar› özelleflmifl
ürünleri, çok az de¤ifliklik ya-
parak uluslararas› pazara
sunuyordu. Özellikle Avrupa
gemi infla pazar›n›n daralma-
s› ile oluflan zorlu flartlar,
tersaneleri, iç pazar›n talep
büyüklü¤ü do¤rultusunda
birleflmelere yöneltti. Ayn›
zamanda, gemi tasar›m ve in-
fla süreçleri daha da karma-
fl›klaflt›. D›fl pazarda ise di¤er
ülkeler, özgün yetenekler ge-
lifltirme konusunda daha ›s-
rarc› hale geldi. Sonuçta; or-
tak programlar, uyarlanabi-
len modüler tasar›mlar ve ih-
racat odakl› yaklafl›mlar
önem kazand›.
Tu¤a. Clayton, bu yeni ifl mo-
deli kapsam›nda BAE
Systems’in, mevcut gemi in-
fla programlar›nda, ‹ngilte-
re’de gerçeklefltirilen tasa-
r›m ve gelifltirme faaliyetleri-
nin belirli bir olgunlu¤a gel-
di¤i bir noktada, çal›flmalar›-
n›, müttefik ülkelerin özgün
tasar›m süreçlerine teknolo-
jik bir girdi olarak sa¤lamay›
öngördü¤ünü anlatt›. Ülkele-

rin özgün tasar›m süreci için
aflamal› bir yaklafl›m›n be-
nimsendi¤i yeni modelde, ilk
aflamada, müflteri / kullan›c›
konumunda olan ülkenin
ekipleriyle projenin kurgu-
lanmas› gerekiyor. Daha
sonra ikinci aflamada, kon-
sept ve tasar›mdan sorumlu
uzmanlar taraf›ndan ana ta-
sar›m de¤ifliklikleri tespit
edilerek, müflterek çal›flma

gruplar›n›n oluflturuldu¤u bir
süreç yaflan›yor. Nihayetinde
de müflteri ülkede bir tasa-
r›m merkezi oluflturularak
ortak çal›flma süreci ile proje
hedefine ulafl›l›yor. Bu mo-
delde, nihai hedefin, müflteri
ülkenin kendi savafl gemisini
infla etmesinin de ötesine
geçilerek, ihraç edebilmesi
oldu¤u da sunumda yer alan
bir di¤er ayr›nt› oldu.
Devam eden gemi infla proje-
lerinden de bahsedilen su-
numda; ‹ngiliz Donanmas›n-
da Type 42 hava savunma
muhriplerinin yerini Type 45
s›n›f› gemilerin alaca¤›; Type
22 ve Type 23 s›n›f› f›rkateyn-

lerin yerini de halen
gelifltirme çal›flmalar›

devam eden, Type 26 (Global
Combat Ship / Küresel Savafl
Gemisi) f›rkateyninin alaca¤›;
may›n avlama, karakol, hid-
rografi gibi de¤iflik görev yel-
pazesinin ise May›n Karfl›
Tedbirleri Hidrografik Kara-
kol Gemisi (Mine Counter-
measures Hydrographic Pat-
rol Craft / MHPC) ile yerine
getirilece¤i anlat›ld›.
Tu¤a. Clayton, Türk Savunma
Sanayisi’nin takdire flayan
geliflimine paralel olarak,
BAE Systems olarak gele-
cekte çeflitli projelere birlik-
te imza atmaktan memnuni-
yet duyacaklar›n› ifade ede-
rek sunumunu tamamlad›.
BAE Systems’in seminerdeki
varl›¤›, sadece bu sunumla

Deniz Sistemleri Semineri’nde, ürünlerinden önce, 
de¤iflen pazar flartlar›nda, nas›l bir yaklafl›mla proje ve 
ifl birlikleri gelifltirmeyi hedeflediklerini anlatan 
BAE Systems, seminerin en ilgi çekici sunumlar›ndan birini
yapt›. BAE Systems ad›na, askeri dan›flman Tu¤amiral Chris
Clayton taraf›ndan yap›lan “Gelece¤in ‹fl Birlikleri ve
Endüstriye Etkileri” bafll›kl› sunum, ‹ngiltere’nin ve di¤er
geleneksel gemi üreticisi ülkelerin flimdiye kadar süregelen
yaklafl›mlar›n›n anlat›m› ile bafllad›. 
Hasan Cem AYTÖRE / editor@savunmahaber.com

BAE Systems, 
De¤iflen Gemi ‹nfla Projesi

Dinamiklerine Haz›r

‹ngiliz Donanmas›n›n envanterindeki Type 22 ve Type 23 s›n›f› 
f›rkateynlerin yerini almas› planlanan, halen gelifltirme aflamas›ndaki
Type 26 (Global Combat Ship / Küresel Savafl Gemisi) f›rkateyni
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s›n›rl› kalmad›. Türk Donan-
mas›n›n Yavuz ve Barbaros
s›n›f› gemilerinde de kullla-
n›lan 127 mm (5 inç)’lik Mk45
toplar›n›n geliflimi ve moder-
nizasyonu ile ilgili de bir su-
num yap›ld›. 1971 y›l›ndan
beri Mk45 Mod 0, Mod 1, Mod
2 ve Mod 4 sürümleri ile geli-
flen, Mod 2 ile Mod 4 aras›n-
da Mod 2 CCS modernizas-
yon seçene¤ini de sunan sis-
tem; ABD, Avustralya, Dani-
marka, Kore Cumhuriyeti, ‹s-
panya, Japonya, Tayland,
Tayvan, Türkiye, Yeni Zelan-
da ve Yunanistan taraf›ndan
kullan›l›yor. Son sürümü
Mod 4 ile tamamen say›sal
kontrol ve düflük radar izi gi-
bi özellikler sunan sistem,
mevcut gemilerin moderni-

zasyonu ve yeni gemi proje-
leri kapsam›nda mevcut ve
yeni kullan›c›lara sunuluyor.
Mod 4 sürümünü almay› ter-
cih etmeyen kullan›c›lar için
önerilen Mod 2 CCS güncel-
lemesi; Mod 4 ile ayn› lojistik,
e¤itim ve operasyon özellik-
leri sunarak Mod 4’ün bafll›-
ca özelliklerini bünyesinde
bar›nd›r›yor. Bunlar aras›n-
da, rafta haz›r ticari ifllemci
kullan›m›, aç›k mimarili bil-
gisayar altyap›s›, yeni nesil
mühimmatlar, cihaz içi test
yetene¤i ve gelifltirilmifl gü-
venilirlik say›labilir. Bu gün-

celleme kapsam›nda, mev-
cut Mod 2 birleflenlerinin
yüzde 90’› bak›mdan geçirile-
rek yenileniyor, yüzde 10’u
ise tamamen yeni birleflen-
lerle de¤ifltiriliyor. Mod 2
CCS güncellemesinin ilk
müflterisi ‹spanyol Donan-
mas› oldu.
Mod 2’den do¤rudan Mod 4’e
geçmek isteyen donanmalar
ise, Mod 2 toplar›n›n birle-
flenlerinin yüzde 60’›n› yeni
birleflenlerle de¤ifltirip, yüz-
de 40’›n› bak›m ve yenileme
çal›flmalar› ile ele alarak
Mod 4’e terfi edebiliyor. Da-

nimarka ve ABD ise bu geçi-
flin ilk müflterileri oldular.
Toplar›n yenilenmesinin yan›
s›ra BAE Systems, menzili
artt›r›lm›fl mühimmat ile
müflterilerini desteklemeye
devam ediyor. Tasar›m çal›fl-
malar› tamamlanan ve test-
leri 2012 y›l›nda devam ede-
cek uzun menzilli mühimmat
projesi kapsam›nda, 127
mm’lik toplar için, 52 deniz
milini aflan menzillere ulafla-
bilen uçufl esnas›nda yeni
hedef tan›mlamas› yap›labi-
len güdümlü mühimmatlar›n
gelifltirilmesi hedefleniyor.

127 mm’lik menzili artt›r›lm›fl mühimmat

127 mm’lik Mk 45 Mod 4 topu
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F inmeccanica grubu
flirketlerinden biri
olan Oto Melara, ge-

rek deniz platformlar› gerek-
se kara platformlar› için si-
lah sistemleri ve mühimmat-
lar gelifltiriyor ve üretiyor.
Seminerde, deniz platform-
lar›na yönelik çözümleri ile
kat›l›mc›lar›n karfl›s›na ç›kan
Oto Melara taraf›ndan üreti-
len silah sistemleri 3 de¤iflik
grupta ele al›nabilir: 7,62
mm’den 40 mm’ye kadar
olan küçük kalibreli silah
sistemleri; 76 mm’lik orta
kalibreli silah sistemleri ve
127 mm’lik büyük kalibreli
silah sistemleri. Bunlardan
40 mm ve 76 mm’lik toplar,
Türk Deniz Kuvvetleri tara-
f›ndan da halen çeflitli s›n›f
gemilerde kullan›l›yor.
Seminerde yap›lan sunumun
as›l konusu ise Oto Melara
taraf›ndan üretilen, yeni nesil
mühimmatlar oldu. 

Oto Melara, klasik mühimmat
olarak kullan›lan yüksek pat-
lay›c›l› ve z›rh delici güdümsüz
mühimmatlara modern bir al-
ternatif olarak, Vulcano mü-
himmat ailesini gelifltirdi. ‹lk
olarak, 127 mm ve 155 mm

toplarda kullan›lmak üzere
gelifltirilen Vulcano balistik
menzili artt›r›lm›fl (Ballistic
Extended Range / BER) mü-

himmat› konusunda detayl›
bilgi veren Montobbio; an›lan
mühimmat›n, sadece balistik
uçufl yolu kulland›¤›n› ve men-
zilinin 25 km'den 65 km’ye ka-
dar artt›r›ld›¤›n› ifade etti.
Vulcano ailesi kapsam›nda

anlat›lan menzili artt›r›lm›fl
di¤er tip mermi ise güdümlü
uzun menzilli mühimmat
(Guided Long Range Ammo /

GLR) oldu. Bu mühimmat ti-
pi, güdüm sistemi olarak;
GPS, ataletsel güdüm ve
uçuflunun son safhas› için k›-
z›l ötesi ve yar› aktif lazer gü-
dümü bir arada kullanabili-
yor. Mühimmat›n menzili ise
100 km'ye kadar ç›kabiliyor.  
Vulcano teknolojisi kapsa-
m›nda gelifltirilmifl olan bu
mühimmatlar›n kullan›m
alanlar› ve kullan›ma girece-
¤i tarihler hakk›nda da su-
numda bilgi verildi. Kara
platformlar›nda kullan›lan
155 mm toplar için tasarla-
nan artt›r›lm›fl menzilli gü-
dümsüz mühimmat›n 2013
y›l›nda, güdümlü mühimma-
t›n 2015 y›l›nda kullan›ma
sunulaca¤› belirtildi. Deniz
platformlar›nda kullan›lmak
üzere tasarlanan mühim-
matlardan, 127 mm artt›r›l-
m›fl menzilli güdümsüz mü-
himmat›n 2013 y›l›nda, gü-
dümlü mühimmat›n 2014 y›-
l›nda, 76 mm artt›r›lm›fl
menzilli güdümsüz ve gü-
dümlü mühimmatlar›n ise
2015 y›l›nda haz›r olmas›n›n
hedeflendi¤i anlat›ld›.
Mühimmatlar›n tan›t›m›n›n
yan› s›ra sunumda, bu mü-
himmatlar›n operasyonel kul-
lan›mda sa¤layaca¤› avantaj-
lardan da bahsedildi. Bu kap-
samda Montobbio, özellikle
flu noktalar›n alt›n› çizdi:

DSS ÖZEL

Volkan Denizlerde Patl›yor
Seminer kapsam›nda en ilgi çeken sunumlardan birisi de ‹talya’n›n dünyaca 

ünlü silah sistemleri üreticisi Oto Melara firmas›n›n Avrupa Bölge Müdürü Andrea

Montobbio taraf›ndan yap›lan, “Vulcano (Volkan) Teknolojisi” konulu sunum oldu.
Hasan Cem AYTÖRE / editor@savunmahaber.com

Oto Melara’n›n 76/62 Super Rapid Topu Oto Melara’n›n 127 mm’lik deniz topu

Menzili artt›r›lm›fl Vulcano mühimmat›

155 mm’lik PZH 2000
kunda¤› motorlu obüsü
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� Günümüzün giderek artan
“Bar›fl› Koruma” 
operasyonlar›,

� Güç aktar›m›n›n do¤as›
gere¤i, kara harekât›n›n,
sahillerin ayr›lmaz bir
parças› haline gelmesi,

� Kara birliklerinin etkin ve
hassas taarruz ile 
desteklenmesi ihtiyac›,

� Asimetrik tehdide karfl›
koyma ve

� Deniz top atefl deste¤i, 
hava savunma harbi ve 
su üstü savunma harbinin
bir arada icra edildi¤i 
k›y› sular› ortam›ndan 
kaynaklanan ihtiyaçlar.

Oto Melara firmas›n›n, tüm
bu görev ve ihtiyaçlar›n, çok
yüksek do¤ruluk oran› ile he-
defleri etki alt›na alabilme
gereksinimini beraberinde
getirdi¤ini tespit ederek, de-
¤iflik platformlarda ve de¤iflik
co¤rafyalarda kullan›lmak
üzere Vulcano teknolojisini
gelifltirdi¤i belirtilen sunum-
da, bu teknolojinin bafll›ca
avantajlar› flöyle s›raland›:
� Klasik toplara göre 

iki misline ulaflan menzil,
� Nokta at›fl› do¤ruluk,
� ‹lave bir itki sistemi 

gerektirmeme; kanatç›k
kontrolü; GPS, k›z›l ötesi

ve yar› aktif lazer güdüm
imkân›; çok fonksiyonlu
programlanabilir tapa
özelli¤i sayesinde 
alan›nda fark yaratma.

Vulcano teknolojisinin mev-
cut toplarda kullan›m› için,
do¤al olarak baz› modifikas-
yonlara ihtiyaç duyuluyor.
Sunumda, bu konuda da bil-
gilendirme yapan Montobbio,
V-KIT (Vulcano Kit) olarak
adland›r›lan bir kiti, mevcut
at›fl kontrol sistemleri ile
tümlefltirerek bu ihtiyac›
karfl›lad›klar›n›, ayr›ca dö-
ner cephanelik sisteminde
de mekanik olarak adaptas-

yon gerekti¤ini belirtti. Bah-
si geçen modifikasyonda, to-
pun toplam a¤›rl›¤›nda bir
de¤ifliklik olmuyor. Ek ola-
rak, otomatik cephane bes-
leme mekanizmas›na 4 veya
daha fazla çeflit mühimmat
seçim imkân› kazand›r›labi-
liyor.
Oto Melara firmas›n›n, özel-
likle k›y› sular›nda harekât
ihtiyaçlar›n› göz önünde bu-
lundurarak gelifltirdi¤i Vul-
cano teknolojisi, önümüzde-
ki y›llarda kendisinden ol-
dukça söz ettirecek ve gün-
dem oluflturacak gibi görü-
nüyor.

Oto Melara’n›n balistik menzili artt›r›lm›fl BER mühimmat›

Oto Melara’n›n güdümlü 
uzun menzilli GLR mühimmat›



M‹KES, gelifltirme
çal›flmalar›na Hazi-
ran ay›nda bafllad›-

¤› DSP-3UVPX kart›n›, ticari
ve askeri uygulamalarda
kullan›labilecek iki farkl›
konfigürasyonda tasarlad›.
Askeri kullan›m alanlar›
aras›nda, özellikle çok h›zl›
matematiksel ifllem ihtiyac›
duyulan elektronik harp ve
radar sistemlerini sayabi-
lece¤imiz kart›n bafll›ca si-

vil kullan›m alanlar›n›n ise
yine yüksek ifllem gücü ge-
rektiren, video veya görün-
tü iflleme uygulamalar› ve
üniversitelerde yürütülen
Ar-Ge faaliyetleri olmas›
öngörülüyor. M‹KES, öz
kaynaklar›n› kullanarak ge-
lifltirdi¤i DSP-3UVPX kart›-
n›, RAHAT (Rafta Haz›r Ti-
cari / Commercial Off-The
Shelf / COTS) ürün olarak,
sadece yurt içinde de¤il,

yurt d›fl›nda da pazarlamay›
hedefliyor.
Üzerlerinde say›sal iflaret
ifllemeye yönelik ifllemciler
ve programlanabilir say›sal
tümleflik devre elemanlar›
(Field Programmable Gate
Array / FPGA) bulunan sin-
yal iflleme kartlar›, çok h›z-
l› matematiksel ifllem ihti-
yac› duyulan günümüz sa-
vunma sanayisi uygulama-
lar›n›n önemli yap› tafllar›
aras›nda yer al›yor. Savun-
ma sanayimizin geliflmesi

ile birlikte yurt içi kullan›m
miktar› giderek artan bu
tür ürünleri, ülkemizde 
RAHAT malzeme olarak
üreten firmalar henüz bu-
lunmuyor. Bu kartlar, ge-
nellikle yurt d›fl›ndan haz›r
olarak tedarik ediliyor veya
teknolojik yeterlili¤i olan
firmalar taraf›ndan, kendi
ihtiyaçlar› do¤rultusunda
gelifltiriliyor ve pazara da
sunulmuyor. DSP-3UVPX
ile M‹KES, böylesi durum-
larda ortaya ç›kan, benzer
ürünler için mükerrer tasa-
r›m ve gelifltirme harcama-
lar› yap›lmas›n›n da önüne
geçmeyi amaçl›yor.
DSP-3UVPX’in tasar›m›
safhas›nda M‹KES, henüz
ticari olarak piyasaya sü-
rülmemifl son teknoloji
ürünü ifllemcisini kart›n
üzerinde kullanmak için,
Texas Instruments (TI) fir-
mas› ile de görüfltü. TI’dan,
yak›nda piyasaya ç›kmas›
beklenen çok çekirdekli bu
ifllemcinin erken prototip
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M‹KES’ten Yüksek Performansl›
Say›sal Sinyal ‹flleme Çözümü:

DSP-3UVPX
Üstlendi¤i projeler kapsam›nda çeflitli 

alt bileflenler gelifltiren M‹KES
Mikrodalga Elektronik Sistemler
Sanayi ve Ticaret A.fi. (M‹KES),
gelifltirdi¤i bu bileflenleri, baflta 
Türk Silahl› Kuvvetleri ihtiyaçlar›na
yönelik yürütülenler olmak üzere,
çeflitli projelerde kullan›lmas› amac›yla 
savunma sanayisinin hizmetine de
sunuyor. Bu çal›flmalar› kapsam›nda

firma, yak›n geçmiflte gelifltirdi¤i, görüntü ve ses iflleme donan›mlar›, radar ve
elektronik harp sistemleri, sinyal iflleme kartlar›, haberleflme band› sentezör
modülleri, kar›flt›rma teknik üreteç birimleri gibi önemli alt bileflenlere, bir
yenisini daha ekledi: DSP-3UVPX, yüksek performans say›sal sinyal iflleme kart›.

M‹KES’in görüntü / ses iflleme, veri iflleme 
ve veri s›k›flt›rma birimleri

Ezgi SAYAN / e.sayan@savunmahaber.com



ve numunelerinin yan› s›ra
kullan›m› için gerekli tek-
nik deste¤i de alan M‹KES,
böylece, DSP-3UVPX’in pi-
yasada bulunan kartlara
göre yüksek veri iflleme,
de¤erlendirme, h›zl› son-
land›rma ve çeflitli arayüz-
leri destekleme yetenekle-
rine kavuflmas›n› da sa¤la-
m›fl oldu. M‹KES ayr›ca,
kart›n, yurt içi ve yurt d›fl›
tan›t›mlar›n›n TI firmas› ile
koordineli olarak yap›lmas›
için de giriflimlerde bulun-
du. Bu ifl birli¤i sayesinde,
TI’n›n da kendi ürününü
gösterebilece¤i güncel bir
platforma kavuflaca¤›n›
söyleyebiliriz.
‹htiyaca göre 2 veya 8 çekir-
dekli ifllemcilerle üretilebi-
len kart›n, farkl› uygulama
ihtiyaçlar›na yönelik, bellek
ve iletiflim altyap›lar› bulu-
nuyor. Farkl› haf›za ihtiyaç-
lar›na da cevap verebilen
kart, PCI Express, Aurora,

RS422 ve RS 485 gibi çeflitli
iletiflim arayüzlerini de
destekliyor.
Piyasada bulunan kartlara
göre daha yüksek veri iflleme
kapasitesi sunan ve sahip ol-
du¤u iletiflim altyap›s› ile çok
çeflitli uygulamalar› ek bir
iletiflim arayüzüne ve tasa-
r›m de¤iflikli¤ine ihtiyaç duy-
madan destekleyen kart›n,
ITAR (International Traffic in
Arms Regulations / Ulusla-
raras› Silah Dolafl›m Düzen-
lemesi) k›s›tlamas› olmak-
s›z›n farkl› platformlarda ve
sistemlerde kullan›labilme-
si sayesinde de fark yarat-
mas› bekleniyor.
M‹KES yetkilileri, ayn›
amaçlarla üretilmifl olan
kartlardan teknolojik ola-
rak daha üstün oldu¤una
dikkat çektikleri ve fiyat
olarak da müflterilerine
avantaj sa¤layaca¤›n› vur-
gulad›klar› DSP-3UVPX’in
ihracat baflar›lar› kazan-

mas›n› amaçl›yor. Kart›n,
pazarlama faaliyetleri kap-
sam›nda, çeflitli fuarlarda
sergilenmesi düflünülüyor.
TI firmas› ile yap›lan koor-
dinasyon sonucunda ayr›ca,
karta, TI firmas› taraf›ndan
çeflitli firmalara düzenli
olarak gönderilen ürün ka-
taloglar›nda da yer veril-
mesi planlan›yor. 
ABD’de düzenlenecek çe-
flitli organizasyonlarda,
kart›n, M‹KES personeli ta-
raf›ndan TI firmas›n›n stan-
d›nda, sergilenmesi için gö-
rüflmeler ise devam ediyor.
Hâlihaz›rda prototipi üze-
rinde tasar›m do¤rulama
testleri devam eden 
DSP-3UVPX’in, tüm test fa-
aliyetlerinin Aral›k sonunda

bitirilmesi ve seri üretim
faaliyetlerine bafllanmas›
öngörülüyor.
RAHAT ürün yelpazesini
geniflletme çal›flmalar›na
aral›ks›z devam eden 
M‹KES, görüntü / ses iflle-
me, RF sinyal üreteçleri,
sentezörler, veri iflleme ve
veri s›k›flt›rma birimlerinde
d›fla ba¤›ml›l›¤›n azalt›lma-
s› yönünde, ihracat›n da
dikkate al›nd›¤› faaliyetleri-
ni sürdürüyor.

M‹KES’in sentezörleri ve sinyal
üreteçleri
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Deniz Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’n›n
ihtiyac› kapsam›nda,

denizalt›larda meydana ge-
lebilecek kaza ve ar›za du-
rumlar›nda, satha ç›kama-
yan denizalt›n›n personeline
yaflam deste¤inin sa¤lan-
mas› ve denizalt›dan perso-
nel kurtarma faaliyetlerini
icra edecek 1 adet Denizalt›
Kurtarma Ana Gemisi 
(Submarine Rescue Mother
Ship / MOSHIP) ile yara alan,
karaya oturan, ar›za yapan
gemilerin kurtar›lmas›, ye-
deklenmesi, gemi yang›nla-
r›na müdahale ve denizalt›-
dan personel kurtarma fa-
aliyetlerine destek görevle-
rini icra edecek 2 adet Kur-
tarma ve Yedekleme Gemisi

MSI Dergisi - Kas›m 2011 www.milscint.com

Mavi Vatan›n Kurtar›c›lar›: 
MOSHIP ve KURYED

Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n, “Denizalt› Kurtarma 

Ana Gemisi” ve “Kurtarma ve Yedekleme Gemisi” ihtiyaçlar›n›

karfl›lamak üzere, 15 Haziran 2010 tarihli Savunma Sanayii

‹cra Komitesi (SS‹K) karar›yla görevlendirilen ‹stanbul

Denizcilik Gemi ‹nfla Sanayi ve Ticaret A.fi., 28 Ekim’de

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› ile proje sözleflmelerini 

imzalamak üzere masaya oturdu. Milli Savunma Bakan› ‹smet

Y›lmaz, Deniz Kuvvetleri Komutan› Oramiral E. Murat Bilgel,

Milli Savunma Bakan Yard›mc›s› Kemal Yard›mc›, Savunma

Sanayii Müsteflar› Murad Bayar ile üst düzey askeri ve sivil

yetkililerin kat›ld›¤› imza töreninde, “Deniz Araçlar› için

Millilefltirilmifl Sabit Kanatl› ve Yönlendirilebilir Kanatl›

Pervane ve fiaft Üretimi” projesiyle ilgili de bilgi verildi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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(KURYED)’nin tedarikini
kapsayan ihale, Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)
taraf›ndan, 12 May›s 2008
tarihinde aç›lm›flt›. ‹hale
kapsam›nda yüklenici aday-
lar›ndan; sadece MOSHIP,
sadece KURYED ve bütün
gemiler birlikte tedarik edi-
lecek flekilde 3 farkl› teklif
al›nmas›na karar verilmifl,
akabinde özel sektör tersa-
nelerimiz taraf›ndan haz›r-
lanan teklifler, 29 May›s
2009 itibariyle SSM’ye su-
nulmufltu. Yaklafl›k 1 y›l sü-
ren teklif de¤erlendirme
çal›flmalar›n›n sonucunda
ise SS‹K’in Haziran 2010 ta-
rihli karar›na istinaden, tüm
gemilerin birlikte tedarikini
içeren teklifi do¤rultusun-
da, öncelikle, SNR
Holding bünyesin-
de faaliyet göste-
ren ‹stanbul De-
nizcilik Gemi ‹nfla
Sanayi ve Ticaret

A.fi. (‹stanbul Denizcilik) ile
sözleflme görüflmelerine
bafllanmas›na karar veril-
miflti. Bu çerçevede yürütü-
len sözleflme görüflmeleri-
nin, Ekim ay›nda sonuçlan-
d›r›lmas›yla birlikte, ‹stan-

bul Denizcilik, 3 y›ll›k
eme¤ini, 28 Ekim’de SSM
Konferans Salonu’nda
düzenlenen imza töreni
ile taçland›rd›.

‹stanbul Denizcilik’in
Baflar›lar›
Heyecanlar› ve gururlar›
gözlerinden okunabilen ‹s-
tanbul Denizcilik yöneticile-
rinin ve projede görev alan
tüm mühendislerin kat›ld›¤›
imza töreni, SSM Destek
Gemisi Projeleri Grup Mü-
dürü Hande Ünal’›n sunu-
muyla bafllad›. ‹stanbul De-
nizcilik’in kabiliyetleri ve

sözleflme süreçleri hakk›n-
da bilgi veren Ünal, ‹stanbul
Denizcilik’in, Sahil Güvenlik
Komutanl›¤› (S.G.K.l›¤›)’na
ait 4 adet SAR 35 botunun
modernizasyonunu baflar›y-
la tamamlad›¤›n› ve bunun
yan› s›ra Romanya’ya 5 adet
nehir tipi karakol botu ve
Norveç’e de 2 adet araflt›r-
ma destek gemisi ihraç etti-
¤ini aç›klad›. ‹stanbul 

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Kas›m 2011

2 ayr› sözleflme ile tedarik edilecek olan gemilerden, MOSHIP’in, sözleflme kapsam›nda 
avans ödemesinin yap›lmas›na müteakip 31. ayda, KURYED’lerin ise s›ras›yla 37. ve 
39. aylarda tamamlanarak Dz.K.K.l›¤›na teslim edilmesi planlan›yor.

‹stanbul Denizcilik 
‹cra Komitesi Baflkan› 
Atilla Çiftçigüzeli

Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar
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Denizcilik ile yine S.G.K.l›¤›-
n›n 5 adet SAR 33 botunun
modernizasyonuna ve Ma-
den Tetkik ve Arama Genel
Müdürlü¤ü’nün ihtiyac›na
yönelik 1 adet sismik arafl-
t›rma gemisinin tedariki için
sözleflme görüflmelerine de
devam ettiklerini belirten
Ünal, MOSHIP ve KURYED
projeleri kapsam›nda, proje
bedelinin yaklafl›k yüzde
65’inin yerli sanayi kat›l›m›
ve offset olarak gerçekleflti-
rildi¤ine de dikkat çekti.

Milli Pervane ve fiaft
Ünal’›n sunumunun ard›n-
dan, kürsüye, SSM Alg›lay›-
c›lar Proje Müdürü ‹lknur
‹nam ç›kt› ve MOSHIP ile
KURYED projeleri kapsa-
m›nda, bir teknolojik kaza-
n›m yükümlülü¤ü projesi
olan “Deniz Araçlar› için
Millilefltirilmifl Sabit Kanatl›
ve Yönlendirilebilir Kanatl›
Pervane ve fiaft Üretimi”
hakk›nda sunum yapt›. De-
niz araçlar›n›n üretimi ve
sonras›nda idamesi için ha-
yati önem tafl›yan per-
vane ve flaft sistemle-
rinin milli olarak ta-
sarlanmas› ve üre-
tilmesi sayesinde,
Dz.K.K.l›¤› ve S.G.K.l›¤›
ile tüm sivil sektörlerin,
bundan sonraki deniz plat-
formlar› projelerinde ortaya
ç›kabilecek pervane ve flaft
sistemleri ihtiyaçlar›n›n, ta-
mamen milli imkânlarla
karfl›lanmas›n›n hedeflen-

di¤ini söyleyen ‹nam, bu ko-
nuda yurt d›fl›na ba¤›ml›l›-
¤›n da ortadan kald›r›laca-
¤›n› sözlerine ekledi. Proje
kapsam›nda, 1 adet sabit
kanatl› pervane ve flaft sis-
temi ile 1 adet yönlendirile-
bilir kanatl› pervane ve flaft
sistemi için model üretim
gerçeklefltirilece¤ini belir-
ten ‹nam, projenin 2 faz ha-
linde gerçeklefltirilece¤ini;
MOSHIP kapsam›nda proje-
nin gereksinim analizi, ön
tasar›m ve detay tasar›mla-
r›n›n yap›lmas›yla 1’inci fa-
z›n tamamlanaca¤›n› ve
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MOSHIP ve KURYED
Kaza ve ar›za durumlar›nda, denizalt›dan personel kurtarma
faaliyetlerinde, Dz.K.K.l›¤›m›z›n operasyonel etkinli¤ini
artt›racak olan MOSHIP ve KURYED’in teknik özellikleri flöyle:

Modern kurtarma sistemlerine sahip olacak bu gemilerin
tedariki ile Dz.K.K.l›¤›m›z, denizalt›lar›n satha gelememesi duru-
munda, denizalt› personelinin, denizalt› ile iletiflim kesildi¤i
andan itibaren, en fazla 72 saat içerisinde ve 600 m derinli¤e
kadar kurtar›lmas› için gerekli imkân ve kabiliyetlere sahip 
olacak. Bu paralelde, gemilerde bulunacak bafll›ca sistemler;
denizalt›da mahsur kalan personelin hava ihtiyac›n› 
karfl›layacak olan denizalt› havaland›rma sistemi, besin, 
içme suyu ve ilk yard›m malzemeleri gibi acil ihtiyaçlar›
karfl›layacak acil yaflam destek paketleri, gemide görevli
dalg›çlar› denizalt›ya indirecek bas›nçl› personel transfer 
kapsülü, su alt› çal›flmalar› ihtiva edecek olan atmosferik dal›fl
süiti, su alt›nda arama, teflhis ve tespit yapacak ve kurtarma
harekât›na destek verecek olan uzaktan kumandal› su alt› arac›,
denizalt›dan personel kurtar›lmas›nda kullan›lacak olan 
kurtarma çan› ve kurtar›lan personele tedavi uygulamak
amac›yla kullan›lacak olan sabit bas›nç odas› olarak 
belirtiliyor. Bunlar›n yan› s›ra MOSHIP, denizalt› personelinin
satha transferinde kullan›lan hem Amerikan Denizalt› 
Kurtarma Dal›fl ve Rekompresyon Sistemi (SRDRS) 
hem de NATO Denizalt› Kurtarma Sistemi (NSRS) ile uyumlu 
olacak ve gemilerde bu kurtarma araçlar›n›n konufllanmas› 
için gerekli alt yap› da sa¤lanacak. Böylece, denizalt›n›n 
kaza veya ar›za yapt›¤› bölgeye ba¤l› olarak, kullan›m› 
en etkin ve en h›zl› olan kurtarma arac› gemi üzerinde
konuflland›r›labilecek.
Yerli katk› pay›n›n yüksek olmas›na büyük özen gösterilen 
bu gemilerin tasar›mlar› gibi infla, donat›m ve entegrasyonlar› da
tamamen yurt içinde gerçeklefltirilecek ve gemilere entegre
edilecek sistemlerin büyük bölümü de yurt içinden tedarik 
edilecek. Bunun en güzel örneklerinden biri de SSM’nin 
Ar-Ge projeleri kapsam›nda prototip olarak üretilen, milli 
uzaktan kumandal› su alt› arac› Gelibolu’nun KURYED’lere 
entegre edilecek olmas›…

Boy
Genifllik
Deplasman
Personel Say›s›

Hayat› ‹dame,
Kurtarma ve
Kurtarma Destek
Sistemleri

MOSHIP
Yaklafl›k 90 m
Yaklafl›k 18 m
En Fazla 4098 t
119 Kifli
� Denizalt›

Havaland›rma
Sistemi

� Denizalt› Emercensi
Yaflam Destek
Paketleri

� Sabit Bas›nç Odas›
Sistemi

� Personel Transfer
Kapsülü

� Atmosferik Dal›fl Suiti
� Kurtarma Çan›

KURYED
Yaklafl›k 68 m
Yaklafl›k 14 m
En Fazla 1950 t
94 Kifli
� Denizalt›

Havaland›rma
Sistemi

� Denizalt› Emercensi
Yaflam Destek
Paketleri 

� Sabit Bas›nç Odas›
Sistemi

� Uzaktan Kumandal›
Su Alt› Arac›

� Atmosferik Dal›fl Süiti
� Kurtarma Çan›

Gemilerin 
klaslamas› da 
Türk Loydu 
taraf›ndan 
yap›l›yor.

Milli Savunma Bakan› 
‹smet Y›lmaz
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2’nci fazda da KURYED kap-
sam›nda, model üretim ve
entegrasyonla birlikte, test
ve do¤rulama çal›flmalar›-
n›n icra edilece¤ini anlatt›.
‹stanbul Denizcilik ile 
M‹LPER Pervane Teknoloji-
leri A.fi. aras›nda imzalana-

cak sözleflme ile hayata ge-
çirilecek bu projenin 1’inci
faz›n›n 19 ay olarak plan-
land›¤›n› ve toplam 33 ay
içerisinde tamamlanaca¤›n›
söyleyen ‹nam, proje kap-
sam›nda, Y›ld›z Teknik Üni-
versitesi’nde görevli akade-
misyen ve araflt›rmac›lar-
dan oluflan teknik dan›fl-
manlar kurulundan da tek-
nik destek al›naca¤›n› be-
lirtti.

“Hedefimiz 
Tam Yol ‹leri”
Sunumlar›n ard›ndan, kürsü-
ye, ‹stanbul Denizcilik ‹cra
Komitesi Baflkan› Atilla Çift-
çigüzeli ç›kt›. MOSHIP ve
KURYED projeleri için Teklife
Ça¤r› Dosyas› haz›rlamaya
bafllad›klar› günden, imzala-
r›n at›laca¤› ana kadar, çok
yo¤un çal›flt›klar›n› ve üstlen-
dikleri büyük sorumlulu¤un
fark›nda olduklar›n› söyle-
yen Çiftçigüzeli, konuflma-
s›n›n devam›nda, dünyada

denizalt› kurtarma maksatl›
kullan›lan sistemleri ve ‹s-
tanbul Denizcilik’in sundu¤u
çözümleri anlatt›. Geliflmifl
bahriyelerde, günün flartlar›
do¤rultusunda gelifltirilmeye
devam edilen, Denizalt› Kur-
tarma Dal›fl ve Rekompres-
yon Sistemi (SRDRS) ve 
NATO Denizalt› Kurtarma
Sistemi (NSRS)’nin kullan›ld›-
¤›n› söyleyen Çiftçigüzeli, ‹s-
tanbul Denizcilik’in infla ede-
ce¤i gemilerin üzerinde de bu
sistemlerin ve bu sistemler ile
entegre çal›flabilecek çözüm-
lerin bulunaca¤›n› söyledi.
Çiftçigüzeli, MOSHIP’in, çok
derinlerde mahsur kalm›fl ve
satha gelemeyen denizalt›
personelinin emniyetle yuka-
r› getirilmesini ve kurtarma
harekât› öncesinde, denizal-
t›n›n içinde oluflabilecek ba-
s›nc› yok ederek, hava ikmal
edebilecek ventilasyon siste-
mi ile gerekli hallerde hayati
malzemelerin gemiye trans-
fer edilmesini sa¤layacak
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Özellik En Az En Fazla Tolerans
PERVANE BOYUTLARI

Pervane Çap› 1600 mm 3900 mm ±50 mm
Kanat Say›s› 4 5

fiAFT BOYUTLARI
fiaft Çap› 165 mm 470 mm ±50 mm
fiaft Boyu 7400 mm 7800 mm ±50 mm

MAK‹NA GÜCÜ
Çal›flma Aral›¤› 500 kW 11.000 kW
Çal›flma Devri 1000 rpm 2800 rpm

Proje kapsam›nda tasarlanmas› ve gelifltirilmesi hedeflenen
pervane ve flaft sistemine iliflkin temel teknik özellikler
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Uzaktan Kumandal› Deniz
Arac› (ROV) ve Atmosferik
Dal›fl Sistemi (ADS) gibi ekip-
manlar› bar›nd›raca¤›n› be-
lirttikten sonra, geminin sa-
hip olaca¤› A Frame yüksek
yetenekli vinç ve kreynler gibi
elleçleme donan›mlar› ile de
kaza an›nda transfer edilen
Derin Su Kurtarma Denizalt›-
s›n›n kontrol edilebilece¤ini
ve kazazede personelin ma-
ruz kalabilece¤i bas›nçl› or-
tamda Bas›nç Alt›nda Trans-
fer (Transfer Under Pressure
/ TUP) yapabilme kabiliyetine
sahip olaca¤›n› ekledi. Gemi-
lerin ayr›ca; çok geliflmifl
hastane, helikopter transfer
ve bas›nç odalar› yoluyla ola-
s› sa¤l›k sorunlar›na ve ça¤-
dafl dal›fl operasyonlar›na
do¤rudan ve etkin müdahale
edebilecek kabiliyette oldu-
¤unu anlatan Çiftçigüzeli,
tüm bu ileri teknoloji ürünle-
rini olufltururken, projedeki
yerli katk› oran›n›n yüksekli-
¤ine bir kez daha vurgu yapa-
rak, duyduklar› gururu davet-
lilerle paylaflt›. ‹stanbul De-
nizcilik’in tüm çal›flanlar›n›n
omuzlar›ndaki sorumlulu¤un
bilincinde oldu¤unu ve “s›f›r
hata” merkezli çal›flmalar›na
devam etti¤ini belirten Çiftçi-
güzeli, çeli¤e ilk kayna¤›n at›-

laca¤› ve akabinde gemilerin
mavi vatanla kucaklaflaca¤›
günleri sab›rs›zl›kla bekle-
diklerini ve bu paralelde he-
deflerinin daima “Tam Yol
‹leri” olaca¤›n› söyleyerek
konuflmas›n› noktalad›.

Türkiye’nin Projeleri
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar ise konuflmas›-
na, Dz.K.K.l›¤›n›n ihtiyaç duy-
du¤u gemilerin, özel sektör
tersaneleri taraf›ndan infla
edilmesi için yo¤un bir gayret
içinde bulunduklar›n› belirte-
rek bafllad›. 3 seneyi aflk›n bir
zamand›r, Dz.K.K.l›¤›, SSM ve
tersane ekiplerinin, tek bir
tak›m fleklinde çal›flarak pro-
jeyi bugünkü aflamaya ulafl-
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Savunma sanayimizin önde gelen firmalar›ndan GATE Elektronik’in imzas›n› tafl›yan
Gelibolu, denizalt› kurtarma, bat›k ç›karma, deniz dibi inceleme, sismik araflt›rmalar›
için gözlem yapma ve su alt›ndan numuneler alma, deniz dibinde yer alan boru 
ya da kablo hatlar›n›n bak›m / idame faaliyetleri gibi ifller için tasarland›.



55

t›rd›klar›n› söyleyen Bayar,
geminin inflas›n›n asl›nda iflin
kolay taraf› oldu¤unu; gemi-
nin do¤ru tarif edilmesi, pro-
jenin do¤ru kurgulanmas›,
do¤ru bir yap›yla yola ç›k›l-
mas›n›n ise baflar›n›n yüzde
80’ini oluflturdu¤unu vurgu-
lad›. Bugün, Tuzla’daki özel
sektör tersanelerine, donan-
ma gemilerini, askeri ve
uluslararas› standartlara uy-
gun olarak infla edilmeleri
için teslim edebilmelerinin
arkas›nda, Dz.K.K.l›¤›n›n tek-
nik gücünün oldu¤unu söyle-
yen Bayar, bu destekleri için
de Deniz Kuvvetleri Komutan›
Oramiral Murat Bilgel’e, da-
vetlilerin huzurunda flükran-
lar›n› arz etti.
Deniz kazalar›nda, sivil kulla-
n›mda ve insani kriz durum-

lar›nda Türkiye’nin önemli bir
varl›¤› olacak olan gemiler
sayesinde, Dz.K.K.l›¤› ve Türk
denizcili¤inin daha da güçle-
nece¤ine inand›¤›n› söyleyen
Bayar, bu gemilerin; tasar›-
m›, inflas›, klaslamas› dahil

her fleyiyle Türkiye’nin proje-
si oldu¤unu vurgulayarak sö-
zü Oramiral Bilgel’e b›rakt›.
Oramiral Bilgel de; M‹LGEM,
Yeni Tip Karakol Botu ve Sa-
hil Güvenlik Arama Kurtarma
Gemisi projeleriyle bafllayan
donanma unsurlar›n›n milli-
leflme sürecinin, MOSHIP ve
KURYED ile devam etmesin-
den, Dz.K.K.l›¤› olarak duy-
duklar› memnuniyeti dile ge-
tirdi¤i ve projelerde görev

alan herkese teflekkür
etti¤i k›sa bir konufl-

ma yapt›.

Kullan›lmamalar› 
Temennisiyle
Son olarak kürsüye ç›kan
Milli Savunma Bakan› ‹smet
Y›lmaz ise konuflmas›na, ül-
kemizin sahip oldu¤u mavi
vatan›n, böyle cihazlara, do-
nan›ma ve gemilere sahip
olmay› gerektirdi¤ini belir-
terek bafllad›. Denizalt›lar›n
bir kaza sonras› kurtar›lma-
s› amac›yla tasarlanan ve in-
fla edilecek olan bu gemile-
rin hiç kullan›lmamas›n› te-
menni eden Y›lmaz, ancak
bu gemilerin var olmas›n›n
da, denizalt›larda çal›flanla-
ra güven verece¤ini, daha
rahat ve özgüvenle çal›flma-
lar›n› sa¤layaca¤›n› ve bu-
nun da baflar›y› getirece¤ini
vurgulad›. Özel sektörün
böyle bir projeyi hayata geçi-
riyor olmas›n›n da Türk ter-
sanelerinin hangi seviyeye
geldi¤ini gösterdi¤ini, bunun
da ayr›ca gurur duyulacak
bir unsur oldu¤unu sözleri-
ne ekleyen Y›lmaz, “Türki-
ye’nin her neye ihtiyac› var-
sa, onlar›n hepsini Türki-
ye’de yapaca¤›z” dedi ve
projede eme¤i geçenlere te-
flekkür ederek konuflmas›n›
noktalad›. Konuflmalar›n ar-
d›ndan, tören, projeye iliflkin
imzalar›n at›lmas› ve an›
plaketlerinin takdimi ile so-
na erdi.
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ABD Savunma
Bakanl›¤›na ba¤l› ‹leri

Araflt›rma Projeleri Ajans›
(Defense Advanced
Research Projects Agency /
DARPA), anlat›lar›n 
(öykü, hikâye vb.) insan
davran›fllar›na etkileri ve
bunlar›n güvenlik konular›na
uyarlanmas› ile ilgili bir
proje bafllatt›. “Anlat› A¤lar›”
(Narrative Networks) ad›
verilen proje ile ilgili
ilk ça¤r›, 7 Ekim’de yap›ld›.
Anlat›lar›n, insan 
düflüncesini ve davran›fl›n›
güçlü bir flekilde
etkiledi¤inden ve bu etkinin
silahl› direnifl, radikal
ak›mlar ve sosyal
hareketlerde rolü
oldu¤undan hareketle
bafllat›lan proje; anlat›lar›n

etkisini anlamay› ve 
bu anlay›fl›, insan düflünce
ve duygular›ndaki 
olumsuzluklar› engelleyerek
ya da kontrol ederek 
güvenli¤i artt›rabilmek için
kullanmay› hedefliyor.
Projenin mevcut kurgusu 
ile 18 ayl›k iki aflamadan
oluflmas›, yap›lan
çal›flmalar›n sa¤lad›¤› 
ilerlemelere göre de üçüncü
bir aflaman›n bafllat›lmas›
öngörülüyor. Projenin ilk
aflamas›nda gerçeklefltirilecek
temel araflt›rmalar, ikinci
aflamada gelifltirilecek
belge, yaz›l›m ve cihaz 
prototiplerine yol 
gösterecek. Yürütülecek
çal›flmalarda, anlat›n›n
insan beynindeki etkisi
araflt›r›larak yeni modellerin

gelifltirilmesi ve anlat›lar›n
etkilerini tespit edebilecek
alg›lay›c›lar›n tasarlanmas›
planlan›yor. Özellikle

alg›lay›c›lar›n, uzaktan 
ve fark edilmeden 
çal›flabilmesi isteniyor.
(Kaynak: DARPA)

DARPA ile benzer 

bir model üzerinden

hareketle 2006’da 

kurulan ‹stihbarat ‹leri

Araflt›rma Projeleri Ajans›

(Intelligence Advanced

Research Projects Activity /

IARPA), daha sessiz ‹HA’lar

gelifltirmek istiyor. Bu amaçla bafllat›lan, kanat

uçlar›ndaki yumuflak tüyleri sayesinde sessiz uçufl

gerçeklefltirebilen ve Amerika k›tas›na özgü bir tür olan

“Büyük Boynuzlu Baykufl”tan esinlenilerek Great Horned

Owl (GHO) ad› verilen projede, sessiz

uçufl için motor sistemleri üzerinde

çal›flma yap›lmas› öngörülüyor.

Proje, kara araçlar› için kullan›lan

yak›t› elektri¤e çevirecek ve

elektri¤i itkiye çevirecek iki ana 

alt sistem üzerine kurgulanm›fl durumda. Bu alt sistem

konfigürasyonu d›fl›nda, herhangi bir düzen (örne¤in yak›t

çevirimini yapan birimin itkiyi oluflturacak birime

do¤rudan ba¤lanmas› gibi) kullan›m› ve yak›t pili gibi

alternatif enerji kaynaklar› projenin kapsam› d›fl›na

al›nm›fl. ‹lk aflamas› için duyurunun 5 Ekim’de yap›ld›¤›

proje, üç aflamadan oluflacak ve fiubat 2012 – Haziran

2016 aras›nda yürürlükte olacak. Projenin ilk aflamas›nda,

teknoloji araflt›rma ve alt sistem gelifltirme çal›flmalar›

gerçeklefltirilecek. ‹kinci aflama, sistemin kavramsal

olarak gelifltirilmesini, hava arac›na entegre edilmesini

ve yer testlerini; üçüncü aflama ise uçufl testlerini ve 

sistem do¤rulamas›n› içerecek. (Kaynak: IARPA)

ABD Hava Kuvvetleri, havadan erken ikaz (HE‹K) 
uçaklar›na insans›z yard›mc›lar istiyor. Hava Kuvvetleri

Araflt›rma Laboratuvar› (Air Force Research Laboratory /
AFRL) taraf›ndan 19 Ekim’de yap›lan duyuruda, hava
arac›n›n gövdesi ile tümleflik ve yap›sal yük tafl›yabilecek
özellikte (conformal loadbearing antenna structure) bir 
S-bant bi-statik al›c› antenin tasar›m›, gelifltirilmesi,
üretilmesi ve uçufl testlerinde gösterimini içeren çal›flma
ile ilgilenen kurumlardan bilgi talep edildi. Her ne kadar
resmi duyuruda insans›z hava arac› ifadesi geçmese de,
çeflitli ‹nternet sitelerinde, duyuruda geçen radar›n, bir
insans›z hava arac›na monte edilece¤i yaz›ld›. Öngörülen
çal›flma senaryosunda, HE‹K uça¤›n›n radar frekans›nda
yay›n yapmas›, duyuruda belirtilen radar› tafl›yan ‹HA’n›n
da hedeflerden yans›yacak yay›n› almas› planlan›yor. 
Bu senaryoda, al›c› uça¤›n, hedef bölgesine daha yak›n bir
rotada uçmas› gerekiyor. (Kaynak: Federal Business
Opportunities, www.fbo.gov)
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Öykülerle Sa¤lanacak Güvenlik

Havadan Erken ‹kaz 
‹çin ‹fl Birli¤i

Daha Sessiz 
‹HA’lar

Cephedeki ABD askerleri, evlerindeki çocuklar›na, öykü okuduklar› video kay›tlar› ile
ulaflabiliyor. DARPA projesi baflar›ya ulaflabilirse, öyküler baflka amaçlarla da kullan›lacak.

Dr. K. Burak CODUR / editor@savunmahaber.com



DARPA, yer sabit yörünge
(Geosynchronous Earth

Orbit / GEO)’de dönen, 
fakat ömrünü tamamlam›fl
uydular›n parçalar›n›n tekrar
kullan›labilmesini öngören
Phoenix adl› proje ile ilgili
çal›fltaylar düzenleyece¤ini
duyurdu. Bilindi¤i gibi, 
uydularda pil, yönlendirme
sistemi gibi baz› sistemlerin
ömrü, di¤er uydu sistemlerine
göre daha k›sa olabiliyor ve
uydunun genel ömrünü de
bu k›sa ömürlü birleflenler
belirliyor. Anten gibi, mekanik / yap›sal özellikleri 
ile hizmet veren ve çok daha uzun ömürlü olan uydu
birleflenlerinin yeniden kullan›labilece¤i gerçe¤inden
hareketle bafllat›lan Phoenix projesinde, yeniden
kullan›labilecek birleflenlerle, onlar› tamamlayacak
birleflenlerin yörüngede buluflturulmas› öngörülüyor.
Projede öngörülen kurguya göre; ömrünü tamamlam›fl 
uydu parçalar›n›n yenileri ya da nano uydular (1-10 kg
aras›nda a¤›rl›¤a sahip uydular), ticari uydularla birlikte

f›rlat›larak, yer sabit yörüngeye ulaflacaklar ve buraya daha
önce gönderilmifl robotik bir “servis uydusu” taraf›ndan
al›narak, art›k çal›flmayan uydular›n çeflitli parçalar›na
monte edilecekler. Böylece, örne¤in bir nano uydunun, 
art›k çal›flmayan baflka bir uydunun antenini kullanarak 
yeni bir uydu gibi hizmet vermesi planlan›yor. Proje 
sonucunda ulafl›lmas› hedeflenen sistem ile ilgili bir videoya
http://www.youtube.com/watch?v=aPjXfXFGpjA adresinden
eriflilebilir. (Kaynak: DARPA)
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ABD Deniz Kuvvetlerinin
Ar-Ge kolu olan ONR

(Office of Naval Research),
ba¤l› oldu¤u servise hizmet
etmeye devam ediyor.
Kurum, 20 Ekim’de yapt›¤›
aç›klama ile 2012 bafl›nda,
uçak gemisine inifl kalk›fllar›
kolaylaflt›racak, yeni bir
uçufl kontrol yaz›l›m›n› 
denemeye bafllayaca¤›n›
duyurdu. Bilindi¤i gibi, 
deniz durumuna ba¤l›
olarak hareketli bir platform 
haline gelebilen geminin
güvertesine inifl, gemide
bulunan bir ›fl›k sistemi ve
operatör yönlendirmesi ile
gerçeklefltirilen, büyük
ölçüde pilotun yetene¤ine
ba¤l› olan bir ifllem. Bu
ifllem s›ras›nda, pilotun

sürekli olarak uça¤›n 
yöneliminde de¤ifliklikler
yapmas› gerekiyor. 
ONR’nin gelifltirdi¤i algoritma,
gemiye konuflland›r›lan 
fark› bir ›fl›k sisteminin de
yard›m› ile inifl rotas›n›,
uça¤›n bafl üstü 
göstergesinde noktalarla
gösterilen bir çizgi haline
getiriyor. Böylece pilot,
sadece bafl üstü göstergesini
izleyerek uça¤› indirebiliyor.
ONR yetkililerinin video  /
bilgisayar oyununa 
benzettikleri sistemin, bu
tür oyunlarla büyüyen yeni
nesil havac›lar taraf›ndan
kolayl›kla kullan›lmas› 
bekleniyor. Bir F/A-18 E/F
simülatörüne entegre edilen
ve pilotun ifl yüküne etkileri

ölçülen sistem,
simülatörden
elde edilen
sonuçlarla
daha da
gelifltirilerek uçak
gemilerine tafl›nacak. Bu tür
bir sistem kullan›larak tam
otomatik inifl yap›lmas›n›n
ise, halen gelifltirilmekte
olan X-47 gibi insans›z 
uçaklar›n testlerine 
bafllanmas› ile gündeme
gelmesi bekleniyor.
Türkiye’de, FNSS’nin
bafllatt›¤› Askeri Kara
Araçlar› Tasar›m Yar›flmas›
ile savunma alan›na 
uygulanan “aç›k innovasyon”
konusunda da çal›flmalar
yürüten ONR, deniz 
kuvvetlerinin fosil tabanl›

yak›tlara ba¤›ml›l›¤›n›
azaltmak için, kitlelerin
yard›m›n› alaca¤› yeni bir
çevrim içi bilgisayar oyunu
da gelifltirdi. 
14 Ekim’de duyurulan ve
http://www.onr.navy.mil/ene
rgymmowgli adresinden
eriflilerek oynanabilen 
oyunda; verimli enerji
dönüflümü, tafl›nabilirlik,
zorlu koflullarda çal›flabilme
ve maliyeti düflürme gibi
konulara vurgu yap›l›yor.
(Kaynak: ONR)

ONR Donanman›n Hizmetinde
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ABD Donanmas›n›n üzerinde çal›flt›¤›  elektromanyetik

rayl› top (Electromagnetic Rail Gun), 31 Ekim’de 1000.

at›fl›n› gerçeklefltirdi. Klasik namlulu silahlarda uygulanan,

mermiye bir patlay›c› arac›l›¤› ile kinetik enerji

kazand›r›lmas› ve bir namludan f›rlat›lmas› prensibinden

farkl› olarak, merminin, bir ray boyunca uygulanan 

elektromanyetik kuvvetin etkisiyle h›zland›r›larak

f›rlat›lmas› prensibine dayanan bu devrimci silah tasar›m›,

böylece önemli bir kilometre tafl›na daha ulaflm›fl oldu.

Sistemde kullan›lan malzemelerin, operasyonel kullan›ma

yak›n bir olgunlu¤a eriflti¤ini gösteren noktaya, 2008

y›l›ndan beri, y›lda yaklafl›k 300 at›fl yap›larak eriflilmifl

oldu. Sistem, f›rlatt›¤› mühimmat› saniyede 2 ila 2,5 km

h›za ulaflt›rd›¤› için, raylarla mühimmat› tafl›yan teçhizat aras›ndaki sürtünmeden kaynaklanan ve pek çok metali eritebilecek

yüksek ›s›yla bafl edebilen malzemelere ihtiyaç duyuluyor. Gelifltirme ekibi, çeflitli ray tasar›mlar›n› ve malzemeleri

deneyerek, operasyonel ihtiyaçlara en iyi flekilde uyum sa¤layan tasar›ma ulaflmaya çal›fl›yo.r (Kaynak: NRL ve ONR)

Elektromanyetik Rayl› Top’ta Sona Do¤ru Geliniyor
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Mikroyap›n›n 
Performans 
Üzerindeki Etkisi
Makalenin ilk bölümünde
bahsedilen ve örneklenen
ço¤u çal›flmadan da anlafl›la-
ca¤› üzere, z›rh çeli¤inin
mikroyap›s›, ço¤unlukla ba-
listik performans› belirle-
mektedir. Maweja ve çal›flma
arkadafllar› taraf›ndan, yük-
sek mukavemetli düflük kar-
bonlu martenzitik z›rh çelik-
leri içerikli bir çal›flmada,
özellikle z›rh çeli¤inin mikro-
yap›s› üzerine çeflitli yakla-
fl›mlar sunulmufltur. Tem-
perlenmifl martenzitik z›rh
çeliklerinin alternatif tasa-
r›m metodolojisi kapsam›n-
da, temperlenmifl martenzi-
tin mikroyap›s› ve martenzit
bafllang›ç s›cakl›¤› ile kal›nt›
östenitin, akma / çekme ora-
n› üzerine etkisi de göz önün-
de tutulmal›d›r. Bu tür bir
yaklafl›m, 6 mm kal›nl›kta
z›rh plakalar› için gelifltiril-
mifl olup, 4,7-5,2 mm kal›n-
l›kta ve standart R4 (5,56 mm
mühimmat at›fl›) ile test edil-
mifl di¤er deneysel z›rh çe-
liklerinin tasar›m›nda da ba-
flar›l› bir flekilde kullan›lm›fl-
t›r [22].

Chia-Jung Hu ve arkadafllar›
taraf›ndan yap›lan çal›flma-
larda, modifiye edilmifl ho-
mojen haddelenmifl z›rh çeli-
¤i, AerMet® 100, AISI 1045 ve
4130 çeliklerinin mikroyap›-
balistik performans› aras›n-
daki iliflkiler üzerine sonuç-
lar ortaya konmufltur. Tüm
çeliklerde, balistik testler
sonras›, özellikle adyabatik
kayma bantlar›n›n geniflli¤i-
ne göre balistik performans
de¤iflimi irdelenmifltir. Stan-
dart homojen haddelenmifl
z›rh çelikleri 0,25 C-2,05 
Ni-1,00 Cr-0,46 Mo-0,34 Mn-
0,03 Si, P<0,01 ve S<0,005
içermektedir. Sertlik de¤er-
leri ise ›s›l ifllemlere ba¤l›
olarak de¤iflmektedir.
AerMet 100®, tipik bir yüksek
mukavemetli martenzitik çe-
liktir. Bafll›ca alafl›m ele-
mentleri kobalt ve nikel ol-
mak üzere, karbon-krom-
molibden alafl›ml›d›r. En be-
lirgin özelli¤i, mikroyap›s›
gere¤i, yüksek sertlik, çek-
me mukavemeti, k›r›lma tok-

lu¤u ve sünekli¤idir. Bu tür
çelikler, herhangi bir ön ›s›t-
maya gerek kalmaks›z›n kay-
naklanabilir. Korozyona kar-
fl› dirençleri düflük olan bu
çeliklerin, denizcilik uygula-
malar› s›n›rl›d›r.
Ticari AerMet 100® esasl› çe-
li¤in kimyasal kompozisyonu
0,23 C-11,1 Ni-13,4 Co-3,0
Cr-1,2 Mo olup 885 °C’de 1
saat östenitlefltirme sonra-
s›nda, 66 °C’de 1-2 saat suda
su verilir. Daha sonra çelik, 
-73,3 °C’de 1 saat so¤uk ifl-
lem uygulanarak, tamamen
martenzitik dönüflüm sa¤la-
n›r. Nihai olarak, mekanik
özellik optimizasyonu aç›s›n-
dan, çelik 482 °C’de 5 saat
temperlenir. Is›l ifllem flart-
lar›na ba¤l› olarak, sertli¤i
45-55 HRC aras›nda de¤ifl-
kenlik gösterir.
Di¤er taraftan AISI 1045 
çeli¤i, 0,43-0,50 C’lu olup
0,60-0,90 Mn, azami 0,04 P ve
0,05 S içerikli çeliktir. 
AISI 4130 çeli¤i ise tipik
krom-molibdenli çelik olup,

0,28-0,33 C, 0,40-0,60 Mn,
0,15-0,30 Si, 0,80-1,10 Cr,
0,15-0,25 Mo ve azami 0,035
P ile 0,04 S içermektedir.
Modifiye edilmifl z›rh çelikle-
rinin, vakum indüksiyon er-
gitme sonras›nda, fosfor ve
kükürt minimizasyonu için
vakum ark ergitme ile ingot
olarak dökümü gerçekleflti-
rilmifltir. ‹ngotlar, daha son-
ras›nda, 8 ve 12 mm kal›nl›¤a
s›cak haddelenmifltir. Tüm
yap›lar, temper martenzit iç-
yap›s›n› yans›tmaktad›r. Çe-
likler üzerine balistik limit
h›z›n belirlenmesi aç›s›ndan,
MIL-STD-662E standart ba-
listik at›fl testi 0°’lik aç› ile
uygulanm›flt›r.
Modifiye edilmifl, AISI 4130 ve
AerMet 100® tipi çelikler, dö-
nüflüm nedenli kayma bant-
lar› gösterirken, AISI 1045 ti-
pi çelik, deformasyon neden-
li bant içermektedir. Defor-
masyon nedenli bantlar, Aer-
Met 100® ve modifiye çelik-
lerde (48 HRC) kayma
bantlar›n›n uç yak›n›nda
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Z›rh Çelikleri ve 
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bulunmaktad›r. Genel ola-
rak, yüksek oranda deforme
olmufl bölgeden oluflan kay-
ma band›n›n ucu, tamamen
geliflmifl banda k›yasla daha
incedir. Gözlenen bantlar,
ço¤unlukla, uçtan bitim (kuy-
ruk) k›sm›na do¤ru geniflle-
mektedir. Bu tür bir oluflum,
tüm bantlarda gözlenmifltir.
‹ki kola ayr›lm›fl kayma bant
oluflumlar› ise modifiye çe-
likte (40 HRC) tespit edilmifl-
tir. ‹ki kola ayr›lma, genellik-
le malzeme içerisinde çatla-
ma ile gerçekleflir [30].

Penetrasyon 
ve Delinme 
Mekanizmalar›
Tipik bir z›rh malzemesinin
çal›flma prensibi, yüksek h›z-
la gelen çelik veya di¤er a¤›r
metal esasl› z›rh delici mal-
zemelerin sivri uçlar›n›n,
yüksek sertliklerinden dola-
y›, z›rh malzemesi taraf›ndan
durdurulmas› esas›na daya-
n›r [4].
Z›rh çeli¤inin verilen bir z›rh
deliciye karfl› davran›fl›n› an-
lamak için, penetrasyon ve
delinme süreçlerinde flok,

deformasyon ve k›r›lma ol-
gular›n›n bilinmesi gerekir.
Bu da devreye giren delinme
mekanizmalar›n›n etüdünü
gerektirmektedir [4, 16].
Aç›lan deli¤in plastik 

deformasyon sonucu 

büyümesi: 

Düflük mukavemetli, ancak
yüksek tokluktaki çelik he-
defler, deforme edilemeyen
z›rh delicilerle vuruldu¤unda
oluflur. Delici, kraterleflme
yolunda metalin plastik ola-
rak radyal yönde akmas›na
ve böylece sünek deformas-
yonla deli¤in oluflmas›na ne-
den olur.
Delinme:

Yaklafl›k delici merminin çap›
boyutunda bir deli¤in, hede-
fin arka taraf›ndan tepme
nedeniyle aç›lmas›. Delinme
hatas›, ço¤unlukla adyabatik
kayma hasar› ile sert z›rh çe-
liklerinde bafllat›l›r.
Diskvari parçalanma: 

Z›rh plakas›nda ya oluflan
küçük parçac›klar›n veya he-
defin arka taraf›ndan diskva-
ri bir parçan›n kopmas›. Bu-
rada da ço¤unlukla böyle bir
hata için adyabatik kayma
hasar› sorumludur.

Parçac›klar›n kopmas› 

(pul pul dökülme): 

Çekme gerilmeleri alt›nda,
z›rh plakas›n›n arka taraf›n-
dan, küçük parçac›klar›n /
diskvari parçan›n kopmas›.
Bu tür hasarlar, darbe ne-
denli flok dalgalar›n›n geril-
meye yans›mas› sonucu
oluflur.
Radyal k›r›lma:

Gevrek hedeflerde oluflur ve
z›rh delicinin çarpma nokta-
s›nda k›r›lma bafllar.
fiekil 1’de, 780 m/s’lik h›za
sahip bir z›rh delici ile tem-
per beynitik matriksli bir z›rh
çeli¤inin etkileflimi, ANSYS
2D ile modellenmifltir. Kulla-
n›lan yaz›l›m, do¤rusal olma-
yan (nonlinear) problemlerin
(patlama, penetrasyon, par-
çac›k tesiri, flok vb.) çözü-
münde baflar›l› bir biçimde
kullan›lan, askeri amaçl› bir
belirgin sonlu elemanlar ya-
z›l›m›d›r. Yaz›l›m, dinamik
problemi sonlu elemanlara
ay›r›r ve zaman ad›mlar›na
bölerek çözer [36]. Kütle,
momentum ve enerjinin ko-

runumu kanunlar›, her ad›-
m›nda uygulan›r. Korunum
kanunlar›, ayn› zamanda
malzeme modellerinde de
gereklidir. Gerilme ile defor-
masyon ve iç enerji aras›nda-
ki ba¤lant›lar›n kurulmas›n›
sa¤lar. Modellemelerde,
Lagrange çözücü kullan›lm›fl
olup, levha uzunlu¤u sonsuz,
levha kal›nl›¤› 12,7 mm, k›r›l-
ma toklu¤u 150 MPa.m1/2 ve
mermi tipi olarak da AP M2
seçilmifltir. Çal›flmada,
Johnson-Cook hasar modeli
esas al›nm›flt›r. Program kü-
tüphanesinde yer alan ve ›s›l
ifllem uygulamalar›n›n bir
sonucu olarak farkl› mekanik
özellikler kazand›r›labilen
AISI 4340 çeli¤ine ait sabit-
ler, k›lavuz de¤erler olarak
al›nm›fl ve yaklafl›m model-
lemeleri yap›lm›flt›r.
Z›rh çeli¤i, kütlesel bir mal-
zeme olarak kabul edilmifl
olup, mermi ile olan etkile-
flimi, öncelikli olarak mer-
minin kütlesel bir malzeme
içerisinde ilerleyifli ve mal-
zemenin bu ilerleme karfl›-
s›ndaki davran›fl› örneklen-
mifltir. 61
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Yerini alacak füze projelerine ra¤men popülerli¤ini kaybetmeyen Maverick de 
z›rhl› araçlar›n korkulu rüyalar›ndan bir di¤eri.
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Bafllang›çta belirli bir uç
geometrisine sahip olan
mermi, süreç içerisinde be-
lirgin bir flekil de¤iflimine
u¤ramaktad›r. Modelleme-
den de görülece¤i üzere,
mermi ve hedef malzeme
deforme olmaktad›r. Mermi
uç geometrisi kütleflirken
di¤er taraftan malzemede
de yo¤un bir plastik ak›fl
meydana gelmektedir. He-
def malzeme ile ilk olan etki-
leflimde, ön yüzeyde belirli
derinlik ve uzunlukta bir
krater oluflumu söz konusu
iken, arka yüzeyde plastik
deformasyonun oldukça

yüksek oldu¤unu gösteren
sünek bir y›rt›lma oluflmak-
tad›r. Malzemenin mermi ile
olan etkilefliminde, yo¤un bir
plastik flekil de¤iflimi ve ge-
rinme ortaya ç›kar.

fiekil 2’de, yukar›da balistik
modellemesi yap›lan 380 HV
sertli¤e sahip çeli¤in, ön ve
arka yüzeyinde meydana ge-
len deformasyon örneklen-
mifltir. Görüldü¤ü üzere, ön
yüzeyde belirgin bir krater ya-
p›s› oluflmufltur. Arka yüzey
görünümü sünek bir davran›fl

ile çeli¤in yüksek derecede
bir plastik ak›fl sergileyerek
hasara u¤rad›¤›n› göster-
mektedir. Mermi, radyal ha-
reketler ile malzemeyi bafltan
sona delerek ç›km›flt›r.
Adyabatik kayma bantlar›,
lokal inhomojenite, defor-
masyon ve ›s›nma nedenli
olarak termo-mekanik ins-
tabilitenin sonucunda olufl-
maktad›r. Bu plastik kayma
instabilitesi, ço¤unlukla
yüksek gerinme h›zl› test-
lerde geçerlidir. Mermi pe-
netrasyonunda, malzemenin
termal iletkenli¤i, oluflan
›s›y› iletmekte yeterli olmaz
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fiekil 1: Z›rh delici mermi ile 
z›rh çeli¤inin etkileflimine ait balistik 
simülasyon örneklemeleri
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ise deformasyon stabil ol-
mayan bir flekilde gerçekle-
flir ve oldukça düflük kal›n-
l›kta (~ 10-50 μm) lokalize
deformasyon yüzeyleri olu-
flur. Mikroskobik inceleme-
lerde, bu yüzeyler ince bant-
lar fleklinde gözlemlenmek-
te olup çatlaklar bu bantlar

üzerinde ilerleyebilir ve
malzemenin katastrofik ola-
rak hasara u¤ramas›na ne-
den olabilir [31-35].
Çeflitli metallerde oluflabilen
kayma bantlar›, metalografik
kesit görünümlerine göre
“dönüflüm ve deformasyon”
kaynakl› olarak iki grupta ele

al›nabilir. Deformasyon ne-
denli bantlar, oldukça ince bir
deformasyon bölgesinde,
yüksek kayma gerinmeleri
sonucu oluflur. Bant aral›¤›n-
da, taneler distorse (çarp›l-
m›fl) konumda olup, malzeme
yap›s›nda herhangi bir de¤ifli-
min olup olmad›¤›na iliflkin

belirgin bir kan›t yoktur. Dö-
nüflüm kaynakl› bantlarda,
kristalografik faz de¤iflimleri
gerçekleflir. Çeliklerde, ço-
¤unlukla da¤lama sonras›
görünümleri nedeni ile “be-
yaz bant” olarak ifade edilir-
ler ve orijinal matriksten ol-
dukça farkl› görünürler [30].

fiekil 2. Balistik darbe modellemesi yap›lan çeli¤in, ön (a) ve arka (b) yüzeyinde meydana gelen hasar› gösteren makro görüntüler.

fiekil 3. Beyaz bants› 
görünümü ile tipik adyabatik
kayma bant yap›s›.
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1991 y›l›ndaki Çöl F›rt›nas› Operasyonu (Operation 
Desert Storm) s›ras›nda Müttefikler taraf›ndan imha
edilen Irak T-55 tanklar›n›n z›rh›nda oluflan hasarlar.
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fiekil 3’te, temper beynitik
bir çeli¤in, 840 m/s h›za sa-
hip bir mermi ile etkilefli-
minde, penetrasyon do¤rul-
tusuna yak›n matriksinde
oluflan ve beyaz bant olarak
gözlenen tipik adyabatik
kayma bant yap›s› örneklen-
mifltir.

Sonuçlar ve ‹leri Bak›fl
Bu çal›flma kapsam›nda,
z›rh çelikleri ve balistik
performanslar›na ek ola-
rak, mermi ile olan etkile-
flimleri ve hasara neden
olan kavramlar tan›t›lm›fl-
t›r. Bafllang›çta, z›rh uygu-
lamalar› tarihsel aç›dan
ele al›nm›fl, geçmiflten gü-
nümüze kullan›lan malze-
meler üzerinde durulmufl-
tur. Çal›flma, esas itibari
ile z›rh çelikleri üzerine ol-
du¤undan, çeli¤in meta-
lurjik ve mekanik özellikle-
ri a¤›rl›kl› olarak irdelen-
mifltir. Standart ve ticari
z›rh çelikleri tan›t›lm›fl
olup, çeflitli mermi ve at›fl
koflullar›nda, balistik per-
formanslar› literatür bilgi-
leri eflli¤inde verilmifltir.
Balistik darbe ile gerek he-
def malzemede gerekse de
mermide meydana gelen
de¤iflimler modellenmifl-
tir. Çeli¤in ön ve arka yüze-
yinde meydana gelen ha-
sar görünümleri örneklen-
mifl ve teorik olarak delin-

me modlar› üzerinde du-
rulmufltur. Ayr›ca, nihai
hasara önemli ölçüde etki-
si olan adyabatik kayma
bantlar›n›n oluflumu, çat-
lak oluflum ve ilerleme
üzerine katk›lar›n›n da ir-
delendi¤i makalede, tem-
per beynitik matriksli bir
çeli¤in, yüksek kinetik
enerjili bir mermi ile olan
etkileflimde, bu tür bir bant
yap›s›n›n varl›¤› örneklen-
mifltir.
Z›rh uygulamalar›na iliflkin
yap›lacak Ar-Ge çal›flmala-
r›, bu makale kapsam›nda
bahsetti¤imiz temel bulgu-
lara katk› sa¤lamakla bir-
likte, daha üstün perfor-
mansl› malzeme geliflim
sürecine de önemli katk›lar
sa¤layacakt›r.
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Z›rhl› hedeflere 
karfl› gelifltirilen

tanksavar 
roketlerinden

Panzerfaust 3.

Z›rhl› araçlar muharebe sahas›ndaki yerlerini
korudukça, z›rh çelikleri üzerine yürütülen

çal›flmalar da gündemin üst s›ralar›nda 
yer almaya devam edecek.

©
A

m
er

ik
an

 S
av

u
n

m
a 

B
ak

an
l›

¤›

©
H

o
ll

an
d
a 

S
av

u
n

m
a 

B
ak

an
l›

¤›





Taraflar›n Durumlar›
1914 Ekim’inde, Osmanl›’n›n Kafkas Cephesi’ndeki silah gücü
70.000 tüfek, 20.000 k›l›ç ve 172 toptu. Kas›m bafl›na kadar,
Üçüncü Ordu’nun genel mevcudu geri hizmetle birlikte 189.562
asker ve 60.877 hayvan› bulmufltu. Muharip say›s› ise 129.000’di.
Üçüncü Ordu’nun emrinde, IX. ve XIII. Kolordular, 33. Tümen, 2.
Nizamiye Süvari Tümeni, ihtiyat süvari tümenleri ve Erzurum
Müstahkem Mevkisi’ndeki kuvvetler mevcuttu. Türk piyade ta-
burlar› 700 mevcutluyken, karfl›lar›ndaki Rus piyade taburlar›
1000 kiflilikti.
Ruslar›n Kafkas Cephesi’nde kapatmak zorunda olduklar› hat,
600 km’yi buluyordu. Ruslar›n bölgedeki gücü 140.000 tüfek,
17.000 k›l›ç ve 472 toptu. Bunun için görevlendirilen Rus genera-
li Kont Vorontsov-Dashkov komutas›ndaki Rus Kafkas Ordusu,
Eylül bafl›nda haz›rl›klar›n› tamamlam›flt›. Ancak bu haz›rl›k, Al-
manya ve Avusturya ile savafla girilmesiyle birlikte, Türkiye’ye
savafl ilan edilmemesi senaryosu üzerine yap›lm›flt›. Bu arada,
Tiflis’te kurulu bulunan Rus karargâh› ise cepheden uzakt›.
Üçüncü Ordu Komutan› Hasan ‹zzet Pafla, Ruslar›n say› ve teç-
hizat olarak üstün oldu¤unu, üstün kuvvetlerle ani bir sald›r›
gerçeklefltirebilece¤ini ve Sar›kam›fl’a trenle y›¤›nak yapabile-
ce¤ini söylemiflti. Kendisi de Ruslar›n, Üçüncü Ordu’ya, mutlaka
sald›raca¤› inanc›ndayd›. Ona göre aç›k alanda çarp›fl›lacaksa,
Ruslar, Osmanl› topraklar›na girmeden önce Osmanl›lar taarru-
za geçmeliydi. Bu gerçekleflmedi¤i takdirde, stratejik savunma
yap›lmas› için en uygun duruma sahip olunmal›yd› ki, bunun için
de en uygun yer, Erzurum çevresiydi. Zaten iafle kaynaklar› da
bu bölgede olup, Ruslar›n ikmal yollar› zor co¤rafya üzerinden
uzayacak, Türklerin ikmal yollar› ise bunun aksine k›salacakt›.
Bu da Osmanl› savunmas› için bir avantaj olacakt›. Ancak Erzu-
rum Müstahkem Mevkisi’nin savunmas› için 40.000 kifli gerekli
olup, top ve tahkimat say›s› yetersizdi. Bunun üzerine, Höyükler-
Uzun Ahmet hatt›, savunma hatt› olarak belirlenmiflti. Ancak bu
flekilde, düflmana büyük bir alan b›rak›lm›flt›. Hasan ‹zzet Pafla,
Rus Kafkas Ordusu birliklerini kaynaklar›ndan oldukça uza¤a,
Ardahan ve Kars’a kadar çekerek, Anadolu giriflindeki buzullar-
da yok etmeyi planlam›flt›.

Rus Ordusu S›n›r› Geçiyor
1 Kas›m 1914’te, saat 04.00-05.00 gibi s›n›r› geçen Rus Kafkas
Ordusu; Nusun, Kötek, Narman ve Kalebo¤az› bölgelerinde
Türk topraklar›na girmiflti. Rus kuvvetlerinin gücü tam olarak
saptanamam›fl, ancak Sar›kam›fl ve bat›s›yla birlikte, Oltu böl-
gesinde toplanan Rus birliklerinin say›lar›n›n fazlal›¤› dikkatle-
rini çekmiflti. Kafkasya’dan Türkiye’ye gelen kollardaki yo¤un-
luk da biliniyordu. Dolay›s›yla, Rus ileri harekât› tahmin edili-
yordu. Ayn› gün, saat 11.30’da, Üçüncü Ordu birliklerine ilk
emirler gönderilmiflti. Ruslar, zay›f kalan Türk s›n›r birliklerini
rahatl›kla geri atarlarken, sadece Orucuk’taki bir Türk s›n›r ta-
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Sar›kam›fl 
Muharebesi 
(1914-15)

1 . B Ö L Ü M

1914 Eylül’ünde Birinci Dünya Savafl›’na

giren Osmanl› ‹mparatorlu¤u, seferberlik

haz›rl›klar›n› henüz tamamlamam›flken,

Anadolu’da ilk karfl›laflt›¤› tehlike,

Rusya’n›n Do¤u Anadolu’yu iflgali

olmufltu. Bölgenin güvenli¤i, 

Tümgeneral Hasan ‹zzet Pafla

komutas›ndaki Üçüncü Ordu’nun 

sorumlulu¤unda bulunuyordu. Gerçi

Ruslar›n as›l niyeti, k›fla girilirken

Kafkasya ve Do¤u Anadolu gibi da¤l›k 

bir bölgede savaflmak de¤il, bat›daki

Polonya’ya odaklanarak Almanlar›n

hakk›ndan gelmekti. Bunu bilen Almanlar

ise Ruslar›n Kafkasya’dan asker 

çekmelerini istemiyordu. Osmanl›lar, 

ittifak kurduklar› Almanlar için bunu

sa¤layabilirdi. Bu do¤rultuda, Üçüncü

Ordu’ya iki görev verilmiflti. Öncelikle,

Rus Ordusunun Kafkasya’dan yapaca¤›

bir taarruza engel olacakt›. E¤er Ruslar

buradan asker çekerlerse bu sefer de

taarruza geçerek buna engel olacaklard›.
Burak ÇINAR / editor@savunmahaber.com

Enver Pafla 3'üncü Ordu Birliklerini teftiflte.

T
ü
m

 F
o
to

¤r
af

la
r:

©
T

S
K



buru, Rus Oltu Müfrezesi’nin ilerleyiflini durdurmay› baflarabil-
miflti.
Ruslar birkaç gün boyunca ilerlemifllerdi. Yine de durum hâlâ
Osmanl› Ordusunun kontrolü alt›ndayd›. Birlikler temas› kaybet-
meden çekilirlerken, Ruslar düflman topraklar›nda ilerledikçe
birlikleri da¤›l›yordu. Rus kuvvetlerinin zay›fl›¤›n› ve da¤›n›kl›¤›n›
dikkatle izleyen Enver Pafla, Üçüncü Ordu’nun bütün kuvvetiyle
Erzurum’da toplanmas› uygun görmemiflti. X. Kolordu’nun Er-
zurum’a varmas› ise 2, 3 haftay› bulacakt›. Dolay›s›yla, zaman
kazanmak ve ordunun moralini yüksek tutmak gerekiyordu.
Enver Pafla, mümkün oldu¤u takdirde ayr› ayr› ilerleyen kollar›n
ezilmelerini istemifl, Ruslar›n hareketinin uzun süre durdurul-
mas›n› ve esir al›narak düflmanla ilgili istihbarat toplanmas›n›
emretmiflti. Ayr›ca, Azerbaycan do¤rultusunda ve s›n›r›n ‹ran ta-
raf›nda, Ruslara fliddetli taarruzlar yap›lmas› için oradaki afliret-
lerle piyade kuvvetlerinin ileri gönderilmesini uygun bulmufltu.
4 Kas›m’da, Ya¤an’daki Rus süvari alay›, Çobandede Köprüsü’nü
geçip, 2. Nizamiye Süvari Tümeni’nin mevzilerine yaklaflm›flt›.
Türk süvarileri, Rus süvari alay›n› bask›n yaparak kuflatmak is-
temiflse de bunda baflar›l› olamam›fl ve Rus alay›n› yok etme f›r-
sat›n› kaç›rm›flt›. Türk ihtiyat süvari tümenlerinin baflar›s›zl›kla-
r›, harp k›ymetlerinin olmad›klar› fleklinde yorumlan›yordu. Bu
arada, 4 Kas›m’dan itibaren, Baflkumandanl›k Vekâleti, Üçüncü
Ordu’ya taarruz emri verdi.

Köprüköy 
Muharebesi
‹lk çarp›flma, Köprüköy’de
olmufltu. 5-6 Kas›m’da giz-
lice taarruz haz›rl›klar› ya-
pan Türk birlikleri, 7 Ka-
s›m’da taarruza geçecek-
lerdi. Ancak toplamlar›
10.000 tonu bulan 3 nakliye
gemisinin bat›r›lmas›, ge-
rekli erzak ve uçak deste¤i-
ni sekteye u¤ratt›. Diyadin
Aflireti’ne mensup olan 13. ‹htiyat Süvari Alay Komutan› Hüseyin
Pafla da tüm subaylar›yla birlikte kaçm›flt›. Bunun üzerine, 6-7
Kas›m gecesi yap›lan çat›flmalar sonras›nda, Türk birlikleri çe-
kilmek zorunda kalm›fl, Ruslar Köprüköy’ü iflgal etmifller ve
Aras Nehri üzerindeki köprü de Ruslar›n eline geçmiflti. 8 Ka-
s›m’da ise Türk birliklerinin baflar›lar› belirmeye bafllam›flt›. Ka-
y›plar› artmaya bafllayan Rus birlikleri takviye ediliyorlar ve yer
yer geri at›l›yorlard›. Türk askerinin ilk bafllarda k›r›lan morali
de düzelmifl görünüyordu. Ancak bu baflar›n›n, fazla zayiat veri-
lebilecek taarruzlarla gölgelenmemesi için, XI. Kolordu birlikle-
rinin taarruzlar› durdurularak çekilme emri verilmifl, Kolordu
Komutan› Galip Pafla bu emre karfl› gelip istifas›n› sununca emir
iptal edilmiflti.
11 Kas›m sabah› daha büyük bir taarruz bafllat›l›nca, a¤›r kay›p-
lar veren Ruslar, tüm ihtiyatlar›n› harekete geçirmek zorunda
kald›lar. Art›k Ruslar›n sa¤ yan› kuflatmaya aç›kt›. Ancak plan-
larda göz ard› edilen co¤rafi unsurlar ve havan›n a¤›rlaflmaya
bafllamas› gibi engeller vard›. Buna ra¤men, Köprüköy geri al›n-
m›flt›. Sonunda ihtiyat› da tükenen ve lojistik sorunlar yaflayan
Ruslar, 12 Kas›m’dan itibaren çekilmeye bafllad›lar. Ertesi gün
ise Üçüncü Ordu Komutanl›¤› Köprüköy’e giderek, incelemeler-
de bulundu. Birlikler yeniden düzenlendi ve çekilmekte olan
düflman zay›f kuvvetlerle takip edilerek birliklerin ço¤u dinlen-
dirildi. Ancak Enver Pafla, Sar›kam›fl-Kars do¤rultusunda ilerle-

nerek düflman arazisine girilmesini ›srarla istiyordu. 14 Ka-
s›m’da, Üçüncü Ordu’nun duraklamas› sayesinde nefes alan
Ruslar da yeni savunma mevzilerinin haz›rl›klar›na giriflmifller-
di. Rus Kafkas Ordusu’nun kuflat›larak yok edilmesine yönelik
bir f›rsat da böylece kaç›r›lm›fl oluyordu. Bu arada, Rus istihba-
rat›n›n çal›flmalar› sonucunda, Osmanl› Ordusunun seyyar jan-
darma taburlar›ndaki Ermeniler de Rus taraf›na kaçm›fllard›.
Kas›m’›n ikinci yar›s›ndaki harekâtlarla Artvin, Borçka, Murgal
ve Tutak da ele geçirilmiflti. Bunlar›n sonucunda, Ruslar birçok
yerde panik yafl›yorlard›. Öyle ki, Ruslar›n Sar›kam›fl Grubu’nda
birlikler birbirine kar›flm›fl, askerler aç ve cephanesiz kalm›fllar-
d›. F›rsatç› bir komutana sahip olmayan Türkler, çok büyük bir
f›rsat kaç›rm›fllard›. Rus mevzileri k›smen haz›rlanm›fl oldukla-
r›ndan, k›skaç harekât›na giriflilmiflti. Ancak bu durum birlikleri
yormufltu.

Azap Muharebesi
Köprüköy Muharebesi’nin ard›ndan, Üçüncü Ordu, bu sefer de
Azap Muharebesi’ne giriflmiflti. ‹steksiz olan Hasan ‹zzet Pafla,
Baflkumandanl›k Vekâleti’nin zorlamas›yla sald›r›lara devam
etmeyi planlam›flt›. Bu arada, Birinci Ordu’dan al›nacak bir pi-
yade tümeninin Batum’a ç›kart›lmas› da düflünülüyordu. IX. ve
XI. kolordular cepheyi savunurlarken, cepheye ulaflmaya çal›-

flan X. Kolordu’nun öncü
birimleri ise henüz Bay-
burt-Erzurum civar›nda
bunuyorlard›.
Ruslar, 18 Kas›m’da cephe-
yi tutan her iki kolordunun
da aç›k kanatlar›na taarruz
etti. IX. Kolordu, sol yan›na
yöneltilen taarruzu püs-
kürtmüfl, Ruslar ilerleme
sa¤layamam›fllard›. Bu
arada X. Kolordu’nun bir-
likleri de cepheye ulaflma-
ya bafllam›fllard›. Bunun

üzerine, Üçüncü Ordu’nun sol kesimi biraz ileriye al›narak mev-
ziler kuvvetlendirildi. Üçüncü Ordu’dan istenen etkili bir kuflat-
ma hareketiydi.
19 Kas›m’da, Rus Plaston Tümeni, 33. Tümen’e Aras Nehri’nin
güneyinde taarruz etmifl, ancak 18. Tümen topçular›n›n nehrin
kuzeyinden yönlendirdi¤i atefl deste¤iyle 300 ölü vererek geri
çekilmiflti. Ancak Ruslar›n Azap Hatt› kuvvetliydi. Buraya taarruz
edilmifl ve kay›p verilerek ele geçirilmiflti. Kay›plardan dolay›, 30.
Tümen gelinceye kadar buradaki birlikler savunmada kalm›fl-
lard›. Hasan ‹zzet Pafla ve onun Kurmay Baflkan› Yarbay Guze,
ordunun kanatlar›n›n güvenli¤inden endifle ederek taarruza
geçmek istemiyorlar ve X. Kolordu’nun geliflini bekliyorlard›.
Bunda Guze’nin etkisi büyüktü. Çünkü Türklerin savunmaya
geçmesiyle, Ruslar, Do¤u Anadolu’da önemli bir toprak parças›-
n› iflgal etmifl olacak ve Rus Ordusu da buraya daha fazla birlik
ay›rarak, Polonya’daki Almanlar›n Do¤u Cephesi’ni rahatlata-
cakt›. X. Kolordu’nun bölgeye var›fl› ise 1 ay› bulacakt›. Ancak Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nun acilen zafere ihtiyac› oldu¤unu düflü-
nen ve Rus birliklerinin zay›fl›¤›n› öne süren Enver Pafla, taarruz
konusunda bast›r›yordu.
Köprüköy ve Azap Muharebeleri’nde, Üçüncü Ordu 1983 flehit,
6170 yaral›, 3070 esir ve 2792 firari olmak üzere, toplam 14.015
kay›p vermiflti. Ruslar›n toplam kay›plar› ise tahminen 15.000-
20.000 civar›ndayd›. Ancak Azap Muharebesi’ni kazand›¤› halde,
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Hasan ‹zzet Pafla orduyu geri çekmeye karar vermiflti. Buna
ba¤l› olarak yaflanan tart›flma üzerine, 21-22 Kas›m gecesi, IX.
Kolordu Komutanl›¤›na Ahmet Fevzi Pafla’n›n yerine, 34. Tümen
Komutan› ‹hsan Pafla getirilmiflti.

Enver Pafla Sald›r›ya Karar Veriyor
20 Kas›m’da bölgeye gelen 4. ‹htiyat Süvari Tümeni de di¤er ih-
tiyat süvari tümenleri gibi, k›fll›k giysiden yoksundu. 2 gün son-
ra, so¤uk ve düzensizlikten askerler da¤›l›nca, tümenler 300-
400 kifliye inmiflti. 18.000 süvariden 2800’ü kalm›fl ve 21 Ka-
s›m’da, ‹htiyat Süvari Kolordusu la¤vedilerek yerine 2 ihtiyat tu-
gay› kurulmufltu. Yararl› olabilecek insan ve hayvanlar ise 2. Ni-
zamiye Süvari Tümeni’ne verilmiflti.
Bu arada Enver Pafla, bir sald›r› olas›l›¤›n› araflt›rmak için Ge-
nelkurmay ‹kinci Baflkan› Albay Haf›z Hakk› Bey’i Trabzon’a gön-
dermiflti. Haf›z Hakk› Bey, 2 Aral›k’ta, Üçüncü Ordu Karargâ-
h›’n›n bulundu¤u Köprüköy’de yap›lan toplant›n›n ard›ndan, Bafl-
kumandanl›k Vekâleti’ne görüfllerini bildirmiflti. Bununla birlik-
te, Teflkilat-› Mahsusa’n›n istihbarat bilgileri de düflünülüyor, Al-
manlar›n, ilkbaharda, Ruslarla Bo¤azlar konusunda anlaflarak
bar›fl yapmalar›ndan çekiniliyordu. Almanlar›n Do¤u Prusya’da-
ki Tannenberg Muharebesi’ndeki üstün baflar›s›, Osmanl› lider-
lerini gafil avlam›flt›. Ruslar, Almanlarla bar›fl yaparlarsa Os-
manl›lar Kafkaslar’da güçlü bir Rus bask›n›na maruz kalabilirdi.
Ruslar, 132.000 asker ve 400 top kaybettikleri Tannenberg boz-
gunu nedeniyle, Kafkaslar› k›sa sürede takviye edemeyecekken,
bu cephenin de Tannenberg benzeri bir zaferle garantilenmesi
gerekli görünüyordu. Gerçekten de Ruslar, toplam kuvvetlerinin
ancak yüzde 3’ünü Kafkas Cephesi’ne ay›rabilmifllerdi. Almanlar
ise yeni bir Lehistan Taarruzu düflündükleri için, flimdi, Ruslar›
Kafkasya’da bir Türk taarruzuyla durdurmak istiyorlard›.
Stratejik sonuca k›sa sürede ulaflmak için bir f›rsat gözükmüfltü
ve Enver Pafla da her ne pahas›na olursa olsun bunu de¤erlen-
dirmeye kararl›yd›. Oynayaca¤› kumar kazan›ld›¤› takdirde, veri-
lecek kay›plar›n çok daha fazlas›n› önceden engelleyebilecek bir

özelli¤e sahipti. Dolay›s›yla Enver Pafla’n›n çizdi¤i plan, kâ¤›t üs-
tünde son derece heyecan vericiydi. Ancak son derece zorlu
da¤l›k alanda ve aç›kta, -20 C° gibi bir so¤ukta bu plan› hayata
geçirebilmek, biraz da flans ifliydi. Ancak Enver Pafla karar›n›
vermiflti. Savafllarda stratejik sonuçlara ulaflmak için kumar oy-
nanabilirdi ve Sar›kam›fl’ta da böyle bir kumar oynanacakt›.

Taarruz Haz›rl›klar›
Haf›z Hakk› Pafla’n›n plan›na göre; Ruslar Erzurum’a ilerlerlerse
onlar› Höyükler hatt›nda tutarak, kuzey ve güneyden yap›lacak
kanat taarruzlar›yla Rus kuvvetleri yok edilecekti. Ancak Enver
Pafla’n›n XI. Kolordu’yu ileri sürmesi, bu ihtimali ortadan kald›r-
m›flt›. Enver Pafla’n›n talimat›na göre; Ruslar›n da¤›n›k kuvvetle-
rine yüklenerek, bunlar parça parça yok edileceklerdi.
Harekâttan önce, Üçüncü Ordu’nun kadrosunda baz› de¤ifliklik-
ler yap›lm›fl; IX. Kolordu Komutanl›¤›’na Ahmet Fevzi Pafla, X. Ko-
lordu Komutanl›¤›’na Ziya Pafla ve XI. Kolordu Komutanl›¤›’na da
Galip Pafla atanm›fllard›. Ziya ve Galip paflalar daha genç ve dina-

mik olup, Harbiye Nezareti taraf›ndan da be¤eniliyorlard›. Kolor-
du komutanlar›ndan daha k›demsiz oldu¤u halde, Üçüncü Ordu
Komutan› olan Hasan ‹zzet Pafla ise Enver Pafla’n›n hocas›yd›. Bu
durum s›k›nt› yaratm›fl, aralar›ndaki ikilik, Ahmet Fevzi Pafla’n›n
emekli edilmesine kadar gitmifl ve yerine ‹hsan Pafla getirilmifl-
ti. Sar›kam›fl Harekât›’na bafllanmadan önce, X. Kolordu komuta-
n› Ziya Pafla da emekliye sevk edilerek yerine Albay Haf›z Hakk›
Bey atanm›flt›. Bu arada, 13 Aral›k’ta Köprüköy’e gelen Enver Pa-
fla da cepheyi bizzat denetlemiflti. Hasan ‹zzet Pafla ile yapt›¤› gö-
rüflmede, Sar›kam›fl Harekât› karara ba¤land›. Ancak hocas›yla
ikilik içinde olan Enver Pafla, harekât› uzaktan takip etmeyi dü-
flünmüyordu. Bunun sonucunda Hasan ‹zzet Pafla, Aral›k’ta18 is-
tifa etti ve Enver Pafla da Üçüncü Ordu’nun komutas›n› ele ald›.
Hasan ‹zzet Pafla, önceden, Ardahan-Batum stratejik sald›r› dü-
flüncesi yerine, Sar›kam›fl’› teklif etmiflti. Böylece, hem Sar›ka-
m›fl Kuflatma Harekât› fikri do¤mufl hem de ordu kademelerin-
de bu fikre inanan subaylar kalm›flt›. Art›k Osmanl› Ordusu, son
darbeyi vurmak için sald›rmal›yd›.
Sar›kam›fl Harekât› bafllarken, Üçüncü Ordu; IX, X, XI. ve XIII. Ko-
lordular, di¤er ba¤›ms›z birimler, 94 tabur, 75.600 tüfek, 73 mit-
ralyöz ve 218 de top olmak üzere, 118.660 olan toplam asker
mevcuduyla harekâta haz›rd›. Ancak ordunun e¤itim durumu
yeterli de¤ildi. Rus Kafkas Ordusu ise say› üstünlü¤üne sahip 3
kolordu ve ba¤›ms›z kuvvetlerden oluflmaktayd›. Bir ordunun,
kendisinden say›ca büyük bir orduya taarruz edebilmesi için, ya

ciddi bir kalite üstünlü¤ü ya da
bu say› üstünlü¤ünü bertaraf
edebilecek flekilde co¤rafyay›
kullanmaya yönelik üstün tak-
tik bilincine sahip olmal›yd›.
Kalite aç›s›ndan Ruslar›n daha
iyi oldu¤u söylenebilse de Os-
manl› birlikleri co¤rafyay› da-

ha yak›ndan tan›yorlard› ve Rus Ordusu, buna dayal› taktiklerle
imha edilebilirdi. Ancak ortada, bu durumu son derece olumsuz
etkileyebilecek bir husus daha vard›. fiiddetini gitgide art›ran k›fl
flartlar›, Anadolu’nun bu en so¤uk bölgesinde ve y›l›n en so¤uk
zaman›nda olas› bir harekât›n gidiflat›n› mutlaka etkileyecekti.
19 Aral›k saat 20.00’da, 2. Nizamiye Süvari Tümeni, 2 süvari bö-
lü¤üyle 1 piyade taburu takviyeli olarak Alagöz’deki, 50 atl› des-
tekli 500 kiflilik Ermeni taburunu baflar›l› bir bask›nla da¤›tt›. Bu
sald›r›, harekât›n öncüsüydü. fiimdi s›ra Sar›kam›fl Harekât›’na
gelmiflti. Üçüncü Ordu, kuvvetlerinin ço¤uyla, Oltu üzerinden,
Ruslar›n sa¤ yan ve gerilerine ilerleyecek, 2. Nizamiye Süvari
Tümeni ise piyade ve topçu takviyeli olarak, düflman›n Aras Neh-
ri’nin güney yakas›ndaki yan›na taarruz ederek dikkatleri bu ke-
sime çekecekti. XI. Kolordu, savunmada kalacak ve dikkat çeke-
cek gösterifl taarruzlar› yapacak; Ruslar üstün kuvvetlerle iler-
lerlerse bunlara karfl› koyacakt›. XI. ve X. kolordular ise ilerleye-
cekler ve gördükleri yerde düflmana taarruz edeceklerdi. Bu 2
kolordu, düflman› iki yandan saracakt›. Kuflatman›n gizlenmesi
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için, uzak mesafe keflif kollar›yla düflman›n telgraf hatlar› tahrip
edilecekti. Harekât, 22 Aral›k’ta bafllayacakt›. ‹lk taarruzun ar-
d›ndan, XI. Kolordu’nun günde ortalama 25 km, X. Kolordu’nun
ise 30 km yürüyüfl yaparak, 25 Aral›k’ta, Sar›kam›fl-Yedikilise
Hatt›’na varmas› planlanm›flt›.

Üçüncü Ordu Taarruza Geçiyor
Tannenberg hezimeti nedeniyle iki kolordusunu Bat› Cephesi’ne
yönlendirmek zorunda kalarak zay›flayan Rus Kafkas Ordusu,
elde bulunan mevzileri tahkim ediyordu. Gereçler cepheye ulafl-
m›fl, tahkimat henüz tamamlanmam›flt›. Ruslar›n I. Kafkas ve II.
Türkistan kolordular›, bu flartlar alt›nda, Üçüncü Ordu’nun vuru-
flunu yapaca¤› bölgeyi karfl›lamaya çal›flacaklard›. Oltu bölge-
sinde de 4 piyade taburu, 2 süvari bölü¤ü ve 1 topçu bataryas›n-
dan oluflan bir müfreze vard›.
Rus arazisinde kar daha azd›.
Hâlâ da¤›n›k olan ve yeniden
organize olmaya çal›flan Rus-
lar, Türklerin bir genel taarru-
za kalk›flacaklar›na ihtimal
vermiyorlard›.
Harekât, 22 Aral›k’ta, Enver Pafla taraf›ndan bafllat›ld›. XI. Kolor-
du’nun 34. Tümeni, saat 09.00’da so¤uk, hafif sisli ve karl› bir ha-
vada topçu takviyeli bir piyade alay›yla taarruza geçti. Ruslar, sa-
at 12.00’da çekilmeye bafllam›fllard›. 18. Tümen ise gün boyun-
ca Aras boyunca ilerlemifl, Rus k›smi taarruzlar›na karfl› koya-
rak Azap’›n bat› s›rtlar›n› iflgal etmiflti. Aras’›n güneyindeki 2. Ni-
zamiye Tümeni’nin 2. Süvari Tugay’› da Ruslara k›s›tl› bir sald›r›
gerçeklefltirmifl, bunun üzerine Rus ileri müfrezeleri de bu sek-
törde geri çekilmifllerdi. Aras’›n kuzeyinde XI. Kolordu’nun cep-
hesinde bulunan Ruslar da çekilmeye bafllam›fllard›. XI. Kolor-
du’nun 17, 28. ve 29. tümenleri yürüyüfle geçerek, karfl›lar›nda-
ki zay›f Rus birimlerini geri atm›fllard›. 31. Tümen için de ayn›
durum söz konusuydu. Daha da önemlisi bu tümen, saat
17.00’da, Rus s›n›r›ndan içeri girerek Narman’› iflgal etmiflti. Bu
arada, 20 Aral›k’a gelindi¤inde, Rus Oltu Grubu Komutan› Gene-
ral Stomin taarruzun fark›na varm›fl, birliklerinin bir k›sm›n›, ge-
rekti¤inde çekilebilmeleri için arka s›radaki hatta tutarak, oyala-
ma muharebeleriyle ço¤u kuvvetini Oltu’nun güneyine çekmiflti.
Böylece Oltu’nun güneybat›s›nda bulunan önemli geçitlere sahip
araziyi tutmufltu.

Ruslar›n Taarruza Tepkileri
Enver Pafla’n›n Erzurum’a geldi¤ini duyan Rus generaller
Myshlayevski ve Yudenich, 23 Aral›k’ta, acilen Micingirt’e hare-
ket etmifllerdi. Myshlayevski, Rus Harp Akademisi’nin tan›nm›fl
e¤itmenlerinden olup, çok kuvvetli teorik bilgiye sahipti. Hasta
olan ve Tiflis’te bulunan Kafkas Ordular› Baflkomutan› Vorontsov
- Dachkov’un yard›mc›s› olarak, askeri ifllere bak›yordu. Di¤er
yard›mc› General Yudenich ise Kafkas Ordusu Genelkurmay
Baflkan› olup, harekât› yönetiyordu. Üçüncü bir dan›flman da
mülki ifllere bakmaktayd›. Yudenich ve Sar›kam›fl Grubu Komu-
tan› General Bergman aras›nda ikilik mevcuttu.
Ayn› gün ö¤leden sonra, Ruslar, Oltu Gurubu’nu düfltü¤ü zor du-
rumdan kurtarmak için, 4 piyade alay› ve 1 topçu taburuyla XI.
Kolordu cephesine taarruz etmifllerdi. Bunun üzerine, XI. Kolor-
du’nun ileri müfrezeleri as›l muharebe hatt›na çekildiler. XI. Ko-
lordu’dan al›nan raporlara göre ise Ruslar, genel olarak bulun-
duklar› hatt› terk etmeye bafllam›fllard›. Bu yanl›fl bir bilgiydi ve
mevcut Türk plan›n›n sapmas›na yol açacakt›.
IX. Kolordu, baz› idari sorunlara ra¤men, 23 Aral›k için gösteri-

len hedeflere ulaflm›flt›. Tek s›k›nt›s› ikmalle ilgiliydi. X. Kolordu
ise Oltu’nun 5 kilometre bat›s›nda olup, sabah 06.30’da taarruza
bafllam›fl, ö¤len oldu¤unda, Ruslar, Oltu’nun do¤usuna at›lm›fl-
lard›. Oltu, Türklerin eline geçerken, 31. Tümen de Rus artç›s›n›
da¤›tarak bir albay› esir etmifl ve bir k›s›m a¤›r silah ele geçir-
miflti. Ancak çarp›flmalar›n devam›nda, 31. ve 32. tümenler bir-
birlerine atefl açm›fllar kay›plar vermifllerdi. Olay› Rus mukave-
meti sanan Enver Pafla da 28. Tümeni acilen buraya göndermifl,
ancak durum anlafl›l›nca, Pitkir’e yönlendirmiflti. 17. Tümen ise
ayn› gün Lafsjor’a varm›flt›.
‹lerleme 24 Aral›k’ta da sürerken, Rus direnifli artmaya baflla-
m›flt›. X. Kolordu verilen hedefe ulaflamazken, 30. Tümen’i ileri
sürmek için yola koyulan Kolordu Kurmay Baflkan› Nasuhi
Bey’in de esir düflmüfl oldu¤u anlafl›lacakt›. Böylece Ruslar, ha-

rekâtla ilgili önemli bir bilgi
kayna¤›na ulaflm›fllard›. Yine
de X. Kolordu, Rus birliklerini
geri atarak ilerliyordu. 29. Tü-
men, içindeki tüm erzakla bir-
likte Bard›z’› ele geçirirken,
17. Tümen de 29. Tümen’i ta-

kip ederek yol emniyeti, gözetleme ve zaman zaman da örtme
görevini yerine getirmiflti.

Enver Pafla Cephe Hatt›nda
IX. Kolordu’nun 28. Tümeni, harekâta, bafl›ndaki Enver Pafla’yla
birlikte bafllam›flt›. Ancak tümen bozuk, engebeli, dar ve kaygan
olan yol nedeniyle a¤›r ilerleyerek Terpenk’e varm›flt›. Bard›z’a
yönelen tümene, yavafl ilerlemesini ve Tepenk’te konaklamas›n›
söyleyen Enver Pafla ise 9-10 atl›yla birlikte Bard›z’a yola koyul-
mufltu. Yolda Bard›z’›n ele geçirildi¤ini ö¤renen Enver Pafla,
21.00’da buraya ulaflarak, karargâh›n›, burada yerleflmifl olan
kolordu karargâh›n›n yerine kurdu.
Enver Pafla, 24 Aral›k gecesi, Bard›z’da, Kurmay Baflkan› Gene-
ral Bronzart von Schellendorf, Üçüncü Ordu Harekât fiubesi Mü-
dürü General Feldman, IX. Kolordu Komutan› ‹hsan Pafla ve
onun Kurmay Baflkan› Yarbay fierif’le bir durum de¤erlendirme-
si yapt›. IX. ve X. kolordular aras›ndaki irtibat kesilmiflti. Ancak X.
Kolordu’nun, ertesi gün Sar›kam›fl’a varaca¤›ndan umutlu olan
Enver Pafla, orada sadece 2 Rus bölü¤ünün bulundu¤undan
bahsediyordu. Buna ra¤men ‹hsan Pafla, Bronzart ve Feldman,
Enver Pafla’n›n Sar›kam›fl’a yürüme fikrine karfl› gelerek, ordu-
nun dinlendirilmesini istemifllerdi. Enver Pafla ise Ruslar›n Sa-
r›kam›fl’ta tedbir almad›klar›n›, Haf›z Hakk› Bey’in buraya gir-
mesi halinde, irtibat› kesilmifl olan kolordusunun yaln›z b›rak›la-
ca¤›n› ve XI. Kolordu’dan gelen baz› raporlarda da Ruslar›n geri
çekilmekte oldu¤unu söyleyerek, Sar›kam›fl’a yürüme konusun-
daki kararl›l›¤›nda ›srar etmiflti. Bunun üzerine, 29. ve 17. tü-
menlerin Sar›kam›fl’a yürümeleri, IX. ve X. kolordular›n da düfl-
man›n Kars’la olan ba¤lant› hatlar›n› mümkün oldu¤unca sürat-
le ele geçirmeleri ve kefliflerin Kars’a kadar uzat›lmalar› karar-
laflt›r›lm›flt›.

Ruslar Umutsuz
Micingirt’e hareket eden Rus generaller Myshlayevski ve Yude-
nich, 24 Aral›k’ta, Dachkov ve beraberindekilerle toplanarak
durum de¤erlendirmesi yapm›fllard›. Türklerin, Rus sa¤ yan›n›
kuflatmay› hedeflediklerini düflünüyorlard›. Sar›kam›fl Grubu
Komutan› Bergman ise hedefin sol yanlar› oldu¤u konusunda
›srarl›yd›. Bergman, Aras’›n güneyinde Türklerin büyük kuvvet-
lerinin bulunaca¤›n› sand›¤› için, kuzeyden, büyük da¤lardan

‹lerleme 24 Aral›k’ta da sürerken, Rus direnifli 
artmaya bafllam›flt›. X. Kolordu verilen hedefe

ulaflamazken, 30. Tümen’i ileri sürmek için yola 
koyulan Kolordu Kurmay Baflkan› Nasuhi Bey’in de

esir düflmüfl oldu¤u anlafl›lacakt›. 





bir harekât beklemiyordu. Ancak II. Türkistan Kolordusu kur-
maylar›n›n raporlar›n› göz önünde bulunduran Ordu Kurmay
Baflkanl›¤›, Sar›kam›fl Grubu’nun bafllatm›fl oldu¤u taarruzu
kesmesini, di¤er kuvvetlerin de h›zla Sar›kam›fl’a yetifltirilme-
sini kararlaflt›rd›. Bergman itiraz›n› sürdürünce, grubunun ida-
resini Myshlayevski do¤rudan üstlenmiflti. Böylece, Berg-
man’›n I. Kolordusu, Aras’›n güneyinden Köprüköy mevziine ta-
arruz ederken, Yudenich’in Karma Kolordusu da Türk ordusu-
nun sol yan›n› bozarak, Oltu’ya taarruz için yola koyulmufl olan
birlikleriyle irtibat›n› kesecekti. Ordu karargâh› ise Sar›ka-
m›fl’ta kurulacakt›.
Myshlayevski, Sar›kam›fl’› önemsemeyerek basit tedbirler al-
makla yetinmiflti. Kötü durumda bulunan Oltu Müfrezesi’ne ise
Oltu’yu ele geçiren Türklere taarruz etme gibi çok zor bir görev
vermiflti. Ancak akflam geç vakitte gelen ciddi raporlar sonucun-
da, Türklerin kuvvetlerini ve Sar›kam›fl’a harekât›n önemini ö¤-
renen Myshlayevski, Sar›kam›fl Grubu birliklerinin muharebe-
den çekilerek, savunma mevzilerinde toplanmalar›n› emretti.
Sonunda, Ruslar Sar›kam›fl’›n önemini anlam›flt›.
25 Aral›k sabah›, XI. Kolordu Komutan› Galip Pafla, Myshlayevs-
ki’nin emrini uygulamakta olan Sar›kam›fl Grubu’nun çekilmesi-
ni engellemek için taarruz emri vermiflti. Ancak Ruslar çekilme-
yi baflard›lar. X. Kolordu, sabaha karfl› 02.00’da, erkenden hare-
kete geçmiflti. Ne var ki, Albay Haf›z Hakk› Bey ciddi bir hata ya-
parak uzun olan da¤ yolunu seçmifl ve henüz y›pranmayan bir-
liklerini, k›fl›n ortas›nda, bölgenin en yüksek da¤›n› aflmak zo-
runda b›rakm›flt›. Öte yandan, tutsaklardan al›nan bilgilere göre;
Bard›z’a do¤ru bir Rus taarruzu bekleniyordu ve bu yüzden ted-
bir al›nm›flt›.

Sar›kam›fl’a Yürüyüfl
IX. Kolordu’nun Albay Arif Bey komutas›ndaki 29. Tümeni de sa-
bah erkenden Sar›kam›fl’a yürüyüfle geçmiflti. Karlarla örtülü
bir alanda ve aç›k havada yürüyen askerler, art›k vadilerden yay-
lalara ç›kmak zorundayd›lar. Uzun yolu seçen 29. Tümen’in ön-
cüleri, yollar› üzerindeki K›z›l Kilise köyüne, Enver Pafla ve ma-
iyetinden 10 dakika sonra varm›flt›. Köy henüz boflalt›ld›¤›ndan,
köye ilk girenler ordu karargâh›yd›. Yürüyüfl 1 saat sonra tekrar
bafllam›flt›. Askerler akflam yorulmufllarsa da Sar›kam›fl’a Rus-
lar tedbir almadan varmak isteyen Enver Pafla, yürüyüflün sür-
dürülmesini istemiflti.
Sar›kam›fl’›n savunmas›z olmas› duyumu üzerine, topçular›n›
ve a¤›rl›klar›n› 17. Tümen’e b›rakan Arif Bey, tümen karargâ-
h›yla birlikte, en önde ilerleyen öncü alay›n solundaki 87.
Alay’›n bafl›na geçerek 18.00’da hareket etti. Ordu komutanl›-
¤›n›n muharipleri ise ortadaki 86. Alay’›n beraberinde ve önde-
ki süngü takm›fl avc›lar›n 100 metre gerisinden gidiyorlard›.
Ordu karargâh›n›n geri kademesi, Rus hatt›ndan 800 m mesa-
fede ve dere içindeydi. Yorulan birlikler, 30 cm’yi geçen karda,
Sar›kam›fl’a do¤ru sokuluyorlard›. ‹hsan Pafla, Arif Bey’e, Sar›-
kam›fl’› iflgal ederek istasyon, telgrafhane ve hükümet kona¤›-
n› ele geçirmesini ve Karaurgan yolunun güvenli¤inin sa¤lan-
mas›n› emretmiflti.
85. Alay’›n bafl›ndaki Enver Pafla, Sar›kam›fl’a taarruzu bizzat yö-
netiyordu. Alay’›n 2. Taburu Rus hatlar›na sokularak süngü hü-
cumu yap›nca bir kaç bölükten oluflan Ruslar, mitralyözleri al›p

geri çekildiler ve Kazak süva-
rilerini artç› b›rakt›lar. ‹hsan
Pafla, askerlerin yorgun olma-
s› nedeniyle, 29. Tümen’in el-
de edilen mevzilerde kalmas›-

n›, sadece Sar›kam›fl’›n kuzeybat›s›ndaki Çerkesköy’deki Rus
ileri k›talar›yla temas edilmesini istemiflti. Ancak 86. Alay’›n 2.
Taburu, buradaki Rus kuvvetlerine birkaç kez gece hücumu de-
nediyse de baflar›l› olamad›. Bu hücumlar, alaya 200 kayba mal
olmufltu. Bu s›rada, 87. Alay ise Çerkesköy’ün bat›s›ndaki or-
manda gizlenmiflti. 17. Tümen, bir alay›n› Bard›z-Yeniköy yolu-
nun güvenli¤i için b›rakarak 29. Tümen’i takip etmifl ve gece geç
vakitte, 29. Tümen’in solundaki ormana varm›flt›. Enver Pafla,
86. Alay’›n taarruzunu bizzat yönettiyse de di¤er birlikler taarru-
za kat›lamad›klar› için baflar›l› elde edememifl ve taarruzu dur-
durmufltu.

Kaç›r›lan F›rsat
Asl›nda, 24 Aral›k’a kadar, Sar›kam›fl’› sadece 2 Rus taburu ko-
ruyordu. Bunlar da mevzi ve muhafaza görevli çok yafll› asker-
lerden oluflan, az say›daki subaylar› da ihtiyattan gelen taburlar-
d›. Ayn› gün akflamüstü, tesadüfen, II. Türkistan Kolordusu’nun
her alay›ndan birer tak›m ve I. Kafkas Topçu Havan Taburu’ndan
2 obüs Tiflis’e giderken buraya gelmifller ve bunlar Türklerin ya-
k›nda olduklar› haber al›n›nca, acilen Sar›kam›fl ve çevresinde
konuflland›r›larak garnizon komutan› General Voronpanof’un
emrine girmifllerdi. ‹flte Türklerin ilk ve hayati sald›r›s›n›, bu kuv-
vet püskürtmeyi baflarm›flt›. Yudenich’in Karaurgan’dan yollad›-
¤› 18. Türkistan Avc› Alay›’n›n bir taburu da 25 Aral›k akflam› Sa-
r›kam›fl’a varm›flt›. Yine de Türk taarruzuyla gafil avlanan Rus-
lar, ellerindeki tüm kuvvetleri cepheye sürüyorlard›. Türk ordu-
sunun 25 Aral›k’ta kaç›rd›¤› bu f›rsat, harekât›n dönüm noktas›
olacakt›. Harekât›n 5’inci günü Sar›kam›fl’›n çevresine ulafl›lm›fl,
hedeflere ulaflmaya ise az kalm›flt›.
25-26 Aral›k gecesi, XI. Kolordu Komutan› Galip Pafla, cephesin-
de Ruslar›n periflan bir flekilde çekildiklerini bildirmiflti. Ancak
26’s› sabah›, ö¤lene kadar yo¤un sisli geçti¤inden XI. Kolor-
du’nun faaliyeti aksam›fl, kolordu ancak ö¤leden sonra ilerle-
meye bafllayabilmiflti. Akflamüstü, Ruslardan esir alarak 400 tü-
fek ele geçiren kolordu, baflka bir ilerleme kaydedememifl, böy-
lece harekât IX. ve X. kolordular›n omuzlar›na yüklenmiflti.

Sanc›l› ‹lerleyifl
X. Kolordu Komutan› Albay Haf›z Hakk› Bey, Ardahan yoluna
do¤ru fazla sapt›¤› için yürüyüflünü uzatm›flt›. Bu nedenle, kolor-
dunun Yarbay Ali Osman Bey’in emrindeki 30. Tümeni Allahuek-
ber Da¤lar› üzerinden zorlukla ilerlemifl, tümen, bu ilerleyifl s›-
ras›nda adeta da¤›lm›flt›. 31. Tümen ise 2 alay›n›n da¤ topçu ta-
burlar› Kosor’a ulaflmad›¤› için gecikme yafl›yordu. 32. Tümen
de önüne kar engeli ç›kt›¤› için Bard›z’a geç varm›flt›. 28. Tü-
men’in komutan› ise 82. Alay›’n›n Çak›rbaba Da¤›’nda muharebe
ederken s›k›flt›¤›n› ve sa¤ yan›n›n çevrilmek üzere oldu¤unu ha-
ber alarak bölgeye giderken, alay›n› düzensiz bir flekilde geri çe-
kilirken bulmufltu. Bu nedenle yürüyüflünü kesen 28. Tümen’in
94. Piyade Alay›, bölgeye yollanarak geçitler tutulmufltu. 95. Alay
ise Bard›z Yaylas›’na yöneltilerek Çak›rbaba Da¤›’na do¤ru iler-
lemeye bafllad›. Bu arada Stange Bey Grubu, 23 Aral›k’ta Arda-
nuç’ta bulunurken, Oltu’ya ilerlemek için yola koyulmufltu. An-
cak yolun çok sarp olmas› nedeniyle Ardahan güzergâh›n› takip
edece¤i bildirilmiflti. Böylece, IX. Kolordu, Sar›kam›fl önlerinde
tamamen yaln›z kalm›flt›.

HARP TAR‹H‹
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85. Alay’›n bafl›ndaki Enver Pafla, Sar›kam›fl’a taarruzu bizzat yönetiyordu. Alay’›n 
2. Taburu Rus hatlar›na sokularak süngü hücumu yap›nca bir kaç bölükten oluflan
Ruslar, mitralyözleri al›p geri çekildiler ve Kazak süvarilerini artç› b›rakt›lar.



Sar›kam›fl Meydan Muharebesi
26 Aral›k sabah›, 29. Tümen tekrar Sar›kam›fl’a taarruza kalkt›.
85. Alay’›n 2. Taburu yolu takip ederken, alay›n kalan›yla birlikte
87. Alay da yolun solundan ilerliyordu. Ancak Enver Pafla, Sar›ka-
m›fl’›n 4 kilometre bat›s›ndaki Tafll›tepe’den 03.20’de gelen rapo-
ru duyunca, taarruzu durdurmufltu. Ruslar, bölgede baz› tepele-
ri tutarlarken, ilerleyen di¤er birliklere de atefl açm›fllard›. Ayr›-
ca 6 kilometre uzunlu¤undaki bir Rus kolu, Sar›kam›fl’tan Kars’a
do¤ru çekiliyordu. XI. Kolordu’nun karfl›s›ndaki birliklerin çekil-
mekte olduklar› anlafl›lm›flt›. Sa¤ kanattaki Rus birliklerinin ise
say›lar› art›yordu. Öte yandan, 2 Rus esirin sorgulanmas›yla elde
edilen bilgilerden de baz› Rus birliklerinin Yeniköy’den kuzeye
do¤ru sarkt›klar› ö¤renilmiflti. Dolay›s›yla Enver Pafla, taarruzu
yeniden düzenlemek zorunda kald›. Bu durumda 29. Tümen, Sa-
r›kam›fl-K›z›lkilise yolu ve güneyinden, 17. Tümen de ayn› yolun
kuzeyinden saat 06.00’da taarruza bafllayacaklard›.
Taarruz gecikmeli olarak 07.30’da bafllayabilmiflti. 29. Tümen ya-
y›larak ilerlerken Ruslar›n fliddetli piyade ve makineli tüfek ate-
fline maruz kal›rken, Rus sahra topçusu da gerideki Türk topçu-
sunu hedef alm›fl, Türk toplar› k›sa menzilli oldu¤u için bunu kar-
fl›layamam›fllard›. Bu nedenle Çerkesköy’e girmeye çal›flan ordu
ve kolordu karargâhlar› da zarar görmüfltü. Bu durum üzerine
topçu taburunun ilerlemesini
emreden Enver Pafla, 29. Tü-
men’in alaylar›n›n daha bat›ya
yanaflarak Kötek-Sar›kam›fl yo-
lunu kesmesini ve toplar›n ileri
al›nmas›n› istemiflti. Çerkes-
köy’ün kuzeyine sokulan 87.
Alay, bu toplarla desteklenince,
Rus toplar›na hafif bir ateflle
karfl›l›k verilebildi. Bu arada, or-
mana dalarak Sar›kam›fl’›n bat›-
s›ndaki dereye inmifl olan 86.
Alay ise Ruslar›n piyade, maki-
neli tüfek ve topçu atefliyle a¤›r
kay›p vermifl, alay komutan›
Binbafl› Ali Agâh da flehit düfl-
müfltü. 17. Tümen ise istasyona
do¤ru ileri at›lm›fl, ancak soldan
ilerleyen 50. Alay Rus karfl› ta-
arruzuyla durdurulunca, 51.
Alay’›n taarruzu da duraklam›fl-
t›. Bu geliflmeler üzerine, taar-
ruz, erlerin toparlanarak k›tala-
r›n düzenlenmesi için durdurul-
mufltu. Bu arada, Türk birlikle-
rinin a¤›rl›klar› gelmedi¤i için,
ordu karargâh›, çad›rs›z olarak
karlar üzerine kurulmufl, erzak
s›k›nt›s› bafl göstermiflti.
‹hsan Pafla, 22.30’da Enver Pafla’ya yollad›¤› raporda, 16.20’de
Çak›rbaba’dan gelen bir süvarinin, Ruslar›n Bard›z’a do¤ru taar-
ruza bafllad›¤›n› haber verdi¤ini ve 32. Tümen’in 2 taburunu böl-
geye yollad›¤›n› bildirmiflti. Tümenlerin harekâta haz›r asker sa-
y›s› ise oldukça azalm›fl, 29. ve 17. tümenlerin insan mevcutlar›
birer alaya inmiflti. Gece bölgeye varan 28. Tümen’in 84. Alay’›,
gece yürüyüflünden dolay› düzensiz bir haldeydi. Tümen’in 82.
Alay› ise Bard›z Yaylas›’nda kalm›flt›. IX. Kolordu yine baflarama-
m›flt›. X. Kolordu’dan henüz bölgede eser yoktu. XI. Kolordu’nun
cephesinden çekilmekte olan Rus birlikleri sayesinde, Sar›ka-

m›fl-Yolgeçmez bölgesinin güvenli¤ini flimdilik sa¤layan Ruslar,
bu sayede kuflat›lmamak için Kars yolunu sürekli aç›k tutmaya
çal›fl›yorlard›. Ancak ipin inceldi¤i nokta Sar›kam›fl’t› ve buras›-
n›n savunmas› hala güçlü de¤ildi. Ruslar›n en büyük flans› ise
Türk birliklerinin plan›n gerisinde kalm›fl olmalar›yd›.

Beraberlik Hali
25 Aral›k’ta, Ruslar›n Sar›kam›fl’taki birliklerine sadece 18. Tür-
kistan Alay›’ndan bir tabur kat›lm›fl, bu birlik de flehrin kuzey
s›rtlar›n› savunurken a¤›r kay›plar vermiflti. Yukar› Sar›kam›fl’›
savunan Ruslar, sonunda buray› terk etmifllerdi. 17. Türkistan
Avc› Alay›’n›n bir taburu ise Çamurluda¤’a gelmifl ve Rus savun-
mas›n›n sol kanad›n› uzatarak Türkleri yandan etkileyebilecek
bir pozisyon alm›flt›. K›fl›n düzenli çekilme sa¤lanamayaca¤› ve
cephe gerisindeki halk›n ayaklanabilece¤i ihtimalleri üzerinde
duran Yudenich, 26 Aral›k’ta, birliklerini Kars merkezli olarak
toplamak isteyen Myshlayevski’ye engel olmufltu.
Ayn› gün, Yavuz z›rhl›s› may›na çarparak yaralan›nca, Karadeniz
üzerinden Trabzon-Erzurum lojistik hatt› da tehlikeye düflmüfl-
tü. Uluk›flla-Kayseri-Sivas lojistik hatt› ise 1915 ilkbahar›ndan
önce devreye giremeyecekti. Bu durum, Türk Do¤u Cephesi’nin
lojistik faaliyetlerini ciddi ölçüde sekteye u¤rat›yordu. Sar›kam›fl

Cephesi’nin güneyindeki XI. Kolordu, Aras’›n kuzeyinde bulunan
Rus hatt›n› dolduran Rus birliklerinin gücünü bilememesi nede-
niyle etkisiz kalm›flt›. Bu yüzden Galip Pafla, emrindeki tümenle-
re, 27 Aral›k için keflif kollar› ç›karmas›n› ve topçu atefli açmas›-
n› emretmiflti. Ayr›ca 33. ve 34. tümenler de Ruslar›n sol kanad›-
na bask› yapacakt›. Tümenler, kendilerine verilen keflif görevini
k›smen yerine getirebildiler. Ruslar, hatta tutunuyorlard›. XI. Ko-
lordu, genel bir taarruza kalkarak riske at›lmak istemedi. Bu du-
rumda, X. Kolordu’nun cepheye var›fl› gitgide önem kazan›yordu.
X. Kolordu Komutan› Haf›z Hakk› Bey, cepheyi Ardahan’a do¤ru
uzatma giriflimi nedeniyle periflan olan 30. ve 31. Tümenlerin,
ancak 2 günde toparlanabileceklerini görmüfltü. Dolay›s›yla, Al-
lahuekber Da¤lar›’n› aflarken periflan olan birliklerine istirahat
vermifl; ancak Ruslar›n Sar›kam›fl’a birlik y›¤maya bafllad›¤›n›
gören Enver Pafla, hemen Sar›kam›fl’a do¤ru yürümelerini em-
retmiflti. Bunun üzerine acilen harekete geçen kolordunun öncü
süvarileri, düflman keflif kollar›n› geri atarak Selim’i iflgal etti.
Böylece, Ruslar›n demiryolu hatt› tehdit edilmifl oluyordu. Bu-
nun üzerine Ruslar da 23 vagonlu bir trenle Sar›kam›fl’tan bu
bölgeye piyade naklettiler. Buna ra¤men, Haf›z Hakk› Bey, gece,
30. ve 31. tümenlerin önüne gelen Rus k›talar›n› geri atarak, er-
tesi sabah da Selim’den Sar›kam›fl’›n gerisine do¤ru hücum
edece¤ini bildirmiflti.
…
Sar›kam›fl Muharebesi’nin, 27 Aral›k sabah› itibariyle seyrini 
ele alaca¤›m›z makalemizin ikinci ve son bölümünü, gelecek
say›m›zda sizlerle paylaflaca¤›z.
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Yavuz z›rhl›s› may›na
çarparak yaralan›nca,
Karadeniz üzerinden
Trabzon-Erzurum 
lojistik hatt› da tehlikeye
düflmüfltü. 
Uluk›flla-Kayseri-Sivas
lojistik hatt› ise 1915 
ilkbahar›ndan önce
devreye giremeyecekti.
Bu durum, Türk Do¤u
Cephesi’nin lojistik
faaliyetlerini ciddi ölçüde
sekteye u¤rat›yordu.

Do¤u Cephesinde Bir Tabur Karargah›
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Kaddafi Anlamad›
“Baflbakan›m›z bugün Suriye
lideri Beflar Esad’a ne söylü-
yorsa, olaylar›n yafland›¤› dö-
nemde Kaddafi’ye de ayn›
fleyleri söyledi. O’nu olaylar›n
kontrolden ç›kmas›ndan
sonra yaflanabilecekler ko-
nusunda uyard›k ve bilgilen-
dirdik. Bu olaylar›n yaflan-
mamas› için her fleyi yapt›k.
Bizi son dönemlerinde çok
üzdü. Ama linçe çok üzül-
düm. O görüntüler, vicdan›-
m›z› rahats›z etti. Kaddafi,
halk›na fare dedi¤inde de ra-
hats›z olmufltuk. Yaflan›lan
olay etik olarak do¤ru de¤il.”

Esad da Anlam›yor
“Libya tarz› bir çat›flman›n
Suriye’de yaflanmamas› için
çok çal›flt›k bugüne kadar.
Baflbakan›m›z, Esad’a, Kad-
dafi’ye ne söylediyse onlar›
söyledi. Seçime git, b›rak
memleketin gelece¤i hak-
k›nda halk karar versin dedi.
Ama maalesef, Kaddafi gibi
Esad da dinlemiyor. Verilen
demokratikleflme sözleri de
yerine getirilmedi. Olay›n gi-
difline bak›ld›¤›nda, Esad’›n,
süreci yönetme kabiliyetinin
kalmad›¤›n› görüyoruz.”

Yaflamak için 
Demokrasi
“Meflruiyetini halktan alma-
yan liderlerin ak›beti iyi ol-
muyor. Bir ülkede, demokra-
sinin en önemli göstergesi,
eski baflbakan ve cumhur-
baflkanlar›n›n bar›fl içinde
yaflamlar›n› sürdürmeleridir.
Arap dünyas›na bak›yoruz,
siyasi gücü kaybetti¤inde ya-
flayan yok! Ya hapse giriyor-
lar ya mezara…”

Shalit’i Yaflamda Tuttuk
“Filistinli mahkûmlar ile ta-
kas olay› yaflan›lan ‹srailli
asker Gilat Shalit ile ilgili
geliflme, benim ofisimde
bafllad›. 2006’da esir düfltü-
¤ünde, ‹srail büyükelçisi,
akflam 11’de bana geldi. As-

kerlerinin öldürülebilece¤i-
ni, kurtarmam›z› istedi. Ha-
t›rlay›n, o dönem, bizim Ha-
mas ile temas kurdu¤umuz
için elefltirildi¤imiz bir dö-
nemdi. Derhal Hamas ile te-
masa geçtim. Yaflad›¤›n› te-
yit etmelerini ve asla öldür-
memelerini istedim. Hayatta
kalaca¤›n›n teyidi, saat 2 ci-

var›nda geldi. Mübarek dö-
neminde, M›s›r’›n Hamas ile
görüflmesi mümkün olma-
d›¤› için, aradan geçen y›l-
larda, Türkiye sürekli devre-
deydi. Sonra Mübarek gitti,
M›s›r da devreye girdi. Biz
sürecin her dakikas›nda ol-
duk; ama yeni M›s›r’›n bu ifl-
ten baflar› pay›n› almas›n›,

Orta Do¤u’nun istikrar› için
daha uygun gördük.”

Gündemimiz Terör
“‹srail ile iliflkilerimiz önem-
sizdir demiyorum; ama bu
ülkeyle yaflad›¤›m›z sorun,
gündemin geri maddelerine
inmifltir. Türkiye’nin ilkeli
politikas› bellidir ve bu ‹sra-
il’den at›lacak olumlu ad›ma
kadar, aynen korunacakt›r.
fiu anda birinci maddemiz te-
rör ile mücadele ve bu çerçe-
vede Irak ve ‹ran’la iliflkileri-
mizin gelece¤idir. Bir de ta-
bii Suriye’deki durum var. ‹s-
rail bundan sonra geliyor. Bir
konuda, uluslararas› ilkeler
do¤rultusunda hakl› görüflü-
nüzü iyi anlat›rsan›z, zorluk
yaflamazs›n›z. Biz ‹srail poli-
tikam›z› çok iyi anlatt›k ve
destek gördük. ‹srail mah-
kûmlar› neden b›rakt›? Tür-
kiye’nin bask›s› sonucunda
dünyada yaln›zlaflt›¤› için, bir
ç›k›fl yapmas› gerekiyordu,
bu ç›k›fl da takas oldu. ‹srail
iliflkileri düzeltmek için kim-
leri araya koymuyor ki…”

Akdeniz’de Risk Al›r›z
“Evet, Türkiye soft power’›
ile öne ç›kacakt›r; ama bu
konudaki gücünüzü sergile-
mek için, gerekti¤inde hard
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Türkiye’nin, bölgesinde çok önemli 

d›fl geliflmelere sahne oldu¤u bir

dönemde, S›rbistan’›n baflkenti

Belgrad’a gerçeklefltirdi¤i k›sa 

“nokta ziyaret” s›ras›nda görüflme

f›rsat› buldu¤umuz D›fliflleri Bakan›

Prof. Dr. Ahmet Davuto¤lu ile genifl 

bir “d›fl gündem” turu yapma f›rsat›n›

bulduk. Libya -eski- lideri Muammer

Kaddafi’nin kanl› bir linç sonucu

yaflama veda etmesini üzüntüyle

karfl›lad›¤›n› ve yaflan›lan olay› etik 

bulmad›¤›n› söyleyen Prof. Dr.

Davuto¤lu’nun kamuoyunun da

yak›ndan takip etti¤i d›fl geliflmelere

yorumlar› flöyle…
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

“Kaddafi’nin Kaderine Üzüldüm…”
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power’› da kullanaca¤›n›z›
göstermeniz gerekir. Do¤u
Akdeniz’de risk al›r›z. Bu
konuda bizi elefltirenlerin,
önce haritaya bakmalar› ge-
rekiyor. Kimin k›y›lar› var o
bölgede. Do¤u Akdeniz ile il-
gili aç›klamam›zdan sonra,
bölgede bir tek konuyu gös-
terdik: Dedi¤imizi yapabile-
cek donanma gücüne sahi-
biz. Bunu herkes gördü. Bu,
‹srail dahil, orada kimseyle
savaflmam›z anlam›na gel-
miyor; ama gücünüzü, ka-
rarl›l›¤›n›z› göstermeniz ge-
rekiyor.”

Terörle Mücadele
“Türkiye, PKK ile mücadele-
sinde, hiçbir zaman bu kadar
uluslararas› destek görmedi.
Kuzey Irak’ta bunu yafl›yoruz.
Orada Irak var; ama ayn› za-
manda ‹ran ve ABD de var.
Barzani ve ‹ranl› meslekta-
fl›m, Ankara’ya geldiler des-
tek için. Obama’n›n mesaj›,
terörle mücadelede ifl birli¤i
için çok kuvvetli yap› tafl›yor.
S›n›r ötesi harekât›m›z des-
tek görüyor. Bunun nedeni,
kararl› demokratikleflme sü-
recimizdir. Dünyan›n hiçbir
yerinde, bir ülkede serbest
seçimlerin yap›lmas›ndan
hemen sonra, terör dalgas›-
n›n yaflan›lmas› normal kar-
fl›lanmaz. Bir demokrasi ül-
kesi olarak, demokrasiyle
birlikte teröre karfl› mücade-
le eden tek ülkeyiz.”

Teröre Destek Sorunu
“fiu anda, terör örgütüne bir
devletin aç›k destek verdi¤i-
ne iliflkin bir bilgi yok elimiz-
de. Bu, böyle bir olay›n olma-

d›¤›n› göstermez bize. Bu ne-
denle, hiçbir devlete Türk D›-
fliflleri Bakan› olarak kefil
olamam. Ama yaflad›klar›m›z
fludur: ‹ran ile flu anda terör-
le mücadele konusunda çok
uyumlu bir dönem yafl›yoruz.
Bunun içinde istihbarat al›fl-
verifli de bulunmaktad›r. Ayn›
flekilde, ABD yönetimi ile de
gerçek zamanl› istihbarat
konusunda ortak çal›flma sü-
rüyor. Suriye’nin ise yaflad›¤›

olaylar nedeniyle Türkiye ile
do¤rudan çat›flma ç›karacak
bu tür bir strateji içinde ola-
bilece¤ini düflünmüyoruz.
Çünkü Türkiye’nin bu tür bir
durum karfl›s›ndaki tepkisi-
nin ne olabilece¤ini hemen
herkes bilir.”

AB’de Türkiye 
fiaflk›nl›¤›
“Avrupa Birli¤i (AB), Türkiye
konusunda haz›rl›kl› olma-

d›¤› bir geliflme yafl›yor. On-
lar, bizim sürekli talepkar
olaca¤›m›z› ve bir ç›pa ile
bizi kendilerine ba¤laya-
caklar›n› hesap ediyorlard›.
Bu ç›pa, Türkiye pazar›n›
ekonomik olarak AB’nin
içinde tutmay› ve tam üyeli-
¤i zamana yaymay› öngörü-
yordu. Ama Türkiye, ekono-
mik olarak beklenmedik öl-
çüde güçlendi, d›fl politika-
da AB’yi aflan bir dinamizm
yakalad› ve demokrasimizi
onlara ba¤l› olmadan gelifl-
tirebildi¤imizi gösterdik.
Hep, Türkiye’nin Avrupa’ya
ihtiyaç duyaca¤› düflünülü-
yordu. fiimdi, Avrupa’n›n
Türkiye’ye ihtiyac›n›n daha
fazla oldu¤u anlafl›ld›. Avru-
pal›lar, flimdi “Türkiye’yi
nereye oturtaca¤›z?” soru-
suna cevap ar›yorlar. Türki-
ye, tek bafl›na da yola de-
vam edebilece¤ini gösterdi.
Bu beklenmiyordu.” 
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Sancak’ta Anlaml› Destek
2008 y›l›na kadar “bölgesel rakip” olarak de¤erlendirilen Türkiye ile S›rbistan’›n iliflkisinin, 
Balkanlar’da kal›c› bar›fl› sa¤layacak noktada oldu¤u, bir kez daha D›fliflleri Bakan› Prof. Dr. Davuto¤lu’nun,
gerçeklefltirdi¤i 5 saatlik Belgrad ziyaretinde belli oldu. “Nokta ziyaret” olarak adland›r›lan bu ziyarette,
D›fliflleri Bakan› Jeremic ve Cumhurbaflkan› Tadic ile bir araya gelen Prof. Dr. Davuto¤lu’nun tek 
gündemi, S›rbistan’a ba¤l› Sancak bölgesindeki Müslümanlar›n aras›ndaki sert tart›flman›n çözümüydü.
Bilindi¤i gibi, Müslüman Boflnak nüfusa sahip Sancak, uzun süredir iki müftünün aras›ndaki 
“siyasi” nitelikli rekabetten kaynaklanan bir sorun yafl›yor. Yeni Pazar’daki müftülü¤ün, esas olarak 
Saraybosna’ya m› Belgrad’a m› ba¤l› olaca¤›na iliflkin tart›flmalar›n flekillendirdi¤i bu sorunda, 
S›rbistan, Türkiye’den yard›m istemifl durumda.
Türkiye’nin haz›rlad›¤› anlaflma tasla¤›yla ilgili olarak görüflmelerin sürmesi nedeniyle detayl› bilgi 
vermeyen Prof. Dr. Davuto¤lu, flöyle konufltu:
“Sancak, bildi¤iniz gibi S›rbistan’›n egemenli¤i alt›nda; ama S›rp dostlar›m›z, bu içifllerinin 
çözümlenmesinde, Türkiye’den destek talep edecek kadar samimi davran›yorlar. Bu, Balkanlar için 
büyük flanst›r. Orada müftülük sorununu çözdü¤ümüz takdirde, bu, ayn› zamanda Balkanlar için de 
örnek oluflturacakt›r. Biz, Sancak Müslümanlar›n›n manevi ba¤lar›n›n, Saraybosna ve ‹stanbul ile 
sürmesini; ama idari aç›dan, S›rbistan’›n kontrolünde, S›rbistan’›n bütünlü¤ünün içinde olmalar›n› 
sa¤layacak bir formülün peflindeyiz…”
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Avrupa Birli¤i (AB)’nin iki önemli ülkesi, Yunanistan ve ‹tal-
ya’da yaflan›lan son geliflmeler, küresel ekonominin çark-

lar›n›n bafl›nda oturan egemen güçlerin, gerekli gördüklerin-
de, Avrupa devletlerinin bünyesinde bile “ara rejim” yaratabi-
leceklerini gösterdi. Yunanistan’da Yorgo Papandreu, ‹talya’da
ise Silvio Berlusconi, AB’nin ortak para birimini tehdit eden
ekonomik krizleri aflamad›klar› için istifa ettiler ve yerlerini
“teknokrat hükümetlere” b›rakmak zorunda kald›lar.
Yani, iki ülkeyi de yöneten “seçkin kadrolar”, bir türlü “arzu
edilen” ekonomik tedbirleri almayan bu iki ismi, demokrasinin
s›n›rlar›n› zorlayarak tarihin çöp tenekesine yollama karar› al-
d›lar. Avrupa’da yaflan›lanlar, “küresel finans kapitalin” iste-
medi¤i siyasetçileri silmek için, art›k ulusal ordulara ihtiyaç
duymad›¤›n› göstermesi bak›m›ndan çok önemli.
Yunan Baflbakan Papandreu’nun, “bünyesinde k›p›rdanmalar
bulunan” ordunun komuta kademesini emekliye sevk etme-
sinden bir hafta sonra yönetimi b›rakmak zorunda kalmas›,
demokrasi tarihinin yeni bir dönüm noktas›d›r.
Atina, demokrasinin do¤du¤u kent olarak bilinir; “milli birlik
hükümeti” sloganlar› alt›nda, Avrupa Merkez Bankas› -eski-
Baflkan Yard›mc›s› Lukas Papademos baflkanl›¤›nda bir “ara
rejim hükümeti”ne sahip oldu¤u gün, demokrasinin mezarl›-
¤›na dönüflmüfl olacak.
Yaflan›lan normal de¤ildir, halk›n tercihinin “seçkinler” ve
“küresel güçler” taraf›ndan ortadan kald›r›ld›¤›n›n en net gös-
tergelerinden biridir. Ülkede yap›lan son seçimde, Yunan hal-
k› PASOK’u iktidar yapt›. Sosyalist zeminli bu parti, Avrupa’n›n
“egemenlerinin” (Merkel-Almanya, Sarkozy-Fransa, Came-
ron-‹ngiltere) arzu etti¤i ekonomik önlemleri almakta zorlan-
d›. Çünkü ülkedeki iflçi sendikalar› ve çal›flan kitleler, tarih
içinde elde ettikleri kazan›mlar› bir ç›rp›da elden ç›karmak is-
temiyorlard›. Önce, “büyük ifl çevreleri” homurdand›, deva-
m›nda “ordu k›p›rdand›”, ortaya birden “milli birlik hükümeti”
laflar› döküldü; devam›nda “egemenlerin” istedi¤i adam Pa-
pademos’un hükümet kurmas› “kararlaflt›r›ld›”...
11,5 milyon nüfusuyla Yunanistan, hiç de kötü bir ekonomik
güç sergilemiyor. Dünyan›n 32’nci büyüklükteki ekonomisi
olarak biliniyor. Y›lda 312 milyar dolarl›k mal ve hizmet üreti-

yorlar; kifli bafl›na y›ll›k gelir 27.000 avro düzeyinde. ‹lan edilen
borç 329 milyar dolar.
Alman Handelsblatt gazetesi, Yunan “zengin s›n›f›n›n”, dünya
bankalar›nda, toplam 560 milyar avro paras› oldu¤unu aç›kla-
d›! Yunanistan’da orta s›n›f, iflçiler ve gelecekten umudu kes-
mifl iflsiz gençler, bir kez daha kemer s›kmaya ve çok zor ko-
flullar alt›nda yaflamaya zorlan›rken, zenginlerin, ulusal borç-
tan çok daha fazla miktarda paray› yurt d›fl›na kaç›rm›fl olma-
s› nas›l izah edilebilir?
‹sterseniz, büyük bir borç krizi içinde, gelece¤i bile sorgulanan
AB’den bir rakam daha verelim. Amerikan Merrill Lynch Ban-
kas›, 2007’deki raporunda, AB ülkelerinde, toplam 3 milyon
“en zengin insan›n”, yine toplam 7,5 trilyon avronun üzerinde
oturduklar›n› aç›klad›!
Bu rakam, ‹talya’n›n 1,9 trilyon avroluk borç sorunu da dahil,
AB’nin tamam›n›n yaflad›¤› borç sorununun çok üstünde bir
rakam olarak dikkat çekiyor.

‹talya’da Son Durum
‹talya’daki “ara rejim hükümetini” de geçti¤imiz günlerde,
Cumhurbaflkan› taraf›ndan ömür boyu senatörlük makam›na
oturtulan Mario Monti kurdu. Mario Monti, bir dönem AB bün-
yesinde önemli görevler üstlenmifl ve AB’nin güvenini kazan-
m›fl bir ‹talyan teknik adam olarak tan›n›yor.
Monti’nin baflbakanl›¤›na giden yolu bir türlü kesemeyen Ber-
lusconi’nin, son anda gösterdi¤i bütün “geri dönece¤im” ifla-
retlerine ra¤men, art›k siyasi yaflam›n›n sona erdi¤i ve ‹tal-
ya’n›n, ülkenin borç krizini aflabilecek, özellikle de büyük ban-
kalara birikmifl borçlar› ödeyecek isimler ile yoluna devam
edece¤i belirtiliyor.

Avrupa Birli¤i (AB) s›n›r-

lar› içinde ekonomik

krizin yükselifli ile birlikte,

yabanc› düflmanl›¤›-›rkç› si-

yasetin de güçlendi¤i dikkat

çekiyor. Norveç’in baflkenti

Oslo’da, geçti¤imiz temmuz

ay›nda, ›rkç› bir teröristin,

solcu ‹flçi Partisi’nin yaz

gençlik kamp›n› basarak

60’dan fazla genci öldür-

mesinden bu yana, Avrupa,

›rkç›l›¤›n çirkin yüzünü tar-

t›flmaya bafllam›flt›. Fakat

Almanya’da yaflan›lm›fl

olan “dönerci cinayetleri-

nin” perde arkas›nda, Al-

man derin devletinin de iz-

lerinin görülmesi, tart›fl-

may› en üst noktaya tafl›d›.

Almanya’da 8 Türk ve 1 Yu-

nan›n öldürüldü¤ü “dönerci

cinayetleri”nde yeni bir

skandal ortaya ç›kt›. Al-

manya’n›n önde gelen ga-

zetelerinden Bild, Neo-Nazi

gruplar›n, 2000’den beri ifl-

ledi¤i 9 cinayetin 6’s›nda,

Hessen Eyaleti Anayasay›

Koruma Dairesi’nin bir

muhbirinin cinayet mahal-

linde oldu¤unu yazd›. Gaze-

teye göre, Nazi teröristler,

6 Nisan 2006’da, Halit Yoz-

gat’› (21), Kassel kentinde

öldürdü¤ünde, ‹nternet ka-

fede bulunan 6 kifliden 5’i

hemen ifade verirken, Hes-

sen Eyaleti Anayasay› Koru-

ma Dairesi’nin muhbir ola-

rak görevlendirdi¤i söz ko-

nusu ajan da ‹nternet kafe-

de bulunmas›na ra¤men,

10 gün sonra ifade verdi.

Yalan Söyledi
Ajan, o zaman kendini flu

sözlerle savundu: “Kafede

silah sesi duymad›m. Cina-

yeti görmedim. ‹nternet’te

seks sayfalar›na bakt›m,

sonra da kafeden ç›kt›m.”

Ancak Frankfurter Allge-

meine Zeitung gazetesi,

adam›n y›llar önce iddia et-

ti¤i gibi “cinayetten bir da-

kika önce” dükkândan ç›k-

mad›¤›n›, cinayet s›ras›nda

içeride oldu¤unu yazd›. 6

Nisan’daki cinayet sonras›,

ajan oldu¤u ortaya ç›kan ki-
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Avrupa’da Finans
Diktatörlü¤üne Do¤ru

Ve Irkç›l›k Yükseliflte
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Suriye’deki Beflar Esad
rejiminin, ülkede yükse-

len muhalefeti kanla bast›r-
ma politikas›, Orta Do¤u’da
yeni bir çat›flma alan›n›n
do¤mas›na neden oldu. Ba-
as yönetimi, Türkiye’nin,
2011 y›l› içinde, tam 4 kez
yapt›¤› ciddi uyar›lar› dikkate
almad› ve ülke giderek bü-
yük bir kaosun içine yuvarla-
n›rken,  dünyada, Beflar
Esad’›n sonunun da Libya
-eski- lideri Muammer Kad-
dafi’ye benzeyip benzeme-
yece¤i tart›flmas› ortaya ç›k-
t›. Suriyeli rejim yanl›lar›n›n,
fiam ve Halep’teki Türk dip-
lomatik temsilciliklerine
sald›rmas›ndan sonra, aç›k-
lama yapan Baflbakan Re-
cep Tayyip Erdo¤an’›n, bir
dönem yak›n dostluk iliflkisi
gelifltirdi¤i Esad için, “sonun
bafllang›c›nda” demesi de
dikkat çekti.
Suriye’de muhalefetin sesini
yükseltmesi, Orta Do¤u’yu
etkisi alt›na alan Arap dünya-
s›ndaki demokratikleflme
arzusu, yani Arap Bahar›
çerçevesinde yafland›. Tu-
nus’ta patlak veren gösteri-
ler, ülkenin diktatörünü Suu-
di Arabistan’a kaçmaya zor-
lar ve M›s›r’daki Tahrir Mey-
dan› direnifli, Hüsnü Müba-
rek gibi bir ismi devirirken,
Suriyeliler de daha özgür bir
ülke için soka¤a indiler.
Fakat dünya, tam o noktada,
Suriye’de rejimin e¤itimli bir

polis teflkilat›na sahip olma-
d›¤›n›, sivillerin silahs›z ola-
rak yapt›klar› gösterilere
karfl›, derhal Suriye Ordusu-
nun devreye girdi¤ini gördü.
Ordu, kendine has metotlar
ile bar›flç› gösterilere müda-
hale edince de sokaklar kan
gölüne döndü. Hama gibi
kentlerin tank atefli alt›nda

kald›¤›, askerlerin tutukla-
d›klar› göstericileri sokak-
larda infaz ettikleri Suri-
ye’de, son 4 ay içinde, tam
3600 sivil yaflam›n› kaybetti!
Geliflme, Türkiye baflta,
dünyan›n önde gelen devlet-
lerinin ve Arap Birli¤i’nin
sert tepkisi ile karfl›laflt›.
Arap Birli¤i, insan haklar›

ihlalleri karfl›s›ndaki karar-
l›l›¤›n›, Suriye’nin, birlik için-
deki üyeli¤ini ask›ya almaya
kadar vard›rd›.

Neden Direniyor? 
Mübarek Sendromu…
Orta Do¤u’daki ba¤›ms›z kay-
naklar, Kaddafi’nin kanl› so-
nuyla Suriye’deki Beflar Esad
direniflini, M›s›r sendromuna
ba¤l›yorlar. M›s›r lideri Müba-
rek, bilindi¤i gibi, halktan ge-
len talepler do¤rultusunda
görevinden ayr›lm›fl, fakat ge-
çici olarak yönetime el koyan
askeri yönetim, Mübarek’i tu-
tuklayarak mahkeme önüne
ç›kartm›flt›. Bu geliflmenin,
Arap diktatörleri, görevden
ayr›lma konusunda endifleye
sürükledi¤i; “kendi iste¤imle
ayr›lsam bile mahkeme
önünde hesap verece¤im,
mallar›ma el konulacak ve ai-
le bireylerimi de kurtarama-
yaca¤›m” düflüncesinin Kad-
dafi ve Esad’da kanl› direnifle
yol açt›¤› belirtiliyor.
Suriye’deki geliflmeler, ül-
kedeki muhalefetin giderek
silahl› direnifl belirtilerine
de yol açm›fl durumda…

Rusya’dan Sert Suçlama
Bütün bu geliflmelere karfl›n,
Suriye, Rusya gibi bir devletin
deste¤ini sa¤lam›fl görünü-
yor. Rusya D›fliflleri Bakan›
Lavrov, Arap Birli¤i’nin Suri-
ye hakk›nda ald›¤› karar›
“adaletsiz” olarak niteledi¤i
son aç›klamas›nda, “NATO
ülkelerinin, art›k bütün ülke-
lerde askeri güç kullanarak
ulusal iradeleri etkileme po-
litikas›ndan vazgeçmeleri
gerekiyor. Suriye güçlerini,
sivillerin aras›na kar›flm›fl
baz› teröristlerin k›flk›rtt›¤›,
güvenlik güçlerinin müdaha-
lesine yol açt›klar› ve ölüm-
lerden as›l bu teröristlerin
sorumlu oldu¤unu biliyoruz.
Bu arada, Türkiye ve Irak
üzerinden muhalif unsurla-
r›n silahland›r›lmas›n›n dur-
durulmas› gerekti¤ini de
söylüyoruz…” dedi.
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flinin evinde yap›lan ara-

mada, silah ve seri cinayet-

lerle ilgili bir kitap da bu-

lunmufltu. Tüm bunlara

ra¤men, 24 saatte serbest

kalmas› ve bir daha sorgu-

lanmamas› ise “Bu ajan›

kim korudu?” sorusunu

ak›llara getirdi. Bir baflka

ilginç detay da Hessenli

ajan›n sorgulanmas›n›n ar-

d›ndan, seri cinayetlerin de

b›çak gibi kesilmesiydi.

Hessen Eyaleti Anayasay›

Koruma Dairesi ise sessiz

kalmay› tercih etti.

Terör Grubu Kurdu
Bild ayr›ca, Thüringen Eya-

leti Anayasay› Koruma Da-

iresi eski baflkan› Helmut

Roewer’in de, 1995’te, afl›r›

sa¤c› Almanya’n›n Milliyet-

çi Demokratik Partisi

(NPD)’nin eski Thüringen

Eyalet Teflkilat› Baflkan›

Thomas Dienel’i muhbir

olarak çal›flt›rmaya baflla-

d›klar›n› ve Dienel’in

1997’ye kadar bu görevi için

yaklafl›k 20.000 avro ald›¤›-

n› anlatt›¤›n› yazd›. NPD’nin

eski baflkan yard›mc›s› Tino

Brandt’›n da 1994’te muh-

bir olarak çal›flmaya baflla-

d›¤› ve 2001’e kadar yakla-

fl›k 200.000 mark (yaklafl›k

100.000 avro) ald›¤› kayde-

dildi. ‹ddiaya göre; bu pa-

rayla da “Thüringer Hei-

matschutz” adl›, afl›r› sa¤c›

terör grubunu kurdu. Bu

gruba, dönerci cinayetleri-

nin zanl›lar› Uwe Böhn-

hardt ile Uwe Mundlos ve

polise teslim olan Beate

Zschaepe üye oldu.

Ve seri cinayetler böyle

bafllad›…

Suriye’de Kanl› Sona Do¤ru
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A rap Bahar›’na destek

veren ABD, 2 ayd›r, bir

parkta, ABD’deki mali siste-

mi protesto eden gençlere

polisle müdahalede bulun-

du. ABD’nin bahar› olarak

dillendirilen, “Wall Street’i

‹flgal Et” eylemcilerine fla-

fak vakti operasyon düzen-

leyen polis, 70 kifliyi gözalt›-

na ald›.

New York Emniyet Müdür-

lü¤ü sözcülerinden Paul

Brown, park›n boflalt›ld›¤›n›

ve parktan ç›kmay› redde-

den 70 protestocunun gö-

zalt›na al›nd›¤›n› söyledi.

17 Eylül’den beri kald›klar›

Zucutti Park›’nda gözalt›na

al›nan protestocular aras›n-

da, park›n ortas›na oturup

birbirlerine kenetlenen bir

grubun da oldu¤u belirtildi.

Sözcü Brown, bir kiflinin ne-

fes darl›¤›ndan hastaneye

götürüldü¤ünü de aç›klad›.

Polis sözcüsü Brown, park

temizlendikten sonra pro-

testocular›n parka geri dö-

nebilece¤ini; ama eflya ve

çad›r getiremeyeceklerini,

buna izin verilmeyece¤ini

söyledi.

Eflyalar 
Çöp Arabalar›na 
At›ld›
Polisin zor kullanarak bo-

flaltt›¤› park, çok say›da te-

mizlik görevlisi taraf›ndan

temizlendi. Protestocular,

eflyalar›n›n polis ve temiz-

lik görevlileri taraf›ndan

çöpe at›ld›¤›n› söylerken,

polis, eflyalar›n daha sonra

sahiplerine verilmek üzere

bir yerde muhafaza edile-

ce¤ini aç›klad›. Buna ra¤-

men, çad›r ve eflyalardan

baz›lar›n›n çöp kamyonla-

r›na konulmas› dikkati

çekti.

Baz› protestocular, Foley

Meydan›’na giderek, polisi

protesto edip parka geri dö-

nerken, bas›n mensuplar› da

park›n güneyinde tutuldu.

Polis, park›n sahibi 

Brookfield flirketinin, gece,

protestoculardan temizlik

için park› boflaltmalar›n› ta-

lep eden broflürler da¤›tt›k-

lar›n› aç›klam›flt›. Broflür-

de, “Zucutti Park›’n›n 2 aya

yak›n bir zamand›r protes-

tocular taraf›ndan mekân

edinilmesi sonucunda, par-

k›n koflullar›n›n protestocu-

lar ve semtte yaflayanlar

için büyük sa¤l›k tehdidi

oluflturdu¤u” belirtilmiflti.

Polis Cinayeti 
Gerekçe Gösterdi
ABD polisi, Oakland kentin-

de, kapitalizm karfl›tlar›n›n

1 aydan uzun bir süredir ya-

flad›¤› kampa, flafak bask›n›

düzenlemiflti. Kamptaki ey-

lemcilerin baz›lar› gözalt›na

al›n›rken, kampta bulunan

100’ün üzerinde çad›r top-

lanm›flt›.

Polis, gerçekleflen müda-

haleye gerekçe olarak,

kamp yak›nlar›nda ifllenen

bir cinayeti gösterdi. Polis,

katil zanl›s›n›n bir süredir

kampta yaflad›¤›n› da aç›k-

lad›.

Geri Döndüler
ABD’de 2ayd›r eylem yap-

t›klar› Zuccutti Park’tan

polis zoruyla ç›kart›lan ka-

pitalizm karfl›t› “Wall

Street’i ‹flgal Et” eylemci-

leri, parka geri döndü. An-

cak polis, parka çad›r ve

uyku tulumu sokulmas›na

izin vermedi.

Temizlik görevlileri tara-

f›ndan temizlenen parka

16 saat sonra geri 

dönen protestocular, bu-

rada protestolar›na devam

ederken, “'Bu Park Bizim

Park›m›z” ve “Tüm Gün,

Tüm Hafta Wall Street’i ‹fl-

gal Et” fleklinde sloganlar

att›lar.

Park›n gece boflalt›lmas› s›-

ras›nda yaflanan gerginlik,

ertesi gün parka hakim de-

¤ildi.

“Davam›zdan 
Dönmeyece¤iz”
Eylemciler daha sonra,

parkta her zaman düzenle-

dikleri genel kurul toplan-

t›s›n› yapt›lar. Toplant›da

protestocular›n baz›lar›, bu

yaflanan olay›n bir hareket

olarak daha da güçlenme-

lerine yol açaca¤›n›, bura-

da önemli olan›n, Zuccutti

Park›’nda fiziksel olarak

var olmalar›ndan öte, pro-

testolar›n›n organize bir

flekilde devam etmesi, ha-

reketin çeflitlenmesi ve

güçlenmesi oldu¤unu be-

lirttiler.

Protestocular›n baz›lar›,

mahkeme karar›na itiraz

edilmesi gerekti¤ini dile

getirirken, kimi eylemciler

de Wall Street’i ‹flgal Et

grubunun, art›k daha çok

‹nternet üzerinden insanla-

r› harekete geçirmesi ge-

rekti¤ini ifade ettiler.

Protestocular, mahkeme

karar›n›n Wall Street’i ‹flgal

Et eylemini kamunun akl›n-

dan ç›karamayaca¤›n› belir-

tirken, giriflimin ‹nternet si-

tesinde yap›lan aç›klamada,

hareketin daha da güçlen-

di¤i savunuldu.

Eylemciler, sitelerinde

yapt›klar› aç›klamada “Po-

lis gücünü gösterdi, biz de

flimdi kendi gücümüzü

gösteriyoruz. Burada ol-

mam›z›n nedeni daha iyi

bir dünyan›n yarat›labile-

ce¤ine olan inanc›m›z. Biz,

ifade özgürlü¤ü, bas›n öz-

gürlü¤ü, örgütlenme hak-

k›na zarar vermek isteyen

milyarder Belediye Baflka-

n› Michael Bloomberg ve

di¤er tüm siyasetçilere

karfl› direnece¤iz. Önümü-

ze konan tüm engelleri

aflaca¤›z, kesinlikle dava-

m›zdan vazgeçmeyece¤iz”

dediler.
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