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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yay›n Yönetmeni

IDEX ve 4. Deniz Sistemleri Semineri özel say›lar›m›z› saymazsak, 
2011’in 12. ve son say›s›yla sizlerle birlikteyiz. Bu say›m›z›n, ilginizi çekece¤ine
inand›¤›m›z konu bafll›klar›ndan biri de ‹srailli bir emekli subay olan Uzi Eilam’›n,

‹srail’in geliflmifl askeri teknolojilere nas›l sahip oldu¤unu, kendi otobiyografisi üzerinden
anlatt›¤›, “How Israel Became a Military Technology Powerhouse: Eilam’s Arc” adl›
kitab›n›n incelemesi.

Her ne kadar gizlilik nedeniyle baz› noktalar yüzeysel geçilmifl olsa da Eilam’›n kitapta 
yer verdi¤i baz› olaylar, ‹srail ve Türkiye’nin savunma sanayilerinin geliflimi aç›s›ndan 
benzer süreçlerden geçti¤ini ortaya koyuyor.

Eilam’›n anlatt›klar›ndan, her iki ülke savunma sanayilerinin çal›flmalara, yaklafl›k ayn›
zamanda bafllad›¤› sonucunu ç›kartabiliriz.

Yazar›n anlatt›¤›na göre, ‹srail için dönüm noktas›, 1973 y›l›nda cereyan eden Yom Kippur
Savafl›’n›n hemen sonras›na denk geliyor. Savafl›n ard›ndan, ABD’den istedi¤i savunma 
sistemlerinin ço¤unu alamamas›, ‹srail’i, kendi çözümlerini ve dolay›s›yla savunma 
sanayisini gelifltirmeye yöneltiyor.

Ayn› süreçte, Türkiye cephesinde ise, yaflanan, 1974 K›br›s Bar›fl Harekât› ile ba¤lant›l›
silah ambargosunun, Türk Savunma Sanayisi aç›s›ndan bir dönüm, hatta bafllang›ç noktas›
oldu¤unu biliyoruz.

Eilam’›n dikkat çekti¤i bir di¤er konu da ilerleyen süreçte, ABD taraf›ndan ‹srail’e 
yap›lan askeri yard›mlar ve bu yard›mlar nedeniyle ‹srail’de iç pazar›n daralmas›
karfl›s›nda, ‹srail Savunma Sanayisi’nin, geliflimini sürdürebilmek için ihracata yönelmesi
ve savunma üretiminin yüzde 80’ini ihraç eder hale gelmesi.

Bu noktada ‹srail ile Türkiye’nin yollar›n›n ayr›lmaya bafllad›¤›n› ve Türkiye’nin çeflitli
nedenlerle geç kald›¤›n› görüyoruz. Her ne Türk Silahl› Kuvvetleri gibi büyük bir 
kullan›c›ya ve büyük bir iç pazara sahip olsa da Türk Savunma Sanayisi, ancak, 
uluslararas› savunma pazar›n›n çok darald›¤› ve rekabetin çok üst düzeye ç›kt›¤› yak›n
geçmiflte ihracata soyunabiliyor…

Kitapta Eilam ile ilgili en çok dikkatimizi çeken hususlardan biri de Eilam’›n, önceleri 
‹srail içinde yap›lacak gelifltirme faaliyetlerine karfl› ç›kan ve yurt d›fl›ndan sat›n almay›
savunan biri olmas›… Daha sonra bu yaklafl›m› de¤iflen Eilam, ilerleyen y›llarda, 
‹srail’in özgün sistemlerini gelifltirmesinde önemli rollerden birini üstleniyor.

Eilam’›n, bafllarda haz›r al›m› savunmas›n›n ana gerekçesinin ise -t›pk› uzun y›lard›r
Türkiye’de de oldu¤u gibi (!)- ihtiyaçlar›n aciliyeti oldu¤unu görüyoruz.

‹flte ‹srail ile Türkiye’nin yollar›, bu noktada kesin olarak ayr›l›yor. Seneler sonra, 
hem de en yetkili a¤›zlar taraf›ndan, her f›rsatta, yerlili¤e ve kendi teknolojilerimizi
gelifltirmemiz gerekti¤ine vurgu yap›ld›¤› bugün bile, Türkiye’de, acil ihtiyac›n tart›flma
konusu ve tedarik gerekçesi olabildi¤ini görmek üzücü...

Bafll›ktaki sorumuzun cevab›n› da böylelikle vermifl oluyoruz: “Yaklafl›mlar gerçekten
de¤iflmedi¤i ve samimi olmad›¤›m›z sürece, daha çok yolumuz var.”

2012 için, savunma sanayimizden ihracat haberlerini sizlerle daha çok paylaflt›¤›m›z 
bir y›l olmas› dile¤iyle ve Ocak ay›nda tekrar birlikte olmak üzere diyerek veda edelim...

Yeni y›l›n›z kutlu olsun!

Türkiye, Geliflmifl Askeri Teknolojilere
Sahip Olman›n Neresinde?
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Aç›klama, temelde,
2008 y›l› baflkanl›k
seçim kampanyas›n›,

eski baflkan George 
W. Bush’un “militarist”
politikalar›na karfl› ç›kma
esas›na dayand›rm›fl
Baflkan Barack Obama’n›n,
halka yaklafl›k 4 y›l önce
verdi¤i bir sözün yerine
getirilmesi anlam›na 
geliyor.
Obama, kendisinden 
önceki Cumhuriyetçi 
yönetimin Irak ve
Afganistan’da bafllatt›¤›
savafllar› bir “suç” olarak
niteleyerek bugünkü
koltu¤una kavuflmufltu.
Yap›lan kamuoyu
araflt›rmalar›, Amerikan
halk›n›n dörtte üçünün
bugün de Irak’tan geri 
çekilmeyi destekledi¤ini
gösteriyor…
George W. Bush
liderli¤indeki neo-conlar›n
(ba¤lant›s›nda ‹srail
lobisinin) Irak’ta
bafllatt›klar› savafl, 
yaklafl›k 5000 Amerikan
askerinin yaflam›na mal
oldu. Binlerce asker

ülkelerine yaral› döndü,
onbinlercesi ise bugün 
a¤›r psikolojik rahats›zl›k
yafl›yor.
Felluce katliam›, 
Ebu Garip iflkenceleri ile
efsaneleflen bu askeri 
maceran›n sonunda,
yaklafl›k 1 milyon Irakl›
masum sivil yaflam›n› 
kaybetti.
Saddam Hüseyin as›ld›,
dönemin Baas yetkilileri
hesap verdiler; ama bugün
elimizde, “fiilen” üçe 
bölünmüfl bir Irak var:
Kuzeyde Kürt otonom 
yönetimi, merkezde Sünni
kesim ve güneyde fiiiler…

Ülkenin petrol zengini
güneyi, bugün ‹ran’a 
daha yak›n bir siyaset
çizgisinin içinde…
Di¤er petrol zengini
Kürdistan otonom yönetim
bölgesinin ise gelece¤i 
belli de¤il…
Büyük kay›plar veren
Sünniler ise her geçen 
gün dini radikalizmin içine
do¤ru çekiliyor, Suudi
Arabistan gibi ülkelerin
uydusu konumuna 
geliyorlar…
Bilanço hazindir ve 
ABD aç›s›ndan “yenilgi”
olarak tan›mlanabilecek 
bir yap› sergilemektedir.

Afganistan’daki 
Hazin Gerçek
ABD, art›k Irak’tan
arkas›nda asker 
b›rakamadan gidiyor…
Çünkü Amerikan ordusu,
özellikle de anti-terör özel
harekât timlerinin e¤itimi
için b›rakmay› planlad›¤›,
yaklafl›k 5000 askeri için
Ba¤dat yönetiminden 
talep etti¤i “hukuksal
dokunulmazl›¤›” elde
edemedi. Amerikan 
askerlerinin son 9 y›lda
yapt›klar›ndan sonra 
Irak halk›, topraklar›nda
kalacak askerlere, 
Irak mahkemelerinde

Irak’ta Yaflan›lan 
Son ve Asya
Beyaz Saray, ABD’nin yeni baflkanl›k seçimi telafl›na
girdi¤i bir dönemde -nihayet- Irak’taki Amerikan
askerlerinin “nihai” olarak çekilece¤ini ve bu ülkedeki
savafl›n -9 y›ll›k y›k›mdan sonra- sona erdi¤ini aç›klad›.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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yarg›lanmama yetkisini
tan›mad›.
George W. Bush’un
demokrasi ve modernite
getirmek için savafl
bafllatt›¤› bir baflka 
ülke, Afganistan’da da
durum farkl› de¤il.
Burada sürdürülen ve 
çok büyük maddi kay›plara
neden olan savafl›n 
sonunda, Afganistan’›n,
Pefltunlar›n yaflad›¤› çok
genifl k›rsal kesiminde
ortadan kald›r›lmaya
çal›fl›lan Taliban’›n 
hakim olmas›…
Hamid Karzai yönetiminin,
ülkede kal›c› istikrar›n
sa¤lanmas› için “afliretler
meclisi” Loya Jirga’n›n
ald›¤› kararlar 
do¤rultusunda Taliban 
ile yeniden bar›fl 
görüflmelerine oturmas›…
Bütün bu geliflmeler, 
Bat›l› askerlerin
Afganistan’da ne ifli oldu¤u
sorusunu da yükseltiyor.
Amerikan yönetimi,
Afganistan’daki askeri
varl›¤›n› -Irak’›n aksine-
kal›c› k›lmakta, bu ülkede
sa¤lanacak askeri üs
imtiyazlar› ile Amerikan
askerini Asya’n›n ortas›nda,
Basra Körfezi’ne hakim 
bir noktada tutmakta
kararl›l›k gösteriyor.
Asl›nda, Kuveyt, Katar,
Bahreyn, Suudi Arabistan,
Umman ve Birleflik Arap
Emirlikleri’ndeki Amerikan
askeri varl›¤›n›n Cibuti’deki
yeni yap›lanan üsler ile

desteklenmesi, süper
gücün bu bölgeden 
çekilmeye niyeti olmad›¤›n›
göstermesi aç›s›ndan 
çok önemli.
Bu nedenle, Irak’ta asker
b›rakmasa da olurdu, 
ama belli ki Afganistan’›n
Amerikan stratejisinde 
yeri çok baflka…

Asya ve Afrika’da
Bilek Gürefli
Geliflmeler, Amerikan
yönetiminin, dünyan›n 
iki numaral› ekonomisi
haline gelen ve Bat›
ekonomilerinin yaflamakta
oldu¤u derin ekonomik 
kriz sürecinde hayli ataklar
gelifltiren Çin’e karfl›, 
içinde askeri müdahale
(veya askeri çevreleme)
dahil pek çok önemli 
teoriyi bar›nd›ran bir
stratejiyi gelifltirdi¤ini 
gösteriyor. Libya’da
yaflan›lanlar ve 
Muammer Kaddafi’nin

hazin sonu, Amerikan 
liderli¤indeki Bat›’n›n,
Afrika’n›n hiçbir
noktas›nda, Çin’in kal›c›
yat›r›mlar›na izin 
vermeyece¤ini göstermesi
aç›s›ndan önemlidir.
Art›k, Libya petrolleri
Bat›’n›n kontrolündedir 
ve Muammer Kaddafi 
döneminde Çin ile yap›lm›fl
bütün anlaflmalar rafa
kalkm›fl durumdad›r.
Amerikan ekonomisinin
darald›¤› ve yaflamakta
oldu¤u krizi aflamad›¤› 
bir dönemde, Çin’in, 
Afrika ve Latin Amerika
ülkelerinin bir numaral›
ekonomik orta¤› haline
gelmifl olmas›, kuflkusuz,
Washington aç›s›ndan 
hayli rahats›zl›k verici 
bir geliflmedir.
Baflkan Obama’n›n 
son olarak Asya-Pasifik
ülkeleri zirvesinde
söyledikleri bu aç›dan
anlaml›d›r: “ABD bir 

pasifik ülkesidir ve 
buradaki görevlerini 
yerine getirmekte
kararl›d›r. Amerikan 
savunma bütçesinde
yaflanabilecek baz› 
k›s›tlamalar›n Asya-Pasifik
bölgesini kapsamayaca¤›na
emin olunuz. Burada 
her zaman görev bafl›nda
olaca¤›z…”
Obama’n›n bu sözleri,
Amerikan yönetiminin
Japonya, Singapur, 
Tayvan ve Kore Cumhuriyeti
ile askeri ifl birli¤ini
t›rmand›rd›¤›; Vietnam,
Filipinler ve Brunei’nin de
Güney Çin Denizi’ndeki 
s›n›r tart›flmalar›nda
arkas›nda durdu¤u bir
döneme rastlamas› 
önemlidir.
Amerikan yönetimi,
Avustralya’ya askeri 
y›¤›nak anlaflmas›n› 
imzalad›ktan hemen 
sonra, Çin’in çevresindeki
bütün denizlerin en 
yüksek düzeyde 
Amerikan donanmas› ile
çevrelenmifl olmas›, 
asla bir tesadüf olarak
kabul edilemez.
Obama yönetiminin,
Avustralya ile bafllayan
“Trans-Pasifik ‹fl Birli¤i”
stratejisinin, yak›nda,
Japonya ve Kanada’n›n da
kat›l›m›yla büyümesi 
ve dünyan›n “askeri 
gerginlik noktas›n›n” 
Çin’in çevresinde 
odaklanmas› kaç›n›lmaz
görülmektedir.
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Pakistan ve ‹ran’la
T›rmanan Gerginlik
Afganistan’da yaflan›lan
savafl›n ABD aç›s›ndan 
ikinci kötü yönü, Pakistan
ile iliflkilerin kolay tamir
olmaz bir flekilde 
bozulmas› oldu kuflkusuz…
So¤uk Savafl y›llar›n›n 
en riskli döneminde, 
1979 y›l›nda Afganistan’da
bafllayan Sovyetler Birli¤i
iflgali, Amerikan-Pakistan
iliflkisinin çok özel boyut
kazanmas›na yol açm›flt›.
‹ki ülke, Afganistan 
topraklar›nda örgütledikleri
Mücahit direnifli ile büyük
bir askeri güce sahip
Sovyetler Birli¤i’ni 
yenmeyi baflard›lar.
Bugün gelinen nokta ise,
iliflkilerin koptu¤u,
Pakistan’›n art›k, 
topraklar›n› Amerikan 
lojistik-destek birliklerine
kapatt›¤›, tam anlam›yla 
bir kriz dönemidir.
El-Kaide lideri Usame 
bin Ladin’in, Pakistan
topraklar›nda, Pakistanl›
yetkililere haber 
verilmeden yap›lan 
özel bir operasyonla
öldürülmesinden sonra
bafllayan so¤ukluk,
Amerikan helikopterlerinin,
“hata sonucu” 26 Pakistan
askerini öldürmesiyle
geriye dönülmez bir 
noktaya varm›fl durumda.
Afganistan’da istedi¤i 
hedeflere ulaflamayan
ABD’nin, Pakistan’› da 
kaybetmesi halinde,
Asya’daki bütün dengelerin
de¤iflece¤i aç›k bir 
gerçektir.
‹flte bu noktada, belirli
çevreler taraf›ndan
“›s›t›lan” ‹ran’la çat›flma
senaryolar›, Washington’un
yaflad›¤› sanc›y› gösteriyor…
Üstelik ‹ran, kendisinden
hiç beklenmeyen bir
ad›mla, hava sahas›nda
bilgi toplayan bir insans›z
Amerikan casus uça¤›n› 
ele geçirerek büyük 
zafer kazanm›fl durumda.
‹ran’›n, Amerikan casus

uçaklar› hakk›nda elde
edece¤i teknolojik bilgi,
belki de Washington’un
‹srail ile eflgüdüm içinde
gelifltirdi¤i “‹ran’› vurma”
plan› aç›s›ndan büyük 
bir darbe niteli¤i tafl›yor.
ABD eski Baflkan
Yard›mc›s› Dick Cheney’in
geliflme üzerine yapt›¤›
aç›klamada, “Yönetim,
yumuflak davranarak yanl›fl
yapmaktad›r. Baflkan’›n,
casus uça¤›n ‹ran’›n eline
geçti¤ini ö¤rendi¤i an hava
kuvvetlerine emir verip
uça¤›n bulundu¤u yerin
bombalanmas›n› ve bu yolla
tahrip olmas›n› sa¤lamas›
gerekiyordu” demesi,
dikkat çekici…
Bu aç›klama bile, Amerikan

askeri stratejisinin ‹ran
hedefinde ciddi sars›nt›
geçirdi¤ini gösteriyor.
Amerikan ekonomisinin,
bütün bu geliflmelerin 
gölgesinde bir türlü 
krizi atlatamamas›, 
buna karfl›l›k, gerek 
Çin gerek ‹ran ve hatta 
Rusya çevresinde yeni
Amerikan askeri 
yap›lanmalar›n›n belirmesi,
siyasi gözlemciler
aç›s›ndan yeni savafl alarm›
anlam›na gelmektedir.
“Sistem”, acaba, 
1930’lardan 1940’lara
uzanan zaman diliminde
oldu¤u gibi, yaflamakta
oldu¤u krizi bir kez daha
büyük bir savaflla çözmeye
mi haz›rlanmaktad›r?

Bu arada, bir türlü istikrara
kavuflamayan Suriye 
sorununun h›zla yükseldi¤i
bir dönemden geçmekte
oldu¤umuzu asla 
unutmamam›z gerekiyor…

2012 Zor Bir Y›l
Dünya ekonomisinden 
yeni ve daha derin kriz
haberlerinin yo¤unlaflt›¤›
bir dönemde, Amerikan
ordusunun Irak’tan asker
çekerken, dünyan›n dört 
bir yan›nda yeni çat›flma
bölgelerine dönük
haz›rl›klar yapmas›, pek
hayra alamet de¤ildir.
Türkiye, zaten geliflmelerin
Suriye, ‹ran, Irak, Lübnan
ve Filistin cephelerini
do¤rudan yaflayan bir
devlettir. Bir de bu krizlerin
üzerine, Çin ve Rusya
çevresinde do¤abilecek
yeni askeri gerginliklerin
eklenmesi, Türkiye’de
insanlar›n yaflamlar›n›
büyük ölçüde zora sokacak
geliflmeler olacak… Daha
bir y›l önce “komflular ile
s›f›r sorun” stratejisinin
peflindeki Türkiye, bugün,
“komflulardan yükselen
tehdit seslerini” dinliyor…
Belli olan tek gerçek,
2012’nin bu gezegendeki
herkes aç›s›ndan çok zorlu
bir y›l oldu¤udur.
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Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül, 

20–24 Kas›m tarihleri
aras›nda, y›lda 2 devlet
baflkan›n› a¤›rlayan 
Kraliçe II. Elizabeth'in, 
ABD Baflkan› Obama’n›n
ard›ndan bu y›lki ikinci
konu¤u olarak ‹ngiltere’ye
resmi bir ziyaret
gerçeklefltirdi. Yo¤un 
bir program kapsam›nda
çeflitli temaslar›n yap›ld›¤›
ziyaretin, askeri konular 
ve iki ülkenin savunma
sanayileri ile ilgili gündem
maddeleri de vard›.

Türk-‹ngiliz ‹fl Birli¤i
Anlaflmas› ‹mzaland›
Ziyaret s›ras›nda, Türkiye
ile ‹ngiltere aras›nda bir
askeri ifl birli¤i anlaflmas›
imzaland›. ‹ngiliz Savunma
Bakan› Rt Hon Phillip
Hammond ve
Cumhurbaflkan› Gül’ün
heyetinde bulunan
Genelkurmay ‹kinci
Baflkan› Orgeneral Hulusi

Akar taraf›ndan imzalanan
anlaflma, iki ülkenin silahl›
kuvvetleri aras›ndaki 
ifl birli¤ini artt›rmay› 
hedefliyor. 23 Kas›m’da
imzalanan bu anlaflma,
Temmuz 2010’da
Baflbakanlar düzeyinde

imzalanan Türk-‹ngiliz
Stratejik Ortakl›k
Belgesi’nin tamamlay›c›s›
olarak görülüyor. 
Stratejik Ortakl›k
Belgesi’nde; askeri 
alanda düzenli ikili
temaslar yürütülmesi 

ve her iki ülke savunma
sanayilerinde ifl birli¤i de
dâhil olmak üzere, 
savunma ifl birli¤ine 
dair di¤er alanlar› da 
kapsayacak düzenli
görüflmeler yap›lmas›
öngörülmüfltü.

SAVUNMA
HABER
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Cumhurbaflkan› Gül’ün ‹ngiltere
Ziyaretinde Savunma da Konufluldu

Genelkurmay ‹kinci Baflkan› Orgeneral Hulusi Akar ve ‹ngiliz Savunma Bakan› Rt Hon Phillip Hammond

©
C

ro
w

n
/

M
O

D
 2

0
1
1

©
C

ro
w

n
/

M
O

D
 2

0
1
1

Cumhurbaflkan› Gül, Gemi Komutan› Albay Warrender’dan 
Tip 45 s›n›f› HMS Dauntless muhribi hakk›nda bilgi al›yor.



Portsmouth’daki 
Türk fiehitli¤i
Cumhurbaflkan› Gül, 
24 Kas›m’da Portsmouth
flehrindeki Türk Deniz
fiehitli¤i’ni de ziyaret etti.
Clayhall Kraliyet Mezarl›¤›
bünyesinde olan flehitlikte,
1850 y›l›nda e¤itim 
maksad›yla Portsmouth
Deniz Üssü’ne giden
Osmanl› Donanmas›’na ait
M‹RAT-I ZAFER ve 
SERA⁄-BAHR‹ isimli
f›rkateynlerin, meydana
gelen kazalar ve baflta 
kolera olmak üzere, 
salg›n hastal›klar sonucu
yaflamlar›n› kaybetmifl 
olan 26 personeli 
yat›yor.

HMS Dauntless
Ziyareti
Portsmouth’daki 
temaslar› kapsam›nda
Cumhurbaflkan› Gül, 
‹ngiliz Donanmas›’na ait 

Tip 45 s›n›f› HMS Dauntless
muhribini de gezdi. 
Gemi komutan› Albay 
Will Warrender’›n
refakatinde 30 dakika
süren gezi s›ras›nda Gül;
geminin savafl harekât
merkezinde, köprü
üstünde, 4,5 inçlik topunda
ve helikopter hangar›nda
incelemelerde bulundu.
Gezi s›ras›nda Gül’e, 
geminin teknolojik
yetenekleri ve ana silah
sistemi olan Sea Viper 
hava savunma sistemi 
ile ilgili bilgi verildi. Türk-‹ngiliz 

Savunma ‹fl Birli¤i
Geniflliyor
Türk-‹ngiliz savunma 
ifl birli¤i kapsam›nda,
Cumhurbaflkan› Gül’ün
ziyareti ile efl zamanl›,
fakat bu ziyaretten
ba¤›ms›z geliflmeler de
yafland›. 23 Kas›m’da
Birleflik Krall›k Ticaret 
ve Yat›r›m Dairesi’nin
Savunma ve Güvenlik

Örgütü (UKTI DSO),
Londra’da, savunma 
sanayisi ifl birli¤i
toplant›s› düzenledi.

Milli Savunma Bakanl›¤›
Müsteflar Yard›mc›s›
Tümgeneral Nihat
Kökmen, ‹ngiltere’den
Tümgeneral Nigel Maddox
ve UKTI DSO’dan Geoff
Gladding’in baflkanl›k 
ettikleri toplant›ya, 
14 Türk, 8 ‹ngiliz firmas›
kat›ld›.
Toplant› s›ras›nda,
Tümgeneral Kökmen 
ile ‹ngiliz Savunma
Bakanl›¤›ndan 
Uluslararas› Güvenlik
Stratejisi Bakan› Gerald
Howarth taraf›ndan bir
mutabakat muht›ras› 
imzaland›. 
Ay›ca, ASELSAN ile 
Thales UK aras›nda hafif
çok rollü füze (Lightweight
Multirole Missile / LMM)
sisteminin füze lançerleri
hakk›nda; ROKETSAN,
TÜB‹TAK SAGE ve MBDA
UK aras›nda da füze ve
roket sistemlerinin 
gelifltirilmesi hakk›nda 
ifl birli¤ine yönelik
anlaflmalar imzaland›.
Tümgeneral Kökmen
baflkanl›¤›ndaki heyet,

Cumhurbaflkan› Gül 
ile ayn› gün, bir 

di¤er Tip 45 s›n›f› 
muhrip olan 
HMS Daring’i de
ziyaret etti.
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Tip 45 s›n›f› 
bir di¤er muhrip olan

HMS Daring de 
Türk heyeti taraf›ndan

ziyaret edildi.

LMM hafif çok rollü füzesi
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Türk Elektronik

Sanayicileri Derne¤i

(TES‹D) taraf›ndan 

düzenlenen “TES‹D

2011Yenilikçilik Yarat›c›l›k

Ödülleri”nin finalistleri

aç›kland›. Türk elektronik

sektörü kurulufllar›n›n

yenilikçi ve yarat›c› 

projelerini desteklemek 

ve bu alandaki çal›flmalar›

teflvik etmek amac›yla 

verilen ödüller, bu y›l

onuncu kez da¤›t›lacak.

Büyük firma ve KOB‹

olmak üzere iki ana 

kategoride verilen ödüller

için bu y›l aç›klanan 

finalistler aras›nda, 

savunma sanayimizden 

iki firma yer ald›: 

Büyük firma kategorisinde 

ASELSAN ve KOB‹ 

kategorisinde AYYAZILIM.

El Yap›m› 
Patlay›c›lara SAPAN
ASELSAN, iki ayr› ürünü 

ile finale kalarak, genifl 

bir yelpazede yürüttü¤ü

sistem gelifltirme

çal›flmalar›n›n verimli

sonuçlar›n› sergilemifl

oldu. 

ASELSAN’›n finale 

kalan ilk ürünü, SAPAN

Programlanabilir 

Aktif / Reaktif Elektronik

Kar›flt›rma Sistemi, 

radyo frekans kontrollü 

el yap›m› patlay›c› 

(RFEYP) madde 

düzeneklerine aktif ve

reaktif kar›flt›rma 

uygulayarak,patlat›lmalar›n› 

engelliyor. Bu amaçla

SAPAN, patlay›c› madde

düzene¤ini harekete

geçirmek amac›yla telsiz

ve cep telefonu gibi 

cihazlar taraf›ndan 

gönderilen havadaki anl›k

tetikleme sinyallerinin

tespitine yönelik, çok 

h›zl› bir flekilde frekans

spektrumunu ç›kart›p, 

çok k›sa bir süre içerisinde

optimize edilmifl 

algoritmay› seçerek, 

tespit edilen tetikleme

sinyalini etkisiz hale

getirecek kar›flt›rma

sinyalini yayabiliyor. 

Mobil yap›da oluflturulan

sistem, böylece konvoy

içinde ve taktik sahada

kullan›labiliyor.

Sistem, yak›n mesafede

bulunan tehditler için,

seçimli yay›n yapan 

reaktif kar›flt›rma 

uygulamas›n›, uzak

mesafede bulunan

tehditler için ise sürekli

yay›n yapan aktif

kar›flt›rma uygulamas›n›

otomatik olarak seçerek

en uygun kar›flt›rma 

etkinli¤inin elde 

edilmesini sa¤l›yor.

Reaktif kar›flt›rma 

uygulamas›nda, sadece

konvoy seyri s›ras›nda

tespit edilen tetikleme

sinyallerine kar›flt›rma

yap›l›yor. Bu maksatla,

göndermeç biriminin 

k›sa süreli kapal› konuma

getirilmesini takiben, 

ara-bak›fl süresince çok

h›zl› bir almaç deste¤inde

spektrum ölçümü

yap›larak ortamda bulunan

hedef tetikleme sinyallerin

varl›¤› tespit ediliyor ve

sadece bu frekanslarda

kar›flt›rma yap›lmas›yla

mevcut güç en verimli

flekilde kullan›l›yor. Bu

çözüm sayesinde, aktif

kar›flt›rma sistemlerinin

koruma mesafeleriyle

k›yaslanamayacak kadar

yüksek etkinlik mesafeleri

elde edilebiliyor. Nitekim

bir aktif kar›flt›rma 

sistemi, reaktif kar›flt›rma

sistemi ile ayn› etkinlik

de¤erini, ancak yaklafl›k

1000 kat daha fazla ç›k›fl

gücü ile sa¤layabiliyor. 

Bu tekni¤in kullan›m› ile

yak›n gelecekte, çok 

daha küçük ve çok daha

etkin elektronik 

kar›flt›rma sistemlerinin

gelifltirilmesi planlan›yor.

Reaktif kar›flt›rma 

yetene¤i ile öne ç›kan

SAPAN’›n tasar›m›na 

temel oluflturan; 

genifl-bantl› tuner, çok

yüksek ifllem / örnekleme

h›z›na sahip almaç yap›s›

ve çok yüksek h›zda iflaret

üretebilen DDS tabanl›

FPGA kontrollü teknik

üreteci, ASELSAN

taraf›ndan milli 

olarak gelifltirildi.

Elektro-Optik
Sistemlerin 
‹sviçre Çak›s› GÖZCÜ
Modern askeri 

gereksinimlere göre 

tasarlanm›fl bir 

elektro-optik alg›lay›c›

olan GÖZCÜ Elde

Tafl›nabilir K›z›l Ötesi

Görüntüleme ve Koordinat

Belirleme Sistemi, 

ASELSAN’›n finale kalan

ikinci ürünü oldu.

GÖZCÜ’nün bafll›ca 

özellikleri aras›nda;

hedefin yüksek 

performansl› k›z›l ötesi

görüntüsünün elde

edilmesi, mesafesinin

ölçümü, istikamet aç›s›n›n

ve koordinatlar›n›n 

tespiti ve iflaretlenmesi

yetenekleri yer al›yor.

GÖZCÜ, tüm bu 

gereksinimlerini, elde

tafl›nabilir bir a¤›rl›k

(yaklafl›k 4 kg) ve

ergonomik tasar›mla 

yerine getirebiliyor. 

Ayn› zamanda, geliflmifl

gömülü yaz›l›m› sayesinde,

SAVUNMA
HABER
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TES‹D Yenilikçilik Yarat›c›l›k Ödülleri
Finalistlerinden ‹kisi Savunma Sanayisinden

SAPAN Programlanabilir Aktif / Reaktif Elektronik Kar›flt›rma Sistemi
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tüm hesaplama ifllemlerini

otomatik olarak, 

kullan›c› müdahalesine

ihtiyaç duymadan 

gerçeklefltirebiliyor.

‹stenildi¤inde üçayak

üzerinde de kullan›labilen

GÖZCÜ, içerisine 

bulunan bütünleflmifl 

lazer iflaretleyicisi

sayesinde, termal 

kameras› ile teflhis 

edilen hedefleri, gece

görüfl gözlüklerince

görülebilen, ama ç›plak

gözle görülemeyen lazer

ile iflaretleyebiliyor. 

Bu özellik sayesinde, 

gece görüfl donan›m›na

sahip personel hedef

tespiti yapabiliyor.

GÖZCÜ, alg›lay›c› olarak

termal kamera, lazer

mesafe ölçer, say›sal

manyetik pusula, yer 

konumlama (GPS) al›c›s› 

ve lazer hedef iflaretleyici

tafl›yor. Dahili standart

batarya ile yaklafl›k 

2 saat çal›flan GÖZCÜ’nün

görev süresi, yüksek 

kapasiteli batarya

kullan›ld›¤›nda, yaklafl›k 

8 saate ç›k›yor. 

KORSAN kaska monteli

görüntüleme sistemi

arac›l›¤›yla GÖZCÜ’den

elde edilen görüntülerin

kullan›c›n›n gözüne

aktar›lmas› gibi

GÖZCÜ’nün opsiyonel

olarak sunulan 

yetenekleri de bulunuyor.

AYYAZILIM, Araç
Sürücülerini Bilgi
Ça¤›na Tafl›yor
Savunma sanayisinin genç

ve dinamik firmalar›ndan

AYYAZILIM, Bütünleflik

Sürücü Konsolu ve Araç

Bilgisayar› ürünü ile KOB‹

kategorisinde finale kald›.

Taktik tekerlekli araçlara

yönelik olarak gelifltirilen

Bütünleflik Sürücü Konsolu

ve Araç Bilgisayar›, motor,

transmisyon gibi araç alt

sistemlerinden gelen bilgi

ve uyar›lar›, sürücü 

konsolunda yer alan ekran

ve göstergeler üzerinde

göstererek, sürücüyü araç

hakk›nda bilgilendiriyor.

Araçta bulunabilecek

seyrüsefer birimi, termal

veya TV kameralardan

gelen bilgi ve görüntüler

de yine sürücü konsolu

ekran›nda gösterilebiliyor.

Böylece sürücü için

durumsal fark›ndal›k 

(situational awareness)

sa¤lan›yor. Sürücü, konsol
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GÖZCÜ Elde Tafl›nabilir K›z›l Ötesi
Görüntüleme ve Koordinat Belirleme
Sistemi



üzerinde bulunan dü¤me,

anahtar gibi elektronik

elemanlar yard›m› ile 

arac› kontrol ediyor.

Sistemin önemli 

özelliklerinden birisi, 

tek tek göstergelerin 

kullan›m› yerine, bir 

LCD ekran ile tümleflik

gösterim yap›labilmesi. 

Bir di¤er önemli özellik

ise, sistemin bir araç

bilgisayar› üzerine

yap›land›r›lm›fl olmas›.

Böylece, çeflitli girdilerin

merkezi olarak al›n›p,

ifllenip, sürücüye 

sunulacak hale getirilmesi

sa¤lan›yor. 

Bu özellikler, sisteme

önemli bir esneklik 

ve kullan›m kolayl›¤›

sa¤laman›n yan› s›ra 

sistemin gelecek

ihtiyaçlara göre 

uyarlanmas›n› da

kolaylaflt›r›yor. Örne¤in,

araca yeni bir alg›lay›c›

eklenmesi durumunda,

onunla ilgili yeni bir

gösterge eklenmesine

ihtiyaç duyulmuyor.

Üzerinde koflacak yaz›l›mla

birlikte, milli ve maliyet

etkin olarak tasarlanan ve

üretilen sistem,  esnekli¤i

sayesinde, gerek Türk

Silahl› Kuvvetleri 

envanterinde yer alan

araçlar ve bu araçlar›n

üretici firmalar›na,

gerekse uluslararas›

pazarda araç üreticisi 

firmalara yönelik çözüm

olarak sunuluyor.

Tasar›mc›lar›n› çok 

bekletmeden bir ihracat

baflar›s› kazanan sistem,

bir Orta Do¤u ülkesinde

yerleflik araç üreticisi 

bir firma taraf›ndan 

kullan›lmaya baflland› 

bile. Bu kapsamda,

Bütünleflik Sürücü Konsolu

ve Araç Bilgisayar›’n›n, 

sistemin çöl flartlar›nda

kullan›m›na dair Temmuz

ay›nda yap›lan testlerden

baflar› ile geçti¤ini de

ekleyelim.
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Malezya’n›n Langkawi Adas›’nda, 6-10 Aral›k tarihleri
aras›nda, bu y›l 11’incisi düzenlenen LIMA fuar›

(Langkawi International Maritime and Aerospace
Exhibition)’na, Türkiye, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› 
(SSM) koordinasyonunda 9 firma ile milli kat›l›m sa¤lad›.
Fuar esnas›nda SSM stand›n› ziyaret eden ve Milli Savunma
Bakan Yard›mc›s› Hasan Kemal Yard›mc› ile de görüflen,
Malezya Baflbakan› Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Abdul
Razak, Malezya Baflbakan Yard›mc›s› Tan Sri Muhyiddin 
Hj. Mohd Yassin ve Malezya’n›n eski Baflbakan› Tun Dr.
Mahathir bin Mohamad’a, baflta insans›z hava araçlar› ve
M‹LGEM projesi olmak üzere, Türk Savunma Sanayisi 
ürünleri hakk›nda bilgi verildi. Malezya’n›n yan› s›ra
Bangladefl, Brunei Sultanl›¤›, Endonezya, Filipinler ve 
Sudan gibi ülkelerden heyetler de görüflmeler yap›ld›.
Ad› Türk kat›l›mc›lar aras›nda görünmese de Yonca-Onuk
Tersanesi, fuara, orta¤› oldu¤u BYO Marine firmas› ile
Malezya’n›n yerli firmalar› aras›nda kat›ld›. Fuar›n savunma
sanayimiz ad›na en önemli geliflmesi de bu cepheden geldi:
BYO Marine taraf›ndan Malezya’da infla edilen ilk Kaan 16
s›n›f› ONUK MRTP16’n›n suya indirilifli, fuar›n bafllamas›ndan
1 gün önce yap›ld›. 5 Aral›k günü BYO Marine’nin
Langkawi’deki tesislerinde ilk botun denize indirilme 
törenine; Malezya Baflbakan Yard›mc›s› Tan Sri Muhyiddin 
Hj. Mohd Yassin, Malezya Savunma Bakan› Dato’ Seri Dr.
Ahmad Zahid Hamidi, Büyükelçimiz Serap Ataay ve Milli
Savunma Bakan Yard›mc›s› Kemal Yard›mc›’n›n yan› s›ra
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Kaan’›n Do¤du¤u 
Yerden 10.000 km Ötede 
Bir “Kaan 16” Denize
‹ndirildi

BYO Marine personeli gömle¤i ile törene kat›lan, Malezya Baflbakan Yard›mc›s› Tan Sri
Muhyiddin Hj. Mohd Yassin ve hemen arkas›ndaki Malezya Savunma Bakan› Dato’ Seri
Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
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Malezya ve Türkiye’den üst düzey yetkililer kat›ld›. Bu törenle
ilgili en dikkat çekici ayr›nt›, törene kat›lan Malezya
Baflbakan Yard›mc›s›n›n, baflkent Kuala Lumpur’dan uça¤a,
BYO Marine personeli gömle¤i giymifl olarak binmesi ve
tören alan›na da bu gömlekle gelerek konuflmas›n› yapmas›
oldu. Kaan’›n do¤du¤u yerden 10.000 km ötede bir Kaan
16’n›n denize indirilmesi esnas›nda yaflanan bu geliflme,
Malezya makamlar› taraf›ndan projeye verilen önemin ve
de¤erin de somut bir göstergesi oldu. Denize indirilen bu
botla birlikte, proje kapsam›nda Malezya’daki ONUK MRTP
16 say›s› da toplam 4 oldu. Türkiye’de infla edilen 5. bot da
yolda. Toplam 10 botu kapsayan projede, takvime uygun
flekilde yürüyen çal›flmalar kapsam›nda, geriye kalan 5 botun
1’i Türkiye’de 4’ü de Malezya’da infla edilecek ve teslimatlar
2012’de tamamlanacak. Kontrat sürati 60 knot olmas›na
ra¤men, flu ana kadar Malezya’ya teslim edilen en yavafl
botun 63,6 knot sürat yapt›¤›n› da ekleyelim. Vietnam,
Endonezya ve Filipinler baflta olmak üzere, bölge ülkeleri ile
temaslar›n› sürdüren Yonca-Onuk Tersanesi cephesinde
geliflmeler bu kadarla da s›n›rl› de¤il.

Bir daha MRTP22 Üretilmeyecek
Yonca-Onuk Tersanesi yetkililerinden ald›¤›m›z bilgilere
göre; Malezya Özel Kuvvetleri de SAT Botu’nun geliflmifl 
versiyonu olan Kaan 24 s›n›f› ONUK MRTP24/U ile ilgileniyor.
Malezya’da MRTP24/U tedariki için öngörülen say› henüz

netlik kazanm›fl olmasa da Malezya Özel Kuvvetleri, bilhassa
Sabah ve Sarawak taraflar›ndaki terörist faaliyetlere 
müdahale edebilmek için bu botlar› düflünüyor. Malezya
ayr›ca, MRTP34 ile de ilgileniyor. Bölge ülkelerinden Brunei
Sultanl›¤›’n›n gündeminde ise MRTP24 var. Yeri gelmiflken,
MRTP22’nin art›k MRTP24 oldu¤unu ve Türkiye dahil, bundan
sonra al›nacak siparifller kapsam›nda infla edilecek bu
s›n›ftaki botlar›n, MRTP24 olarak infla edilece¤ini belirtelim.
Gövde boyu biraz daha uzayan botta, topun yeri ve bottaki
baz› alt sistemler de de¤iflmifl durumda. Art›k 30 mm’ye
kadar stabilize silah sistemlerinin de kullan›labilece¤i bot
için Dr. Ekber ‹.N. Onuk, “Olabilecek en iddial› özel harekat
botunu yapmaya çal›fl›yoruz.” dedi. Bu de¤iflikli¤in nedenini
sordu¤umuzda, Dr. Onuk flunlar› söyledi:
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Milli Savunma Bakan Yard›mc›s› Kemal Yard›mc›, Yonca-Onuk Tersanesi Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Dr. Ekber ‹.N. Onuk ve Malezya Baflbakan Yard›mc›s› 
Tan Sri Muhyiddin Hj. Mohd Yassin.

BYO Marine stand›n› ziyaret eden Malezya’n›n eski Baflbakanlar›ndan 
Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Dr. Onuk’tan botlar hakk›nda bilgi ald›.
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“Deniz Kuvvetlerimiz 
her iki MRTP22/U’yu da
çok ciddi bir flekilde
operasyonlarda kulland›
ve elde etti¤i tecrübeyi
bizlerle paylaflt›. Bu
tecrübe, bizim de
de¤ifliklik konusundaki
düflüncelerimizi
kuvvetlendirdi. Elimizde
imkân varken botu, yeni
operasyon bilgilerine
göre bir daha gözden
geçirdik. Asl›nda
MRTP24/U çok da farkl›
bir bot olmayacak.
Yap›sal olarak çok farkl›
görünmese de 2600
BG’lik yeni motorlarla
teçhiz edilecek.”
Dr. Onuk, botlarla ilgili
baflka yenilikler
oldu¤unu da ekledi. “fiu anda Deniz Kuvvetlerinin bütçesinde
olmayan malzemeleri de SAT botlar›na koyuyoruz. Seyir
sias›n›n iyilefltirilmesi için botlarda oto pilotlara ihtiyaç
oldu¤unu düflünüyoruz. Oto pilot olmadan, botlar›n düz bir

rotada tutulmalar› pek de mümkün de¤il, k›vr›larak yol
al›yorlar. Oto pilot sayesinde, botlar›n seyir sias› en az 
50 mil artacak. Bot bafl›na, kendi cebimizden yaklafl›k 
12.000 avro harcay›p, bu sistemleri botlara ilave ediyoruz.
Bunun do¤ru oldu¤una inan›yoruz; çünkü o botun üzerindeki
tek bir personel, bizim için o botun tamam›ndan daha
de¤erli.” Son olarak, MRTP ailesinin gelifltirilme aflamas›nda
olan ve havuz testleri önümüzdeki günlerde yap›lacak yeni
üyesi MRTP43’ün de bir kez daha büyütüldü¤ü ve MRTP44’e
dönüfltürüldü¤ü bilgisini verelim. Boyu 1 metre kadar uzayan
ve 3 motor alternatifi getirilen MRTP44’ün, 3 tane 4500 BG’lik
motorla, 50+ knot sürat yapabilece¤i öngörülüyor. Botun
öngörülen seyir sias› ise 2000 deniz milinin üzerinde.
Böylece, ONUK MRTP ailesinin, MRTP22, MRTP33 ve tasar›m
çal›flmalar›n›n bafl›nda MRTP40 adland›r›lan üyeleri, yap›lan
en son de¤iflikliklerle birlikte, MRTP24, MRTP34 ve
MRTP44’e dönüfltürülmüfl oldu.
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Törene kat›lan Türk yetkililer
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LIMA fuar›nda öne ç›kan

Türk firmalar›ndan 

biri de DEARSAN oldu. 

Yeni Tip Karakol Botu 

projesi kapsam›nda infla

etti¤i TUZLA s›n›f› gemilerin

teslimatlar›n› zaman›nda

yapma gelene¤ini bozmayan

DEARSAN, yeni ihracat

pazarlar› aray›fl›n›, LIMA

fuar›yla sürdürdü. TUZLA

s›n›f› karakol botunun, 

Türk Deniz Kuvvetleri gibi

büyük bir kullan›c›ya, tam

zaman›nda ve performans

gereklerini karfl›layacak

flekilde teslim edilmifl

olmas›, DEARSAN’›n,

Malezya’da gördü¤ü ilgiyi

artt›r›c› bir etken oldu.

Fuar›, Malezya ve di¤er

Uzak Do¤u ülkelerine 

ürünlerinin pazarlanmas›

çal›flmalar› aç›s›ndan 

iyi bir bafllang›ç olarak

de¤erlendiren tersane 

yetkilileri, baflta Yeni Tip

Karakol Botu olmak üzere,

infla ettikleri römorkörlerin

ziyaretçilerinin ilgisini

çekti¤ini belirttiler. Özellikle

TUZLA s›n›f› karakol 

botunun fuarda büyük ilgi

gördü¤ünü söyleyen firma

yetkilileri, botun dizayn›n›n

yerli olmas› ve talep oldu¤u

takdirde, her türlü 

modifikasyonun yap›lmas›

suretiyle müflteri 

isteklerinin karfl›lanabilecek

olmas›na yönelik yapt›klar›

bilgilendirme çal›flmalar›n›n

ziyaretçileri taraf›ndan

be¤eniyle karfl›land›¤›

de¤erlendirmesini yapt›lar.

Bölgede çok say›da adan›n

var olmas› ve böyle bir

co¤rafyada, çok say›da

unsurun ayn› anda karakol

görevi icra etmesini 

gerektirdi¤ine dikkat 

çeken firma yetkilileri, 

bu ihtiyac›n, Yeni Tip

Karakol Botu ve 

türevlerinin, bölgedeki

flans›n› artt›rd›¤›n›n alt›n›

çizdiler. Fuarda, Malezya

hükümeti ve Deniz

Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n

üst düzey temsilcileri ile

görüflmeler yapma imkân›

da bulan DEARSAN 

yetkilileri, Malezyal› Global

Gate Defence System 

Sdn Bhd firmas› ile bir

mutabakat muht›ras› da

imzalad›.

Tuzla s›n›f› karakol

botlar›n›n teslimatlar›na

programa uygun flekilde

devam ederken botun

türevleri üzerinde 

teknik çal›flmalar 

yapmay› da ihmal etmeyen

DEARSAN, çeflitli 

ülkelerle ihracata yönelik

görüflmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 

DEARSAN’›n yer alaca¤› 

bir sonraki uluslararas›

etkinlik, Mart ay›nda

Katar’da düzenlenecek 

olan DIMDEX fuar› olacak.

Firma yetkilileri, Nisan

ay›nda Malezya’n›n baflkenti

Kuala Lumpur’da icra 

edilecek DSA fuar›n›n ise

kendileri aç›s›ndan önemli

bir dönüm noktas› olaca¤›na

inan›yor.

DEARSAN Yeni Pazarlara Do¤ru

Malezya Büyükelçimiz Serap Ataay ve Milli Savunma 
Bakan Yard›mc›s› Kemal Yard›mc› DEARSAN stand›nda.

DEARSAN Tersanesi Askeri Projeler Koordinatörü Taner Akkaya, Malezya Baflbakan›
Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak’a bilgi veriyor.
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International Armoured
Vehicles 2012’nin
Ayr›nt›lar› fiekilleniyor

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

geliflmeleri, geçti¤imiz say›larda sizlerle 

paylaflm›flt›k. Sergi ve konferansla ilgili yeni 

ayr›nt›lar, Kas›m ay› içinde belli olmaya devam etti.

Konferans kapsam›nda gerçeklefltirilecek “Yenilik

Sahnesi”nin ilk gün program›n›n belli oldu¤u 

23 Kas›m’da duyuruldu. “Yenilik Sahnesi” etkinlikleri

kapsam›nda; gelecek z›rhl› araç programlar› ve

gereksinimleri ile ilgili bilgilendirme, yeni tedarik

kriterleri anlat›lmas› ve KOB‹’ler taraf›ndan

gerçeklefltirilen yeniliklerin tan›t›lmas› gibi 

faaliyetler gerçeklefltirilecek. Ayr›ca ziyaretçilerin, 

21 ve 22 fiubat günleri, sergi alan›na ücretsiz girifl

yapabilmesiyle ilgili kay›t ifllemleri de etkinli¤in 

‹nternet sitesi üzerinden yap›lmaya baflland›.

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.

Anayurt güvenli¤i temal›
Security Middle East

Show (SMES / Orta Do¤u
Güvenlik Fuar›)’un ikincisi,
28-30 Kas›m tarihleri
aras›nda Lübnan’›n baflkenti
Beyrut’ta gerçeklefltirildi.
Fuara yirmiyi aflk›n ülkeden
180 firma kat›ld›. Bir önceki
fuar olan SMES 2009’da bu
rakamlar, 15 ülkeden 85
firma olarak gerçekleflmiflti.
SMES 2011, 10.000’den fazla
kifli taraf›ndan da ziyaret
edildi. Fuarda; iç güvenlik,
s›n›r güvenli¤i, kritik altyap›
güvenli¤i, terörle mücadele,
arama ve kurtarma, havaalan›
güvenli¤i, kamu güvenli¤i,
eriflim kontrol sistemleri,
bilgi güvenli¤i, yang›nla
mücadele, kapal› devre TV
konular› kapsand›. Fuar›n
ikinci günü, Lübnan güvenlik
ve askeri güçleri taraf›ndan

icra edilen manevralar da
kat›l›mc› ve ziyaretçiler
taraf›ndan izlendi. Fuarla
birlikte, güvenlik ve düzenin
sa¤lanmas› ile ilgili yerel
tecrübeler ve bu alanda
Lübnan’da gerçeklefltirilenler
temal› iki ayr› oturumun
yap›ld›¤› bir konferans da
düzenlendi. 28 Kas›m günü
gerçekleflen konferansta 5
adet bildiri sunuldu.
Fuara Türkiye’den, Hu¤lu 
Av Tüfekleri Kooperatifi,
Karma Grup Kompozit ve
Teknoloji A.fi. ve T‹SAfi,
Trabzon Silah Sanayi A.fi.
firmalar› da kat›ld›. Bir 
sonraki SMES, 2013 y›l›nda
gerçeklefltirilecek. Bas›n
sponsorlar› aras›nda yer
ald›¤›m›z fuar hakk›nda
ayr›nt›l› bilgiye, 
www.smesbeirut.com
adresinden eriflilebilir.

Milli savunma sanayisinin vazgeçilmez altyap›s› olan test
ve ölçüm cihazlar›n›n kalibrasyonlar›n›n da Türkiye’de

yap›lmas› yönünde önemli bir ad›m, 23 Kas›m’da at›ld›. 
Test ve ölçüm cihazlar› konusunda dünyan›n önde gelen 
firmalar›ndan AGILENT Technologies’in Türkiye’deki tek
yetkili distribütörü SPARK Grubu, Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar’›n kat›l›m›yla Spark Kalibrasyon
Laboratuvar›’n› hizmete açt›. SPARK Grubu Yönetim Kurulu
Baflkan› Asl›han Yarkut, yaklafl›k 30 y›ld›r Türkiye’de sat›fl›
yap›lan cihazlar›n önemli bir altyap› oluflturdu¤unu
hat›rlatarak, bunlar›n bak›m, onar›m ve kalibrasyonunun 
yurt içinde yap›lmas›n›n, sadece maliyet etkinli¤i 
sa¤lamayaca¤›n›, ayn› zamanda cihazlar›n bu ifllemler
s›ras›nda kullan›lamad›¤› zaman› da k›saltaca¤›n› vurgulad›.
Bilindi¤i gibi, bu tür altyap›lar kurulmadan önce, bak›m,
onar›m ve kalibrasyon hizmetleri için cihazlar›n yurt d›fl›na

gönderilmesi ya da yurt d›fl›ndan ilgili uzmanlar›n Türkiye’ye
gelmesi gerekiyordu. Spark Ölçüm Teknolojileri firmas›n›n
‹nternet sitesinde verilen bilgilere göre; yurt içi onar›mlar,
parça stok durumuna göre 2 ila 3 haftada; yurt içi kalibrasyonlar
1 haftada; yurt d›fl› onar›m ve kalibrasyonlar ise 1,5 ila 2 ay
civar›nda tamamlan›yor. Spark Kalibrasyon Laboratuvar›’n›n
da aç›lmas› ile birlikte, Türkiye’de, yaklafl›k 2 milyon dolarl›k
yat›r›mla, 50 GHz’e kadar çeflitli test ve ölçüm cihazlar›na bak›m,
onar›m ve kalibrasyon hizmeti verebilecek olan teknolojiye
sahip altyap› kurulmufl oldu. Bu altyap›, özellikle milli gemi,
milli tank ve milli uydu gibi Türkiye’nin yüksek teknoloji
gerektiren önemli savunma projelerine hizmet verecek.

SMES 2011 Beyrut’ta
Gerçeklefltirildi

Test ve Ölçüm Cihazlar›n›n
Kalibrasyonu Art›k

Türkiye’de Yap›lacak

SPARK Grubu Yönetim Kurulu Baflkan› Asl›han Yarkut ve 
Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar
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Kas›m ay›, General
Dynamics (GD)’in kara 

ve deniz sistemleri ifl kollar›
için hareketli geçti. Kara 
sistemleri ile ilgili en önemli
geliflme, kuflkusuz, GD’nin
Force Protection firmas›n›
sat›n almas› konusunda iki
firman›n anlaflmaya varmas›
oldu. Daralan savunma
bütçeleri sonucunda, savunma
sanayisi alan›nda beklenen
yeni bir birleflme ve sat›n
alma dalgas›n›n ilklerinden
olarak nitelendirilebilecek
geliflme ile GD’nin Force
Protection firmas›n›,
yaklafl›k 360 milyon dolar
bedelle sat›n almas›
öngörülüyor. Sat›n alman›n
gerçekleflmesi, anlaflman›n
ABD yetkili kurumlar›
taraf›ndan, tekel önleyici
yasalar kapsam›nda 
incelenmesi sonras›nda
kesinleflecek. Irak ve
Afganistan’da may›na ve
pusuya dayan›kl› araçlara
duyulan ihtiyaç ile y›ld›z›
parlayan Force Protection,
baflta Cougar, Buffalo ve
Ocelot olmak üzere, araç
tasar›mlar› ile sektöründe
öncü ve yenilikçi firmalar
aras›nda yer al›yor. 1997
y›l›nda kurulan firman›n,
yaklafl›k 3000 arac›, halen
ABD ve müttefiki ülkelerin
envanterinde bulunuyor.
Ürün yelpazesi Abrams 
tanklar› ve Stryker z›rhl›
muharebe araçlar› da dâhil
olmak üzere çeflitli kara
araçlar›n› içeren GD ise
may›na ve pusuya dayan›kl›
araç kategorisinde RG-12,
RG-31 ve RG-32 araçlar›ndan
oluflan bir ürün ailesine

sahip. Force Protection 
firmas›n› alarak GD, bu ürün
ailesini geniflletmifl ve
desteklemifl olacak. GD ayn›
zamanda, Force Protection
üretimi araçlar›n bak›m› ve
idamesi konusundaki
çal›flmalar› da sundu¤u
hizmet yelpazesine katacak.
GD cephesinden yap›lan
aç›klamalarda, Force
Protection firmas›n›n
yaklafl›k 1100 çal›flan›ndan
yararlanmay› planlad›klar›
bilgisi de yer ald›.

M›s›r 125 adet daha
M1 Abrams Al›yor
ABD’den sonra ikinci en
büyük M1 Abrams envanterine
sahip olan M›s›r, envanterini
125 adet daha tank ile
geniflletecek. M›s›r’da
üretilecek M1A1 modeli 
tanklar için GD, 17 Kas›m’da,
395 milyon dolarl›k bir
sözleflme imzalad›¤›n›

duyurdu. 1992 y›l›nda beri
devam eden ortak üretim
program› kapsam›nda, 
GD, üretti¤i kitleri Kahire
yak›nlar›ndaki üretim 
tesisine gönderecek. 
Bu son siparifl ile M›s›r
envanterindeki M1 Abrams
say›s› 1130 adede 
yükselecek.

‹sviçre DURO’dan
Memnun
Envanterinde 220 adet
DURO tekerlekli z›rhl› araç
bulunduran ‹sviçre, Küresel
Mobil Görev Gücü’nde 
kullanmak için 70 adet daha
araç al›yor. GD taraf›ndan 
30 Kas›m’da duyurulan bu
yeni al›m kapsam›nda,
araçlar, ‹sviçre Kreuzlingen’de
yerleflik GD tesislerinde
üretilecek ve 2013’ün 
sonbahar aylar›nda teslim
edilmeye bafllanacak.
DURO, ‹sviçre’nin siparifl
etti¤i 6x6 z›rhl› personel
tafl›y›c›s› konfigürasyonunda;
6,9 m uzunlu¤a, 2,16 m
geniflli¤e ve 2,67 m 
yüksekli¤e sahip olacak. 
245 beygir gücünde
Cummins dizel motor,
Allison otomatik transmisyon,
DeDion aks sistemi ve 
lastik bas›nç kontrol 
sistemi ile donat›lan, tüm
tekerleklerine güç iletme
özelli¤ine sahip DURO,

asfalt yolda 100 km/s h›za
ulaflabiliyor, ayn› zamanda
yüzde 60 dik e¤imli ve yüzde
30 yan e¤imli yollarda da
hareket edebiliyor. 11 asker
tafl›yabilen araç, askerlere
NBC ve el yap›m› patlay›c›lar
da dâhil olmak üzere çeflitli
tehditlere karfl› koruma
sa¤l›yor.

‹lk Zumwalt S›n›f›
Muhrip fiekilleniyor
Kas›m ay›nda GD’nin deniz
sistemleri ifl kolu için de
önemli bir geliflme yafland›.
ABD’nin Zumwalt s›n›f›
muhriplerinin ilki olacak
USS Zumwalt’›n (DDG 1000)
omurgas› k›za¤a konuldu. 
17 Kas›m’da yap›lan
törende, geminin 4000 ton
a¤›rl›¤›ndaki orta-ön gövde
bölümü de ilk defa bas›n
önüne ç›km›fl oldu.
Görev tan›m›, silahlar›n›n
etkinli¤i ve maliyeti
nedeniyle büyük
tart›flmalara neden olan
Zumwalt s›n›f› muhripler;
radar izini azaltan tasar›m›,
tümleflik radar ve köprü
üstü tasar›m›, tümü 
elektrikli gemi özelli¤i ve
155 mm toplar› ile öne
ç›k›yor. 4 adet üretilecek
muhriplerin ana görevi,
k›y›ya ç›kan kuvvetlere yak›n
ve hassas atefl deste¤i
sa¤lamak olacak.

General Dynamics’ten 
2011’e Karada ve Denizde Görkemli Veda
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Finmeccanica grubu 
firmalar›ndan Alenia

Aermacchi taraf›ndan
üretilen T-346A e¤itim 
uçaklar›ndan ilki, 
14 Kas›m’da gerçeklefltirilen
kabul töreniyle birlikte
‹talyan Hava Kuvvetleri
envanterine girdi. 
‹lk T-346A, k›sa bir süre
sonra teslim edilecek ikinci
uçak ile birlikte, öncelikle
‹talyan Hava
Kuvvetlerinin
Pratica di
Mare hava
üssündeki Uçufl Test
Birimi’nde görev yapacak.
Burada uçaklarla 
operasyonel testler 
gerçeklefltirilecek. 

2012 y›l›nda 4 adet daha 
T-346A, yer e¤itim 
sistemleri ile birlikte ‹talya
Hava Kuvvetlerine teslim
edilmifl olacak. T-346A,
‹talyan Savunma
Bakanl›¤›ndan
askeri tip

sertifikasyonu Temmuz
ay›nda ald›. Alenia
Aermacchi, ‹talya Hava
Kuvvetlerine 6 adet 
T-346A ve yer e¤itim 
sistemleri teslim etmek
üzere 2009 y›l› sonunda 
220 milyon avro tutar›nda 

bir sözleflme 
imzalam›flt›. ‹talya
Hava Kuvvetleri

envanterine T-346A
olarak giren, d›fl

pazarda ise M-346
olarak pazarlanan 

uçak, Singapur ve
Birleflik Arap Emirlikleri

taraf›ndan da seçilmifl
durumda. Singapur ile 
2010 y›l›nda sözleflme 
imzalayan Alenia Aermacchi,

halen Birleflik Arap
Emirlikleri ile görüflmelere
devam ediyor.
Kas›m ay›, T-346A’n›n ilk
teslimat›n›n yan› s›ra 
M-346 serisi uçaklar›n ilk
kazas›n›n da gerçekleflti¤i 
ay oldu. Dubai Air Show’a
kat›lan bir M-346, Birleflik
Arap Emirlikleri hava
sahas›nda uçarken, henüz
bilinmeyen bir nedenle
düfltü. Uçakta bulunan iki
pilotun önemli bir yara
almadan atlatt›¤› kaza ile
ilgili soruflturma devam
ediyor. M-346 ile ortak
tasar›mdan türetilen
Yakovlev Yak-130’un da 
2010 y›l›nda gerçekleflmifl
bir kazas› bulunuyor.

‹lk T-346A ‹talyan Hava Kuvvetleri Envanterine Girdi



www.savunmahaber.com

Apache’ye Gençlik ‹ksiri

ASELSAN’›n Elektronik Harp
Simülatörü Northrop Grumman’dan

Boeing, Apache’nin son modeli Block III helikopterlerinin ilkini, 2 Kas›m’da

yap›lan bir tören ile ABD Kara Kuvvetlerine teslim etti. AH-64D Apache

Block III projesi kapsam›nda, mevcut helikopterlerin Block III seviyesine 

yükseltilmesi, ayr›ca savafl kay›plar›n›n giderilmesi için az miktarda yeni

helikopter üretilmesi de öngörülüyor. 51 adet helikopteri kapsayan düflük

yo¤unluklu bafllang›ç üretim (Low Rate Initial Production / LRIP) sözleflmesini

izleyen sözleflmelerle, ABD Kara kuvvetleri, toplam 690 adet Block III seviyesi

helikopteri envanterine katmay› planl›yor. Apache’nin Block III sürümü, önceki

sürümlerden farkl› olarak 26 yeni teknolojiyi bünyesinde bar›nd›r›yor. Bunlar

aras›nda yer alan; motordan 3400 beygir gücü al›nabilmesine olanak sa¤layan

yeni transmisyon, kompozit ana rotorlar ve say›sal kontrol birimi eklenmifl

motor teknolojileri, Boeing taraf›ndan özel olarak vurgulan›yor. Bu yenilikler

sayesinde Apache, daha fazla yük tafl›yabilecek ve Afganistan gibi bölgeler için

kilit parametrelerden olan 35°C s›cakl›kta havada ask›da kalma performans›n›

artt›racak. ABD d›fl›ndaki Apache kullan›c›lar›n›n da güncelleme ya da yeni

al›m olarak Block III sürümüne ilgi göstermeleri bekleniyor.

Northrop Grumman, 1 Aral›k’ta
yapt›¤› aç›klama ile ASELSAN’a,

Muharebe Elektromanyetik Çevre
Simülatörü (Combat Electromagnetic
Environment Simulator / CEESIM)
sistemleri ve bir adet de Sinyal Ölçme
Sistemi (Signal Measurement System
/ SMS) teslim etti¤ini duyurdu.
Aç›klamada, Muharebe
Elektromanyetik Çevre Simülatörü,
Sinyal Ölçme Sistemi ve Pulseman
Tafl›nabilir Muharebe
Elektromanyetik Çevre
Simülatörü’nün ASELSAN’›n REH‹S
Grubu’na teslim edilmesinin, daha
önce imzalanan 3 ayr› sözleflme ile
imza alt›na al›nd›¤› belirtildi. Her ne
kadar resmi aç›klama yeni yap›lm›fl
olsa da gerçek teslimat tarihleri; 

Muharebe Elektromanyetik Çevre
Simülatörü ve Sinyal Ölçme Sistemi
için 2011’in bahar aylar›; Pulseman
sistemi için de Eylül ay› olarak
gerçekleflti¤i biliniyor.
Teslimatlar› tamamlanan sistemler
sayesinde, ASELSAN’›n, gelifltirdi¤i
elektronik harp sistemlerinin nas›l
çal›flt›¤›n› test edebilece¤i gerçekçi
bir benzetim ortam› kazand›¤›n› 
vurgulayan Northrop Grumman,
ürünlerinin pazardaki en geliflmifl
sistemler oldu¤unun da alt›n› çizdi. 
Tamamen programlanabilir özellikte
olan Muharebe Elektromanyetik
Çevre Simülatörü, radar ve 
haberleflme sinyallerinin benzetimini
yapabiliyor. Kapal› döngü donan›m
simülatörlerinde, gerçek sistemlere
ba¤lanarak ya da aç›k alanda 

ölçüm yapabilen Sinyal 
Ölçme Sistemi ise radyo
frekans›ndaki yay›nlar›n 
gerçek zamanl› ölçümünün ve
analizinin yap›labilmesine

olanak tan›yor.

Northrop Grumman Muharebe Elektromanyetik Çevre Simülatörü
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Kad›nlar Denizalt›lara da ‹niyor
ABD’den sonra ‹ngiltere de denizalt›lar›nda kad›n askerleri

görevlendirmeye bafllayaca¤›n› aç›klad›. ‹ngiltere tarihinde
bir ilk olan geliflmeyi, 8 Aral›k’ta, Savunma Bakan› Rt Hon
Philip Hammond duyurdu. Denizalt›larda solunan havada
karbondioksit oran›n›n yüksek olmas›n›n kad›nlar› daha fazla
etkileyece¤i düflünüldü¤ü için, sa¤l›k gerekçesiyle geçmiflte
kad›nlara denizalt›larda görev verilmiyordu. ‹ngiliz Donanma
Sa¤l›k Enstitüsü taraf›ndan yap›lan son araflt›rmalar›n bu
düflüncenin geçersiz oldu¤unu göstermesinin ard›ndan,
kad›nlar›n denizalt›larda görev yapabilmesinin önü aç›lm›fl
oldu. Karar, ‹ngiliz Kraliyet Donanmas›n›n, geçti¤imiz 
18 ay boyunca, yasal, operasyonel, sa¤l›k, sosyal, teknik ve
finansal aç›lardan konuyu irdelemesinden sonra verildi. Kad›n
denizalt›c›lar›n, 2013 sonunda göreve bafllamas› planlan›yor.
‹lk uygulama, Vanguard s›n›f› nükleer balistik füze
denizalt›larda görev yapabilmek için e¤itimlerine 2012’de 
bafllayacak az say›da gönüllü kad›n subay ile yap›lacak. 
Kad›n personelin, 2014 y›l›ndan itibaren Vanguard s›n›f›
denizalt›larda ifl bafl› yapmalar› planlan›yor.
Kraliyet Donanmas›n›n Astute s›n›f› denizalt›lar›nda 

ise kad›nlar›n 
kalacaklar› 
yerlerle ilgili 
modifikasyonlar›n
yap›lmas›n›n
ard›ndan, 2016
y›l›nda kad›n 
denizcilerin 
görev yapmaya
bafllamalar› 
bekleniyor. Mevcut
durumda, yaklafl›k
3420 kad›n denizci,
Kraliyet Donanmas›
personelinin yüzde 9’undan fazlas›n› oluflturuyor. Kad›n
denizciler, 1990 y›l›ndan beri gemilerde görev yap›yorlar.
Kad›nlar›n denizalt›larda görev yapmas› ile ilgili ilk 
uygulamay› ise ABD bafllatm›flt›. 21 Ekim 2010 tarihinde
yap›lan aç›klama ile Aral›k 2011 itibari ile 4 denizalt›da
kad›nlar›n görev alaca¤› duyurulmufltu.

Uzun süredir gündemde olan Irak’›n F-16 al›m›, ABD Savunma 

Bakanl›¤› taraf›ndan 5 Aral›k’ta yap›lan duyuru ile kesinlik kazand›.

Lockheed Martin ile imzalanan ve 30 May›s 2018’de sonlanacak 

835 milyon dolar bedelli sözleflme ile Irak, 12 adet F-16 C ve 6 adet de 

F-16D modeli uçak teslim alacak. Blok 52 konfigürasyonunda olacak

uçaklar›n aviyonik sistemleri, alg›lay›c›lar› ve silahlar› ile ilgili ayr›nt›lar

henüz aç›klanmad›. Bu son F-16 sipariflinin, Lockheed Martin’in 

Fort Worth’taki F-16 üretim hatt›n›, 2015’e kadar faal tutmas› 

bekleniyor. Bu arada TUSAfi’›n da bu tedarik sürecinde görev almak için

çal›flmalar›n› sürdürdü¤ünü ekleyelim. Irak; ABD, BAE, Bahreyn, 

Belçika, Danimarka, Endonezya, Fas, Hollanda, ‹srail, ‹talya, Kore

Cumhuriyeti, M›s›r, Norveç, Pakistan, Polonya, Portekiz, Singapur, 

fiili, Tayland, Tayvan, Türkiye, Umman, Ürdün, Venezuela ve

Yunanistan’dan sonra, F-16 kullan›c›s› 26. ülke olacak.

Türkiye’nin de ortaklar›
aras›nda yer ald›¤› F-35

projesinde, alternatif motor
olarak General Electric (GE)
ve Rolls-Royce ortakl›¤›
taraf›ndan gelifltirilmekte
olan F136 motorunun
çal›flmalar› durduruluyor.
Aviation Week dergisinin 
5 Aral›k tarihli haberinde,
konu ile ilgili geliflmelerin, 
31 Ekim’deki, GE yetkilileri
ile ABD Savunma Bakan
Yard›mc›s› Ashton Carter
aras›nda düzenlenen bir
toplant› sonras›nda netleflti¤i
belirtildi. Bununla beraber,

konu hakk›nda GE ve 
Rolls-Royce cephesinden
henüz yaz›l› bir aç›klama
yap›lm›fl de¤il. Bilindi¤i gibi,
F136 program› ile ilgili

ödenekler ABD’nin 2011
bütçesinden ç›kart›lm›flt›.
Program, 2011 y›l› boyunca,
GE ve Rolls-Royce firmalar›n›n
öz kaynaklar› ile yürütülmüfltü.

F136 program›nda, GE’nin
yüzde 46,22 hisse ile orta¤›
oldu¤u TEI de aktif olarak yer
al›yordu. Geçti¤imiz y›llarda
TEI, F136 program› için;
geliflmifl analitik yöntemleri 
ve modelleme tekniklerini
kullanarak mekanik tasar›m,
yap›sal-gerilme analizleri, ›s›
transferi, termodinamik
analiz ve a¤›rl›k / maliyet
azaltma çal›flmalar› ile 
1. kademe alçak bas›nç türbin
diski, kompresör ön flaft› ve
hareket aktarma elemanlar›
üretimi faaliyetlerini 
gerçeklefltirmiflti.
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Irak F-16’lar›na Kavufluyor
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F-35, Yoluna Tek Motor Tedarikçisi ile Devam Edecek
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‹sviçre’nin, envanterindeki
F-5 uçaklar›n›n yerini 

alacak savafl uça¤›n›
seçmek için bafllatt›¤› 
ihaleyi, Gripen ile Saab
kazand›. Saab taraf›ndan 
30 Kas›m’da duyurulan
geliflme, savunma alan›nda
birçok bas›n organ›nda da
genifl yank› buldu. Bilindi¤i
gibi Saab, Gripen ile yar›flt›¤›
Hindistan’›n uçak al›m
ihalesinden elenmifl olsa da
Brezilya’n›n devam etmekte
olan savafl uça¤› al›m
ihalesinde yar›flmac›lar

aras›nda yer al›yor. Saab’›n
bu baflar›s›n›n Brezilya’daki
ihaleyi nas›l etkileyece¤i ise
savunma çevrelerinde
merak edilen konulan
bafl›nda geliyor. Sözleflme
imzalanmas› ile ilgili tüm
süreçlerin tamamlanmas›
durumunda, Saab, ‹sviçre’ye
22 adet uçak teslim edecek.
Böylece ‹sviçre, ‹sveç, Çek
Cumhuriyeti, Macaristan,
Güney Afrika ve Tayland’dan
sonra, Gripen’›n en yeni 

kullan›c›s› olacak. Bedelinin
3 milyar dolar› aflmas› 
beklenen sözleflme ile ilgili
di¤er ayr›nt›lar; uçaklar›n
tek kiflilik ve çift kiflilik 
modeller aras›ndaki
da¤›l›m›, tafl›yaca¤› aviyonik
sistemler, alg›lay›c›lar ve
silahlar konular›ndaki
ayr›nt›lar ise henüz 
aç›klanmad›. Haberler 
Saab cephesi için olumlu
gözükmekle birlikte, yap›lan
aç›klamalar›n flu an sadece

ihale sonucunu bildirdi¤inin
alt›n›n çizilmesi gerekiyor.
‹sviçre kamuoyunda yeni
uçak al›m›na karfl› olanlar
bulunuyor ve ‹sviçre yasalar›
uyar›nca, 100.000 imza
toplan›p yeni uçak al›m›
konusunda referanduma
gidilmesi ihtimali
geçerlili¤ini koruyor. 
Yine de sonucun Saab ve
Gripen için büyük bir zafer
oldu¤undan kimsenin
kuflkusu yok.

Yenilikçi yaklafl›mlarla,
günümüzün tehdit

ortam›n›n ve görevlerinin
gereklerine göre tasarlanan
F125 s›n›f› f›rkateynlerin
ilkinin k›za¤a koyma töreni, 
2 Kas›m’da, Blohm + Voss
firmas›n›n Hamburg’daki
tesislerinde gerçeklefltirildi.
K›za¤a konulan gövde
bölümlerinin üretimi, 3 y›l
süren tasar›m çal›flmalar›n›n
ard›ndan 9 May›s’ta
bafllam›fl; o gün yap›lan törende, k›za¤a konma iflleminin
Kas›m ay›nda gerçeklefltirilece¤i aç›klanm›flt›. Böylece, F125
infla program›n›n, takvime uygun olarak devam etmekte
oldu¤u bir kez daha vurgulanm›fl oldu. Alman donanmas›
taraf›ndan 4 adet tedarik edilecek f›rkateynler, müttefik
kuvvetlerle gerçeklefltirilecek klasik donanma görevlerinin
yan› s›ra insani yard›m görevlerini ve terörle, korsanl›kla ve

di¤er asimetrik tehditlerle mücadele görevlerini de yerine 
getirecek flekilde tasarland›. F125 s›n›f› f›rkateynler, uzun
bak›m periyotlar› ve mürettebat say›s›n›n öncüllerine göre
yaklafl›k yüzde 50 oran›nda azalt›lmas› sayesinde, 24 aya
kadar uzayabilen görevler icra edebilecek. 2007 y›l›nda 
imzalanan sözleflme uyar›nca, f›rkateynlerin 2016-2018
y›llar› aras›nda teslim edilmeleri planlan›yor.
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Gripen ‹sviçre Semalar›nda da Uçacak

‹lk F125
S›n›f›
F›rkateyn
fiekilleniyor

Gripen, ‹sviçre’deki 
denemelerde görülüyor.

F125 SINIFI FIRKATEYNLER‹N TEMEL ÖZELL‹KLER‹
Uzunluk : 149 m
Genifllik : 18 m
Azami Sürat : 26+ knot
Deplasman : Yaklafl›k 7000 ton
Mürettebat : 120 (+70 personel)
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Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle, 

Milli Savunma Bakanl›¤› (MSB) ile 

imzalad›¤›n›z, denizalt›lar› torpido 

tehdidinden korumaya yönelik 

Denizalt›lar ‹çin Akustik Aldat›c› Sistemi

(DAKA) Sözleflmesi çerçevesinde 

yürüttü¤ünüz çal›flmalara iliflkin 

geliflmeler hakk›nda bilgi verir misiniz?

Fuat AKÇAYÖZ: DAKA Projesi, planla-
nan faaliyet takvimine uygun olarak
ASELSAN ana yüklenicili¤inde, Bilkent
Üniversitesi, Orta Do¤u Teknik Üniver-
sitesi (ODTÜ) ve TÜB‹TAK B‹LGEM ekip-
leri taraf›ndan sürdürülüyor.
Projenin bafl›ndan bugüne kadar, k›sa
zamanda çok yol kat edildi. Mutluluk
verici sonuçlar ald›k. Proje kapsam›n-
da gelifltirilip üretilmesi gereken
akustik aldat›c› ve kar›flt›r›c›lar›n ta-
sar›m, gelifltirme ve üretim faaliyetle-
rini, 3 y›l gibi k›sa bir süre içerisinde
baflar›l› bir flekilde tamamlad›k.
Bu çal›flmalara paralel olarak, ayn›
süre içerisinde, Bilgisayar Tabanl›
Benzetim Simülatörü de gelifltirilerek
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›
(Dz.K.K.l›¤›)’na teslim edildi. Proje

kapsam›nda gelifltirilip üretilmesi ge-
reken akustik aldat›c› ve kar›flt›r›c›la-
r›n di¤er bölümünün tasar›m, gelifltir-
me ve üretim faaliyetleri ile Dz.K.K.l›-
¤› envanterinde bulunan, denizalt›lar
için Karar Destek Sistemi gelifltirme
ve entegrasyon faaliyetleri de sürdü-
rülüyor. Bu çal›flmalar› da önümüzde-
ki y›llar içerisinde tamamlamay› he-
defliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: DAKA projesine 

iliflkin, sistemin teknik özellikleri 

baflta olmak üzere, testler ve di¤er 

çal›flmalar›n›z hakk›nda biraz daha 

detayl› bilgi verir misiniz?

Fuat AKÇAYÖZ: Proje kapsam›nda yer
alan akustik kar›flt›r›c›lar›n görevi,
genifl bantl› yüksek güçte gürültü ya-
yarak, tehdit torpidoyu köreltmek;
akustik aldat›c›lar›n görevi ise hedef
gibi davranarak tehdit torpidoyu üze-
rine çekip, denizalt›dan uzaklaflt›r-
mak yani torpidoyu aldatmakt›r.
Bilgisayar Tabanl› Benzetim Simüla-
törü ile de ortam, denizalt›, tehdit tor-
pido ve akustik kar›flt›r›c› ve aldat›c›-

lar›n yer ald›¤› çeflitli senaryolar olufl-
turularak, torpido tehdidine karfl› uy-
gulanabilecek taktiklerin gelifltirilme-
si amaçlan›yor.
Gelifltirilen taktikler de denizalt›larda,
gerçek zamanl› çal›flacak Karar Des-
tek Sistemi’nin veri taban›nda yer ala-
cak. Karar Destek Sistemi’nin görevi
ise herhangi bir torpido tehdidi olma-
s› durumunda, uygulanabilecek en
uygun sak›nma takti¤ini gemi komu-
tan›na önermek.
Tüm bu çal›flmalardaki tasar›m do¤-
rulama testleri ve üretim testleri de
ASELSAN’›n, su alt› akustik test yat›-
r›mlar› kapsam›nda devreye al›nan,
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ASELSAN’›n
Milli Su Alt› Akustik

Sistemleri 
Görev Bekliyor

Su alt› akusti¤i, 

ülkemizdeki çok say›da

kurum ve kuruluflun 

ilgi oda¤›nda bulunan 

bir faaliyet alan› olarak,

özellikle son dönemde

yaflanan geliflmelerle

gündemin üst s›ralar›nda

yer al›yor. Bu alanda

uzun süredir yat›r›m

yapan, savunma 

sanayimizin amiral

gemisi ASELSAN’›n

çal›flmalar›n›n mevcut

durumu ve son

geliflmelere iliflkin

görüflleri hakk›nda 

bilgi almak için,

ASELSAN Genel Müdür

Yard›mc›s› ve Savunma

Sistem Teknolojileri 

Grup Baflkan› Fuat

Akçayöz’ü, sayfalar›m›za

konuk ettik.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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en son model test cihazlar› ile ger-
çeklefltirildi. Tasar›m do¤rulama
testleri s›ras›nda, su topu simülatö-
ründen 1000’e yak›n at›fl gerçekleflti-
rildi¤i gibi, sistemlerin teslimat› ön-
cesi ve teslimat› sonras›nda, denizal-
t›lardan da baflar›l› at›fllar yap›ld›.

Ümit BAYRAKTAR: Projede yurt 

d›fl›ndan herhangi bir teknoloji transferi

söz konusu mu?

Fuat AKÇAYÖZ: Proje, tamam›yla mil-
li bir Ar-Ge projesi oldu¤undan, proje
kapsam›nda yurt d›fl›ndan herhangi
bir teknoloji transferi kesinlikle söz
konusu de¤il. Tamamen milli imkân-
lar kullan›ld›. Projede, ASELSAN, 
Bilkent Üniversitesi, ODTÜ ve TÜB‹TAK
B‹LGEM personeli çal›flt›.

Ümit BAYRAKTAR: DAKA projesindeki,

Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici görev 

paylafl›m› hakk›nda bilgi verir misiniz?

Fuat AKÇAYÖZ: ASELSAN, ana yükle-
nici olarak sistem tasar›m› ve enteg-
rasyonu, elektronik donan›m tasar›-
m›, mekanik tasar›m ve yaz›l›m gelifl-
tirme faaliyetlerini yürütüyor. Bilkent
Üniversitesi; akustik sensörlerin ta-
sar›m› ve mühendislik deste¤i; ODTÜ,
algoritma gelifltirme ve mekanik ta-
sar›m deste¤i; TÜB‹TAK B‹LGEM ise
Bilgisayar Tabanl› Benzetim Simüla-
törü gelifltirme ve Karar Destek Siste-
mi algoritma gelifltirme ve yaz›l›m

do¤rulama ile mühendislik deste¤i fa-
aliyetlerinde rol al›yor.

Ümit BAYRAKTAR: DAKA’n›n yan› s›ra

ASELSAN, bir de HIZIR projesi üzerinde

çal›fl›yor. Buradaki çal›flmalar›n›z›n 

son durumu nedir? Üretime ne zaman

geçeceksiniz?

Fuat AKÇAYÖZ: ASELSAN, HIZIR ad›n›
verdi¤imiz, Su Üstü Gemileri için Tor-
pido Karfl› Tedbir Sistemini Gelifltirme
Projesini, 2007 y›l›nda, kendi öz kay-
naklar›n› kullanarak bafllatm›flt›. Pro-
jede, üretim ve test dönemine gelmifl
bulunuyoruz. Üretti¤imiz ilk prototip-
lerin testlerini yapt›k, al›nan geri bes-
lemeler ile tasar›mlar› güncelledik.
HIZIR sistemine ait birimlerin, gün-
cellenmifl tasar›mlar paralelinde üre-
timini ve entegrasyonunu bu y›l içinde
tamamlamay› ve 2012 ilk çeyre¤inde

de HIZIR sistemini seri üretime haz›r
hale getirmeyi hedefliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN bu 

çal›flmalara ne kadar kaynak ay›rd›?

Fuat AKÇAYÖZ: ASELSAN, su alt›
akusti¤i alan›ndaki bu ve benzeri ça-
l›flmalar için, her y›l cirosunun yüzde
7’si oran›ndaki k›sm›n› ay›rd›¤› Ar-Ge
faaliyetleri kapsam›ndan harcamalar
yapt›. Bilindi¤i gibi bu Ar-Ge harca-
malar›, ASELSAN’›n gelece¤e yönelik
haz›rl›k faaliyetleri olup, bu kapsam-
da haberleflme, elektronik harp (EH),
radar, seyrüsefer, elektro-optik (E/O),
hava savunma konular› da dâhil harca-
malar bu fas›ldan gerçeklefltiriliyor.

Ümit BAYRAKTAR: DAKA ve HIZIR’›n 

ortak yanlar› ve farkl›l›klar› hakk›nda 

biraz daha detayl› bilgi verir misiniz?
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Akçayöz, Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’e, Nisan ay›ndaki ASELSAN ziyareti esnas›nda, DAKA projesi 
hakk›nda bilgi arz ediyor.

HIZIR sistemi ve alt birimleri
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Fuat AKÇAYÖZ: HIZIR’›n alt sistemle-
rinden, sarf edilebilir aldat›c› ve ka-
r›flt›r›c›lar ile çekili sahte hedef (de-
koy)’lerin elektronik altyap›s›nda ve
Karar Destek Sistemi’nde, DAKA pro-
jesinde elde edilen bilgi birikimi ve
tecrübelerden faydalan›ld›. HIZIR pro-
jesinde farkl› olarak, çekili dizin ile
tespit yap›l›yor. DAKA sistemi denizal-
t›lar› koruma amaçl›, HIZIR ise su üs-
tü unsurlar›n› koruma amaçl› oldu-
¤undan, tasar›m ve yaz›l›mlar›nda da
farkl›l›klar var.

Ümit BAYRAKTAR: Gerek DAKA gerek

HIZIR projeleri ile ASELSAN ne kazand›?

Hedefleriniz nelerdi? Bu hedeflere 

ulaflt›n›z m›?

Fuat AKÇAYÖZ: DAKA ve HIZIR proje-
leri kapsam›nda, özetle, akustik sin-
yal iflleme donan›m ve yaz›l›m tasar›m
ve üretim kabiliyetleri kazan›ld›¤›n›
söyleyebilirim. Bu konuyu detayland›-
racak olursak, yüksek bas›nç alt›nda
çal›flabilen elektronik, mekanik birim
tasarlama ve üretme; de¤iflik frekans
bantlar›nda çal›flan transdüser, hid-
rofon tasarlama; su alt› konnektör ve
kablolar› tasar›m ve temini; akustik
sinyal iflleme algoritmalar› (Hüzme
fiekillendirme, Ortam Gürültüsü Ay-
r›flt›r›lmas› [DEMON], Düflük Fre-
kansl› Akustik Sinyal Analiz ve Kay›t
[LOFAR], Teflhis, Tespit, S›n›fland›r-
ma,vb..) tasarlama kabiliyetleri kaza-
n›ld›. Bunlar›n yan›nda, bu tür su alt›
sistemlerinin test ve kalifikasyonlar›-
na yönelik altyap› ve tecrübe de edi-
nildi.
Bu çal›flmalardaki bafll›ca hedefimiz;
“Su Alt› Akustik Harp” konusunda, d›fl
ülkelere ba¤›ml› olmadan, millî sis-
tem ve cihaz tasarlay›p üretebilmek-
tir. Bu paralelde, hedeflerimizi; akus-
tik alanda her türlü ürünü gelifltirebi-

lecek flekilde, kademeli olarak, önce-
likle su alt› ve su üstü sistemler için
torpido karfl› tedbir sistemleri; de¤i-
flik tipte sonarlar ve nihayetinde millî
torpido sistemini gelifltirmek için ge-
rekli bilgi tecrübe ve altyap›y› kazan-
mak olarak s›ralayabiliriz. Bu hedef-
lere büyük ölçüde ulaflt›¤›m›z› da söy-
leyebilirim.

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN, su alt›

akusti¤i alan›ndaki çal›flmalar›nda, 

yurt içindeki akustik konular›nda çal›flan

di¤er kurum ve kurulufllar›n imkân ve

kabiliyetlerini ne flekilde kullan›yor?

Fuat AKÇAYÖZ: DAKA projesinde,
üniversite ve araflt›rma kurumlar›n-
dan oluflan, ASELSAN, TÜB‹TAK, Bil-
kent Üniversitesi ve ODTÜ tak›m› ku-
ruldu ve çal›flmalar hep birlikte yürü-
tüldü. Yine bu projede, pek çok alt bi-
rim de yerli sanayi imkânlar› ile üret-
tirildi.
HIZIR projesi kapsam›nda da sistemin
vinç, lançer, ifllemci kabineti gibi alt
sistemleri, yurt içi firmalar ile birlikte
tasarland› ve bu firmalar taraf›ndan
üretildi. Sistemin önemli alt bileflen-
lerinden olan tespit dizini ve çekili
sahte hedef de ASELSAN taraf›ndan,
yurt içindeki KOB‹’lerden de destek
al›narak tasarland› ve ASELSAN tara-
f›ndan üretildi.
Bu projeler d›fl›nda, Bilkent Üniversi-
tesi Akustik ve Sualt› Teknolojileri
Araflt›rma Merkezi (BASTA) ile yüksek
frekans band›nda çal›flan milli trans-
düser tasar›m› ve üretimi, çeflitli su
alt› tasar›m analiz ve tasar›m iflleri,
KOB‹’ler de dahil edilerek yürütül-
mektedir.
Görüldü¤ü gibi, ASELSAN, yurt içinde,
akustik konular›nda çal›flan pek çok
KOB‹’ye de alt yüklenici olarak görev
vererek, gerekli gördü¤ünde onlar›

yetifltirmekte, desteklemekte ve tek-
nolojinin yurt içinde yay›lmas›na ön-
cülük etmektedir.

Ümit BAYRAKTAR: Hangi KOB‹’lerle 

birlikte çal›fl›yorsunuz? KOB‹’lerin 

bu çal›flmalardaki rolleri ve paylar› 

hakk›nda bilgi verir misiniz?

Fuat AKÇAYÖZ: Ankara OST‹M, Te-
melli Organize Sanayi Bölgesi’nde
yerleflik pek çok KOB‹’ye, sistemlerin
mekanik, elektromekanik, hidrolik
aksamlar› ile güç da¤›t›m, kontrol
kartlar› ve birimlerini ürettiriyoruz.
Yine Ankara’da yerleflik tasar›m kabi-
liyeti olan baz› firmalardan da meka-
nik tasar›m deste¤i al›yoruz.
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Aç›k denizde seyir esnas›nda performans testleri
yap›lan HIZIR’›n çekili tespit dizini 

ve HIZIR test ekibi

DAKA aldat›c› 
(solda) 
ve kar›flt›r›c› 
(sa¤da) 
birimleri



Ümit BAYRAKTAR: SSM’nin bu alana 

yönelik Mükemmeliyet A¤› (MÜKNET) 

çal›flmalar›ndaki rolünüz hakk›nda 

bilgi verir misiniz?

Fuat AKÇAYÖZ: SSM’nin kurdu¤u, 
Alg›lay›c›lar Mükemmeliyet A¤lar› ça-
l›flmalar› kapsam›nda, ASELSAN, Bil-
kent Üniversitesi ve SSM aras›nda,
2009 y›l›nda bir Bilgi Paylafl›m› ve Giz-
lilik Anlaflmas› imzalanarak çal›flma-
lara bafllanm›flt›r. Bu çerçevede
ASELSAN, alg›lay›c› (sensör)’lar ko-
nusunda endüstriyel liderlik görevini
yürütüyor. SSM’ye, bu kapsamda bir
proje önerisinde de bulunduk. Ülkede
su alt› akusti¤i konusunda çal›flanla-
r›n da alt yüklenici olaca¤› bu projede,
yeni nesil bir sonar›n gelifltirilmesini
hedefliyoruz. Projeyle, gelecekte ihti-
yaç duyulacak teknoloji bileflenleri-
nin, ülkemizdeki firmalar yoluyla or-
taya ç›kar›lmas›n› amaçl›yoruz.

Ümit BAYRAKTAR: METEKSAN 

Savunma firmas› da SSM taraf›ndan,

2009 y›l›nda, su alt› akusti¤i alan›nda,

“Mükemmeliyet Merkezi” olarak ilan

edilmiflti. Burada bir çeliflki yok mu? 

Siz bu konuda ne düflünüyorsunuz? 

Su alt› akusti¤i alan›nda METEKSAN 

Savunma’n›n çal›flmalar›ndan da 

yararlan›yor musunuz?

Fuat AKÇAYÖZ: SSM, 2008 y›l›nda, “Al-
g›lay›c›lar Mükemmeliyet A¤lar›” liderli-
¤i konusunda, ASELSAN ile Bilkent Üni-
versitesi’ne görev vermifltir. Bu kap-
samda, SSM ile ASELSAN ve Bilkent
Üniversitesi aras›nda, bir “Gizlilik” an-
laflmas› da imzalanm›flt›r.
Bu çerçevede, ASELSAN ve Bilkent Üni-
versitesi, sanayi kurulufllar›n› ve üniver-
siteleri bir araya getirerek, SSM’nin çiz-
mifl oldu¤u Ar-Ge Yol Haritas›’n› yönlen-
dirmek üzere, bu y›l içerisinde SSM’ye
bir rapor da sunmufl durumda.
Öte yandan, METEKSAN Savunma’n›n
bu alandaki kabiliyetlerinden de ya-

rarlan›yoruz. M‹LGEM projesinin ikin-
ci gemisi kapsam›nda, birinci gemi
için TÜB‹TAK taraf›ndan gelifltirilen ve
flimdi METEKSAN Savunma taraf›n-
dan endüstrilefltirme çal›flmalar› yü-
rütülen Milli Sonar Deniz Birimi ve Su
Alt› Telefonu’nu METEKSAN Savun-
ma’dan, tedarik ediyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Su alt› akusti¤i 

alan›ndaki gelece¤e yönelik planlar›n›z

neler?

Fuat AKÇAYÖZ: Su alt› akustik ürünle-
ri yol haritas›nda, nihai hedefimiz olan
milli torpidonun tasarlanmas› için ge-
rekebilecek alt sistem tasar›m ve üre-
tim konular›nda çal›flmalar›m›z sürü-
yor. Yine önümüzdeki dönem gündeme
gelebilecek su üstü platform projeleri

için gerekli, karinaya monteli, çekili
sonarlar ile tek ve çok ›fl›nl› iskandil,
may›n sak›nma sonar› gibi, de¤iflik fre-
kans bantlar›nda çal›flan ve de¤iflik gö-
revler yerine getiren sistemlerin tasa-
r›mlar›na yönelik dâhili projeler ve ça-
l›flmalar planlad›k ve bafllatt›k.

Ümit BAYRAKTAR: Baz› yabanc› 

firmalar›n da bu çal›flmalar›n›zla ilgili

olarak ad›n›n geçti¤ini duyuyoruz. 

fiu an için böyle bir ifl birli¤i söz konusu

mu? Nas›l bir model düflünülüyor?

Fuat AKÇAYÖZ: fiu anda yurt d›fl› fir-
malar ile aktif bir ifl birli¤imiz olma-
makla beraber, torpido üreticisi pek
çok yabanc› firma ile temaslar›m›z
sürüyor. ‹leride ihtiyaç duyulmas› ha-
linde, bu firmalardan baz› alt birimler
için destek al›nabilece¤ini de¤erlen-
diriyoruz. ASELSAN ana yüklenicili-
¤inde, yurt içi kurum ve kurulufllar›n
bir araya getirildi¤i DAKA projesine
benzer milli bir tak›m›n oluflturuldu-
¤u, ancak gerekli oldu¤u durumlarda,
baz› alt birimler için yabanc› flirket-
lerden de destek al›nan bir modelin
baflar› flans›n›n çok yüksek olaca¤›n›
düflünüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Su alt› akustik 

sistemlere iliflkin, ihracat cephesindeki

faaliyetleriniz hakk›nda neler 

söyleyebilirsiniz?
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ASELSAN’›n su alt› akusti¤i testlerinde 
kulland›¤› ›s› kontrollü yüksek bas›nç düzene¤i

DAKA sisteminin akustik kar›flt›r›c›lar›



Fuat AKÇAYÖZ: Yurt d›fl› sat›fl imkân-
lar›, daha çok ürünlerin, yurt içi ve
yurt d›fl› uluslararas› fuarlarda genifl
kat›l›mc› kitlesine tan›t›lmas› ile olufl-
turuluyor. Ayr›ca, yurt d›fl›ndaki ulus-
lararas› ihaleleri de takip ediyoruz ve
buralara teklifler veriyoruz. Ek ola-
rak, tasar›m ve gelifltirme faaliyetle-
rinde, yurt d›fl› potansiyel kullan›c›la-
r›n muhtemel istekleri de göz önünde
bulundurularak iyilefltirmeye / gelifl-
tirmeye aç›k mimariler kullan›yoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Su alt› akusti¤i 

alan›nda çal›flmak isteyen genç 

mühendislere bir mesaj›n›z var m›?

Fuat AKÇAYÖZ: ASELSAN’da, su alt›
akusti¤i alan›nda çal›flan personeli-
mizi, üniversitelerin bu konuda e¤itim
veren bölümlerinde, yüksek lisans ve
doktora çal›flmalar›n› yürütmek için
teflvik ediyoruz. Ayr›ca personelimizi,
yurt içi ve yurt d›fl›ndaki, su alt› akus-
ti¤i alan›na yönelik e¤itim ve seminer
imkânlar›ndan da faydaland›r›yoruz.

Su alt›ndaki sinyal yay›l›m ortam›n›n
farkl› ve de¤iflken olmas›, buradaki
problemlerin çözülmesini zorlaflt›r-
makla birlikte, al›nan e¤itimler,
ASELSAN’›n yapt›¤› yat›r›mlar, üniver-
sitelerin konusunda uzman hocalar›
ile birlikte çal›fl›lmas›, kullan›c› maka-
m›n iflin içinde olmas› gibi unsurlar da
genç mühendislerimizin bilgi birikim-
lerini artt›rd›¤› gibi motivasyonlar›
üzerinde de olumlu etkiye sahip.

Ümit BAYRAKTAR: Su alt› akustik 

teknolojilerine yönelik üretim ve test 

alt yap›s› için nas›l bir yat›r›m yapt›n›z?

Baflta su alt› testleri olmak üzere, 

deniz performans testlerini nas›l 

gerçeklefltiriyorsunuz?

Fuat AKÇAYÖZ: Su alt› akustik sistem
üretimi ve test altyap›s› çal›flmalar›n›,
belirlenen bir plan çerçevesinde sür-
dürüyoruz. Bu plan uyar›nca, öncelik-
le su alt› akusti¤i konusunda gerekli
olabilecek, küçük çapl› test, analiz,
do¤rulama amaçl› kullan›labilecek
alet, cihaz ve yaz›l›m yat›r›mlar›n› ta-
mamlad›k.
HIZIR ve DAKA projelerinde kullan›l-
mas› gereken, özel test ve üretim alt-
yap›lar› da planlanm›fl ve yat›r›mlar›
tamamlanm›flt›r. Örne¤in, HIZIR pro-
jesi kapsam›nda üretilecek tespit dizi-
ninin takma ve sökme ifllemleri için,
alt yüklenicilerimiz ile birlikte, özel bir
üretim masas› tasarlad›k ve ürettik.
Projeye özel yat›r›mlar haricinde, tüm
su alt› projelerinde kullan›labilecek
akustik test havuzu, akustik cihaz
hassas konumland›rma sistemi, ›s›
kontrollü yüksek bas›nç düzene¤i gibi
genel yat›r›mlar da tamamlanm›flt›r.
Akustik test havuzunun yeterli olma-
d›¤› frekans bantlar›nda da testler ya-

pabilmek için, ODTÜ’nün Yal›ncak Gö-
leti’ndeki akustik test sahas› ve ekip-
manlar› yat›r›m›n›n tamamland›¤›n›
da ekleyelim.
Deniz testleri için ise yurt içinde faali-
yet gösteren kurum ve kurulufllara,
üniversitelere ve firmalara ait test ge-
milerini inceledik. Bu incelemeler ne-
ticesinde, gerek üniversitelerimizin
ellerinde bulunan gerekse firmalar
taraf›ndan kiralanan test gemilerinin
özelliklerini belirledik ve proje ihtiyaç-
lar›m›z do¤rultusunda, hizmet al›m›
yöntemi ile bu gemileri kullan›yoruz.
Aç›k denizde seyir halinde yap›lmas›
gereken baz› performans testleri için
ise Dz.K.K.l›¤› envanterinde bulunan
yard›mc› gemilerin imkanlar›ndan da
yararlanabilmek amac›yla, Dz.K.K.l›¤›
ile bir hizmet al›m sözleflmesi imza-
lanm›fl durumda.

Ümit BAYRAKTAR: TÜB‹TAK’›n da bir su

alt› akustik laboratuvar› oldu¤unu 

biliyoruz. Neden ASELSAN da bu alanda

bir alt yap› yat›r›m› yapma gere¤i duydu?

Çal›flmalar›n›zda TÜB‹TAK’taki altyap›

kullan›lamaz m›yd›?

Fuat AKÇAYÖZ: TÜB‹TAK’›n su alt›
akustik laboratuvar› Gebze’de bulu-
nuyor. Projelerimizde gerçeklefltiril-
mesi gereken tasar›m do¤rulama,
performans ve üretim testleri kapsa-
m›nda ise fabrika ortam›nda test alt-
yap›lar›n›n bulunmas›na ihtiyac›m›z
var. Örne¤in DAKA Projesinde üretti-
¤imiz kar›flt›r›c› ve aldat›c›lar›n tama-
m›n› testlerden geçirdik. ASELSAN’›n
akustik test imkânlar›, aylarca, vardi-
yal› olarak kullan›ld›.
Bu nedenle, TÜB‹TAK’taki altyap›n›n,
üretim testleri için kullan›m›n›n pratik
olmad›¤›n› de¤erlendirdik. Ancak ta-
sar›m do¤rulama testleri kapsam›n-
da, bu alt yap›dan da yararlan›labile-
ce¤ini düflünüyoruz.
Öte yandan, akustik aldat›c› ve kar›flt›-
r›c› birimlerinin hareketli ve at›fll›
testlerini gerçeklefltirmek için de bu
laboratuvar ortam›, gereksinimleri
karfl›layamamaktad›r. Bu nedenle
ODTÜ Yal›ncak Göleti’ndeki test saha-
s›n› kurduk.

Fuat Akçayöz’e, verdi¤i bilgiler için,
okuyucular›m›z ad›na teflekkür 
ediyoruz. Son dönemde say›lar› 
giderek artan milli savunma 
sistemlerimiz aras›nda, 
milli torpidoyu da en k›sa sürede 
görebilmeyi diliyoruz.
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ASELSAN, su alt› akusti¤i konusunda gerekli olabilecek, küçük çapl› test, analiz, do¤rulama amaçl› kullan›labilecek
alet, cihaz ve yaz›l›m yat›r›mlar›n› tamamlam›fl durumda.





Uzi Eilam,
1934’te,
Fil istin

topraklar›nda
yer alan bir
“ k i b b u t z ” d a
(‹srail’de yer
alan kolektif
çiftlikler) dün-
yaya geldi.
Böylece, ‹srail

devletinin kurulufluna tan›k-
l›k etmenin yan› s›ra 6 Gün
Savafl›’na kadar yaflanan sü-
reçte, 6 Gün Savafl›’nda ve
sonras›ndaki çat›flmalarda
faal olarak yer ald›. Yom Kip-
pur Savafl› s›ras›nda da ka-
rargâh görevinde bulundu.
Tüm bu savafl tecrübesi, o
zamanlarda ‹srail’de yafla-
yanlar›n hemen hepsi aktif
ya da yedek kuvvetlerde gö-
rev ald›¤› için ola¤an görü-
lebilir. Uzi Eilam’› farkl› k›-
lan noktalar ise bu çat›flma-
lar s›ras›nda ve sonras›nda
ald›¤› görevler olarak karfl›-
m›za ç›k›yor. Makine mü-
hendisli¤i alan›nda lisans,
harekât araflt›rmas› konu-
sunda yüksek lisans dere-
celeri olan, iflletme alan›n-
da da akademik çal›flmalar-
da bulunan ve üniversitede
iflletme alan›nda dersler
vermifl olan Eilam, bu nite-
likleri ile ‹srail’deki askeri
araflt›rma ve gelifltirme (Ar-
Ge) çal›flmalar›nda hep
önemli roller üstlendi. 
Eilam, önce ‹srail Kara Kuv-
vetlerinin Silah Gelifltirme
Bölümü’nde çal›flt›. Bu bö-
lümün Savunma Bakanl›-
¤›ndaki ilgili bölümle bir-
lefltirilmesi ile oluflturulan
Savunma Bakanl›¤› Ar-Ge
Bölümü’nde 1971-1975 y›l-
lar› aras›nda yönetici yar-
d›mc›l›¤› ve yöneticilik gö-
revlerinde bulundu. Daha

sonra sivil hayata geçen 
Eilam, 1976-1985 y›llar› ara-
s›nda ‹srail Atom Enerjisi
Komisyonu’nun, 1985-1997
y›llar› aras›nda MAFAT (Sa-
vunma Bakanl›¤› Ar-Ge Bö-
lümü’nün yerine kurulan ‹s-
rail askeri Ar-Ge idaresi)’›n
yöneticili¤ini yapt›. Eilam, bu
uzun yöneticilik kariyerinin
ard›ndan, 1998-2001 y›llar›
aras›nda, ‹srail Savunma
Bakanl›¤›n›n Avrupa Misyo-
nu’nun baflkanl›¤› görevinde
bulundu. Halen Tel Aviv Üni-
versitesi’nde, Ulusal Strate-
jik Araflt›rmalar Enstitü-
sü’nde k›demli araflt›rmac›
olarak çal›fl›yor.
Yukar›da özetlenen kariyeri
sayesinde Eilam, ‹srail’in
askeri teknolojiler alan›nda
yaflad›¤› geliflim s›ras›nda,
kitab›nda da aktard›¤›
önemli tecrübeler edindi.
Bu kariyer, ayn› zamanda,
kitapta anlat›lanlar›n sade-
ce bir askerin bak›fl aç›s› ol-
mad›¤›n›, bir akademisye-
nin ve askeri alanda çal›flan
sivil bir yöneticinin bak›fl
aç›lar›n› da yans›tt›¤›n› biz-
lere gösteriyor.
Bu y›l içinde ‹ngilizce çeviri-
si yay›nlanan kitap, otobi-
yografik ayr›nt›lar› bir yana
b›rak›ld›¤›nda, ‹srail’in as-
keri teknolojiler gelifltirme
maceras›n› kronolojik ola-
rak anlat›yor. Anlat›lanlar›
burada, projelerin ayr›nt›s›-
na girmeden, çeflitli ana
noktalar çerçevesinde k›sa-
ca özetleyece¤iz.

‹srail’in Askeri 
Teknoloji Gelifltirme
Maceras›
Öncelikle ‹srail Silahl› Kuv-
vetlerinin genelinde, giriflim-
ci bir ruhun bulundu¤unu
belirtmek gerekir. Kitapta,

‹srail Kara Kuvvetlerinin Si-
lah Gelifltirme Bölümü’nün
çal›flmalar› anlat›l›rken, çe-
flitli komutanlar›n, gelifltiril-
mekte olan yeni sistemleri
denemek için nas›l gönüllü
olduklar›ndan bahsediliyor.
Böylece pek çok sistem, he-
nüz nihai ürün ortaya ç›kma-
dan, gelifltirme aflamas›nda
denenerek daha h›zl› olgun-
laflma olana¤› buluyor. Bu-
rada kitab›n biraz d›fl›na ç›-
karak, kitab› bu konuda des-
tekleyen bir baflka yay›n› not

etmek gerekiyor: Newsweek
dergisinde, Kas›m 2009’da
yay›nlanan bir yaz›da, tüm
vatandafllar›n›n askerlik
yapmas›n›n ve bu görevleri
s›ras›nda giriflimci yetenek-
lerinin geliflmesinin, ‹srail’in
ülke olarak gösterdi¤i yeni-
lik performans›nda olumlu
katk›s›ndan bahsedilmiflti
(http://www.thedailybeast.com/
newsweek/2009/11/13/soldiers-
of-fortune.html).
Kitapta dikkat çeken bir
baflka nokta, ‹srail’de aske-
ri teknolojiler üzerinde çal›-
flan hemen herkesin önem-
li harekât tecrübesine sahip
olmas›. Savafllar aras›nda
geçen zamanda da çat›fl-
malar›n eksik olmamas› ve
herkesin faal ya da yedek
olarak savafllarda ve çat›fl-
malarda yer almas› saye-
sinde gerçekleflen bu du-
rum, teknolojiyi gelifltiren
araflt›rmac› ve mühendisle-
rin ve onlar›n yöneticileri-
nin, çal›flmalar›n› askeri ih-
tiyaçlar› tam olarak anlaya-
rak ve hedef odakl› gerçek-
lefltirmelerini sa¤lam›fl.
Kitab› okurken okuyucuyu
flafl›rtan, di¤er yandan kita-
b›n içeri¤indeki samimiyeti
gösteren noktalardan birisi
de Uzi Eilam’›n ‹srail Kara
Kuvvetlerinin Silah Gelifltir-
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‹srail’in Geliflmifl Askeri Teknolojilere
Nas›l Sahip Oldu¤unun Hikâyesi:

Eilam’s Arc ‹srail ordusundan emekli Tu¤general

Uzi Eilam taraf›ndan yaz›lan ve

“Eilam’›n Rotas›: ‹srail Geliflmifl 

Askeri Teknolojilere Nas›l Sahip Oldu?”

fleklinde Türkçelefltirebilece¤imiz,

“Eilam’s Arc: How Israel Became a

Military Technology Powerhouse” 

adl› kitap, bir otobiyografi üzerinden,

‹srail’in askeri teknoloji maceras›n›

anlat›yor.
Dr. K. Burak Codur / editor@savunmahaber.com

Kitab›n Ad›: Eilam's Arc: How Israel
Became a Military
Technology Powerhouse

Yazar›: Uzi Eilam
Yay›nevi: Sussex Academic Press
Yay›n Tarihi: Eylül 2011
Fiyat›: 52 dolar (amazon.com fiyat›)

Uzi Eilam



me Bölümü’nde çal›fl›rken,
bafllarda ‹srail içinde yap›la-
cak gelifltirme faaliyetlerine
karfl› ç›karak, yurt d›fl›ndan
sat›n al›m› savunmufl olma-
s›. ‹htiyaçlar›n aciliyeti ne-

deniyle savundu¤u bu görü-
flü daha sonra de¤iflen Ei-
lam, ‹srail’in özgün teknolo-
ji gelifltirme çal›flmalar›n›n
baflar›s›nda baflrollerden
birini üstleniyor.

Uzi Eilam, Yom Kippur Sa-
vafl› s›ras›nda, Savunma
Bakanl›¤› Ar-Ge Bölü-
mü’nde görevli oldu¤u için,
savaflta aktif olarak rol al-
m›yor. Bununla beraber, Ei-

lam ve bölümü, savafl bo-
yunca yo¤un olarak çal›fl›-
yor: Acil ihtiyaçlar için al›m
ifllemlerini yönetiyor, savafl
alanlar›n› geziyor, ele geçi-
rilen düflman sistemlerini
inceleyerek acil çözümler
üretiyor, al›nan dersleri
derliyor ve tüm bu yo¤unluk
içinde, savunma sanayisi
temsilcileri ile toplant›lar
yaparak, onlar›, çal›flmalar›
için yol göstermesi amac›y-
la geliflmeler konusunda
bilgilendiriyor. Tüm bu sü-
reç, okuyucuya, savafl s›ra-
s›nda bir ifllevi olmayaca¤›
düflünülen bir Ar-Ge birimi-
nin, nas›l etkin bir araç ola-
rak kullan›labilece¤ini gös-
teriyor.
Yom Kippur Savafl› sonra-
s›nda ‹srail, uzun bir talep
listesi ile ABD’nin kap›s›n›
çal›yor. ABD, listedeki pek
çok silaha onay vermiyor.

6 Gün Savafl›'nda Kudüs'e giren ilk askerler aras›nda olan Eilam, Bat› Duvar›'nda flofar (koç boynuzundan yap›lm›fl boru) çal›yor.



Bu da ‹srail’in özgün silah
çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›ran
bir etki yarat›yor. Eilam, ya-
flad›¤› tecrübelerden sonra
flu sonuca ulafl›yor: E¤er
ABD bir teknolojiye sahip
oldu¤unuzu ya da sahip ol-
ma noktas›na geldi¤inizi
anlarsa, o teknolojiyi içeren
silah› size satar. ‹srail, bu
kural›n fark›ndal›¤› ile tek-
noloji gelifltirmeye gereken
önemi vermeye bafll›yor. Bu
süreçte, bazen ABD’den sa-
t›n alarak, bazen de kendi
özgün ürünlerini gelifltirip
envanterine alarak, silahl›
kuvvetlerini modern bir güç
haline getiriyor.
Fakat ‹srail’e ödenek olarak
her y›l aktar›lmaya bafllanan
ABD askeri yard›m›, ‹srail
savunma sanayisinin ifl yap›fl
tarz›n› etkileyen önemli bir
geliflme oluyor. ABD, yard›m

ödenekleri ile ABD’den silah
al›m›n› destekledi¤i için, ‹s-
rail Savunma Sanayisi için iç
pazar daral›yor. Böylece, ‹s-
rail d›fl pazarlara yöneliyor
ve Eilam’›n görev yapt›¤› dö-
nemde, savunma sanayisi
üretiminin yüzde 80’ini ihraç
eder hale geliyor. Bu süreç-
te ‹srail, ihraç etti¤i ürünle-
re, gelifltirmekte oldu¤u sis-
temleri de ekliyor. Bu son
teknoloji sistemlerin ihraca-
t›na izin verilebilmesi ama-
c›yla, izin mekanizmalar›n›n
da güncellenmesi gerekiyor.
Sistemlerin ‹srail taraf›ndan
henüz kullan›lm›yor olmala-
r›n›n yaratabilece¤i olum-
suzluk ise ilk müflteri olma-
sa, hatta sat›n alma garanti-
si vermese bile ‹srail Silahl›
Kuvvetlerinin de gelifltirme
sürecine dâhil edilmesi ile
önleniyor.

Daha Fazlas› Kitapta
Çal›flt›¤› kurumlarda, ‹srail
uzay program›n›n ve Arrow
Stratejik Hava Savunma Sis-
temi’nin gelifltirilmesi de dâ-
hil olmak üzere önemli pro-
jelerde rol alm›fl olan Uzi Ei-
lam kitab›nda, pek çok konu-
yu, burada sundu¤umuz ana
hatlardan daha ayr›nt›l› fle-
kilde ele al›yor. Bununla be-
raber, Eilam’›n, sorumlu ol-
du¤u gizlilik kurallar›n›n far-
k›ndal›¤› ile verebilece¤i ay-
r›nt›lar› s›n›rland›rd›¤›n› da
belirtmek gerekir. Kitab›n
baz› bölümlerinde, “bir Gü-
ney Afrika ülkesi” ifadesinde
oldu¤u gibi, aç›kça isim ver-
mekten kaç›n›ld›¤› görülü-
yor. Ayr›ca, yazar›n ‹srail
Atom Enerjisi Komisyo-
nu’nda yapt›¤› görev kapsa-
m›nda, ‹srail’in sahip oldu¤u
iddia edilen nükleer silahlar-
la ilgili hiçbir yorum yapma-
d›¤›n› da belirtmek gerekir.
Yazar›n, ‹srail taraf›ndan,
Irak’›n Osirak nükleer tesi-

sine düzenlenen hava sal-
d›r›s›n› gereksiz ve seçim
yat›r›m› amac›yla yap›lm›fl
bir sald›r› olarak görmesi
gibi samimi elefltirilerini de
içeren kitap, ayn› zamanda
e¤lenceli ve ö¤retici anek-
dotlara da yer veriyor.
Özellikle, ‹srail Genelkur-
may Baflkanl›¤› ve Savun-
ma Bakanl›¤› bürokrasile-
rinin nitelikleri ve bu bü-
rokratik yap›larla nas›l ba-
fla ç›k›labilece¤i konusun-
da ipuçlar› veren an›lar›n,
okuyucunun ilgisini çeke-
ce¤ini düflünüyoruz.
‹srail’i ve geçirdi¤i askeri
teknolojik dönüflümü anla-
mak için, “Eilam’s Arc”,
mutlaka okunmas› gereken
bir kitap.  Kitab›n içeri¤i,
muhtemelen, Türk okuyu-
cular›na daha ilgi çekici ve
anlaml› gelecektir.

Aksi belirtilmedikçe,
foto¤raflar Uzi Eilam'›n 
kiflisel arflivinden al›nm›flt›r.
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Eilam, 6 Gün Savafl›’nda hayat›n› kaybeden ‹srail askerleri için yap›lan an›tta.

Eilam’›n görev ald›¤› projelerden Arrow hava savunma füze sistemi.

6 Gün Savafl›’n›n sonunda Eilam (ortada).
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Genel Bak›fl
Metaller, balistik penetras-
yona karfl› dayan›mlar› nede-
ni ile yayg›n kullan›lan mal-
zemelerdir. Koruma amaçl›
metalik malzeme grubuna
çelikler, titanyum ve alümin-
yum alafl›mlar› girmektedir.
Metalik z›rhlar, gerek kolay
flekillendirilebilme avantaj›
sunmalar›ndan gerekse de
üretim maliyetlerinin k›smen
düflük olmas›ndan dolay› ter-
cih edilirler. Tüm bunlara ek
olarak, mukavemetlerinin,
çeflitli teknikler ile kullan›m
amac›na yönelik olarak ayar-
lanmas›, büyük bir avantaj
sunmaktad›r. Metal matriks-
li kompozitler ise metalik bir
matriks malzemesinin içeri-
sine, kendinden farkl› ikincil
bir takviye malzemesinin gö-
mülmesi ile oluflturulan
malzemeler olup, metal z›rh

uygulamalar›nda kullan›m
yeri bulmaktad›rlar. Matriks
içerisinde yer alan sert takvi-
ye elemanlar›, z›rh›n balistik
performans›n› önemli oran-
da artt›rabilmektedir. Bu tür
bir malzemeye en iyi örnek
olarak, seramik partiküller
ile takviye edilmifl alümin-
yum matriksli malzemeler
verilebilir [1-6].

Alüminyum Alafl›mlar›
Koruyucu malzeme olarak
alüminyum alafl›mlar›n›n
kompozisyon, mukavemet-
lendirme flekli ve dereceleri,
z›rh endüstrisinde tercih ne-
denleri, balistik yeterlilikleri
ve di¤er özellikleri, Zeren ve
Atapek taraf›ndan, güncel bir
çal›flma olarak derlenmifltir
[7]. Derlemede yer alan bilgi-
lere ilave olarak, bu k›s›mda
bir y›l önce ilan edilen bir ha-

ber bafll›¤› ve içeri¤i üzerinde
durulmufltur. Alüminyum ve
alafl›mlar›n›n üretiminde ön-
de gelen firmalardan biri
olan Alcoa Inc., C79A olarak
adland›r›lan yeni bir alümin-
yum z›rh alafl›m› gelifltirmifl-
tir [8]. Amerikan ordusu ta-
raf›ndan kullan›lacak z›rhl›
araçlara katk› sa¤layacak
özellikte olan bu alafl›m, yay-
g›n bir flekilde kullan›lan
6061-T651 ve 5083-H131
alafl›mlar›na k›yasla daha
yüksek balistik dayan›m
gösterebilmifltir. Bir taraf-
tan hafiflik kriterini önemli
ölçüde sa¤layan ve di¤er ta-
raftan, özellikle parçalan-
maya karfl› daha mukavim
olabilen bu malzemenin ge-
lifltirilmesi, demir d›fl› me-
tallerin z›rh malzemesi ola-
rak kullan›labilirli¤ine iyi bir
örnektir.

Titanyum Alafl›mlar›
Çelikler, delinmeye karfl›
yüksek dayan›m gösterebi-
len malzemeler olmalar›na
ra¤men, a¤›r olmalar› nede-
niyle ço¤u hafif uygulamada
gereksinimleri sa¤layama-
maktad›rlar. Çeli¤e göre da-
ha düflük yo¤unlukta olan ti-
tanyum ve alafl›mlar› yüksek
s›cakl›k dayan›mlar›, yeteri
mukavemet, sertlik ve tok-
luk özellikleri aç›s›ndan, gü-
nümüz askeri z›rh uygula-
malar›nda ra¤bet gören
malzemelerdir. Ancak paha-
l› olmalar› ve gerek ifllenme-
lerinde gerekse de kaynak-
lanmalar›nda problem teflkil
eden unsurlar›n varl›¤› ne-
deniyle kullan›m alanlar› s›-
n›rl› kalmaktad›r [6].
Titanyumun z›rh malzemesi
olarak kullan›lmaya bafllan-
d›¤› 1950’li y›llardan günü-
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Demir D›fl› Metallerin 
ve Metal Matriksli

Kompozitlerin 
Koruyucu Malzeme

Olarak Kullan›m›
Metaller, seramikler ve kompozitler, koruma amaçl› 

birçok uygulamada kullan›lan malzemelerdir. Üretim
kolayl›¤›, maliyet, uygulama ve balistik performanslar› 

göz önüne al›nd›¤›nda, bu malzemeler, birbirlerine göre
avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bu makalede, z›rh 

çeliklerinden sonra en fazla tercih edilen demir d›fl› 
metaller ile metal matriksli kompozitler ele al›nm›fl 

ve bu malzemelerin, z›rh malzemesi olarak kullan›labilirli¤i
ve balistik özellikleri üzerinde durulmufltur.

Dr. Müh. fi. Hakan ATAPEK* / hatapek@kocaeli.edu.tr
*Kocaeli Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. fieyda Polat**
**Kocaeli Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi
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müze kadar, Ti6Al4V alafl›-
m›, z›rh uygulamalar›nda
kullan›lan ve en çok bilinen
malzemedir. Malzemenin
mekanik ve balistik özellik-
lerine ek olarak, yeterlili¤i
MIL-A-46077 standard› ile
de¤erlendirilmifltir. Bu ala-
fl›m, homojen haddelenmifl
z›rh çeliklerine eflde¤er
sertlik ve mukavemet de-
¤erlerine sahip olabilmekte-
dir. Ayn› zamanda, z›rh çe-
liklerine göre, hafiflikte yüz-
de 25 fayda sa¤lar. Mühim-

mat ile olan etkilefliminde,
yeteri plastik deformasyon
gösterebilmesi ve tok bir
malzeme olmas›, balistik
özelli¤ini do¤rudan belirler.
Tablo 1’de, bu malzemenin
z›rh teknolojisinde yayg›n
kullan›m bulan di¤er malze-
meler ile karfl›laflt›r›lmas›
verilmifltir. Alafl›m›n en kötü
özelli¤i ise gerilmeli koroz-
yona olan yüksek seviye has-
sasiyeti nedeniyle beklenen-
den daha k›sa bir ömürde ifl-
levini yitirebilmesidir [6, 9].

Uzun y›llar Amerikan ordu-
sunda kara savafllar›nda
hizmet vermifl olan ve ver-
meye devam eden M1 
Abrams ana muhabere tan-
k›n›n a¤›rl›k art›fl›, Tablo
2’de görülmektedir. Günü-
müzde M1A2 SEP versiyonu
gelifltirilen tank›n a¤›rl›¤›, 63
tona ulaflm›flt›r. Z›rh çeli¤i,
bu tür z›rhl› araçlarda ana
malzeme olmas›na ra¤men,
di¤er hafif z›rhlar›n (metalik,
polimerik ve kompozit mal-
zemeler) kullan›m› da kaç›-

n›lmazd›r. Bu araçlar›n daha
verimli kullan›m›nda, bir ta-
raftan balistik yeterlilik ön
plana ç›karken di¤er taraf-
tan da muhabere alan›nda
manevra kabiliyeti önem ka-
zanm›flt›r. Bundan dolay›,
son 30 y›l içerisinde, Ameri-
kan ordusundaki z›rhl› araç-
larda hafif alafl›mlar›n›n
kullan›m› daha da artm›flt›r.
Amerikan z›rhl› araçlar›nda
hedeflenen hafiflik kazanc›,
gelecek y›llarda, titanyum
alafl›mlar›n›n kullan›m› ile
yüzde 30 seviyesine ulafla-
cakt›r. Öte yandan, güncel
çal›flmalar ile daha ucuz ti-
tanyum alafl›mlar›n›n üreti-
mi sa¤lanarak üstün meka-
nik, balistik özelliklere ve
korozyon direncine sahip
malzemelerin z›rhl› araç
teknolojisine kazand›r›lmas›
hedeflenmektedir [9].
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TABLO 1. ÇEL‹K, ALÜM‹NYUM VE T‹TANYUM ESASLI ZIRH MALZEMELER‹N BAZI ÖZELL‹KLER‹  [9]

Özellik Z›rh Çeli¤i 5083 Alüminyum Alafl›m› Ti6Al4V Alafl›m›
(MIL-A-12560) (MIL-A-46026) (MIL-A-46077)

Çekme Mukavemeti (MPa) 1170 350 970

Yo¤unluk (g/cm3) 7,86 2,70 4,50

Özgül Mukavemet (MPa-cm3/g) 150 130 220

Kütle Verimi (Em)* 1 1,0-1,2 1,5

*Malzemenin, balistik bir tehdidi yenmek için gerekli birim alan bafl›na a¤›rl›¤›n›n z›rh çeli¤ininkine oran›.



Birim a¤›rl›k bafl›na yüksek
mukavemete sahip olmala-
r›n›n yan› s›ra gelifltirilen ko-
rozyon ve balistik özellikleri,
titanyum alafl›mlar›n›n kon-
vansiyonel malzemelere gö-
re kullan›mlar›n› yayg›n k›l-
m›fl olup, daha düflük mali-
yette, ancak üstün perfor-
mansa sahip z›rh malzemesi
olarak kullan›m›, Amerikan
Savunma Bakanl›¤› taraf›n-
dan da dikkate al›nm›flt›r. Ti-
tanyum alafl›mlar›n›n kulla-
n›m›, önceleri, dövülmüfl
alüminyum alafl›mlar›n›n yer
ald›¤› M2 Bradley z›rhl› mu-
harebe araçlar›nda, dövül-
müfl titanyum alafl›mlar›n›n
kullan›m›na dayanmaktad›r.
Bu tür bir seçim ile araç top-
lam a¤›rl›¤›nda yüzde 35’lik
bir a¤›rl›k kazan›m›na ek
olarak, yüksek seviye balis-
tik koruma sa¤lanm›flt›r. Ti-
tanyum alafl›mlar›n›n bir di-

¤er kullan›m alan› ise M113
z›rhl› personel tafl›y›c› araç-
lar›nda aplik z›rh olarak yer
almas›d›r [9].

Metal Matriksli 
Kompozitler
Metal matriksli kompozit-
ler, matrikslerinin özellik-
lerini gelifltirmek amac› ile
de¤iflik takviye elemanlar›
içerirler. Takviyelendirme
yöntemi, kullan›lan takviye
eleman›n›n cinsi, boyutu ve
matriks içerisindeki da¤›l›-

m›, kompozitin nihai meka-
nik özelliklerini, dolay›s› ile
balistik performans›n› do¤-
rudan belirleyecektir. Me-
tal matriksli kompozitler,
prosesleme ve ifllenmede
sorun oluflturabilen yüksek
maliyetli malzemeler ol-
malar›na ra¤men, uygula-
mada tercih edilen monoli-
tik metallerdendir. Bu mal-
zemeler, herhangi bir mü-
himmat ile olan etkileflim-

lerinde, delinmeye karfl›
dayan›mlar›n› art›rabilmek
amac› ile yüksek modülüs,
mukavemet ve toklukta ta-
sarlan›rlar. Kompozit mal-
zemede yer alan takviye
elemanlar›, ço¤unlukla fi-
ber veya whisker türü mal-
zemelerdir.
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TABLO 2. M1 ABRAMS ANA

MUHABERE TANKLARINDA

YILLARA GÖRE A⁄IRLIK

ARTIfiI [9]

Y›l Araç A¤›rl›k (ton)

1980 M1 54,4

1984 M1IP 55,3

1988 M1A1 58,9

1990 M1A2 62,1

Titanyum alafl›mlar›n›n bir di¤er 
kullan›m alan› ise M113 z›rhl› 
personel tafl›y›c› araçlar›nda aplik 
z›rh olarak yer almas›d›r.

Önceleri dövülmüfl alüminyum alafl›mlar›n›n yer ald›¤› M2 Bradley 
z›rhl› araçlar›nda, dövülmüfl titanyum alafl›mlar› kullan›lmaktad›r.
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Literatürde yer alan ço¤u
çal›flma, takviye eleman›n-
daki bir art›fl›n, balistik per-
formans›n geliflimine olum-
lu bir katk› sa¤lad›¤› veya
parçalanmaya / k›r›lmaya
neden olan baz› oluflumlar›n
(örne¤in, adyabatik kayma
bant› oluflumu) azalt›ld›¤›n›
belirtmektedir. Silisyum
karbür içeren alüminyum
matriksli kompozitlerde, bu
tarz bir etki, daha önceden
rapor edilmifltir. Di¤er taraf-
tan, seramik partiküller ile
takviyelendirilmifl metal
matriksli birçok kompozitte
daha yüksek mukavemet,
tokluk ve balistik baflar›m
aç›s›ndan takviye eleman›-
n›n varl›¤› ve önemi vurgu-
lanm›flt›r. Demir d›fl› metal-
ler, yumuflak karakteristikte
olmalar› ve k›smen sertlefl-
tirebilmelerine ra¤men,
içerdikleri sert seramik tak-
viye elemanlar›, mühimmat

ile olan etkileflimde dayan›-
m› do¤rudan belirlemekte-
dir. Matriksin sünek ve k›r›l-
maya karfl› yüksek direnci

ise toklu¤u sa¤lamaktad›r.
Bilindi¤i üzere, belirli bir
enerjiye sahip mühimmat›n
malzeme ile olan etkilefli-

minde, enerji, flekil de¤ifli-
mine, çatlak ilerlemesine /
nihai k›r›lmaya ve ›s› enerji-
sine dönüflebilmektedir.
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Alcoa'n›n alüminyum z›rh alafl›mlar›, 
HEMTT A4 a¤›r taktik arac›nda kullan›l›yor.





Matriks sertli¤i, tüm bu
enerji dönüflümünde önem-
li olup, birbirini takip eden
mekanizmalar›n (plastik
ak›fl, çatlak ilerlemesi, sür-
tünme nedenli afl›nma vb.)
fliddetini ve önceli¤ini belir-
lemektedir. Tablo 3’te me-

tal matriksli kompozitler,
matriksleri, içerdikleri tak-
viye cinsi ve miktarlar› ör-
neklenmifltir. Bu malzeme-
lerin, mekanik ve balistik
özellikleri aç›s›ndan alü-
minyum esasl› bir kaç ala-
fl›mla karfl›laflt›r›lmas› ise

Tablo 4’te verilmifltir. Uygu-
lamaya ba¤l› olarak tercih
edilen bu malzeme grubu,
tablodan da görülece¤i üze-
re, yeteri mekanik ve balis-
tik performans sergileyebil-
mektedir [6].
Ulusal bir kuruluflumuzun
yapm›fl oldu¤u uzun süreli
bir Ar-Ge çal›flmas›n›n ç›k-
t›s› olan ve yak›n zamanda
kamuoyuna sunulan yüksek
sertlikte alüminyum esasl›
hafif koruma z›rh malzeme-
si, metal matriks kompozit-
lerin Türkiye s›n›rlar› kap-
sam›nda da çal›fl›lan bir
malzeme oldu¤unun ispat›-
d›r [10].

Sonuçlar ve ‹leri Bak›fl
Çal›flma kapsam›nda, de-
mir d›fl› metallerin ve metal
matriksli kompozitlerin ko-
ruyucu malzeme olarak
kullan›labilirli¤i, mekanik
ve balistik özellikleri üze-
rinde durulmufltur. Hafiflik
kriteri söz konusu oldu¤un-
da, titanyum ve alüminyum
alafl›mlar› ön plana ç›k-
maktad›r. Özellikle titan-
yum alafl›mlar›n›n yüksek
maliyetli olmas›, her ne ka-
dar bir problem teflkil etse
de uygulama potansiyelinin
artt›r›lmas› için, düflük ma-
liyetli üretim yöntemleri
günümüz koflullar›nda pek
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TABLO 3. METAL MATR‹KSL‹ KOMPOZ‹TLER, 

MATR‹KS, TAKV‹YE C‹NS‹ VE M‹KTARI [6]

Malzeme Matriks Takviye Cinsi Takviye Miktar›, Hacimce-%

DURAL-10 AA 6061 Alumina (Al2O3) 10

DURAL-15 AA 6061 Alumina (Al2O3) 15

DURAL-20 AA 6061 Alumina (Al2O3) 20

DWA-0 AA 6061 Silisyum karbür (SiC) 0

DWA-20 AA 6061 Silisyum karbür (SiC) 20

DWA-30 AA 6061 Silisyum karbür (SiC) 30

TABLO 4. BAZI METAL MATR‹KSL‹ KOMPOZ‹TLER‹N MEKAN‹K VE BAL‹ST‹K ÖZELL‹KLER‹ [6]

Malzeme Yo¤unluk Young Modülü Poisson Akma Mukavemeti Çekme Mukavemeti Kopmada Balistik 
(kg/m3) (GPa) Oran› (MPa) (MPa) Uzama (%) Yeterlilik*

6061-T6 2700 69 0,33 276 310 22 1,00

DURAL-10 2810 81 0,32 296 338 7,6 1,21

DURAL-15 2860 88 0,32 317 359 5,4 1,23

DURAL-20 2940 98 0,31 359 379 2,1 1,20

DWA-0 2720 74 0,33 357 386 13,5 1,21

DWA-20 2800 103 0,29 394 428 5,3 1,39

DWA-30 2850 122 0,27 389 440 1,9 1,68

7075-T6 2800 71 0,33 503 572 11,3 1,60

7039-T64 2740 69 0,33 352 414 9,0 1,32

*Balistik yeterlilik, AA 6061-T6 referans malzemesinin yo¤unluk ve penetrasyon derinli¤inin, üzerinde durulan malzemenin yo¤unluk ve penetrasyon derinli¤ine olan oran›n› yans›tmaktad›r.

M1 Abrams ana muharebe tank›n›n M1A2 SEP versiyonunun a¤›rl›¤› 63 tona ulaflm›flt›r.
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de zor gözükmemektedir.
Metal matriksli kompozit-
ler ise sahip olduklar› me-
kanik özellikler ve balistik
yeterlilik çerçevesinde, gü-
nümüz z›rh teknolojisinde
vazgeçilmez malzemeler-
dir. Yeni takviye malzeme-
lerindeki aray›fl ve elde edi-
lecek bulgular, bu tür kom-
pozit malzemelerin var
olufl alanlar›n› daha da ge-
niflletecektir. Ulusal de¤er-
lerimiz ve stratejik anlay›fl

kapsam›nda, yerli kurum /
kurulufllar›n buna katk›
sa¤layacak tarz çal›flma-
larda bulunmas› ise takdire
de¤erdir.
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Daha önce, yaz›l›m gelifltirme sü-
reçleri için çerçeve oluflturan
AQAP 150 ve AQAP 160 standartla-

r› kapsam›nda Türkiye’de ilk defa belge
alan kurulufl olarak tescil edilen ve SW
CMM Seviye 3 esaslar› do¤rultusunda
belgelendirilen HAVELSAN, bu kez de
tüm dünyada en çok kabul gören süreç
iyilefltirme modeli olan CMMI Seviye 3
belgesini almaya hak kazand›.
CMMI Seviye 3 belgelendirme sürecinin,
derinli¤i ve geniflli¤inde belirleyici olan,
� fiirket büyüklü¤ü,
� Kurumun tüm organizasyonel bölüm-
lerinin de¤erlendirmede yer almas› ve
çok say›da proje ile temsil edilmesi,

� Kapsam, bütçe ve personel say›lar› iti-
bariyle de¤erlendirmede yer alan projele-
rin büyüklü¤ü ve uzun soluklu olmas› iti-
bariyle, HAVELSAN, Türk Savunma Sek-
törü’nde istisnai bir farkl›l›¤a imza att›.
Bu belgelendirmeyi gerçeklefltiren
ABD’de yerleflik Software Engineering
Institude (Yaz›l›m Mühendisli¤i Enstitü-
sü)’un Eylül 2011 tarihinde yay›nlad›¤› ra-
pora göre, tüm dünyada bu sertifikasyonu
alan 4220 kurulufl bulunmakta. Bunlar›n
yaklafl›k olarak yüzde 20’si savunma /
devlet sektöründe faaliyet gösteriyor. Bel-
gelendirilmifl kurulufllar›n, yaln›zca yüzde
1,9’unda 1000’in üzerinde personel çal›fl-
t›¤› ifade ediliyor.

Yine ayn› raporda yer alan verilere göre,
belgelendirilmifl firmalar›n pek ço¤unun
faaliyetlerini ABD’de yürüttü¤ü; ABD d›-
fl›ndaki ülkelerde yerleflik ve savunma /
devlet sektöründe faaliyet gösteren fir-
malar›n say›s›n›n ise yaln›zca 264 oldu¤u
bildiriliyor. Türkiye’de ise belgelendiril-
mifl 22 kurulufl var.
Türkiye’de en genifl kapsaml› sertifikas-
yon sürecinden geçen firma olduklar›n›
vurgulayan HAVELSAN’›n Kalite ve Süreç
Yönetim Direktörü Ayflegül Kalayc›o¤-
lu’ndan, bu model, sertifikasyon süreci,
HAVELSAN Kurumsal Yönetim Sistemi
ve bunlar›n HAVELSAN’a kazand›rd›klar›
hakk›nda bilgi ald›k.
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HAVELSAN, 
CMMI Seviye 3 

Belgesini Ald›
Türk Savunma Sanayisi’nin öncü kurulufllar›ndan HAVELSAN, bir yandan

Türkiye’nin en önemli savunma projelerine imza atarken, bir yandan da 

rekabetçilik ve verimlilik art›fl› hedefleri do¤rultusunda, Kurumsal Yönetim

Sistemi’ni güçlendirmeye devam ediyor.



“HAVELSAN Kurumsal Yönetim Sistemi”

diyorsunuz. Bundan kastedilen nedir?

Biz Kurumsal Yönetim Sistemi’ni tüm fa-
aliyetlerimizi sistematik, verimli ve etkin
bir flekilde yap›land›rmak ve yönetmek
amac›yla oluflturdu¤umuz kurumsal sü-
reçlerimizin ve bu süreçlerin uygulan-
mas›n› destekleyen unsurlar›n bütünü
olarak görüyoruz.
Bir di¤er deyiflle, stratejik yönetimden,
üretime ve lojistik deste¤e, insan kay-
naklar› yönetiminden, tedari¤e ve mali
yönetime, tesis iflletmeden, ifl sa¤l›¤› -
güvenli¤i, çevresel güvenlik ve bilgi gü-
venli¤ine kadar, flirketin tüm ifl süreçle-
rini ve uygulamalar›n› Kurumsal Yönetim
Sistemimizin bir parças› olarak tan›mla-
m›fl durumday›z.
Süreçlerimizin uygulama yöntemlerinin
tan›mland›¤› dokümantasyon d›fl›nda,
süreçlerin iflletilmesinde kullan›lan alt
yap› unsurlar› ile bu süreçleri yöneten ve
uygulayan donan›ml› insan kaynaklar›-
m›z da sistemimizin ana yap› tafllar› ara-
s›nda yer al›yor. Dolay›s›yla Kurumsal
Yönetim Sistemimiz ve süreçlerimizin
sürekli iyilefltirmesinde, bu üç temel ya-
p› tafl›na da odaklan›l›yor.

Son dönemde, CMMI sertifikasyon 

sürecinden geçtiniz. CMMI nedir 

ve neden CMMI?

1990’l› y›llar›n bafl›nda, Amerikan Savun-
ma Bakanl›¤›, özellikle yaz›l›m gelifltirme
faaliyeti içeren projelerin baflar› oranla-
r›n›n çok düflük oldu¤unu ve bu baflar›-
s›zl›¤›n da temel olarak yaz›l›m gelifltir-
me süreçlerindeki sistematik olmayan
uygulamalardan kaynakland›¤›n› tespit
etmifl.
Bu do¤rultuda Carnegie Mellon Üniversi-
tesi ile ortak yürütülen çal›flmalar sonu-
cunda, Yaz›l›m Mühendisli¤i Enstitüsü
(Software Engineering Institude / SEI)
kurulmufl. Kurulufl, bafllang›çta, yaz›l›m
gelifltirme faaliyetlerinin daha sistematik
gerçeklefltirilmesi için, dünyadaki en iyi
uygulamalar› inceleyerek bir “Süreç ‹yi-
lefltirme Modeli” oluflturmufl. Bu çal›fl-
malar, ileriki y›llarda daha da gelifltirile-
rek, farkl› disiplinleri içeren yeni model-
ler türetilmifl. CMMI da bunlardan birisi.

CMMI, “Capability Maturity Model Integ-
ration’›n k›saltmas›”. Biz Türkçe’de “Bü-
tünleflik Yetenek Olgunluk Modeli” ola-
rak adland›r›yoruz. fiu an itibariyle, gelifl-
tirme (CMMI-Development), hizmetler
(CMMI-Services) ve tedarik (CMMI-
Acquisition) gibi süreç iyilefltirme model-
leri yay›nlanm›fl durumda. Geçmiflte ya-
y›nlanm›fl olan ve ‹nsan Kaynaklar› Yöne-
tim Süreçlerinin iyilefltirilmesine dönük
People-CMM gibi iyilefltirme modelleri
de mevcut.
Biz HAVELSAN olarak, CMMI-Develop-
ment Modeli’ni, süreç iyilefltirme faali-
yetlerinde kendimize referans ald›k.
Esas itibariyle, CMMI süreç performans›-
n›n (etkinlik ve verimlili¤inin) artt›r›lmas›
yoluyla, kurulufllar›n ifl hedeflerine ulafl-
mas›na do¤rudan katk› sa¤lamak için
oluflturulmufl bir model.
Günümüz dünyas›nda, en uygun çözümü,
en h›zl› ve maliyet etkin flekilde pazara
sunabilen kurulufllar hayatta kalabil-
mekte, büyüyebilmekte. ‹flte bu model,
kurulufllara en uygun çözümü, en h›zl› ve
maliyet etkin flekilde pazara sunman›n,
dolay›s›yla rekabet üstünlü¤ü elde etme-
nin yollar›n› bulmalar›n› sa¤layacak sü-
reç alt yap›s›n› oluflturmalar› için bir reh-
ber niteli¤inde.
Biz bu modeli, gerçekten çok titiz çal›fl-
malarla, dünyadaki büyük flirketlerin en
iyi uygulamalar›n› içerecek flekilde olufl-
turulmufl ve verimlilik kayg›s›yla flekil-
lendirilmifl olmas›ndan hareketle, reh-
ber olarak kullanmaya karar verdik.
Süreçlerimizin iyilefltirilmesi yoluyla ve-
rimlili¤imizin artaca¤›n› ve bunun da re-
kabet gücümüze önemli katk›lar sa¤la-
yaca¤›n› de¤erlendirerek yola ç›kt›k.
Bu model, tüm gelifltirme faaliyet alanla-
r›m›za iliflkin temel disiplinleri içeriyor:
Sistem, Yaz›l›m, Donan›m, Süreç Mühen-
disli¤i vb. Kalite Yönetim Sistemleri’ni ta-
n›mlayan di¤er standartlardan farkl› ola-

rak, bir kuruluflun gelifltirme faaliyetleri-
ni 5 olgunluk seviyesiyle, Süreç Yönetimi,
Proje Yönetimi, Mühendislik ve Destek
Süreçlerden oluflan 4 temel süreç alan›
dahilinde tan›ml›yor.
Bu yap›, kurulufllar›, kademe kademe sü-
reç optimizasyonuna ve en iyileme kültü-
rüne tafl›yor. Çünkü gerçekte bu kültürü,
kuruluflun her bir unsuruna tek seferde
enjekte edebilmek mümkün de¤il.
Bunun yan› s›ra model, tan›mlad›¤› sü-
reçler ve örneklemeleriyle, kurulufllar›n
kendi süreç yap›lar›n› ve uygulamalar›n›
dünyada kabul görmüfl en iyi uygulama-
larla k›yaslama ve özde¤erlendirme im-
kân› da sunuyor.
Biz, özellikle proje kültüründen ziyade,
kurumsal kültürü iflaret eden CMMI Se-
viye 3’e odakland›k. HAVELSAN’da ku-
rumsal yönetim sistemi ve uygulamalar›
belirli bir olgunluk düzeyine gelmifl du-
rumda. Tüm faaliyetler, sistematik bir di-
siplinle ve süreç odakl› bir yaklafl›mla ta-
n›mlanm›fl ve uygulanmakta. CMMI Sevi-
ye 3 de, kurumsal bir flirkette olmas› ge-
reken süreç yaklafl›m›n› ve kurumsallafl-
may› vurguluyor.
Özetleyecek olursak, HAVELSAN ola-
rak, kendimizi dünyada teknoloji gelifl-
tiren flirketlerin uygulamalar›yla k›yas-
layarak gelifltirmek, süreç odakl› ku-
rumsal yönetim anlay›fl›m›z› derinlefl-
tirmek, verimlilik art›fl› hedefimize kat-
k› sa¤layarak flirketimizin rekabet gü-
cünü perçinlemek için CMMI-Develop-
ment modelini rehber edindi¤imizi söy-
leyebiliriz.

CMMI’›n 5 seviyeli bir olgunluk modeli

oldu¤unu belirttiniz. Seviye 3 ve 

di¤er seviyelerin kapsam› nedir?

CMMI, 5 olgunluk seviyesi tan›mlamak-
tad›r. Kurulufllar›n olgunluk seviyesi art-
t›kça, faaliyetlerindeki baflar›s›zl›k risk-
leri de azalmaktad›r.
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“CMMI DEVELOPMENT” OLGUNLUK SEV‹YELER‹

CMMI’IN GEL‹fi‹M‹



Bafllang›ç seviyesindeki (Seviye 1) bir or-
ganizasyonda, az say›da tan›ml› süreç
bulunmaktad›r. Bu nedenle baflar›, kifli-
lere ve olaylara ba¤l›d›r ve her proje için
de¤iflkendir. Bu seviyede herhangi bir
belgelendirme faaliyeti gerçeklefltiril-
memektedir.
Seviye 2 yönetilen bir organizasyonda,
süreçler proje seviyesinde tan›mlanm›fl-
t›r. Ancak kurumsal bir davran›fl biçimi
yoktur. Her proje, kendi oluflturdu¤u ku-
rallar bütünü ve süreçler çerçevesinde
yönetilir.
Seviye 3 ve daha üst seviyedeki organi-
zasyonlarda ise tüm süreçler kurumsal
seviyede tan›mlanm›flt›r. Proje süreçleri,
bu kurumsal süreçlere dayan›r. Organi-
zasyonun geçmifl deneyimleri, süreçleri
ve ürünleri, yeni bafllayan projelerinde
yeniden kullan›l›r. Bu da sistematik ba-
flar› ve verimlilik art›fl›n› beraberinde ge-
tirir.
Seviye 4 bir organizasyonda, proje per-
formans›n›n yan› s›ra tüm süreçlerin
performans› nicel olarak anlafl›l›r ve yö-
netilir.
Seviye 5, CMMI’da en üst olgunluk mode-
lidir.  Süreçler için en iyilemeyi hedefle-
mektedir.

CMMI sertifikasyon sürecinden de 

bahsedebilir misiniz? Bu sertifikasyonu

önemli k›lan nedir?

CMMI sertifikasyonu, son derece yap›sal
ve detayl› bir kurguya dayal› bir de¤er-
lendirme süreci içeriyor. Bu nedenle de-
¤erlendirme sonucunda verilen sertifika,
uluslararas› alanda en çok güven duyu-
lan ve önem verilen yönetim sistemi
uyumluluk belgelerinden biri.
Böyle bir modeli kullanan flirketlerin, ve-
rimlili¤ini artt›rmak yolunda çaba gös-
terdi¤i, tüm iyilefltirmelerini bu amaç
do¤rultusunda sürdürdü¤ü ve dolay›s›yla

müflterisine uygun çözümü, en h›zl› ve
maliyet etkin flekilde sunaca¤› de¤erlen-
diriliyor.
Biz CMMI-Development modelini, süreç-
lerimizin oluflturulmas› ve iyilefltirilme-
sinde referans model olarak kullanma-
n›n yan› s›ra kurumsal hedeflerimiz do¤-
rultusunda CMMI Seviye 3 sertifikas›n› da
almay› öngördük.
HAVELSAN’da kurumsal süreçlerin
oluflturulmas›, sürekli iyilefltirilmesi ve
tüm kurum çap›ndaki uygulamalar›n
desteklenmesi Kalite ve Süreç Yönetim
Direktörlü¤ümüzün sorumluluk ve yet-
ki alan›nda. Direktörlü¤ümüz bu faali-
yetleri, ilk kurulufl y›llar›ndan beri ta-
mamen kendi öz kaynaklar›n› kullana-
rak yürütüyor. CMMI Seviye 3 uyum ve
sertifikasyon faaliyetleri de direktörlü-
¤ümüzün çal›flmalar› ve merkezi koor-
dinasyonu ile yürütüldü. Tüm çal›flanla-
r›m›z bu çal›flmalarda yer ald› ve katk›
sa¤lad›.
HAVELSAN’da, 2003-2004 y›llar›nda bafl-
layan CMMI Seviye 3 uyumluluk ve bu
kapsamdaki süreç iyilefltirme çal›flmala-
r›, 2008-2009 y›llar›nda büyük bir h›z ka-
zand›. 2010 y›l›nda, CMMI Seviye 3 kap-
samda bir ön de¤erlendirme sürecinden
geçtik. Ön de¤erlendirme, CMMI’a uyum
aç›s›ndan eksiklerimizi görmek, süreçle-
rimizi daha da gelifltirmek aç›s›ndan bir
f›rsat oldu. 2011 y›l›nda da sertifikasyon
de¤erlendirilmesi yap›ld›.
HAVELSAN, yaklafl›k olarak 1100 perso-
nel çal›flt›ran büyük bir organizasyon. Or-
ganizasyon yap›s›na bak›ld›¤›nda, gelifl-
tirme / üretim faaliyetlerini gerçekleflti-
ren 5 Grup Baflkanl›¤› bulunuyor. Bu
gruplar›n yan› s›ra kurumsal yönetim
fonksiyonlar›n› icra eden direktörlükler
ile matris yap›da merkezi hizmet ve kon-
trol fonksiyonlar› yürüten Operasyonlar
Grup Baflkanl›¤› mevcut.

Biz CMMI sertifikasyon denetiminde, bu
gruplar›n tamam›n› kapsam dahiline al-
d›k. Her grup baflkanl›¤›n›n faaliyetlerini
en iyi temsil eden projeler, bu de¤erlen-
dirmelerde yer ald›. Kapsama, merkezi
bölümlerimiz de eklendi. Özetle de¤er-
lendirme, tüm bölümlerimizi içine alan
bir biçimde sürdürüldü.
De¤erlendirme süreci için seçilen proje-
lerin büyük bir bölümü, Türk Savunma
Sanayisi’ndeki çok büyük ölçekli ve uzun
soluklu projeler olarak nitelendirilebilir.
HAVELSAN ifl hacmine bak›ld›¤›nda da
bu projelerin tafl›d›¤› yük oldukça büyük,
yüzde 90’lar mertebesinde. Projelerimiz
aras›nda 2003-2004 y›llar›nda bafllayan-
lar ve halen devam etmekte olanlar, 200
kifliye varan personel kayna¤›na sahip
olanlar var.
De¤erlendirme, 26 A¤ustos’ta sona erdi.
Ön de¤erlendirme dahil, toplam 31 ifl gü-
nü süren bir de¤erlendirmeden geçtik.
10 proje ile yer ald›¤›m›z de¤erlendirme-
de, on binler mertebesinde kan›t ince-
lendi, yüzlerce kifliyle birebir mülakatlar
yap›ld›.
Baflar›yla tamamlanan de¤erlendir-
meler sonras›nda, HAVELSAN, CMMI
Seviye 3 belgesini almaya hak kazand›
ve 22 Eylül itibariyle de SEI’nin resmi
‹nternet sitesinde yay›nlanan CMMI
Belgeli Kurulufllar Listesi’nde yer ald›.
(http://sas.sei.cmu.edu/pars/) Bu sertifi-
kasyon, tüm HAVELSAN’l›lar için büyük
bir gurur vesilesi oldu. Katk› sa¤layan
herkese sizlerin arac›l›¤›yla bir kez daha
teflekkür ederim.
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HAVELSAN ORGAN‹ZASYON fiEMASI





Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakan› Nihat Er-
gün, Milli Savunma

Bakan Yard›mc›s› Kemal
Yard›mc› ve Savunma Sana-
yii Müsteflar› Murad Bayar
ile savunma sanayisi firma-
lar› yöneticilerinin kat›l›-
m›yla gerçeklefltirilen te-
mel atma töreni, Teknopark
A.fi. Genel Müdürü Turgut
fienol’un aç›l›fl konuflmas›
ile bafllad›. Teknopark ‹s-
tanbul’un, Türkiye’nin öz-
gün teknolojiler yaratabil-
mesi amac›yla bir yandan
‹stanbul’un bilimsel, tekno-
lojik ve ekonomik birikimle-
rini tetikleyece¤ine, di¤er
yandan ise odaklan›lacak
belirli teknoloji alanlar›nda
yeni de¤erler yarataca¤›na
inand›klar›n› belirterek ko-
nuflmas›na bafllayan fienol,
Teknopark ‹stanbul Tekno-
loji Gelifltirme Bölgesi Pro-
jesi hakk›nda detayl› bir de
sunum yapt›. Teknopark ‹s-
tanbul Teknoloji Gelifltirme
Bölgesi ve iliflkili arazinin 3
ana bölgeden oluflaca¤›n›
söyleyen fienol, bu bölgele-
ri; do¤u istikametinde yak-

lafl›k 1,4 milyon m2’lik or-
man alan›n› da kapsayan ve
Teknopark ‹stanbul’u des-
tekleyecek sosyal donat›la-
r›n yer alaca¤› bölge, bat›
yönünde büyük ölçekli fir-
malar›n Teknopark ile en-
tegre üretim yapma imkân›
bulacaklar› 200.000 m2’lik

ÖZEL HABER
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Teknopark ‹stanbul Teknoloji Gelifltirme
Bölgesi projesi kapsam›nda önemli 
kilometre tafllar›ndan bir tanesi, 
18 Kas›m’da, ‹stanbul, Pendik
Kurtköy’de, 5 bloktan oluflacak ilk Ar-Ge
binalar›n›n temelinin at›lmas›yla geride
b›rak›ld›. Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM, yüzde 45) ile ‹stanbul Ticaret
Odas› (‹TO, yüzde 40) ana ortakl›¤›nda
kurulan ve Havaalan› ‹flletme ve
Havac›l›k Endüstrileri A.fi. (HEAfi, yüzde
13), ‹stanbul Ticaret Üniversitesi (‹T‹CÜ,
yüzde 1) ve Savunma Teknolojileri
Mühendislik A.fi. (STM, yüzde 1)’nin de
ortaklar› aras›nda yer ald›¤› Teknopark
‹stanbul A.fi.’nin, Türkiye’nin teknoloji
üssü olmas› bekleniyor.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

Türkiye’nin Teknoloji Üssü:

Teknopark ‹stanbul

Teknopark A.fi. Genel Müdürü 
Turgut fienol



özel yat›r›m bölgesi ve yak-
lafl›k 1 milyon m2’lik Tekno-
kent ana arazisi olarak
aç›klad›. Teknopark ‹stan-
bul’un öncelikli teknoloji
alanlar›n› ise; uzay ve hava-
c›l›k teknolojileri, savunma
sanayisi, denizcilik, enerji,
ileri elektronik ve ileri mal-
zemeler ile endüstriyel ya-
z›l›mlar olarak s›ralayan
fienol, 52.000 m2’lik 5 blok-
tan ve çok katl› bir otopark-
tan oluflacak olan Ar-Ge bi-
nalar›n›n, h›zl› bir inflaat uy-
gulamas›yla Eylül 2012’de
teslim edilece¤ini de vurgu-
lad›.
Çok kirac›l› olarak tan›mla-
nan ve ilk aflamada yaklafl›k
100 firmaya yer verebilecek
Ar-Ge bloklar› için, hâliha-
z›rda 450’ye yak›n firman›n
baflvurdu¤unu da sözlerine
ekleyen fienol, uluslararas›
bir teknoloji üssü olmas›
hedeflenen Teknopark ‹s-
tanbul Gelifltirme Bölge-
si’nde, önümüzdeki 15 y›l
içerisinde, yaklafl›k 950.000
m2’lik kapal› alan inflas›
gerçeklefltirilece¤ini belirt-
ti. Çok say›da teknoloji flir-
ketinin, kendi Ar-Ge mer-
kezlerinin inflaat›n› yaparak
iflletmek ve devretmek üze-
re kendilerine baflvurdu¤u-
nu da sözlerine ekleyen fie-
nol, Teknopark ‹stanbul’un
kat›l›mc›lar›na sa¤layaca¤›
önemli avantajlar› ise flöyle
s›ralad›:
� Gelir ve Kurumlar Vergisi

muafiyeti,
� Savunma sanayisi 

projeleri çerçevesinde
bölgede yap›lacak
yat›r›mlara yüksek 
offset çarpan›,

� SSM ve ‹TO gibi çok güçlü
kurucular›n deste¤i 
ve sundu¤u ifl birli¤i 
imkânlar›,

� Yeni kurulacak ve geliflme
potansiyeli bulunan 
flirketler için kuluçka
merkezleri,

� ‹TO taraf›ndan sa¤lanacak
kaynaklarla risk 
sermayesi kullanma 
imkân›,

� Sabiha Gökçen 
Havaalan›, TEM, E-5, 
Pendik Liman›,
‹stanbul-Anadolu 
tren hatt› gibi eflsiz bir
ulafl›m a¤›,

� Kat›l›mc›lar›n sosyal
amaçl› kullan›mlar›na
tahsis edilecek 1,5 km2’lik
ormanl›k alan,

� Bölgeye bitiflik 
200.000 m2’lik özel yat›r›m
alan›nda s›n›rl› say›da 
kat›l›mc›ya bacas›z / hafif
imalat imkânlar›,

� ‹stanbul’un Anadolu 
yakas›n›n en büyük 
kongre merkezi ve bu
merkezle entegre 
konaklama imkanlar›,

� Çok yak›n çevrede 
yerleflik 7 üniversite ile
organik ba¤,

� Nitelikli konut alanlar› ile
‹stanbul’un en yeni 
geliflim bölgesinin 
merkezinde yer alma,

� Her kademede ve 
nitelikte ifl gücünün 
ilgi gösterdi¤i bir yerleflim
bölgesi.

Öncelikli hedefleri aras›n-
da, çevre ve yeflil bilinci ile
çok yüksek standartlarda
çal›flma ortam› yaratmak
oldu¤unu söyleyen fienol,
bu paralelde, Teknopark’ta
yaya ulafl›m›n› teflvik eden
yeflil alanlara genifl yer ve-
rilece¤ini ve aç›k ve kapal›
toplant› mekânlar› ile bu
konudaki ihtiyaçlar› karfl›la-
maya çal›flacaklar›n› vurgu-

lad›. Son olarak, Teknopark
‹stanbul’da 15 y›l içerisinde
toplam 2 milyar dolar›n
üzerinde yat›r›m gerçeklefl-
tirilece¤ini ve 30.000 yüksek
nitelikli personele istihdam
olana¤› sa¤lanaca¤›n› belir-

ten fienol, 1000’e yak›n ileri
teknoloji flirketinin yer ala-
ca¤› bölgede, y›ll›k yaklafl›k
6 milyar dolarl›k ilave ifl
hacmi yarat›laca¤›n› ön gör-
düklerini söyleyerek konufl-
mas›n› tamamlad›.
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Dünden Bugüne
Teknopark ‹stanbul
Havac›l›k sektörü için ileri teknolojide üretim yap›lmas› ve 
bu üretimin Ar-Ge faaliyetleri ile desteklenmesi ve pazarlama
faaliyetlerinde kolayl›k sa¤lanmas› için bir serbest bölge
oluflturulmas› fikirleriyle 1980’li y›llarda planlanan ‹leri 
Teknoloji Endüstri Park› (‹TEP) ve Havaalan› projesi kapsam›nda
planlanan, Teknopark ‹stanbul Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
projesinde h›zl› ad›mlarla sona yaklafl›l›yor. Projenin ilk ad›m› olan
Sabiha Gökçen Uluslararas› Havaliman›, 2001 y›l›nda iflletmeye
al›nm›fl, havaalan›n›n kuzeyinde kalan, yaklafl›k 2,5 milyon m2’lik
alana ise 3 Ekim 2009’da, Bakanlar Kurulu karar›yla Teknoloji
Gelifltirme Bölgesi statüsü kazand›r›lm›flt›. Akabinde de, 
hat›rlayaca¤›n›z üzere, 12 fiubat 2009 tarihinde SSM, ‹TO ve 
‹T‹CÜ aras›nda imzalanan Niyet Mektubu ile bafllayan süreç, 
12 Mart 2010’da Teknopark ‹stanbul Yönetici fiirket Ortakl›k
Sözleflmesi’nin imzalanmas› ile ivmelenmeye bafllam›flt›. 
18 Kas›m’da temel atma töreni icra edilen 52.000 m2’lik 5 bloktan
oluflan Ar-Ge binalar› ise SSM taraf›ndan fiubat 2010’da 
düzenlenen ulusal yar›flma sonucunda seçilen Bütüner Mimarl›k
taraf›ndan projelendirildi ve söz konusu bloklar›n inflas› için ise 
26 A¤ustos 2011’de Teknopark ‹stanbul A.fi. taraf›ndan 
düzenlenen ihale sonucunda da yüklenici olarak seçilen Uzunlar
‹nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. ile 48.650.000 TL+KDV bedelle
sözleflme imzaland›.
Hedeflenen endüstrilerde mükemmeliyet merkezlerinin yer
alaca¤›, bilim ve ifl dünyas›n›n karfl›l›kl› etkileflim içerisinde 
bulunaca¤› bir ortam yaratacak olan ‹stanbul Teknopark’›n 
vizyonu; bilim ve teknoloji dünyas›nda sayg› duyulan, 
Türkiye’nin referans teknoloji merkezi s›fat›yla uluslararas› bir
marka olmak ve yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar› çeken birinci s›n›f
yaflam ve çal›flma standartlar› sa¤lamak. Ana misyonu ise; 
ulusal ve uluslararas› ifl birli¤i programlar› ile ulusal inovasyon
sistemine katk›da bulunmak, bilgi toplumuna dönüflüm sürecini
ivmelendirmek ve akademik ve bilimsel çal›flmalar›n yüksek
teknolojik ürünlere dönüfltürülmesiyle, giriflimcili¤i destekleyip
var olan firmalar›n büyümelerini teflvik ederek, uluslararas› 
rekabet edebilirli¤i artt›rmak.



‹thal Eden De¤il, 
‹hraç Eden Bir Ülke
Projenin ana ortaklar›ndan
‹TO’nun Baflkan Vekili fiekib
Avdagiç ise yapt›¤› konuflma-
da, medeniyet ve kalk›nma
yar›fl›nda e¤er kendi teknolo-
jimizi ve de¤erlerimizi ürete-
mezsek, söz sahibi de ola-
mayaca¤›m›z›; ülkemizin
uluslararas› alandaki gücü-
nü artt›rmak için teknoloji
düzeyimizi mutlaka yükselt-
mek zorunda oldu¤umuzu
vurgulad›. Verimlili¤i artt›r-
mak ve ürün kalitesini yük-
seltmek için yenilikçi yakla-
fl›mlarla ürün gelifltirmemiz
gerekti¤ini söyleyen Avdagiç,
“Ürün maliyeti 100 dolar olan
bir ürünü 1000 dolara ithal
eden de¤il, benzer ürünleri
üreten ve ihraç eder bir ülke
olmal›y›z. Bütün bunlar› ba-
flarmam›z, üniversite-sanayi
ifl birli¤ine ve Ar-Ge’ye vere-
ce¤imiz öneme ba¤l›d›r.” de-
di. Teknopark ‹stanbul ile bü-
yük bir ticari ve kurumsal si-
nerji oluflturulaca¤›n› söyle-
yen Avdagiç, bu projeyle Tür-
kiye’nin, uluslararas› arena-
da eksikli¤ini hissetti¤i refe-
rans teknoloji merkezine sa-
hip olaca¤›n› sözlerine ekle-
di. Konuflmas›n›n devam›nda
Teknopark projesinin, özel
sektör için gerçekten hayati

bir önem arz etti¤ini vurgula-
yan Avdagiç, en baflta belirt-
ti¤i gibi küresel alanda aktif
ve rekabetçi bir oyuncu ola-
rak kalabilmemizin, gelifltir-
di¤imiz yenilikçi teknoloji alt
yap›l› de¤erlerle mümkün
olaca¤›n› ve dolay›s›yla Tek-
nopark ‹stanbul’un, bu an-
lamda ülkemizin ihtiyaç duy-
du¤u Ar-Ge kültürünün yer-
leflik hale gelmesini teflvik
edece¤ini söyledi.

Kira Geliri 
Beklentisi Yok
Avdagiç’ten sonra kürsüye
ç›kan Savunma Sanayii Müs-
teflar› ve Teknopark ‹stanbul
A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›
Murad Bayar ise projeyle il-
gili baz› önemli hususlar›n
alt›n› çizdi ve 25 y›l önce bafl-
layan bu projenin vizyonunun
rahmetli Turgut Özal’a ait ol-
du¤unu, kendisini yâd ederek
belirtti. Bahsi geçen alan›n,
13 milyon m2’ye yak›n bir bö-
lümünün kamulaflt›r›lmas›-
n›n o zaman planland›¤›n›,
hatta o tarihte, SSM’de, bu
projenin fizibilitesinde uz-
man olarak bizzat çal›flt›¤›n›
söyleyen Bayar, içinde hava-
alan›, uçak bak›m merkezi ve
teknopark bulunan bir ileri
teknoloji endüstri park›n› bu-
rada planlad›klar›n› söyledi.
Sabiha Gökçen Havaalan› ile

projenin havaalan› k›sm›n›n
gerçeklefltirildi¤ini, THY’nin
büyük destekleri ile uçak ba-
k›m merkezi yat›r›mlar›n›n
devam etti¤ini belirten Ba-
yar, son olarak Savunma Sa-
nayii ‹cra Komitesi karar›yla
da teknopark›n kurulmas›
için süreçlerin bafllad›¤›n›
söyledi.  
Bu projenin, kamu ve özel
sektör ortakl›¤› oldu¤unu,
yani bir ideal oldu¤unu vur-
gulayan Bayar, kurulan tek-
nopark›n, tamamen bir özel
sektör yat›r›m› oldu¤unu, bu-
rada kamunun cebinden hiç
harcama yap›lmad›¤›n› aç›k-
lad›. Bayar’›n dikkat çekti¤i
bir di¤er mevzu da Tekno-
park ‹stanbul’un, bir üniver-
siteye münhas›r olmad›¤›yd›.
‹T‹CÜ’nün ortaklar›ndan bir
tanesi oldu¤unu, fakat bu
bölgedeki ve ‹stanbul’daki
bütün üniversitelerle çal›fl›-
laca¤›n› sözlerine ekleyen
Bayar, bu üniversitelerin
araflt›rma merkezlerinin de
burada yer alaca¤›n› belirtti.
Sözlerine, Türkiye’nin en iyi
teknopark›n› kurmak istedik-
lerini söyleyerek devam eden
Bayar, burada ortaklar›n bir
kira gelir beklentisi bulun-
mad›¤›n›; gerek SSM’nin ge-
rek ‹TO’nun birinci hedefinin
Türkiye’nin en iyi teknopark›-
n› kurmak oldu¤unun alt›n›

bir kez daha çizdi ve baflar›l›
olacaklar›na inanc›n› dile ge-
tirerek sözü Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakan› Nihat Er-
gün’e b›rakt›.

‹hracatta Hedef 
500 Milyar Dolar
Ellerinden geldi¤i kadar, bu
teknopark›n geliflmesine ve
firmalar›n gereken deste¤i
almas›na katk›lar›n› her za-
man sürdüreceklerini belirte-
rek sözlerine bafllayan Ergün;
Türkiye’nin istikameti, ileri
teknolojiyi gelifltirmek, üni-
versite-sanayi ifl birli¤ini art-
t›rmak, yüksek katma de¤erli
ileri teknolojili ürünler üret-
mek olarak aç›klad›. Bunlar›
yapman›n yolunun da araflt›r-
ma ve gelifltirmeden geçti¤ini
söyleyen Ergün, Ar-Ge 
merkezlerinin, teknoparkla-
r›n yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti-
¤ini ve bütün flirketlerimizin
teknoloji gelifltirmeye yönel-
mesi gerekti¤ini belirtti. 10 y›l
önce sadece 2 tane teknopar-
ka sahip olan Türkiye’nin, bu-
gün 40’tan fazla teknopark›
oldu¤unu da sözlerine ekle-
yen Ergün, 2023’ün yani Cum-
huriyetimizin 100. y›l›n›n Tür-
kiye’sinin her aç›dan ilerle-
mifl, her aç›dan bilim ve tek-
nolojiyi gelifltirmifl, milli geli-
rini 2 trilyon dolara, ihracat›n›
500 milyar dolara ç›karm›fl bir
Türkiye olaca¤›n› belirterek
sözlerini noktalad›.
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›n-
dan ilk betonun dökülmesiy-
le temel atma töreni sona
erdi.
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Otomotiv ve savunma
sektörlerinin birbirleri-
nin deneyimlerinden

pay ç›karmas› ve bunun prati-
¤e dökülmesi için yeni fikirle-
rin tart›fl›lmas› amac›yla dü-
zenlenen konferansta, asl›n-
da birbirlerine hiç de uzak ol-
mayan iki sektör aras›nda si-
nerji sa¤lamaya ve otomotiv
yan sanayisinin teknolojik dü-
zeyini yükseltmeye yönelik
düflünceler de, özel oturum-
larda masaya yat›r›ld›. “Tank-
tan Otomobile Ortak Hareket”
slogan›yla icra edilen genel ve
paralel oturumlarda, özellikle
son zamanlarda önem kaza-
nan Türkiye’nin “Milli Otomo-
bil” hamlesi çerçevesinde,
otomotiv sektörüne hayati çö-
zümler sunan yaz›l›m, dona-
n›m ve mühendislik firmalar›-
n›n yetkilileri, Ar-Ge teknolo-
jilerindeki son geliflmeleri ka-
t›l›mc›larla paylaflt›.

Sektörler Aras›nda
Karfl›l›kl› Fayda
Konferans›n aç›l›fl konuflma-
s›n› yapmak üzere kürsüye
ç›kan F‹GES Genel Müdürü
Dr. Tar›k Ö¤üt, sözlerine,
baflta Ankara ve ‹stanbul ol-
mak üzere birçok ilde y›llar-
dan beri düzenledikleri kon-
feranslar›n 16’nc›s› hayata
geçirmekten ve gösterilen il-
giden duydu¤u memnuniyeti
ifade ederek bafllad›. Önce-
likle Türkiye’nin 2023 vizyo-
nuna, ekonomik hedeflerine
ve dünyadaki yerine dair bil-
giler veren Dr. Ö¤üt, otomotiv
ve savunma sektörlerinin
Türkiye’nin belkemi¤i oldu-
¤unu, teknoloji dendi¤inde
ak›llara do¤rudan bu iki sek-
törün geldi¤ini söyledi. Aka-

binde otomotiv sektörü hak-
k›nda bir de¤erlendirme ya-
pan Dr. Ö¤üt, otomotiv sektö-
rümüzün mekanik a¤›rl›kl›
bir sektör oldu¤unu; elektro-
nik iflleriyle u¤raflan flirketle-
rin ise çok az oldu¤unu vur-
gulad›. Otomotivin art›k elek-
troni¤e kayd›¤›n›; özellikle
motor elektroni¤inin çok
önemli oldu¤unu, fakat oto-
motiv sektöründe bunlar›
üretip gelifltirebilecek firma-
m›z olmad›¤›n› de¤erlendiren
Dr. Ö¤üt, hâlbuki savunma
sanayisi denilince, birçok
elektronik ve yaz›l›m firmas›-
n›n ad›n›n akla geldi¤ini be-
lirtti. Bu flirketlerin yaz›l›m ve
elektronik tecrübesiyle oto-
motiv sektörünün desteklen-
mesi gerekti¤ini, böylece sa-
vunma sektörünün de oto-
motivin içerisine girebilece-
¤ini söyleyen Dr. Ö¤üt, ayn›
zamanda otomotivdeki me-
kanik kabiliyetlerden de sa-
vunma sanayisinin faydala-
nabilece¤ini belirtti. Konfe-
rans›n da hedefledi¤i flekilde,
iki sektör aras›nda sinerjinin
kolayl›kla yarat›labilece¤ini
savunan Dr. Ö¤üt, co-design
kavram›na da de¤indi. 
Co-design, ürününüzde kul-
lanmak istedi¤iniz bir alt par-
çan›n, sizin istedi¤iniz temel
özelliklerde, tamamen o par-
çan›n üreticisi taraf›ndan ta-
sarlanmas› ve gelifltirilmesi
anlam›na geliyor. ‹flte otomo-
tiv ana sanayisinin de co-de-
sign modeliyle çal›flmay› iste-
di¤ini sözlerine ekleyen Dr.
Ö¤üt, co-design ve dolay›s›yla
Ar-Ge’ye önem verilmedi¤i
takdirde, yan sanayinin gele-
ce¤inin parlak olmad›¤›na
dikkat çekti.
M‹LGEM projesini, devlet ve
özel sektörün beraber çal›flt›-
¤› ve baflar›yla sonuçland›rd›-
¤› bir örnek olarak kat›l›mc›-
larla paylaflan Dr. Ö¤üt, milli
savafl gemisi gibi iddial› bir
projeyi Türkiye art›k yapabili-
yorsa, milli otomobili de aca-
ba yapabilir miyiz yapamaz
m›y›z diye düflünmemek ge-
rekti¤ini; milli gemi, milli oto-
mobil, milli motor ve milli
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Savunma, havac›l›k ve otomotiv 
sektörlerinde uzmanlaflm›fl mühendislik 

firmas› F‹GES A.fi. (F‹GES)’in 
düzenledi¤i ve art›k gelenekselleflen

konferanslar›n›n bu y›lki adresi 
‹stanbul’du. “Otomotiv ve Savunma 

Yan Sanayinde Co-Design ve Ar-Ge”
bafll›kl› konferans, 25 Kas›m’da, 
‹stanbul The Green Park Pendik

Hotel’de, savunma sanayisi kara araçlar›
üreticileri ile otomotiv sanayisinin 

önde gelen isimlerini bir araya getirdi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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uçak gibi projeleri hayata ge-
çirebilece¤imizi söyledi.
Konuflmas›nda son olarak,
henüz milli bir otomotiv sana-
yimizin olmad›¤›n› ve otomo-
tiv yan sanayisinin daima bir
ana sanayiye ihtiyac› oldu¤u-
nu vurgulayan Dr. Ö¤üt, Tür-
kiye’nin de kendine özgü bir
markas› olmas› gerekti¤ini de
ekleyerek herkese baflar›l› bir
konferans diledi.

Birikimler Paylafl›lmal›
Dr. Ö¤üt’ten sonra kürsüye
ç›kan SinerjiTürk Etkin ‹fl ve
Güç Birli¤i Platformu Baflkan›
Abdullah Raflit Gülhan ise,
platformun projelerinden ve
vak›f olma sürecini bafllatt›k-
lar›ndan bahsetti. Konferan-
s›n yabanc› misafirlerinden
ANSYS UK’nin K›demli Müfl-
teri Temsilcisi Dr. Stuart
Hartle’nin sunumu ile baflla-
yan genel oturumun ilk bölü-
mü, Otomotiv Teknolojileri
Araflt›rma Gelifltirme San. ve

Tic. A.fi. (OTAM) Baflkan› Prof.
Dr. Ali Göktan, Hoshin Yöne-
tim Dan›flmanl›¤› Yönetim
Dan›flman› Ali Kemal Yaz›c› ve
Ford Otosan Motor ve Aktar-
ma Organlar› Direktörü Er-
gün Güraslan’›n sunumlar›yla
devam etti. Genel oturumun
ikinci bölümünde ise daha
çok savunma sektöründe fa-
aliyet gösteren firmalar›n yet-
kilileri söz ald›. Otokar Bilgi-
sayar Destekli Mühendislik
Müdürü Nam›k K›l›ç, BMC Ar-
Ge ve Teknoloji Bölümünden
Sorumlu Genel Müdür Bafl-
yard›mc›s› Muharrem Erkan
ve FNSS Savunma Sistemleri
A.fi. (FNSS) Gelifltirme Prog-

ramlar› Direktörü Semiha Ya-
flar, özellikle firmalar›n›n yü-
rüttü¤ü Ar-Ge projeleri ve alt
yüklenicilerle nas›l çal›flt›kla-
r› ile ilgili birer sunum yapar-
ken TAYSAD Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili Dr. Mehmet
Dudaro¤lu da otomotiv sektö-
rü özelinde Ar-Ge’nin önemi-
ne ve nas›l katma de¤eri yük-
sek ürünler üretebiliriz konu-
suna de¤indi.
Genel oturumda yap›lan tüm
sunumlar› de¤erlendirdi¤i-
mizde, FNSS Gelifltirme
Programlar› Direktörü Semi-
ha Yaflar’›n yapt›¤› sunumun,
otomotiv ve savunma sektörü
aras›nda sinerji nas›l olufltu-

rulur ve co-design nas›l uygu-
lan›r konular›n› özetledi¤ini
söyleyebiliriz.
Savunma sanayisi ile otomo-
tiv sanayisi aras›ndaki ben-
zerliklerden ve farkl›l›klardan
bahseden Yaflar, sunumunda
iki sektör nas›l entegre olur,
nas›l birlikte tasar›m yapar
sorusuna da cevap arad›.
Herkesin performans gerek-
sinimi oldu¤unu, fakat bu
performans gereksinimleri-
nin de farkl› oldu¤unu söyle-
yen Yaflar, h›z› örnek vererek;
h›z gereksiniminin savunma
sanayisinde gelifltirilen bir
kara arac› için azami 100
km/sa olarak tan›mland›¤›n›,

F‹GES Genel Müdürü
Dr. Tar›k Ö¤üt

FNSS Gelifltirme Programlar›
Direktörü Semiha Yaflar

SSM Kara Araçlar› 
Daire Baflkan› Levent fienel 



bunun bir ticari araçta ise dü-
flük kald›¤›n› söyledi. Güveni-
lirlik ve emniyetin her iki taraf
için de önemli oldu¤unu, bu-
nun yan›nda maliyet etkin çö-
zümler sunmak zorunda
olundu¤unu ekleyen Yaflar, ti-
cari araç sektöründeki reka-
betin savunma sanayisi ürün-
lerinde de oldu¤unu hatta sa-
vunmada kar marjlar›n›n çok
düfltü¤ünü ve uluslararas›
pazarda ifl yapabilmek için fi-
yatlar›n belirli bir yere çekil-
mesi gerekti¤ini ekledi. A¤›r-
l›k, ergonomi, sistem güvenli-
¤i konular›n› da örneklerle
aç›klayan Yaflar, farkl›l›klar
bafll›¤› alt›nda da ürün farkl›-
l›klar›na de¤indi ve askeri ih-
tiyaçlarda görev profili kavra-
m› oldu¤unu; askeri bir ara-
c›n hem karada, hem suda,
hem asfaltta, hem de arazide
kullan›m zorunlulu¤unu aç›k-
lad›. Daha sonra askeri araç
üretiminde, proje bazl› çal›fl›l-
d›¤›n›; üretim miktar›n›n tica-
ri araçlara göre az oldu¤unu
belirten Yaflar, her ifli kendi-
lerinin yapamayaca¤›n›; belir-
li alanlarda alt sistem teda-
rikçileri oluflturmak istedik-
lerini sözlerine ekledi. Teda-
rikçilerin uzmanl›klar›ndan
yararlan›ld›¤› zaman -e¤er
gelen ürünler de iyiyse- mali-
yet ve zaman etkin çözümler
kullanma imkân› do¤aca¤›n›
ve akabinde özel yat›r›mlar-
dan tasarruf edilebilece¤ini
söyleyen Yaflar, yan sanayi
firmalar›ndan bu aflamada ne
beklediklerini de flu flekilde
aç›klad›:
� Gereksinimlere yönelik 

tasar›m hizmeti veya ürün,
� ‹htiyaçlara göre, ellerinde

var olan mevcut ürünleri,
terzi usulü de¤ifltirmeleri, 

� Önerilerde bulunarak 
rafta haz›r ticari ürün 
gelifltirmeleri…

Otomotiv ile savunma sanayi-
si aras›ndaki farkl›l›klar iyi
anlafl›lmad›¤› takdirde, sa-
vunmadaki üretim miktarlar›
ve proje takvimleri ile ifl yap-
man›n hiç kolay olmad›¤›n›
belirten Yaflar, yan sanayinin
bu süreçlerden kazan›mlar›n›

da savunman›n dinamiklerini
ö¤renerek ona göre askeri
standartlara uygun ürün ve
çözümler gelifltirmek; oto-
motivde uygulanan çözümle-
rin askeri ürünlere aktar›l-
mas› konusunda odak rol üst-
lenerek, büyümekte ve ihra-
cat› artmakta olan savunma
sanayisinde yer almak fleklin-
de s›ralad›.
Bu noktada co-design nas›l
yap›labilir sorusuna da cevap
arayan Yaflar, otomotiv alt
sistemleri, güç grubu, güç
aktarma grubu, süspansiyon
ve yönlendirme sistemleri,
fren sistemi, yak›t sistemi, di-
¤er yard›mc› sistemler, ope-
rasyonel ayd›nlatma sistem-
leri, yang›n söndürme sis-
temleri, hidrolik ve pnömatik
sistemler, sürücü bölmesin-
de var olan direksiyon sis-
temleri, ›s›t›c›lar, klima sis-
temleri, gaz pedal› sistemi gi-
bi konularda yan sanayinin
elinde haz›r bulunan bu çö-
zümlerin, ihtiyaçlara göre
uyarlanarak kendi araçlar›na
entegre edilmesine aç›k ol-
duklar›n› söyledi. Sonuç ola-
rak ulusal Ar-Ge birikimi için
co-design’a ihtiyac›m›z oldu-
¤unu söyleyen Yaflar, böylece
sanayi birikimimizi paylaflma
flans›m›z olaca¤›n› vurgulad›.

Yan Sanayi 
‹yi Yönetilmeli
Yo¤un program› sebebiyle
konferansa kat›lamayan Sa-
vunma Sanayii Müsteflar› Mu-
rad Bayar’› temsilen, genel
oturumun kapan›fl›nda kür-
süye ç›kan Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM) Kara
Araçlar› Daire Baflkan› Levent
fienel ise konuflmas›nda, ön-
celikle SSM’nin 2012-2016
stratejik plan›nda, sürdürüle-
bilir ve rekabetçi bir savunma
sanayisi oluflumunu sa¤la-

maya yönelik belirledikleri
hedefleri s›ralad›:
� ‹htiyaçlar›n yurt içinden

karfl›lanma oran›n› tabana
yay›lm›fl bir tedarik zinciri
oluflturarak art›rmak,

� Savunma sanayisinin, ürün
tasar›m›ndan üretim ve 
lojistik deste¤e uzanan
ömür devrinin tamam›nda
etkin rol almas›n› sa¤lamak,

� Teknoloji kazan›m› 
çal›flmalar›na sistematik
bir boyut kazand›rarak 
savunma sanayisinin 
ihtiyaç duydu¤u teknoloji
taban›n› oluflturmak.

Bu hedeflere ulaflmak için ise
yan sanayi ve KOB‹’lerin etkin
bir flekilde kullan›m›n› arzula-
d›klar›n› ve yan sanayi ve 
KOB‹’ler için kümelenme
stratejilerini ve bu kapsamda-
ki her giriflimi destekledikle-
rini belirten fienel; “Yan sana-
yi iyi yönetildi¤i takdirde, hem
verim ve kârl›l›k artacak hem
de tedarik zinciri tabana yay›l-
m›fl olacakt›r. Bunun tersine,
yan sanayi iyi yönetilemedi¤i
takdirde, alt sistem veya hiz-
met tedarikinde aksamalar
olacak, bu durumda ise ana
yüklenicinin sorumlu oldu¤u
proje takvimi de olumsuz et-
kilenecektir. Bu sebeple, ana
yüklenici flirketlerimizin bu
sorumlulu¤u tafl›yabilecek bir
yönetim organizasyonu teflkil
etmelerine önem veriyoruz.”
dedi. Kara araçlar›n›, hava ve
deniz araçlar›yla mukayese
etti¤imizde, teknolojik derinli-
¤imizin daha fazla oldu¤unu;
bunun da otomotiv sektörü-
nün ve yan sanayisinin Türki-
ye’nin toplam ihracat›nda
önemli bir düzeyde geliflmifl
olmas›na dayand›¤›n› belirten
fienel, ALTAY projesine de de-
¤inerek, bafllang›çta milli tan-
k›m›z›n üzerinde de yurt d›-
fl›ndan tedarik edece¤imiz alt

sistemlerin olaca¤›n›, zaman
içerisinde gelifltirme projele-
riyle, bu alt sistemlerden kri-
tik olanlar›n millilefltirilece¤i-
ni söyledi. En kritik alt sistem
olarak belirtilen ALTAY tank›
güç grubu gelifltirilmesine yö-
nelik bir projenin bafllat›lma
aflamas›nda oldu¤unu aç›kla-
yan fienel, konferansla ilgili
olarak da; “Bizimle proje ger-
çeklefltirecek ana yüklenici
firmalar›m›z›n yurt içinde ger-
çeklefltirilecek iflleri daha
fazla tabana yaymalar›n›, yan
sanayiye daha fazla ifl aktar-
malar›n›, bu faaliyeti tam za-
manl› görev edinecek yönetim
mekanizmalar› oluflturmala-
r›n› bekledi¤imizi tekrar vur-
gulamak istiyorum. Di¤er ta-
raftan, alt yüklenici olarak ifle
talip olacak yan sanayi kuru-
lufllar›m›z›n da, savunma pro-
jelerinde ifl alabilecek kalifi-
kasyon ve kalite standartlar›-
na eriflmek, savunma projele-
rinin gizlilik boyutu itibariyle
flah›s ve tesis güvenlik belge-
lerini bir an önce almak yö-
nünde bir gayret içerisinde ol-
malar› gerekir.” dedi.
Otomotiv ve savunma sektör-
lerinin birbirinin kabiliyetle-
rinden yararlanabilmesi ve
bunun için izlenmesi gereken
yollar hakk›nda görüfllerin
paylafl›ld›¤› konferans›n ö¤le-
den sonraki bölümünde ise
paralel oturumlar gerçeklefl-
tirildi. “Ar-Ge Teknolojilerin-
de Son Geliflmeler”, “Savun-
ma Ana Sanayisi Tedarik Zin-
ciri Yönetimi”, “Savunma Sa-
nayisinden Otomotiv Sanayi-
sine Teknoloji Transferi” ve
“Nas›l Co-Designer Olduk?
Zorluklar, Engeller, Fayda-
lar” bafll›kl› panellerde, her
iki sektörün önde gelen ku-
rum ve kurulufllar›n›n temsil-
cileri bir araya gelerek yap›l-
mas› gerekenleri tart›flt›.
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ABD Savunma Bakanl›¤›na ba¤l› ‹leri Araflt›rma

Projeleri Ajans› (Defense Advanced Research

Projects Agency / DARPA), yenilik süreçlerinin kurum

d›fl›na aç›lmas› olarak tan›mlanan aç›k yenilikten ve

kurum içinde ele al›nabilecek de¤iflik ifllerin kurum

d›fl›ndan gönüllü kifliler taraf›ndan yerine getirmesi

olarak tan›mlanan modern imece (crowdsourcing) 

yöntemlerinden vazgeçmiyor. DARPA, yaz›l›mlar›n 

biçimsel (formal) do¤rulamalar›n›n modern imece 

yöntemleri ile yap›labilmesi için bafllatt›¤› çal›flmalara

yönelik, 8 Aral›k’ta bir bilgilendirme günü düzenledi.

“‹mece Usulü Biçimsel Do¤rulama” (Crowd Sourced

Formal Verification) olarak adland›r›lan çal›flma, yaz›l›m

kaynak kodunun biçimsel do¤rulama faaliyetlerinin bir

bilgisayar oyununa dönüfltürülmesini, kitlelerin bu oyunu

oynamas›n›, oyundan toplanan bilgilerin bir veritaban›nda

depolanmas›n› ve bunlar›n yaz›l›m araçlar› taraf›ndan 

kullan›lmas›n› öngörüyor. DARPA, program kapsam›nda,

mevcut biçimsel do¤rulama yöntemlerinin uygulanmas›n›

zorunlu tutuyor. Di¤er bir deyiflle, yeni gelifltirilecek 

yöntemler, program›n kapsam› d›fl›na al›nm›fl durumda.

Günümüzde yap›lan yaz›l›m do¤rulama faaliyetleri,

yaz›l›m›n, tüm gereksinimlerini tasarland›¤› flekilde

karfl›lay›p karfl›lamad›¤›n› tam olarak ispatlayam›yor.

Biçimsel yöntemler bu konuda çözüm olma 

potansiyeline sahip olsalar da, karmafl›kl›klar› ve 

zorluklar› nedeni ile uygulanmalar› çok miktarda kaynak

(ifl gücü ve zaman) kullan›m›n› gerektiriyor. Duyurusu 

22 Kas›m’da yap›lan bilgilendirme gününün videosuna,

fiubat ay›na kadar DARPA’n›n ‹nternet sitesinden

eriflilebilecek. Bu bilgilendirme günü sonras›nda 

resmi bir proje bafllat›l›p bafllat›lmayaca¤› ise flu anda

belirsizli¤ini koruyor. (Kaynak: DARPA)

Haz›rlayan: Dr. K. Burak CODUR
editor@savunmahaber.com

DARPA, Kitlelere 
Dan›flmaktan Vazgeçmiyor
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ABD Deniz Kuvvetleri
Araflt›rma Laboratuvar›

NRL (Naval Research
Laboratory), yüksek irtifadan
balonlar, ak›ll› mühimmatlar
ya da tafl›y›c› uçaklar 
yard›m› ile at›lacak, çeflitli
alg›lay›c›lar tafl›yan insans›z
hava arac› (‹HA)’lar›n, hedef
bölgede istenilen noktalara
indirilmesinin amaçland›¤›
Otonom Konufllanma
Gösterimi (Autonomous
Deployment Demonstration /
ADD) program› kapsam›nda
yapt›¤› denemeleri, 
5 Aral›k’ta duyurdu. 
Oldukça gecikmeli olarak
duyurulan denemelerin, 
1 Eylül’de gerçeklefltirilen
sonuncusunda, en yükse¤i
57.000 fit (17.400 m)
civar›nda irtifaya ç›kart›lan
balonlardan tafl›y›c› baflka bir
‹HA ile b›rak›lan ve CICADA
(Close-In Covert Autonomous
Disposable Aircraft /
Yak›ndan Fark Edilemeyen
Otonom Harcanabilir Hava
Arac›) olarak adland›r›lan
mikro ‹HA’lar, hedeflenen
inifl noktalar›n›n yaklafl›k 
4,5 m yak›n›na inmeyi
baflard›lar. Her ne kadar
program›n as›l oda¤›
CICADA’n›n hedef noktaya
istenilen hassasiyetle inifl
yapabilmesi olsa da 1 Eylül’de
gerçeklefltirilen denemede
görev yapan tek ‹HA, CICADA
de¤ildi. Denemede kullan›lan
bir di¤er ‹HA olan, UASUSA

firmas› taraf›ndan üretilen
Tempest, CICADA’lara ev
sahipli¤i yapt›. Balonla gerekli
irtifaya ç›kart›lan ve kanat
altlar›nda 2 adet CICADA
tafl›yan Tempest, motorlu
uçufla geçip gerekli
manevralar› yapt›ktan sonra
CICADA’y› b›rakt›. Program
kapsam›nda kullan›lan CICADA
mikro ‹HA’s›n›n, herhangi bir
itki sistemi bulunmuyor.
Süzülerek hedef bölgesine
yönelen CICADA, b›rak›ld›ktan
sonra, yaklafl›k 55,5 km
uzakl›ktaki bir noktaya inifl
yapabiliyor. Basitçe, kanat ve
kuyruk ilifltirilmifl bir elek-
tronik devre kart› olarak tarif
edebilece¤imiz CICADA’n›n
gövdesine gelecekte akustik,
manyetik, kimyasal, biyolojik
ve elektronik harbe yönelik
alg›lay›c›lar yerlefltirilebilecek.
(Kaynak: NRL)

Havadan 
Tam Adrese 
Teslim
Alg›lay›c›lar

Kara araçlar›n›n çeflitli alt sistemlerini test etmek için kullan›lan özel test parkurlar›,
baflta ifllevleri gere¤i yol açt›klar› titreflim olmak üzere, sürücülerine zorlu anlar

yaflatabiliyor. Bu durumu de¤ifltirmeyi amaçlayan Alman savunma teknoloji ve tedarik
kurumu BWB, yol testlerinin yap›ld›¤› parkurlarda araçlar› kullanacak robot sürücüleri
envanterine almaya bafllad›. Robot sürücü ve yap›lan testler ile ilgili geliflmeler 
BWB ‹nternet sitesinde 30 Kas›m’da yay›nland›. Aç›klamada verilen bilgilere göre;
baflar›yla hizmete al›nan robot sürücü taraf›ndan kullan›lan bir DINGO 2, üzerinde
insan olmadan, test parkurunu planland›¤› gibi tamamlad›. Ayr›ca, robot sürücünün bu ifllemi tekrarlayabilece¤ini göstermek
için, DINGO 2 ile yap›lan test defalarca tekrarland›. Robot sürücü kullan›m› ayn› zamanda, artan test ihtiyaçlar›n› zaman›nda

karfl›lama konusunda da BWB’ye yard›mc› olacak. BWB, ilerleyen günlerde, daha fazla robot sürücü tedarik etmeyi planl›yor.
(Kaynak: BWB)

Alman Z›rhl›lar› Robotlara Emanet ©
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A BD Kara Kuvvetleri
Araflt›rma Laboratuvar›

ARL (Army Research
Laboratory), geçti¤imiz ay
yapt›¤› bir aç›klamayla, 
özellikle Irak ve Afganistan
flartlar›nda görev yapan
helikopterlerin rotor 
pallerinin az›l› düflman› 
olan ince tanecikli kumu

yenebilecek bir kaplama
gelifltirme konusunda 
sona çok yaklaflt›¤›n› 
duyurdu. Bilindi¤i gibi, 
Irak ve Afganistan gibi
co¤rafyalarda, rüzgâr gibi
do¤al ve helikopter 
rotorunun yaratt›¤› güçlü
hava ak›m› gibi yapay
nedenlerle havalanan kum
tanecikleri, rotor pallerinin
kaplamalar›na ve yap›s›na
hasar veriyor. Bu hasar
nedeniyle ortaya ç›kan 
pal de¤iflimi ihtiyac›n›n
maliyeti de helikopter

bafl›na 500.000 dolara 
kadar ulaflabiliyor. ABD’nin
2003’teki Irak iflgali
s›ras›nda, 12 ayl›k bir dönem
kapsam›ndaki pal de¤iflim
faturas›n›n 189 milyon dolar
olmas›, durumun ciddiyetini
gösteren iyi bir örnek. 
fiu anda, Irak ve
Afganistan’da görev yapan
helikopterler için pal
de¤iflim faturas›n›n ise 
328 milyon dolara
ulaflabilece¤i tahmin 
ediliyor. Bu soruna çözüm
bulabilmek için, bugüne

kadar 150 de¤iflik kaplamay›
test eden ARL, pallerin
hücum kenarlar›n› 
tungsten karbür-kobalt 
ve hücum kenar›ndan 
geriye do¤ru olan alan› da
niyobyum ile kaplaman›n 
en iyi çözüm oldu¤unu
düflünüyor. Bulgular›n›, 
ABD Savunma Bakanl›¤›n›n
rotor pali afl›nma çal›flma
grubunun y›ll›k toplant›s›nda
sunan ARL bilim adamlar›,
önümüzdeki günlerde
gerçeklefltirece¤i testlerde,
kaplamalar› özel test 
ekipmanlar› ile 
denemeye haz›rlan›yor.
(Kaynak: ARL)

Yüksek Yo¤unluklu Reaktif Madde (High-Density

Reactive Material / HDRM) ad› verilen ve 

mühimmatlar›n gövdelerindeki çeli¤in yerini almas› 

planlanan yeni bir malzemenin denemeleri, 2 Aral›k’ta,

ABD Deniz Kuvvetlerine ba¤l› Donanma Su Üstü Harp

Merkezi (Naval Surface Warfare Center / NSWC)’nde

baflar›yla gerçeklefltirildi. Su Üstü Harp Merkezi’nde 

görev yapan mühendisler taraf›ndan, çeflitli metallerin,

standart üretim süreçleri kullan›larak bir araya getirilmesi

ile gelifltirilen HDRM’nin, alüminyumun dayan›kl›l›¤›na,

çeli¤in yo¤unlu¤una ve TNT’nin bir buçuk kat› enerjiye

sahip oldu¤u belirtiliyor. Yerine kullan›ld›¤› çelik ile benzer

özellikler göstermesi sayesinde, HDRM kullan›m›n›n,

mühimmat›n özelliklerinde olumsuz bir de¤iflikli¤e yol

açmad›¤› noktas›, yetkililer taraf›ndan özellikle

vurgulan›yor. HDRM kullan›lan mühimmatlar ile birden

çok hedefin bulundu¤u noktalara at›fllar›n yap›ld›¤› 

denemeler s›ras›nda, hedeflerde meydana gelen 

hasar ile klasik mühimmatlar›n ayn› hedeflerdeki 

performanslar› da karfl›laflt›r›ld›. Deneme sonuçlar›

uyar›nca, HDRM’nin, gerekirse daha da gelifltirilerek, 

mevcut mühimmatlar›n yan› s›ra gelecekte kullan›ma 

girecek yeni mühimmatlara da uyarlanmas› ve bu sayede,

hedeflerin imhas›n›n daha h›zl› ve daha az mühimmat 

harcanarak gerçeklefltirilebilmesi planlan›yor.

(Kaynak: Office of Naval Research)

ARL, 
Çöl Kumunu
Yenmek
Üzere

Mühimmatlar Art›k 
Daha Güçlü Patlayacak
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Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Atatürk’ün bu
sözleri, ilmin önemini

yaklafl›k 90 y›l önceden bizle-
re aktar›yor. Bu paralelde,
üniversite ö¤rencilerini yeni-
likçi ürün ve teknoloji gelifl-
tirmeye teflvik etmek ve yar›-
n›n teknoloji firmalar›na ilk
ad›m deste¤i sa¤lamak ama-
c›yla bu sene 7’ncisi düzenle-
nen Yeni Fikirler Yeni ‹fller
(YFY‹) Yar›flmas›’n›n final tö-
reni, 19 Kas›m Cumartesi
günü, ODTÜ Kültür ve Kon-
gre Merkezi’nde gerçekleflti-
rildi.
MSI Dergisi olarak bas›n
sponsorlar› aras›nda yer al-
d›¤›m›z yar›flmaya, bu y›l, ‹n-
ternet üzerinden 501 proje
kayd› yap›l›rken, 194 proje
önerisi teslim edildi. Bu pro-
jeler aras›ndan, 10 tanesi
Genel Kategori’de; 6 tanesi
Savunma Sanayii Kategori-
si’nde; 10 tanesi de Biliflim ve
Telekomünikasyon Kategori-
si’nde jüriler taraf›ndan 2’nci
aflamaya geçmeye lay›k gö-
rüldü. Toplam 22 grubun ka-
t›ld›¤› yar›flmadaki ö¤renci-
lerin yüzde 60’› ODTÜ, yüzde
4’ü Bilkent Üniversitesi, yüz-
de 7’si Hacettepe Üniversite-
si, yüzde 4’ü TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi,
yüzde 6’s› Süleyman Demirel
Üniversitesi ve kalan yüzde

15’i de di¤er üniversitelerden
oldu. Giriflimci ö¤rencilerin,
19’u elektrik elektronik mü-
hendisli¤inde, 9’u bilgisayar
mühendisli¤inde, 5’i makina
mühendisli¤inde, 5’i elektro-
nik haberleflme mühendisli-
¤inde, 3’ü biyoloji bölümün-
de, 3’ü malzeme bilimi ve na-
noteknoloji bölümünde, 2’si
t›p fakültesinde ve 18 ö¤ren-
ci de di¤er bölümlerde oku-
yor. Bu seneki yar›flmac›lar›n
yüzde 11,3’ü 1’inci s›n›f, yüz-
de 6,5’i 2’nci s›n›f, yüzde
19,4’ü 3’üncü s›n›f, yüzde
25,8’i 4’üncü s›n›f ve yüzde
21’i yüksek lisans ö¤rencisiy-
ken, yüzde 6,5’i doktora ö¤-
rencisi ve yüzde 9,7’si de me-
zunlardan olufltu.

3 Aflamadan Geçtiler
3 aflamal› yap›lan YFY‹’de,
1’inci aflamada baflvuru ya-
pan ekip projelerinin 10’u
Genel Kategori’de, 6’s› Sa-
vunma Sanayii Kategori-
si’nde ve 10’u Biliflim ve Te-
lekomünikasyon Kategori-
si’nde 2’nci aflamaya geçmek
üzere jüriler taraf›ndan be-
lirleniyor. 2’nci aflamada fi-
nale kat›lmaya hak kazanan
Genel Kategori’de 4, Savun-
ma Sanayii Kategorisi’nde 2,
Biliflim ve Telekomünikasyon
Kategorisi’nde de 4 grup be-
lirleniyor. Son olarak 3’üncü
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“Hiçbir tutarl› kan›ta dayanmayan 
birtak›m geleneklerin, inan›fllar›n

korunmas›nda ›srar eden milletlerin
ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç

olmaz. ‹lerlemede geleneklerin kay›t
ve flartlar›n› aflamayan milletler,
hayat›, akla ve gerçeklere uygun 

olarak göremez. Hayat felsefesini 
genifl bir aç›dan gören milletlerin 

egemenli¤i ve boyunduru¤u alt›na
girmeye mahkûmdur.”

Atatürk

Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

Y›l›n 
Giriflimcileri 

Seçildi: 
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aflamada ise 10 finalist grup,
kamu önünde projelerinin ve
ifl planlar›n›n sunumu yap›-
yor ve jüri taraf›ndan her ka-
tegoride birincili¤e lay›k
gruplar aç›klan›yor. YFY‹
2011’de de, iflte tüm bu sü-
reçleri baflar›yla geride b›ra-
kan 7 finalist grup, büyük pa-
ra ödüllerinin yan› s›ra ODTÜ
Teknokent bünyesinde üc-
retsiz olarak 3 y›l süreyle
“flirket” olarak faaliyet gös-
terebilme hakk›n› ve ODTÜ
Teknokent'in himayesinde
deneyimli ifl adamlar›n›n bil-
gilerinden faydalanma ve
uluslararas› alanda teknoloji
transferi gerçeklefltirme f›r-
satlar›n› elde etmek için ya-
r›flt›.
Finalistlerin sunumlar›n›n
ard›ndan, kazananlar› belir-
lemek üzere jüri üyeleri bir
araya gelerek son kararlar›n›
verdiler ve ödül törenine ge-
çildi. Sonuçlar aç›klanmadan
önce de yar›flman›n ödül
sponsorlar› k›sa birer konufl-
ma yapt›.

Yarat›c› ve 
Yenilikçi ‹nsanlar 
Yetifltirmeliyiz
Ev sahibi s›fat›yla kürsüye ilk
olarak ç›kan ODTÜ Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Acar, konufl-
mas›nda ülkemizin kendi
teknolojisini, kendi ürününü,
kendi yönetim sistemlerini
ve rekabet gücünü gelifltir-
meye ihtiyac› oldu¤unu, bu-
nun için de özellikle e¤itim
kurumlar›na büyük görev
düfltü¤ünü vurgulayarak
bafllad›. “Okul öncesi ö¤re-
timden bafllayarak üniversi-
telere kadar farkl› düflünen,
sorgulayan, araflt›ran, yarat›-
c›, yenilikçi insanlar yetifltir-
memiz gerekiyor.” diyen
Prof. Dr. Acar, üniversitele-
rin 3 ana görevinden birinci-
sinin bu insanlar› yetifltirmek
oldu¤unu, di¤er görevlerinin
ise bilgi üretmek ve bilgiyi
uygulamak oldu¤unu belirtti.
Bu bilgiyi uygulaman›n da
çok farkl› mekanizmalar› ol-
du¤unu sözlerine ekleyen
Prof. Dr. Acar, YFY‹’nin de 7
y›l önce bu aray›fl›n bir par-
ças› olarak bafllad›¤›n› ve
amaçlar›n›n üniversitelerde-
ki bilgi birikimini, laboratu-
varlardaki araflt›rma bulgu-
lar›n›, yeni ürünlere, yeni
teknolojilere ve yeni yönetim
sistemlerine, yani inovasyo-
na dönüfltürmek oldu¤unu
söyledi.

Prof. Dr. Acar’dan sonra söz
alan ve yar›flman›n Final Tö-
reni Sponsoru olan Deniz
Bank’›n Genel Müdürü Ha-
kan Atefl ise risk sermayesi
konusuna de¤inerek yar›fl-
maya gelen proje say›lar›n›n
ve ödüllerin çok daha fazla
artmas› gerekti¤ini söyledi.
Bir bankac› perspektifiyle
de¤erlendirme yapan Atefl,
yar›flmada inan›lmaz parlak
beyinler ve fikirlerin var ol-
du¤unu, fakat bunlar›n ilk
yat›r›m sermayesinden ifllet-
me sermayesine ve sonra-
s›nda organize olmaya kadar
uzanan süreçte bu genç ye-
teneklerin ülkemize katk›
sunmas› için bir kimlik ka-
zanmas› gerekti¤ini; özellik-
le tüzel kiflilik olmalar› ge-
rekti¤ini söyledi. Sat›fltan pa-
zarlamaya, personelden mu-
hasebeye kadar asl›nda pa-
rasal bir iflten bahsedildi¤ini
ifade eden Atefl, yar›flmac›la-
r›n bulufllar›n› ticarilefltir-
mek için deste¤e ihtiyaçlar›
oldu¤unu; bu konuda da ban-
kac›l›k sektöründe belli bafl-
lang›ç giriflimleri oldu¤unu
fakat bu anlamda ABD ve Av-
rupa’n›n da son derece geri-
sinde bulundu¤umuzu söyle-
di. Tüm bunlar› bir öz elefltiri
olarak dile getiren Atefl, bu
konuda üzerine düflen görevi
gerçeklefltirmede kararl› ol-
du¤unu söyleyerek konufl-
mas›n› noktalad›.

Yeni Fikirlerin 
Takipçisi: OST‹M
Atefl’ten sonra, Biliflim ve Te-
lekomünikasyon kategori-
sinde özel ödül sponsorlar›n-
dan olan ve yar›flmaya “Tek-
noloji Giriflimcili¤i E¤itimle-
ri”nin sa¤lanmas› deste¤ini
veren Intel’in Türkiye Ku-
rumsal ‹letiflim Müdürü Me-

lih Gezer ise konuflmas›nda,
bu e¤itimlere ve destekledik-
leri baz› giriflimcilik projele-
rine de¤indikten sonra, kür-
süyü yar›flmay› 2009 y›l›ndan
beri destekleyen OST‹M Yö-
netim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n’a b›rakt›. OST‹M Orga-
nize Sanayi Bölgesi olarak
5000 küçük ve mikro ifllet-
menin bir arada bulundu¤u
bir üretim bölgesinden söz
edildi¤ini belirten Ayd›n, ya-
r›flmada ortaya ç›kan fikirle-
rin hayata geçirilmesi, üretil-
mesi, sat›lmas› ve pazarlan-
mas› gerçe¤i göz önünde bu-
lunduruldu¤unda, bölgele-
rindeki firmalar›n ve üretim
merkezlerinin bu çal›flmala-
r›n bir parças› oldu¤unu söy-
ledi. Fakat kendilerinin de flu
anki durumlar› ile bugünün
geliflen ve de¤iflen dünyas›
ile rekabet edemeyece¤inin
ve yaflayamayaca¤›n›n far-
k›nda olduklar›n› söyleyen
Ayd›n, bu nedenle üniversite-
lerin yeni fikirlerinin ve yeni
araflt›rmalar›n›n takipçisi ol-
duklar›n›, yine ayn› sebepten
dolay› YFY‹’nin de ödül spon-
soru olduklar›n› belirtti.

Fikirler 
Sürdürülebilir Olmal›
Biliflim ve Telekomünikasyon
Kategorisi’nin bir di¤er özel
ödül sponsoru olan Türk Tele-
kom’un Genel Müdür Yard›m-
c›s› Dr. Ramazan Demir ise
konuflmas›na, dünya bilgi eko-
nomisinin, inovasyon ekono-
misine geçiflini sa¤layan yeni
bir dünyada yaflad›¤›m›z› söy-
leyerek bafllad›. Yar›flman›n
ana konusu olan “Yeni Fikir”in,
sermayelerin en de¤erlisi ko-
numuna geldi¤ini ifade eden
Dr. Demir, art›k paran›n, yeni
fikrin peflinde kofltu¤unu ve
s›n›r tan›mad›¤›n› söyledi. 
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Yar›flmac›lar›n de¤erlendiril-
mesi esnas›nda ifl modelleri-
nin sürdürülebilir olmas›na
özen gösterdi¤ini ve bir fikrin
sürdürülebilir olmas›n›n çok
önemli oldu¤unu söyleyen
Dr. Demir, bir garajdan ç›kan
“Google” ile bir üniversite
yurt odas›ndan ç›kan 
“Facebook” örneklerinde ol-
du¤u gibi, bugün benzeri çar-
p›c› teknoloji projelerinin
Türkiye’nin de her köflesin-
den ç›kabilece¤ine olan inan-
c›n› dile getirdi ve baflar›l›
olan yeni fikirlere, ticari an-
lamda baflar›lar diledi.
7 y›ld›r YFY‹’nin ana sponsoru
ve destekçisi olan Elginkan
Vakf› Müdürü ‹lhan Üttü ise
konuflmas›nda bilim, tekno-
loji ve e¤itim alan›nda faali-
yetleri teflvik etmek amac›y-
la, bu tip yar›flmalara destek
olduklar›n› ve son zamanlar-
da birçok üniversitede yap›-
lan bu tip yar›flmalar›n, reka-
betçi ortam› daha çok tetik-
ledi¤ini, dolay›s›yla yarat›c›-
l›kta da kalitenin artt›¤›na
inand›klar›n› ifade etti. E¤i-
tim ve yenilikçilik alanlar›nda
destekledikleri ve yürüttük-
leri projelerden de bahseden
Üttü’den sonra, kürsüye, Sa-

vunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar ç›kt›.

Giriflimcilik 
Desteklenmeli
Türkiye’nin çok iyi bir tekno-
loji kullan›c›s› oldu¤unu, hat-
ta birçok teknoloji kullan›-
m›nda, pazar büyüklü¤ü ola-
rak dünyada ilk 10 aras›nda
bulundu¤unu söyleyerek ko-
nuflmas›na bafllayan Bayar,
teknoloji üretimimize bakt›-
¤›m›zda ise ilk 30’da bile ol-
mad›¤›m›z› vurgulad›. Bunun
sebebini, Türkiye’de sanayi
ve teknoloji ortam›n›n henüz
bu üretim gücünü yaratma-
m›fl olmas› fleklinde aç›kla-
yan Bayar, eksik olan bu un-
surlardan bir tanesinin de gi-
riflimcili¤in desteklenmesi
oldu¤unu belirtti. Henüz Tür-
kiye’de kurumsallaflmam›fl
bir alan ve önemli bir eksiklik
olarak tan›mlad›¤› risk ser-
mayesi konusuna da de¤inen
Bayar, YFY‹ gibi yar›flmalar
sayesinde, her baflvuruda 
3-4 gencin oldu¤u varsay›-

m›yla 2000’e yak›n baflvuru
sayesinde, yaklafl›k 8000 ki-
fliyi giriflimci olmaya heves-
lendirdiklerini ifade etti.
Konuflmalar›n ard›ndan, YFY‹
yar›flmas›n›n organizatörleri
taraf›ndan, ODTÜ’de tahsis
edilen bir alana tüm spon-
sorlar, jüriler, e¤itmenler ve
koçlar ad›na dikilen fidanla-
r›n sertifikalar› sahiplerine
takdim edildi ve kazananlar›n
aç›klanmas›na geçildi.

Ve Kazanan Gruplar
Genel Kategoride:

� Elginkan Vakf› Teknoloji

Ödülü (75.000 TL):
Kaleidoscope

� OST‹M Sanayi Özel 

Ödülü (25.000 TL):
Ultravision
Savunma Sanayii 
Kategorisinde:

� SSM Büyük Ödülü

(50.000 TL):
Heavy Science

� SSM Mansiyon Ödülü

(10.000 TL):
Nanosis

Biliflim ve 
Telekomünikasyon 
Kategorisinde:

� Türk Telekom Büyük

Ödülü (50.000 TL):
Kaleidoscope

� Türk Telekom Mansiyon

Ödülü (10.000 TL):
PowerMems

� INTEL Özel Ödülü 

(25.000 TL):
PowerMems

Kaleidoscope - Kapileroskop
Kaleidoscope ekibi, t›rnak ya-
ta¤› s›n›r›nda bulunan k›lcal
damar görüntülerini elde et-
mek için tasarlad›¤›, belirli
semptomlar› gösteren ve ba-
z› hastal›klar›n erken tan›s›-
n›n yap›labilmesini mümkün
k›lan optik cihaz sayesinde,
Elginkan Vakf› Teknoloji Ödü-
lü’nü ve Türk Telekom Büyük
Ödülü’nü almaya hak kazan-
d›. Cihaz arac›l›¤›yla gerçek
zamanl› damar görüntüleri-
nin ç›kart›lmas› mümkün
olurken ayr›ca kan ak›fl› bilgi-
si de sa¤land›¤› için damar
yap›s› hakk›nda detayl› bilgi
sahibi de olunabiliyor.

Ultravision - Ultralight
OST‹M Sanayi Özel Ödülü’nü
kazanan Ultravision ekibi, ul-
trason dalgalar› ve k›z›l ötesi
›fl›nlar›n birlikte kullan›lma-
s›yla gelifltirecekleri cihaz
sayesinde, kanser hücreleri-
nin erken tespitine yönelik ve
radyoaktif ›fl›n saçmayan
yüksek çözünürlüklü doku

ÖZEL HABER
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görüntülemesi yapmay› plan-
l›yor. Projede, dünyada ilk
kez ODTÜ ULTRAMEMS la-
boratuvar›nda gelifltirilen
malzemeler kullan›larak, gö-
rüntü çözünürlüklerinin çok
yüksek olmas› sa¤lanacak.

Heavy Science - YEF
Silah sistemlerinde yüksek
h›z›n getirdi¤i avantajlardan
olan uzun menzillere ulafla-
bilmek ve yüksek tahrip gücü
oluflturmak amac›yla özgün
bir elektromanyetik f›rlat›c›
sistemi tasarlayan Heavy
Science ekibi, elektrom›kna-
t›slar kullanarak oluflturduk-
lar› elektromanyetik alan sa-
yesinde, yüksek f›rlatma
kuvveti elde etmeyi amaçl›-
yor. Yapt›klar› çal›flmalarda,
1 ila 3 kg’l›k bir kütlenin,
2000-6000 m/s gibi çok yük-
sek h›zlara ulaflt›r›labilece¤i-
ni gösteren ekip, bu projeleri
ile SSM Büyük Ödülünü ka-
zand›.

Nanosis - Mobial
Nanosis’in tasarlamay› he-
defledi¤i cihaz ise bütünleflik
bir alg›lama ve görüntüleme
sistemi ile her türlü molekü-
lün yüksek hassasiyetle tes-
pit edilerek analizini müm-
kün k›l›yor. Cihaz›n potansi-
yel uygulama alanlar› içeri-
sinde; t›bbi teflhis, çevresel
görüntüleme, g›da ve su kali-
tesi analizi, ilaç gelifltirme,
biyosavunma ve araflt›rma
laboratuvarlar›nda biyomo-
leküler etkileflimlerin analiz-
leri bulunuyor. Ayr›ca cihaz›n
alg›lay›c› düzene¤inin mobil
ayg›tlarla uyumlu hale getiri-

lerek kolay tafl›nmas› ve sa-
hada kullan›m›n›n kolaylaflt›-
r›lmas› da hedefleniyor. Ekip,
bu projesi ile SSM Mansiyon
Ödülünü kazand›.

PowerMems - RFID/WSN
Türk Telekom Mansiyon ve
INTEL Özel Ödülünü kaza-
nan PowerMems ekibinin
üretmeyi amaçlad›¤› ürün,
MEMS (Mikro Elektro Meka-
nik Sistemler) teknolojisinin
enerji ile ilgili ihtiyaçlar›na
cevap verecek bir mikro
enerji üreteci. Bu ifl fikri,
üretilecek olan mikro enerji

üreteçlerin RFID etiketlerine
entegre edilmesi üzerine ku-
rulu. Böylelikle RFID etiket-
leri kendi kendilerini flarj
ederek batarya de¤iflim ihti-
yac› olmadan y›llarca kesin-
tisiz çal›flabilecekler. Otoyol-
larda araç takibi (OGS), stok
kontrolü, hasta ve ilaç takibi
gibi sistemlerin bataryalar›
tükendi¤inde çal›flmaz hale
gelen RFID etiketlerinin, pe-
riyodik bak›m (batarya de¤i-
flimi) gereksinimi göz önün-
de bulunduruldu¤unda, bu
sistem sayesinde, RFID sis-
temleri kendi kendini flarj
edebilecek ve batarya de¤i-
flim sorunu ortadan kalka-
cak. Ayr›ca ekip üyeleri, ürü-
nü MEMS teknolojisi ile üre-
tece¤i için birim maliyetler-
de de önemli düflüfl olaca¤›-
n› söylüyor.

YFY‹ 2012 için kay›tlar ise 
13 fiubat 2012 tarihinde 
bafllayacak.
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“Ben Tahrir’den geli-
yorum” diye söze
bafllayan M›s›rl›

akademisyen ‹brahim Ga-
nem, toplant›n›n en gerçek
karakterlerinden biri kuflku-
suz… Felsefi birikimi yük-
sek, devrimine inanm›fl bir
bilim adam›n›n bütün çizgi-
lerini onda görmek müm-
kün… M›s›r’daki devrimin,
esas itibariyle anti-‹srail /
anti-Amerikan karakter ta-
fl›d›¤›n› söylemesi önemle
not edildi.
Ganem’e göre; Mübarek gi-
bi diktatörler, ‹srail’in gü-
venli¤i için y›llarca o ma-
kamlarda tutuldular. Suri-
ye Ordusu ise bugüne ka-
dar ‹srail’e karfl› tek bir
mermi s›kmad›; ama öz-
gürlük isteyen kendi vatan-
dafllar›n› katletmekte bü-
yük baflar› (!) gösterdi.
Benzer yaklafl›m›, yine Ka-
hire Üniversitesi ö¤retim
üyelerinden Pakinam Shar-
kawy’den görmek ilginç.
Sharkawy, Fas’tan Tunus’a,
M›s›r’dan yar›n Suriye’ye
uzanacak bir ‹slami partiler
yükselifli sürecini, Arap de-
mokrasisinin ana karakteri
olarak de¤erlendirdi. Ona
göre; dünyada demokrasi-
nin tek bir tan›m› yok ve
Arap demokrasisi de halk›n
talepleri do¤rultusunda dini
bir kimlik tafl›yacak.

“Demokratik Bar›fl”
Sa¤lanabilir mi?
Toplant›ya kat›lan Arap
dostlar›m›z›n, söz ald›kla-
r›nda benzer yaklafl›mlar›
sergilemeleri dikkat çekici.
Demokrasi asl›nda bir bar›fl
sistemi… Fakat bölgede ya-
flan›lan “Arap uyan›fl›”n›n
bölge aç›s›nda bar›fl umut-

lar› verdi¤ini söylemek için
çok erken…
1. “Arap demokrasisi” tarif
edildi¤i gibi geliflirse, hiçbir
Arap devletinin ‹srail ile uz-
laflmac› bir yaklafl›ma gir-
mesi mümkün de¤ildir.
2. Gerek devrimlerin do¤al
anti-emperyalist geliflim
çizgisi gerek ‹srail unsuru
nedeniyle Arap dünyas›n›n,
yak›n gelecekte, genel an-
lamda “Bat›” olarak nitele-
di¤imiz dünya ile siyasi ça-
t›flmaya girmesi kaç›n›l-
mazd›r.
Yani… Tahrir Meydan›’ndaki
gençleri alk›fllayan Bat›l› el-
lerin k›sa bir zaman içinde
yumru¤a dönüflmesi ve böl-
genin yeni hesaplaflmalara
yönelmesi beklenebilir.

Türkiye’nin Durumu
Toplant›n›n en önemli fay-
das›, Araplar›n, “Türk mo-

deli” denilen kavrama so-
¤uk bakt›¤›n› ve “kendi mo-
dellerini Tahrir Meyda-
n›’ndan yola ç›karak yarat-
makta kararl›l›k gösterdik-
lerini” sergilemesi oldu.
Art›k, “d›fl müdahale ve for-
müllerin” hepsine kapal›,
kendi rotas›nda yürümekte
kararl› bir Arap dünyas› ile
karfl› karfl›yay›z. Onlar, “re-
form programlar›n›n” Bat›l›
baflkentlerde yaz›ld›¤›, ken-
dilerinin sadece bir oyuncu
olarak yer ald›klar› bir dün-
yada yaflamak istemiyorlar
ve bunda sonuna kadar
hakl›lar.
Toplant›da söz alan Türk
ayd›nlar›n da çok hakl› ge-
rekçeler ileri sürerek, Tür-
kiye’nin “model olmak” gibi
bir hedef tafl›mad›¤›n› çok
iyi anlatmalar›, Türk-Arap
iliflkileri aç›s›ndan güçlü bir
güven ortam› yaratt›.

Ekonominin Gerçekleri
Bir “devrim ateflinin” samimi
fikirlerini tafl›yan Arap dost-
lara “güçlü uyar› sinyali”, Pa-
kistan Uluslararas› ‹liflkiler
Enstitüsü uzmanlar›ndan Dr.
Naveed Ahmad’dan geldi:
“Burada söylenenleri sayg›y-
la karfl›l›yorum; ama gerçek-
lerden biraz uzak buluyorum.
Ekonomik koflullar nedeniyle
Bat›’ya hiç istemedi¤i tavizler
veren bir ülkenin insan› ola-
rak söylüyorum; yar›n, yeni
kurulan Arap hükümetlerinin
önüne ekonomik zorluklar
gelecek. Yat›r›mlar durmufl,
yüksek iflsizlik var ve insanlar
demokrasi ile seçtikleri bu
hükümetlerden acil sonuçlar
bekleyecekler. Bu hükümet-
ler, Bat› ile bulufltuklar› anda
ne yapacaklar?”
Bu soru, Araplar aç›s›ndan
hayli zor bir soru olarak be-
liriyor. Çünkü bir yanda ra-
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Gaziantep’in, “Arap Bahar›’ndan Sonra Orta Do¤u’nun

Gelece¤i ve Türkiye” konulu bir toplant›ya ev sahipli¤i 

yapmas›, bölgesel strateji aç›s›ndan son derece tutarl› bir

geliflme olarak de¤erlendirilmeli… Kentin, y›ll›k toplam 

5 milyar dolarl›k ihracat› var. Bunun yüzde 38’ini Irak’a

gerçeklefltiriyor! Di¤er Orta Do¤u ülkelerine de yüzde 

11’lik pay düflüyor. Yani; Irak, Suriye veya Ürdün 

gibi bir ülkede istikrars›zl›k do¤du¤u an, Gaziantepli 

bunu do¤rudan yaflam›nda hissediyor.

Türkiye Model Olabilir mi?

Haz›rlayan: Ardan ZENTÜRK
a.zenturk@savunmahaber.com
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dikal e¤ilimler de tafl›yan
bir devrim atefli, di¤er yan-
da, dünyan›n gerçekleri bu-
lunuyor.

‹srail Sorunu
Arap dünyas›n›n pefl pefle
ayaklanma ve de¤iflimler
yaflad›¤› bir dönemde,
“Arap olmayan” 3 Bat› Asya
-art›k, Orta Do¤u co¤rafi ta-
n›m›ndan uzaklaflmakta ya-
rar var. ‹lk kez 1902 y›l›nda
kullan›lan bu tan›mlama,
bölgeye Avrupa baflkentle-
rinden bak›fl›n tipik bir ör-
ne¤i ve sömürgeci zihniye-
tin uzant›s› olarak de¤er-
lendiriliyor- ülkesi Türkiye,
‹ran ve ‹srail’in adlar›n›n bu
kadar öne ç›kmas› ilginç…
Arap devletlerinin, ayakta
kalabilmek için d›fl deste¤e
ihtiyaç duyan, kendi halklar›
nezdinde meflruiyet sahibi
olamayan totaliter yönetim-
lerin kontrolü alt›nda oldu-
¤u s›rada, bu 3 devlet, böl-
genin kaderini belirleyecek
rahatl›¤a sahipti.
Türkiye, So¤uk Savafl y›lla-
r›nda, genel olarak “bölge-
den uzak durma gayreti”
içindeyken, son y›llarda,
“bölgenin tek Avrupal› üye-
si” olarak demokrasi, eko-
nomik ve kültürel güce da-
yal› bar›flç› yap›s›yla etkin
politika sahibi oldu. “Radi-

kal” yönetimlerin kontrolü
alt›ndaki ‹ran ve ‹srail ise
güç mücadelelerini “savafl
yanl›s› flahinlerin” gölge-
sinde yapmay› tercih etti.

‹srail’in Güvenli¤i
Gaziantep’te kürsüye ç›kan,
Osmanl› ve cumhuriyet dö-
nemi Türk tarihi uzman› ‹s-
railli Ehud R. Toledano’nun
söylediklerinden anlad›¤›-
m›z, bu ülkede, önemli bir
“Türkiye rahats›zl›¤›”n›n
varl›¤›n› sürdürdü¤ü yönün-
de… ‹srailli tarihçi, Türki-
ye’nin Arap Bahar›’na haz›r-
l›ks›z yakaland›¤›nda ›srar-
l›… Toledano, Türk politika-
s›n›n h›zla de¤iflmesine ve
yönetimlerin de¤il, halk›n
yan›nda yer alan bir görün-
tü sergilemesini ise “prag-
matik” kelimesiyle tan›mla-
maya çal›flt›.
Oysa gerçek; Arap ülkeleriy-
le “ikili politika” yürüten, ya-
ni, bir yönüyle mevcut yöne-
timleri ile iliflkileri yumuflak
zeminde yürütmeye çal›fl›r-
ken, di¤er yanda, sokaktaki
Arap insan›na yak›n ve onun
gelece¤e dönük taleplerini
destekleyen bir Türkiye’nin
varl›¤›yd›. Kaddafi, Türkiye’yi
dinlese sa¤d›; Esad ise ülke-
sini bu hale getirmemiflti…
Fas, Tunus ve M›s›r’da yap›-
lan seçimlerde, Türkiye’nin

iktidar partisine yak›n siyasi
zeminler ve hedefler tafl›yan
partilerin, halktan en çok oyu
almalar›, bir tesadüf olarak
de¤erlendirilebilir mi?

Türkiye Tetikledi
Prof. Dr. Tayyar Ar›’n›n,
“2008 y›l›nda yaflan›lan ‹sra-
il’in Gazze sald›r›s›, bölge
aç›s›ndan dönüm noktas›d›r.
Arap halk›, sald›r›ya karfl› ç›-
kan bir Türkiye ve geliflme-
leri izlemekle yetinen kendi
diktatörlerini gördü. Yani,
Araplar, kendi yöneticileri-
nin zaaf›n›, Türkiye’nin hakl›
ç›k›fl›yla gördüler. Arap Bir-
li¤i’nin Gazze için toplana-
mad›¤› bir s›rada, Türki-
ye’nin ön almas›, her fleyi
de¤ifltirdi” sözleri, asl›nda,
“Türkiye Arap Bahar›’na ha-
z›rl›ks›z yakaland›” iddias›na
net bir yan›t niteli¤inde…
Prof. Dr. Ar›’n›n flu analizine
kat›l›yorum: “‹srail yaln›zla-
fl›yor ve izledi¤i politikalar
ile ABD’yi bölgede çok zor
duruma sürüklüyor. Oysa
ABD, bölgede kal›c› ve etkin
olmak istiyor; ama ‹srail it-
tifak›, onu Arap ülkeleri
nezdinde yaln›z k›l›yor.
E¤er, ‹srail güvenlik ar›yor-
sa, bölgenin yeni paradig-
mas›na uygun politikalara
yönelmelidir.”
Türkiye’nin, asl›nda Arap

Bahar›’n› tetikleyen, bu yolla
da ‹ran ile ‹srail’in bölge po-
litikalar›nda deprem yaratan
unsur oldu¤unu, M›s›r’›n Ze-
gazik Üniversitesi’nden Ho-
da Derwish’in flu sözlerin-
den anlad›k: “Türkiye, bafl-
lang›çtan bugüne, M›s›r hal-
k›n›n demokrasi ve özgürlük
özleminin yan›nda yer ald›.
M›s›r halk›, bu tutumu tak-
dirle karfl›l›yor ve bir halk›n
iki milleti oldu¤umuzu asla
unutmayacakt›r…”

‹srail Ne Yapacak?
‹srail’i yöneten “flahinlerin”
bir süre daha Türkiye ile uz-
laflma aray›fl›nda olmaya-
caklar› belli; ama tarihin
“tik-tak”lar› kendini hisset-
tiriyor. Toplant›, bizlere,
Bat› Asya’n›n “gerçek anla-
m›yla de¤iflmekte oldu¤u-
nu” ve bu de¤iflimden en
zararl› ç›kacak ülkelerin
bafl›nda, ‹srail’in geldi¤ini
gösterdi. “Demokratik Arap
yönetimleri”nin ‹srail’in gü-
venli¤i endiflesi olmayacak
ve bütün dünya ile eflitlikçi
iliflki kuracaklar.
Bu noktada ‹srail, çevresin-
deki yeni demokrasiler ile
sa¤l›kl› iliflki kurmak istedi-
¤inde, önce Türkiye ile ba-
r›flmas› gerekti¤ini çok iyi
biliyor.
Bu bir zorunluluk…
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‹ngiltere ve Fransa’n›n ace-

lecili¤inde, NATO kuvvetleri

Libya’ya müdahale karar› al-

d›klar›nda, ülkedeki iç çat›fl-

malarda 1500 kifli ölmüfltü.

Karar, diktatörlük rejiminin

tehdidi alt›ndaki masum sivil-

leri korumak maksad›yla

al›nd›. Bir anda alevlenen sa-

vafl sona erdi¤inde, ölü say›s›

20.000 olmufltu! Baz› kaynak-

lar, bu rakam›n 40.000’i afl-

m›fl olabilece¤ini savunuyor.

Yaflan›lan bu örnek, Türki-

ye’ye çok özel bir görev yük-

lemifl durumda. Nerede? Ta-

bii ki Suriye’de…

Türkiye’nin, üzerindeki bas-

k›lara direnerek Suriye s›n›-

r›nda tek tarafl› “güvenlik

bölgesi” oluflturmayaca¤›n›n

anlafl›lmas› üzerine, yine

Fransa devreye girmifl du-

rumda. Ankara’daki diploma-

tik kayna¤›m›z bak›n ne diyor:

“ABD ile Fransa, Suriye için-

de insani güvenlik koridoru

denilen bir kavram gündeme

getirdiler; ama yapt›klar›

aç›klamadan kimse bir fley

anlamad›. ‹stedikleri, Türk s›-

n›r›ndan içeri do¤ru insani

yard›m›n ak›fl›n› sa¤lamaksa,

bu konuda karar makam›

Birleflmifl Milletler… Oradan,

Suriye’nin içifllerine müdaha-

le anlam›na gelebilecek bir

karar› ç›karmalar› ise, Rusya

unsuru nedeniyle çok zor. O

zaman hedef ne?”

Ama anlafl›lan, Türkiye ile

Fransa’n›n, Libya olaylar›nda

oldu¤u gibi, bir kez daha,

“ayn› cephede görünseler bi-

le aralar›nda ciddi siyasi

farklar tafl›yan iki ülke ola-

caklar›…” Peki Rusya? “Kay-

nak” flunlar› söylüyor: “Rus-

lar, Suriye’yi Orta Do¤u’daki

son kaleleri olarak görüyor,

bu nedenle kay›ts›z-flarts›z

destekliyorlar. Kendilerine

yaflan›lan trajediyi aktard›k,

bize sadece Suriye ile konu-

fluyoruz diyorlar, o kadar.

Konuflmakla hiçbir fley ol-

maz, onlar da biliyor…”

Belli ki Türkiye, Suriye konu-

sunda zorlu bir döneme giri-

yor. Rusya ve ‹ran ile yak›n

geçmiflte yaflan›lan s›cak ha-

van›n da¤›ld›¤›, “stratejik ifl

birli¤i” gibi yüksek kavram-

lar›n, yerini, karfl›l›kl› güven-

sizli¤e b›rakt›¤› görülüyor.

Peki Türkiye, Suriye konu-

sunda, bu ölçüde bir riski ne-

den al›yor?

“Yaln›z biz de¤il, Arap Birli¤i

de Suriye konusunda risk al›-

yor. Biliyorsunuz, Birlik, Su-

riye’nin üyeli¤ini ask›ya ald›,

flimdi de yürürlü¤e konula-

cak ekonomik önlemleri de-

¤erlendiriyor. 18 Arap ülke-

siyle Türkiye, birlikte hareket

ediyor. Irak, ‹ran’›n etkisi ve

Yemen benzer sorunlar› ya-

flad›¤›ndan, Lübnan da fiam

ile geleneksel iliflkiler nede-

niyle Cezayir ile birlikte bu

iflin ters cephesindeler. Arap

Birli¤i’nin ana hedefi, Türkiye

ile ayn›: Suriye’de, Libya tarz›

silahl› bir iç çat›flma yaflan-

mamas›, meselenin d›fl mü-

dahalesiz ve savafls›z çözüm-

lenmesi. Çünkü Libya’daki

büyük kay›p, herkesi kendine

getirdi. Irak’ta oldu¤u gibi,

bölünme korkusu yaflayan

bir Suriye de istemiyoruz.

Bütün ald›¤›m›z risk, Suriye

yönetiminin ekonomik bask›-

lar sonucunda geri ad›m at-

mas›, çözümün bar›flç› yollar

ile sa¤lanmas› için. Her fleyin

kontrolden ç›kt›¤› Suriye’ye

askeri müdahale gelir ve

‹ran’› da hesaba katarsak,

Türkiye aç›s›ndan bu tür bir

geliflme, siyasi ve ekonomik

aç›dan büyük bir tehlike

oluflturur. Derdimiz felaket

senaryosuna dur demek…”

MSI Dergisi - Aral›k 2011 www.milscint.com

Suriye’de Felaket Senaryosu

‹ran, ABD Baflkan› Obama’n›n, “E¤er ‹ran nükleer silah kapasi-
tesine ulaflmakta kararl›l›k gösterirse, bizi kesinlikle kar-

fl›s›nda bulacakt›r. Bu tür bir geliflme, Amerikan ç›-
karlar›na ayk›r›d›r. Ayr›ca, ‹srail baflta, bütün müt-
tefiklerimizin de ç›karlar›na ayk›r›d›r. ‹ran, nük-
leer silah kapasitesine ulaflmakta ataca¤› her
ad›mda, en kararl› flekilde bizi karfl›s›nda bula-
cakt›r” dedi¤i gün, ABD’ye ait bir insans›z hava
arac›n› düflürerek, büyük avantaj elde etti…
‹ran televizyonlar›, ülke hava sahas›nda uçar-
ken düflürülen RQ-170 Sentinel’i dünyaya ser-
gileyerek belki de ilk kez, Tahran aç›s›ndan çok
güçlü bir propaganda flans› yakalam›fl oldular.
Pentagon, bir casus ‹HA’n›n kaybedildi¤ini kabul etti¤i
aç›klamas›nda, bu tür geliflmeler üzerine daha fazla teknik de-
tay vermeyece¤ini de vurgulad›.
Uzman kaynaklar, ABD’nin bugüne kadar, ‹ran’›n nükleer ka-
pasite alanlar›n› uzaydaki casus uydu sisteminden kontrol etti-
¤ini, fakat RQ-170 Sentinel’in Washington’a istihbarat toplama-

da ola¤anüstü kapasite kazand›rd›¤›n› vurguluyorlar. Araç, bir

insans›z casus uça¤›n ulaflabilece¤i en yüksek rotadan uçuflu-
nu gerçeklefltirebiliyor ve askeri aç›dan çok de¤erli bilgi

ak›fl›n› sa¤layabiliyor.
RAND Corporation’dan askeri analist Jason

Campbell’in RQ-170 Sentinel için söyledikleri
önemli: Bu çok özel ‹HA’y› özel k›lan, öncelikle
istihbarat toplama yetene¤ini 50.000 feet irti-
fada gerçeklefltirebilmesidir. Havada saatler-
ce kalabilir ki, bir bölge üzerinde saatlerce
kalan bir uyduya sahip olamazs›n›z. Ayr›ca

üzerinde çok amaçl› istihbarat teknolojisi var-
d›r. Örne¤in bir yandan bütün askeri haberlefl-

meyi izleyebilir, analiz edebilir ve çevrim içi bilgi
aktarabilir; di¤er yandan, atmosferde kimyasal analiz

yaparak havaya söz konusu bölgeden kar›flan kimyasal ve rad-
yoaktif maddelerin tespitini sa¤lar. Uça¤›n bu kapasitesi, özel-
likle ‹ran’›n nükleer çal›flmalar›n›n saniyelik takibinde çok
önemli rol oynamaktad›r. Araç, ayr›ca çok detayl› video çekim
yetene¤ine sahiptir. Belirlenen bölgeye bütün girifl ç›k›fllar›, ki-
min hareket halinde oldu¤unu, hatta ilgili flah›slar›n tam kimlik

‹ran’dan ABD’ye Beklenmedik Darbe
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‹ran’dan yap›lan aç›klamalar, bu ülkenin, Malatya’ya yerlefltiri-
lecek “füze kalkan› radar sistemini” do¤rudan hedef ald›¤›n›

ortaya koyuyor. Tahran, kendisine dönük bir Bat› sald›r›s› halin-
de, do¤rudan bu noktay› vuraca¤›n› ›srarla belirtiyor. Benzer fle-
kilde, Moskova da rahats›z… Rusya’dan yap›lan aç›klamalar, sü-
rekli Türkiye unsurunun öne ç›kmas›na neden oluyor.
Bu aç›klamalar, iki komflumuzun, yani Rusya ve ‹ran’›n, Türki-
ye’ye dönük sald›rgan stratejilere sahip olduklar›n› göstermesi
aç›s›ndan çok önemli. Çünkü üzerinde tart›fl›lan konu; sadece
bir “savunma sistemi” ve Malatya’ya konulan radar, sald›r› de¤il,
savunma amaçl›… Konu, her zaman oldu¤u gibi bilimsel zemin-
den kayd›; bu yüzden biraz yerli yerine oturtmakta, geliflmelere,
bilimin penceresinden bakmakta yarar var.
1. Füze kalkan›, esas olarak iki hedeflidir: a) Füzenin, atefllen-
di¤i anda, ateflleyen ülkenin topraklar›n›n üzerinde tahrip edil-
mesi, b) Teknik aç›dan bu imkân kaç›r›lm›flsa, yolculu¤unun so-
nunda, hedefine do¤ru serbest düflüfl esnas›nda, yerden an az
8000 metre irtifada vurulmas›.
2. Buradaki 8000 metre son noktad›r! Nükleer, kimyasal veya
biyolojik harp bafll›¤› tafl›yan bir füzenin, bundan daha alçak bir
irtifada vurulmas›n›n, vurana hiçbir faydas› yoktur. 8000 metre-
deki rüzgâr ak›mlar›n›n ise do¤abilecek serpintiyi nereye tafl›ya-
ca¤›n› kimse bilemez!
3. Füze kalkan› projesi, NATO üyesi ülkeler, ABD, ‹ngiltere,
Fransa, ‹spanya, ‹talya ve Almanya’n›n istihbarat uydular›n›n bir
ortak komutanl›k bünyesinde koordine edilmesine dayal› bir sis-
temdir. Buna, yak›nda kendi istihbarat uydusuna sahip olacak
Türkiye de kat›lacakt›r. Bu dev bir istihbarat gücüdür.
4. Uydular, orta ve k›sa menzilli füzelerin atefllenmeye haz›r-
land›¤›n›, daha önceden belirlenmifl beton zeminlerin üzerine
tafl›nmalar›yla derhal anlamakta ve sistem, 90 saniye içinde k›r-
m›z› alarm seviyesine ç›kmaktad›r. Tespit ifllemi, uzun menzilli
füzelerde daha kolayd›r. Çünkü f›rlatma için önce silo kapaklar›
aç›lmakta, bu arada, füzeye s›v› yak›t yüklemesi yap›l›rken olu-

flan çok so¤uk hava,
termal uydular ta-
raf›ndan da anlafl›-
labilmektedir.
5. Bölgemizden
örnek vermek ge-
rekirse: ‹ran’›n elin-
deki fiahap-3 balis-
tik füzeleri 1100 km
menzillidir ve hare-
ketli rampaya sa-
hiptir. ‹srail’in elin-
deki 1500 km men-
zilli Jericho-2 ve
Suudi Arabistan’›n elindeki 2500 km menzilli CSS-2 füzeleri ise
silolardan f›rlat›labilen yap›ya sahiptirler.
6. Bu kapasitesiyle ‹ran, Ankara ve Tel Aviv dahil, tüm bölge ül-
kelerin baflkentlerini vurabilmektedir. E¤er Türkiye s›n›r›na çok
yak›n bir noktadan atefllerse, en fazla Atina’y› tehdit edebilmek-
tedir. Durum, ‹srail aç›s›ndan da ayn›d›r. Avrupa’y› vurabilme ka-
pasitesine sahip tek Orta Do¤u ülkesi ise Suudi Arabistan’d›r.
7. ‹ran, silolardan f›rlat›labilecek fiahap-5 balistik füzesini gelifl-
tirmektedir. Henüz denemesi bile yap›lmam›fl bu füze, Roma da-
hil baz› Avrupa baflkentlerini vurma kapasitesine sahip olacakt›r.
Füze kalkan›, e¤er ‹ran’a karfl› bir önlem ise, ancak fiahap-5’in ilk
testinin yap›lmas›ndan sonra anlam kazanacak projedir.
8. Bir balistik füzenin havada önlenebilmesi için f›rlat›lmas› ge-
reken önleyici füze say›s› asgari dörttür. 10 füze f›rlatm›fl bir ül-
keye karfl› en az 40 füze ile müdahale etmek zorundas›n›z. Bu 40
füzenin de ancak 3 füzeyi karfl›layabilece¤i, 7 füzenin hedefine
varaca¤› bilinmektedir.
9. ‹ran, tipik bir üçüncü dünya tarz› orduya sahiptir. Balistik fü-
ze kapasitesini sald›r› amaçl› de¤il, hava kuvvetlerinin c›l›z olma-
s› nedeniyle gelifltirmektedir. Askeri stratejide hava kuvvetleri-
niz zay›fsa, uzun menzilli topçu kapasitenizi güçlendirirsiniz, ba-
listik füzeler bu ifle yarar.
10. Zaten, ‹ran, Pakistan, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin ordula-
r›, bulunduklar› mevzileri çok iyi koruyan; ama karfl› atak ger-
çeklefltiremeyen ordulard›r. Bu nedenle, NATO gibi bir devin,
günümüzdeki ana hedefinin -mesela- ‹ran oldu¤unu söylemek,
stratejik abartma örne¤idir. NATO’nun toplam atefl gücü, ‹ran’›
sadece 7 gün içinde tafl devrine döndürecek kapasitedir!
11. Keza, Türkiye’nin füze kalkan› içinde yer almas›n›n, Orta Do-
¤ulu komflular›yla yürüttü¤ü s›f›r sorun politikas›n› sonland›ra-
ca¤› iddias› da gerçeklerden uzakt›r. ‹ncirlik üssü, bin tane füze
kalkan›na bedeldir ve komflular›m›zla iliflkilerimizi etkileme-
mektedir.

Son Söz
Füze kalkan›, askeri de¤eri tart›flmal› bir savunma sistemidir.
Zaten ana amac› siyasal-psikolojik üstünlük sa¤lamak, NATO
ülkelerini de ayn› siyasi kararl›l›kta birlefltirmektir. Türkiye’nin
dahil olmas›, ülkeyi kanat ülke de¤il, bir dönemin Almanya’s›n›n
konumuna çekerek, NATO aç›s›ndan merkez ülke yapmaktad›r.
So¤uk Savafl dünyas›n›n Almanya’s› neyse, günümüz Türkiye’si
de o olmaktad›r. Çünkü tehdit alg›lamas›, ellerindeki nükleer
balistik füze kapasitesini gelifltirmeye çal›flan ülkelerin bulun-
du¤u do¤uya kaym›flt›r. Bu gerçek, Türkiye’ye NATO bünyesinde
belirgin bir stratejik de¤er kazand›rmaktad›r.
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Füze Kalkan› Tart›flmas›

bilgilerine ulaflabilecek düzeyde çekim yapabilmektedir.”
RQ-170 Sentinel, 2009 y›l›nda, bir Afgan askeri üssünden hava-
lan›rken çekilen foto¤raf›yla birlikte, istihbarat dünyas›nda bir
efsaneye dönüflmüfltü. ‹ran, bu arac› ele geçirerek hem propa-
ganda yapma hem de teknik kapasitesini inceleme, hatta bu ka-
pasiteyi Rusya gibi ülkeler ile de paylaflma flans› yakalam›fl oldu.
‹ranl› yetkililer, arac›n ‹ran Hava Kuvvetlerinin çok güçlü elek-
tronik taarruzu sonucunda yere indi¤ini ileri sürerken, Ameri-
kal› yetkililer, uça¤›n ancak motorlar›nda yaflanan bir ar›za
sonucu ele geçirilebilece¤inde ›srarl›lar.
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Pakistan-ABD iliflkisi, iki
devletin tarihinin en kötü

döneminden geçiyor. Özellik-
le, Amerikan helikopterlerinin
Afganistan-Pakistan s›n›r›nda
gerçeklefltirdikleri bir operas-
yonda, bir hata sonucu 26 Pa-
kistan askerini öldürmesi, son
köprülerin de at›lmas›na ne-
den oldu.
Pakistan-ABD iliflkisi aç›s›n-
dan, tahrip gücü yüksek gelifl-
me, Pakistan Taliban’›ndan
yap›lan bir aç›klamayla geldi.
Pakistan Taliban›n›n Bacur
fraksiyonu komutan› ve Pa-
kistan Taliban›n›n iki numara-
l› ismi olan Muvli Fakir Mu-
hammed, Pakistan hüküme-
tiyle bar›fl görüflmelerinde
bulunduklar›n› do¤rulad›. Mu-
hammed, Reuters haber ajan-
s›na yapt›¤› aç›klamada, “Gö-

rüflmelerimiz do¤ru yönde
ilerliyor. E¤er görüflmeler ba-
flar›l› olursa önce Bacur’u, da-
ha sonraysa Svat, Muhmand,
Orakzai ve Güney Veziristan
afliret bölgesini içine alan bir
anlaflma imzalamaya muvaf-
fak oluruz” diye konufltu. Pa-
kistan hükümetinin, örgüt
üyesi 145 militan›, bir iyi niyet
gösterisi olarak serbest b›-
rakmas› üzerine ateflkes sözü
verdiklerini belirten Muham-
med, Pakistan ve Afganis-
tan’›n, “yabanc› iflgallerine”
karfl› birlik olmas› gerekti¤ini
kaydetti. Pakistan’›n, Afganis-
tan s›n›r› boyunca uzanan
Pefltun bölgesinin kuzeydo¤u
ucunda yer alan Bacur’daki
Taliban fraksiyonunun komu-
tan› olan Mahmud, El Kaide
terör örgütüne yak›n bir isim

olarak biliniyor. Pakistan yö-
netiminin bu aç›klamay› yo-
rumsuz karfl›lamas› ise dikkat
çekti. Bu arada, ABD, Pakis-
tan’da, Taliban ve El Kaide mi-
litanlar›n› hedef alan insans›z
hava araçlar› taraf›ndan kul-
lan›lan fiemsi üssünü boflalt-
maya bafllad›. ABD’nin ‹sla-
mabad Büyükelçisi Cameron
Munter, Afganistan’daki NA-
TO helikopterlerinin Pakis-
tan’da düzenledi¤i ve 24 Pa-
kistanl› askerin hayat›n› kay-
betti¤i sald›r›n›n ard›ndan, ‹s-
lamabad yönetiminin üssün
boflalt›lmas› talebini yerine
getirmeye baflland›¤›n› belirt-
ti. Ülkenin güneybat›s›ndaki

Belucistan vilayetinde bulu-
nan fiemsi üssünün boflalt›l-
mas›, üs sadece teknik sorun-
lar ya da hava koflullar› kötü
oldu¤unda kullan›ld›¤› için, in-
sans›z Amerikan uçaklar›n›n
Pakistan’daki operasyonlar›n›
azaltmayacak. Pakistan, NA-
TO’nun 26 Kas›m’daki sald›r›-
s›n›n ard›ndan, Afganistan s›-
n›r›n› NATO ikmaline kapat-
m›fl ve ABD’ye, fiemsi üssünü
kapatmas› için 11 Aral›k’a ka-
dar süre tan›m›flt›. Pakistan,
Afganistan s›n›r›ndaki askeri
faaliyetleri ABD ile koordine
etmek amac›yla kurulan üç
merkezden ikisinden de as-
kerlerini çekmeye bafllad›.

Rusya’daki, lider Vladimir Pu-

tin’in çevresinde flekillenen oli-

garflik sisteme dönük elefltiriler, ül-

kede 4 Aral›k’ta yap›lan parlamento

seçimlerinde yayg›n hile yap›ld›¤›-

n›n anlafl›lmas›ndan sonra yükseldi.

Seçimi gözlemciler ile takip eden

Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkila-

t› (AG‹T), raporunda, bütün bölgelerde muhalefet adaylar›-

n›n seçilmesinin engellendi¤ini ve sonuçlar›n, “hileli seçim”

çerçevesinde de¤erlendirilmesi gerekti¤ini vurgulad›.

AG‹T raporu henüz aç›klanmadan, ülke çap›nda yükselen

muhalefet gösterileri, seçimin yenilenmesi talebini günde-

me getirdi. Rusya polisinin göstericilere karfl› çok sert mü-

dahalelerde bulunmas›, binlerce insan›n bir anda gözalt›na

al›nmas›, ABD yönetimi baflta, Bat› baflkentlerinde tepkiyle

karfl›land›. AG‹T raporunu, Brüksel’de kat›ld›¤› NATO D›flifl-

leri Bakanlar› toplant›s›nda de¤erlendiren ABD D›fliflleri

Bakan› Hillary Clinton, Rusya muhalefetinin yeniden seçim

talebinin hakl›l›¤›na inand›¤›n› söyledi. Clinton’un, “Nerede

yaflad›¤›n›z önemli de¤ildir, önemli olan, yaflad›¤›n›z ülke-

nin hükümetinin demokratik meflruiyetidir ve Rusya seçim-

leri, ne yaz›k ki bir meflruiyet tart›flmas›n› da beraberinde

getirmifltir” dedi.

Clinton’un bu sözlerine yan›t, Putin’in, “Clinton, esas olarak

Rusya içindeki Amerikan yanl›s› güçlere sesleniyor. O güç-

ler Clinton’un sesini duydular ve hemen harekete geçti-

ler. Harekete geçen bu insanlar, arkalar›nda ABD’nin des-

te¤inin olaca¤›n› çok iyi biliyorlar. Biz bunu renkli devrimler

döneminde zaten yaflad›k ve bu tür ABD destekli devrimle-

rin kaostan baflka bir anlama gelmedi¤ini çok iyi biliyoruz”

yönündeki aç›klamas›yla geldi.

Putin’in bu sözlerine, Clinton’dan yan›t gecikmedi: “Demok-

rasiye ba¤l›l›k vazgeçilmez bir Amerikan de¤eridir ve biz

dünyan›n neresinde bir anti-demokratik uygulama varsa

veya bir seçime hile kar›flm›flsa orada sesimizi yükseltmek-

ten çekinmeyiz.”

Rusya’daki seçime en ilginç tepkilerden biri de Amerikan

Kongresi’nin muhafazakâr kanad›n›n ünlü ismi Senatör

John McCain’den geldi… Amerikal› senatör, Twitter hesa-

b›ndan yapt›¤› aç›klamada, Rusya’daki geliflmeleri Orta Do-

¤u’daki Arap Bahar›’na benzeterek, “Vlad, art›k Arap Baha-

r› kap›na dayand›” dedi.

Giderek Rusyal› dolar milyarderlerinin ve eski sistemden

arta kalm›fl bürokrasinin partisi haline gelen Birleflik Rus-

ya’n›n seçimde deste¤inin azalmas›, Putin cephesinde ciddi

bir endifleye yol açm›fl durumda. Giderek fakirleflen; ama

bu arada çok küçük bir az›nl›¤›n dünya çap›nda zenginler s›-

n›f›na girdi¤ini gören Rus halk›n›n, siyasi tercihinin her ge-

çen gün biraz daha hükümetten uzaklaflt›¤› dikkat çekiyor.

Bu arada, ‹nternet üzerinden yay›nlad›¤› yorumlar ile Rus-

ya’daki çürümüfl rejime sert elefltiriler getirerek dikkat çe-

ken Alexander Navalny’nin halk›n gözündeki yeni lider ko-

numuna yükseldi¤i dikkat çekiyor.

Bat›l› uzmanlar, Rusya kentlerinde a¤›rl›klar› artan orta s›-

n›f liberal genç kuflak ile milliyetçi kanad›n siyasetçilerinin

Navalny’nin liderli¤inde birleflmeleri halinde Putin oligarfli-

sinin h›zla sonlanabilece¤ini belirtiyorlar.
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Pakistan-ABD
Köprüleri At›ld›

“Putinizm”e 
Halk Direnifli
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Dünya sinemas›n›n y›l-

d›zlar›ndan Angelina

Jolie, Bosna-Hersek’in

baflkenti Saraybosna’da, bir

film yönetmeninin asla düflü-

nemeyece¤i ve meslek yafla-

m›nda karfl›laflmak isteme-

yece¤i çok zorlu bir s›navdan

geçti. Ünlü y›ld›z, yönetmen-

lik denemesiyle dikkat çekti-

¤i “In the Land of Blood and

Honey” filminin galas›n›,

Bosna Hersek’in dört bir ya-

n›ndan gelmifl 11 sivil toplum

kuruluflunun lideri kad›nla

paylaflt› sadece ve yapt›¤› fil-

me onay vermemeleri halin-

de, asla gösterime sokmaya-

ca¤› garantisini de verdi.

Sonuç, Angelina Jolie için bü-

yük bir zafer oldu. Efllerini,

çocuklar›n› Bosna-Hersek

Savafl›’nda kaybetmifl, kendi-

leri tecavüze u¤ram›fl kad›n-

lara, tan›¤› olduklar› bir sava-

fl›n filmini kabul ettirmek ve

onlardan en duygusal olduk-

lar› bir anda onay almak hayli

zordu ve Jolie bu onay› ald›.

Eflini, o¤ullar›n› 1995 y›l›ndaki

Srebrenica Katliam›’ndan

kaybeden ve bugün Srebreni-

ce Anneleri isimli sivil toplum

kuruluflunun liderli¤ini yapan

Hatice Mehmedoviç, göste-

rimden sonra flunlar› söylü-

yordu: Bu, savafltan sa¤ kur-

tulmay› baflarm›fl; ama onun

ac›lar›yla yaflam›n› sürdür-

mek zorunda kalan insanlar

için çok güçlü bir film. Bosna-

Hersek ve bu bölgede yafla-

yan bütün ülkelerde, herke-

sin seyretmesi gerekti¤ine

inan›yorum. fiu anda, 1990 y›-

l›nda do¤mufl evlatlar›m›z var

ve onlar bir savafl›n gerçek-

ten ne anlama geldi¤ini bilmi-

yorlar. Bu filmin, bütün mil-

letlerin çocuklar› taraf›ndan

seyredilmesi ve geçmiflin çok

iyi hat›rlanmas› gerekiyor.”

Asl›nda, Angelina Jolie’nin,

savafl s›ras›nda yaflan›lm›fl

bir aflk hikâyesinin çevresine

oturttu¤u bu filmi çekmesi

pek de kolay olmad›. 2010 y›l›

sonlar›nda ortaya at›lan bir

dedikodu, filmin çekimini

tehlikeye soktu. ‹ddiaya göre;

Jolie, savafl s›ras›nda kendi-

sine tecavüz eden bir S›rp’a

âfl›k olan Boflnak bir k›z›n öy-

küsünü çekiyordu! Bu du-

rum, bütün sivil toplum kuru-

lufllar›n›n aya¤a kalkmas›na,

Angelina Jolie için verilmifl

olan film çekim izninin iptal

edilmesi ça¤r›lar›n›n güçlen-

mesine neden oldu. Hatta

Boflnaklar, Birleflmifl Millet-

ler’den sanatç›ya verilmifl

olan iyi niyet elçisi unvan›n›

da geri almas›n› istediler.

Filmi seyreden Omarska

toplama kamp›ndan sa¤

kurtulanlardan ve Bosna-

Hersek Kamp Mahkûmlar›

Birli¤i’nin baflkan› Murat Ta-

hiroviç, Angeline Jolie aley-

hine kampanya düzenledi¤i-

ni kabul ediyor; ama sözleri

bugün hayli farkl›: Çok güzel

bir film bu. Bosna Savafl›’n›n

bütün yönlerine de¤iniyor.

Katliamlar, iflkenceler, top-

lama kamplar› ve en önemli-

si onurlar› ayaklar alt›na

al›nm›fl kad›nlar…

Filmin esas konusu, savafl

öncesinde birbirine âfl›k olan

bir S›rp genç ile Boflnak genç

k›z›n, savafl s›ras›nda bir

toplama kamp›nda karfl›lafl-

malar›na dayan›yor. S›rp ar-

t›k bir subayd›r ve genç k›z

da toplama kamp›na konul-

mufl bir mahkûm…

Bosna Savafl›’n›n yafland›¤›

günlerde, dünya olaylar›n›

izlemekten hayli uzak bir

genç k›zl›k yaflad›¤›n› belir-

ten Angelina Jolie, “Daha

sonra savafl ile ilgili her fleyi

okudum, tan›klar› dinledim

ve yaflan›lan korkunç olayla-

r›n izini sürme flans› yakala-

d›m. Beni en çok flafl›rtan,

daha düne kadar bir arada

yaflam›fl komflular›n birbir-

lerine bu kadar korkunç fley-

ler yapmalar›yd›” diyor.

Bosna Katliam› ve S›rplar›n

gerçeklefltirmeye çal›flt›kla-

r› etnik temizlik giriflimi, Jo-

lie sayesinde, bir kez daha

yeni kuflak seyirci ile bulufl-

mufl olacak…
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Bosna’ya Angelina Jolie Deste¤i
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X.Kolordu, 27 Aral›k sabah› saat 04.00’da, Selim’den taar-
ruza geçti. Sar›kam›fl’›n gerisine sarkmaya bafllayan
30. ve 31. tümenler, Kars’a giden demiryolunu tehdit

ederken, 19. Süvari Alay› da Novoselim’i ele geçirmiflti. Ancak
daha geride, Ruslarla Akmezar Da¤›-Çilhoroz Tepe bölgesin-
de fliddetli çarp›flmalara tutuflan 32. Tümen, buraya ba¤lan›p
kalm›flt›. Tümen, Rus Bard›z Müfrezesi’ni püskürterek Çilho-
roz Tepesi’ni almay› baflard›¤› için, Ruslar Çak›rbaba Da¤›’nda
tutunmaya çal›fl›yorlard›. Enver Pafla, bunun üzerine, 32. Tü-
men’e derhal Sar›kam›fl do¤rultusunda harekete geçmesini
emretti.

Türkler Duruyor, Ruslar Çekiliyor
29. Tümen, 27 Aral›k’ta, Sar›kam›fl’a yönelik taarruzunu tek-
rarlam›fl; akflama do¤ru 87. Alay Çerkesköy’e girmeyi baflar-
m›flsa da Rus karfl› taarruzuyla geri at›lm›flt›. 17. Tümen ise
12 tabur, 1 süvari alay›, 6 bölük, 6 top ve 16 mitralyözle taar-
ruz etmifl, buna ra¤men Rus direnifline üstünlük sa¤layama-
m›flt›. Enver Pafla bunun üzerine, X. Kolordu gelene kadar
beklemeye karar verdi. Bununla birlikte, XI. Kolordu bölge-
sinden çekilmekte olan Rus birliklerinin bölgeye varmak
üzere olmas› nedeniyle savunmaya çekilme ihtiyac› belir-
miflti. Böylece Sar›kam›fl Taarruzu’nun ilk perdesi kapanm›fl
ve ilk Türk genel taarruzu hedefine ulaflamam›flt›. Elde edi-
len k›smi baflar›lar›n sonraki aflamay› ne derece etkileyebi-
lece¤i ise 29 Aral›k’tan itibaren belli olacakt›. Çünkü Enver,
Pafla taarruzlara bir gün ara vererek 29’unda tekrar bafllan-
mas› karar› alm›flt›.
Ruslar›n durumu ise hâlâ kritikti. Türk taarruzlar› flimdilik ba-
flar›yla geçifltirilmiflti. Ancak sadece bir kolordu Sar›kam›fl’a
taarruz etmifl olup, di¤er kolordulardan en az birinin devreye
girmesi, Ruslar› bir anda mahvedebilirdi. Bunun üzerine Rus
komutanlar, 27 Aral›k gecesi I. Kafkas Kolordusu karargâh›-

n›n bulundu¤u Micingirt’te topland›lar. Myshlayevski, Berg-
man, Yudenich, General Bolhovitinov, I. Kafkas Kolordusu
Kurmay Baflkan› Albay Lastockin, Albay Maslovski ve Yarbay
Drasekc’in kat›ld›klar› toplant›da, Sar›kam›fl yolunun aç›k ol-
du¤u, birliklerin gerekti¤i takdirde bu yoldan Kars’a çekilebi-
lece¤i söylenmiflti. Ayr›ca, Türklerin o gün Turnagöl Da¤la-
r›’n›n eteklerini ele geçirmifl olmalar› üzerinde de durulmufl-
tu. Buras› stratejik bir nokta olup, demiryoluna hâkimdi. Bu-
rada bulunan Kartalyuvas› mevkisi, demiryolu hatt› ve Kars
yoluna hâkim s›rtlar Türklerin kontrolündeydi. Bu s›rtlar, Sa-

HARP TAR‹H‹
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2 . B Ö L Ü M

Bir önceki say›m›zda ilk bölümünü 

sizlerle paylaflt›¤›m›z makalemizin 

ikinci ve son bölümünde, “Türk

Tannenberg’i” olmas› beklenirken bir

faciaya dönüflen harekât›n, 27 Aral›k

itibariyle seyrini ve nas›l sonuçland›¤›n›

sizlere aktaraca¤›z.

T
ü
m

 F
o
to

¤r
af

la
r:

©
T

S
K



r›kam›fl’›n afla¤› kesimine hâkim olup, bütün Rus ihtiyat›n›n le-
vaz›m›n›n ve eflyalar›n›n depoland›klar› bölgeydi. Sar›kam›fl
Karaurgan fiosesi de tehdit alt›ndayd› ki, bu da Sar›kam›fl ve
Pasinler Ovas›’n›n ba¤lant›s›n›n her an kesilebilece¤i tehlike-
sini gösteriyordu. Novoselim’in düflmesi ise Ruslar için demir-
yolu hatt›n›n kesildi¤i anlam›na geliyordu. Bu geliflmeler son-
ras›nda, Myshlayevski, Sar›kam›fl’›n bir ç›kmaza girdi¤ini dü-
flünerek tahliyesine karar vermiflti.
Enver Pafla, 28 Aral›k sabah›, X. Kolordu’ya derhal Sar›ka-
m›fl’a gelmesini emrederken, XI. Kolorduya da önündeki
düflman›n çekilmekte oldu¤unu ve fliddetle takip etmesi em-
rini yollam›flt›. Galip Pafla bunun üzerine, 18, 34. ve 33. tü-
menlerle düflmana taarruza geçti. Ancak kay›plar veren 18.
ve 34. tümenler bir sonuç alamazlarken, 33. Tümen k›smi bir
ilerleme sa¤lam›flt›. Cephenin kuzey kesiminde ise Rus de-
miryolu hatt›n› kesen X. Kolordu’nun 30. Tümeni, Rus trenle-
rini durdurarak 250 Rus askerini esir etmifl ve 31. Tümen ile

birlikte ilerlemeye devam etmiflti. Ancak 31. Tümen’in bir
alay›n›n Ruslar taraf›ndan çevrilme tehlikesi haberi gelmifl-
ti. 32. Tümen ise hâlâ Rus Bard›z Birli¤i’yle mücadele halin-
de oldu¤u için, Sar›kam›fl’a ilerleme emrini uygulayam›yor-
du. Ancak vakit kaybetmek istemeyen Enver Pafla, IX. Kolor-
du’nun 17. ve 29. tümenlerini 28 Aral›k’ta Sar›kam›fl istasyo-
nu ve Çerkesköy’e taarruz ettirmiflse de bir sonuç alama-
m›flt›. Yürüyüfl öncesinde 6500 olan 29. Tümen’in mevcudu,
art›k 300’e kadar düflmüfl, tümenin elinde 11 top ve 8 a¤›r
makineli tüfek kalm›flt›. Tümen, 28 Aral›k gecesi kuflat›lma
tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalm›flt›.
Öte yandan, Ruslar, çekilme planlar›n› yaparlarken a¤›rl›klar›-
n› nas›l geri çekebilecekleri üzerinde kara kara düflünüyorlar-
d›. Çekilme ifli dar yollar, kötü hava flartlar› ve Türk harekât›
yüzünden ç›kmaza girmifl gibi görünüyordu. Myshlayevski,
belki de bu yüzden karar›n› yumuflatarak, Sar›kam›fl konusun-
da daha ›srarc› olmufltur. O gece Bergman’a gönderdi¤i emir-
de, “Türkleri Sar›kam›fl’tan geri atmak için mevcut kuvvetleri-
nizin tamam›n› ay›r›n” diyordu. Art›k Sar›-
kam›fl civar›ndaki Rus kuvvetleri 22 tabu-
ra ç›km›fl ve bunlar›n komutas› General
Prejevalski’ye verilmiflti. Ruslar, XI. Kolor-
du önündeki birlikleri kademe kademe
Sar›kam›fl’a çekmeyi baflarm›fllarsa da
Türklerin durumunu bilmiyorlard› ve pa-
nik hali henüz bitmemiflti.

X. Kolordu Nihayet 
Sar›kam›fl Önlerinde
XI. Kolordu’nun ilerlemesi son derece ya-
vaflt›. Ruslar, 28 Aral›k’ta baz› mevziler-
den geri at›lm›fllard›. Kapal›, sisli ve çok
so¤uk hava flartlar›, Galip Pafla’n›n, 29
Aral›k’ta, 34. ve 18. tümenleri dinlendir-
mesine yol açarken, önceki günkü hedefi-
ne ulaflamayan 33. Tümen ise harekât›n›

bugün tamamlayacakt›. Bu s›rada X. Kolordu, Divik ve Çatak
bölgesinde toplanm›fl, Kars ve Sar›kam›fl taraf›ndan gelmesi
muhtemel Rus taarruzlar›na karfl› gerekli tedbirleri alm›flt›.
31. Tümen, 29 Aral›k’ta, Ya¤basan’a do¤ru hareket etmifl; sa-
at 16.00’da ald›¤› emir üzerine de Sar›kam›fl’a do¤ru, bölge-
den geçici olarak toplanan 600 erin de kat›l›m›yla taarruza
geçmiflti. fiiddetli taarruzla Sar›kam›fl’a girmeyi baflaran 31.
Tümen, Rus takviyelerinin muharebeye girmeleri ve kasabaya
giren erlerin da¤›lmas›yla düzeninin bozulmas› sonucunda
geri at›larak, kasaban›n kuzeyindeki s›rtlara çekilmiflti. 30. Tü-
men ise 2 alay›yla Sar›kam›fl’a 300 m kadar sokularak muha-
rebeye dâhil olmufl; ihtiyattaki 89. Alay da Çatak’›n güneyinde
çarp›flmaya girmiflti. X. Kolordu’nun muharebeye girmesi et-
kiyi artt›rm›flt›. Ancak 2 kolordunun taze kuvvetlerle yapaca¤›
etkiden çok uzakt›. 4 günlük gecikme, tüm bir harekât›n kade-
rini derinden etkilemiflti. Ruslar o gece, cephede ilk kez uçak-
la keflif yapm›fllar, takviyeleri artt›rm›fllar ve ›fl›ldak kullan-

m›fllard›. Bu arada, Bard›z
Yaylas›’n› savunan 32. Tümen
ise ayn› gün takviyeli Rus
kuvvetlerinin taarruzunu
püskürtmüfltü. Ruslar 1000
kay›p verirlerken, 32. Tü-
men’in kayb› sadece 100 ki-
fliydi.

Enver Pafla, Sar›kam›fl’a merkezden taarruzlara devam edi-
yordu. Komutanl›¤›na yarbayl›¤a yükseltilen Tahir Bey’in gel-
di¤i 17. Tümen, Çerkesköy’ün Tafll›tepe mevkisine sald›r›rken,
29. Tümen de bunu desteklemiflti. Kanl› geçen muharebeler-
de düflman mevzilerine yaklafl›ld›ysa da buralar› ele geçirmek
mümkün olmam›flt›. Bir kaç günlük muharebelerde çok say›-
da subay ve er kaybedilirken, 29. Tümen’in mevcudu 190’a
düflmüfltü.
Bu arada Stange Bey Müfrezesi, bölgedeki Yakup Cemil, Halit
ve Bahaeddin fiakir Bey çeteleriyle birleflerek, Rus S. Plaston
Livas› ve bir Kazak alay› taraf›ndan savunulan Ardahan’› ele
geçirmiflti. Bu olay üzerine, Myshlayevski h›zla Tiflis’e yola
ç›km›flt›. Ancak Ruslar da baz› hareketlerle IX. Kolordu’yu s›-
k›flt›rm›fllar ve Malakan Yaylas› üzerinden taarruzla, Bard›z’a
giden yolu kesmifllerdi. Yine de Ruslar, Türk birliklerinin Sar›-
kam›fl ‹stasyonu’na ulaflmalar›yla geri çekildiler. Sar›kam›fl-
Bard›z yolu kesimini savunmas› için ise 28. Tümen gerekli ted-
biri alm›flt›.

2 Türk kolordusunun Sar›kam›fl’ta yap-
t›¤› etki, baz› tümenlerin çok y›pranm›fl
olmalar›ndan dolay› c›l›z kalm›fl; Türk
kay›plar› a¤›rlafl›rken, Ruslar›n buray›
savunulabileceklerine olan inançlar›n›
artt›rm›flt›.
X. Kolordu’nun Ardahan yolunu koruyan
birli¤i, Ruslar karfl›s›nda zor duruma
düflerek yard›m istemifl; ancak birlikler
bitkin olduklar› için, yard›m gönderme-
ye imkân olmam›flt›. Kolordu ise Sar›-
kam›fl-Baflköy aras›nda da¤›n›k bir hal-
de olup, muharebe alan›nda sadece
1800 tüfek ve 8 sahra topu mevcuttu.
Buna ra¤men, IX. Kolordu’nun mücade-
lesini gören Haf›z Hakk› Bey de kolor-
dusuyla taarruza kat›lm›fl ve Ruslar›n
sa¤ kanad›na yöneltti¤i taarruz k›s-
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fiiddetli taarruzla Sar›kam›fl’a girmeyi baflaran 31. Tümen, Rus takviyelerinin 
muharebeye girmeleri ve kasabaya giren erlerin da¤›lmas›yla düzeninin bozulmas› 
sonucunda geri at›larak, kasaban›n kuzeyindeki s›rtlara çekilmiflti. 30. Tümen ise 
2 alay›yla Sar›kam›fl’a 300 m kadar sokularak muharebeye dâhil olmufl; ihtiyattaki 
89. Alay da Çatak’›n güneyinde çarp›flmaya girmiflti. X. Kolordu’nun muharebeye girmesi
etkiyi artt›rm›flt›. Ancak 2 kolordunun taze kuvvetlerle yapaca¤› etkiden çok uzakt›. 



men baflar›l› olmufltu.
31. Tümen, önce topçu-
suyla trenle Karaham-
za’ya getirilen piyade ve
makineli tüfek müfreze-
sini da¤›tarak kanl› bir
orman muharebesine
girmifl ve ard›ndan da
20.00’da Sar›kam›fl’a
300 m yanaflm›flt›.
Bu s›rada Bard›z Yayla-
s›’ndaki 32. Tümen’in er
say›s› ise 500’e kadar
düflmüfltü. Tümen adeta
so¤uktan erimiflti. K›sa-
cas› X. Kolordu’nun duru-
mu da art›k iyi say›lmazd›.
Galip Pafla ise XI. Kolor-
du’yu hala topyekûn sal-
d›rtmamakta diretiyordu. ‹lk baflta sadece 33. Tümen ilerleye-
bilmifl, sonra aniden verilen yürüyüfl emriyle XI. Kolordu’nun
tümenleri harekete geçmifllerdi. Ancak bu hareketlenme, Sa-
r›kam›fl Harekât›na bir katk› yapmaktan uzakt›. Ruslar kendi-
lerini kuflatanlar› kuflatmaya yöneliyorlard›. Ruslar, birçok
yerde küçük çapl› taarruzlar› uygulam›fllar ve bunlarda da ba-
flar›l› olarak esirler alm›fllard›. Bu geliflmeler neticesinde
Ruslar›n güveni yerine gelirken, Türklerin zafere olan inanc›
ise sars›lm›flt›. Her fleye ra¤men, X. Kolordu art›k Sar›kam›fl
‹stasyonu civar›ndayd› ve nihai taarruz için toplan›yordu. Taar-
ruzu bafllatt›ktan sonra, IX. Kolordu da sol kanad›yla X. Kolor-
du’yu izleyecekti.
Bu arada, Bergman’›n cepheyi k›saltmak ve Sar›kam›fl yolunu
açmak için yapaca¤› taktik çekilme, Yudenich’in diretmesi
üzerine ertesi güne ertelenince, Türk 32. Tümeni de Bard›z’da
kalm›flt›. Yudenich, bu tümen Sar›kam›fl’a ulaflabilse tüm du-
rumu de¤ifltirece¤i için çekilmeyi istememiflti.

Danan›n Kuyru¤u…
X. Kolordu, 30 Aral›k akflam› askerlerini toplayarak 250-400 ki-
flilik 3 tabur oluflturmufl ve bunlar› 31. Tümen’e yollam›fl, ayr›-
ca Tümen’de toplanan erlerden bir tabur daha kurulmufltu. 31
Aral›k sabah› saat 06.00’da 3 taburla taarruza geçilirken, dör-
düncü tabur sol kanatta ihtiyat olarak b›rak›lm›flt›. 30. Topçu
Alay› komutan› Binbafl› von Berg’in komutas›nda bafllat›lan ta-
arruz, sa¤ kanattaki orman›n içinde bulunan taburlar›n gecik-
mesi nedeniyle baflar›l› olamam›flt›. Bunun üzerine 09.00’da
bölgeye gelen Haf›z Hakk› Bey de ihtiyattaki taburun Rus sol ka-
nad›na taarruz etmesi emrini vermiflti. Ö¤len sisin yard›m›yla
biraz ilerleme sa¤lanabilmiflti. Ancak ö¤leden sonra, sis iyice
yo¤unlaflt›¤› için topçu deste¤i imkâns›zlaflm›flt›. Sa¤ kanat, Sa-
r›kam›fl’a 400-500 m mesafedeydi. Saat 17.00’da genel bir taar-
ruz bafllat›ld›. K›talar ço¤u yerde Rus mevzilerine girebildilerse
de Ruslar›n geri hatlar›ndan aç›lan fliddetli makineli tüfek atefli
ve izleyen Rus karfl› taarruzlar› yüzünden geri çekildiler.

32. Tümen ise Bard›z’daki mücadelesine devam ederken, tü-
men komutan› Albay Abdülkerim Bey fliddetli hava flartlar›na
ba¤l› donmalar ve binlerce firar oldu¤u için piyade taburlar›-
n›n mevcutlar›n›n 50 ere düfltü¤ünü, tümenin genel mevcudu-
nun da 500’ün alt›nda oldu¤unu, buna ra¤men 16 tabura kar-
fl› direndiklerini bildirmiflti. Dolay›s›yla Enver Pafla’n›n her gün
yineledi¤i, “Sar›kam›fl’a yürü!” emrini uygulayacak durumda
de¤ildi. 31 Aral›k’ta, Çilhoroz Tepesi’ndeki 94. Alay Rus taar-
ruzuyla çekilmek zorunda kal›nca, Bard›z da tehdit alt›na gir-
miflti.
30. Tümen, Divik’in do¤usunda, Kars’a gönderilen 3 taburluk
bir Rus birli¤inin hücumlar›n› püskürtmüfltü. Ancak bu bafla-
r›, Sar›kam›fl’› ele geçiremeyen ve art›k ricat hatt› da kesilme
tehlikesinde bulunan iki kolordu için yeterli olmaktan çok
uzakt›. Ayn› gün, IX. Kolordu, elde ihtiyat kalmad›¤› için, sol ka-
nad›n› yedekçi, seyis, aflç› ve di¤er birimlerden toplad›¤› 50-60
erle savunmaya çal›flm›fl, hatta bunlar› X. Kolordu’ya yard›m

için taarruza bile kald›rm›flt›.
Öte yandan, Ruslar 200 kifliy-
le K›z›lkilise’ye do¤ru hare-
kete geçince, 32. Tümen’in
kuflat›lmas› tehlikesi yaflan-
m›fl ve IX. Kolordu’nun baz›
cephane ve erzak kollar› Bar-
d›z’a gönderilmiflti.

XI. Kolordu ise fliddetli hücumlarla ilerleyerek Sar›kam›fl’a
yaklaflmaya bafllam›flt›. Ancak bunun için art›k çok geçti.
Ruslar, Türklerin tahrip ettikleri demiryolu hatt›n› onararak
yeniden açm›fl ve Tiflis’le ba¤lant› kurmay› baflarm›flt›. Böy-
lece, akflamüstü Sar›kam›fl’a varan Bergman, hemen bir
rapor göndererek geri çekilmenin a¤›r seyretmesini ve
mevzilerin bir gün daha savunulmas› gerekti¤ini bildirmifl-
ti. Karaurgan’daki Yudenich ise Tiflis’teki Rus Kafkas Ordu-
su Baflkomutan› Vorontsov-Dackhov’a, Türklerin durumu-
nun ümitsiz oldu¤unu; Türk ordusunun geri ve yanlar›na,
Kars’taki 3. Avc› Tugay›’n›n Divik’e gönderilerek taarruz
edilmesi gerekti¤ini aktarm›flt›. Ne de olsa Bard›z yak›nla-
r›ndaki Türk birlikleri sonunda çözülmüfllerdi. Sar›ka-
m›fl’taki muharebeler ise uzad›kça uzuyordu. Y›l›n bu son
gününde Türkler, art›k zamana karfl› yar›fl›n sonlar›na gel-
mifllerdi ve Rus komuta kademesi de bunu anlamaya bafl-
lam›flt›.

HARP TAR‹H‹
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30. Tümen, Divik’in do¤usunda, Kars’a gönderilen 3 taburluk bir Rus birli¤inin
hücumlar›n› püskürtmüfltü. Ancak bu baflar›, Sar›kam›fl’› ele geçiremeyen ve 
art›k ricat hatt› da kesilme tehlikesinde bulunan iki kolordu için yeterli olmaktan 
çok uzakt›. Ayn› gün, IX. Kolordu, elde ihtiyat kalmad›¤› için, sol kanad›n› yedekçi,
seyis, aflç› ve di¤er birimlerden toplad›¤› 50-60 erle savunmaya çal›flm›fl, hatta 
bunlar› X. Kolordu’ya yard›m için taarruza bile kald›rm›flt›.





Her fiey Tersine Dönüyor
1915’in ilk günü, Sar›kam›fl’taki Türk birlikleri için tek umut,
XI. Kolordu’nun ilerlemesiydi. Gece 28. Tümen’in bölgesinde
devam eden muharebeler gitgide fliddetlenmiflti. IX. Kolor-
du’nun sa¤ kanad›ndaki bu gerginlik topçu atefli sayesinde gi-
derilmifl, ancak kolordu da elindeki tüm kuvvetleri muharebe
alan›na sürmüfltü. IX. ve X. kolordular›n aras›ndaki boflluktan
yap›lan Rus taarruzu, X. Kolordu’dan Kurmay Binbafl› fiemset-
tin komutas›ndaki 200 er, 3 top ve 2 makineli tüfekli bir kuvvet
taraf›ndan püskürtülmüfltü. 1 Ocak’taki muharebeler sonu-
cunda a¤›r zayiat veren 28. ve 29. Tümenler, biraz daha geriye
çekilmifllerdi. Bu sayede Ruslar da taarruzlar›n› güneye kay-
d›rm›fl, Çerkesköy’den gelen kuvvetlerle birlikte, gözetleme
yeri olan tepeyi iflgal etmifllerdi. Böylece, 29. Tümen ve 17. Tü-
men’in aras›ndan tekrar taarruz edebilmifllerdi. 29. Tümen
topçusu Çerkesköy do¤rultusundan taarruz eden 2 Rus bölü-
¤ünü topçu atefliyle durdurduysa da 83. Alay cephesinde tek-
rarlayan taarruzlara dayanamayarak geri çekilmifl ve böylece,
tümen de top ve makineli tüfeklerini ordunun ikinci gözetleme
yeri olan tepeye çekmiflti. Bu çekilmenin ard›ndan, gece ka-

ranl›¤›ndan yararlanan 28. Tümen de 29. Tümen’in sa¤ yan›n-
daki mevzilere çekildi. Soldaki 17. Tümen ise as›l mevzide b›-
rak›lm›flt›.
30. ve 31. tümenler ise önceki günkü kay›plar›ndan sonra, bir-
likleri topluyorlard›. 30. Tümen’in keflif kollar› tren yoluna ha-
sar verirlerken, ilerleyen baz› Rus birliklerini de geri sürmüfl-
lerdi. 31. Tümen ise baz› taarruzlar› karfl›lamay› baflarm›flt›.
Ancak 32. Tümen, sürekli Rus taarruzlar›na dayanamayarak,
geride artç›lar b›rakmak suretiyle Norflin bölgesine çekilmifl-
ti. Bard›z savunmas›z kalm›flt›.
XI. Kolordu ise karfl›s›ndaki birlikleri bir bir geri at›yordu. 18.
Tümen 15.30’da biri süvari olmak üzere, 4 Rus alay›n›n koru-
du¤u ve 16 topla desteklenen Micingirt Deresi’ne hâkim tepe-
leri ele geçirmifl, ancak 20-30 flehit ve 60-100 civar›nda yaral›
kay›p vermiflti. 34. Tümen, Alt›nbulak civar›nda kanl› bir mu-
harebe sonras›nda ilerleme sa¤lam›fl, 33. Tümen ise 3 saat

boyunca fliddetli muharebelerle Kötek civar›ndaki Ruslar›
14.30’da geri atmay› baflarm›flt›. 2. Nizamiye Süvari Tümeni de
Maksutçuk-‹slamor Hatt›’n› tutarak Rus artç›lar›n› ezmeye
çal›flm›flt›. Bunun sonucunda, bir k›s›m Rus kuvveti Bard›z
bölgesinden çekilerek, cephenin zay›flayan güney kesimine
kayd›r›lm›flt›. Buna ra¤men, XI. Kolordu, 32. Tümen’le ba¤lan-
t›ya geçilememiflti.
Ruslar›n 17. Türkistan Avc› Alay› taarruza devam ederek Ma-
lakan Yaylas›’n› iflgal etmiflti. Böylece Türk birliklerinin en k›-
sa ve güzel geri çekilme yolu kesilmiflti. Ard›ndan da Eflek-
meydan› Geçidi’ndeki di¤er geri çekilme yolunu tehdit etmiflti.
Bard›z Geçidi, 15.00’da Ruslar›n eline geçti. Çevirme harekât›
ilk meyvelerini vermeye bafllam›fl, Türk 50. Alay› komutan› ve
a¤›r silahlar›yla birlikte tamamen esir al›nm›flt›.
IX. ve X. kolordular›n kuvvetleri, Sar›kam›fl önlerine geldikle-
rinden bu yana yüzde 20’ye inmiflti. 30 Aral›k’ta, IX. Kolor-
du’nun toplam mevcudu 1000 ere kadar düflmüfl, ertesi gün
bu say› yar›ya inmiflti. Kalan erler de kaybedilirse a¤›r silahla-
r› tafl›yacak kimse kalmayacakt›. ‹hsan Pafla bu gerçe¤i Enver
Pafla’ya bildirerek kolordunun geri çekilmek zorunda oldu¤u-
nu söyledi.

Son Umut XI. Kolordu
Enver Pafla, 2 Ocak için kolordular›n mevzilerini korumalar›
emrini vermiflti. Anlafl›lan, durum tersine döndü¤ü halde çe-
kilmeye henüz niyeti yoktu. Çekilse bile iki düflman aras›nda
s›k›fl›p kalma ihtimali de yüksekti. Bu durumda, elindeki son
koz olarak Galip Pafla’n›n XI. Kolordusu’na güvenmek zorun-
dayd›. Bunu h›zland›rmak için, 1-2 Ocak gecesi Sar›kam›fl’tan
ayr›larak Divik’e do¤ru yola ç›kt›. IX. ve X. kolordular ise art›k
savunmadayd›lar. 32. Tümen’in XI. Kolordu’yla irtibat›n›n aci-
len sa¤lanmas› hayati derecede önemliydi.
Enver Pafla, 2 Ocak saat 13.30’da bir ordu emri yay›nlad›. 32.
Tümen Bard›z civar›ndayd› ve K›z›lkilise’de de bir birlik mev-
cuttu. Tümen, XI. Kolordu’yla irtibat kurmaya çal›flacakt›. Mev-
cudu 344 ere kadar inmifl olan IX. Kolordu ve atbafl› durumun-
daki X. Kolordu, mevzilerinde kalacaklard›. Her iki kolordu ve
K›z›lkilise Müfrezesi, art›k mirliva (tu¤general) olan Haf›z Hak-
k› Pafla’ya ba¤lanm›fllard›. Gereksiz toplar, arabalar, kollar,

katarlar, yaral›lar ve hastala-
r›n tamam› Baflköy üzerinden
Oltu’ya gidecekler; kolordu-
lar ise Divik civar›ndan gelen
cephane kollar›ndan ve Divik
bölgesindeki köylerdeki yiye-

cek ve cephanelerden yararlanacaklard›. Ayr›ca, Kosor Müfre-
zesi de Göle’ye taarruzda bulunacakt›.
Ancak Ruslar da bofl durmuyorlar ve inisiyatif kendilerine geç-
ti¤inden beri, bunu iyi flekilde kullan›yorlard›. 2 Ocak’ta, 17.
Tümen’e taarruz etmifller, bu baflar›l› olamay›nca da 28. Tü-
men’i hedef alm›fllard›. Ancak 28. Tümen’in yan›ndaki dereye
sark›p kal›nca, burada s›k›flm›fllar ve bu tarafa yollanan 29.
Makineli Tüfek Bölü¤ü ve topçu bataryalar› taraf›ndan ciddi
kayba u¤rat›lm›fllard›.
‹hsan Pafla, 12.40’ta bütün kolordudan bulunduklar› yeri mu-
hafaza etmelerini istemifl ve akflam yeni emir gelene kadar
birliklerin yerleri de¤iflmemiflti. IX. Kolordu’da sadece 12 top,
12 makineli tüfek ve 344 asker kalm›flt›. Haf›z Hakk› Pafla ise
Sol Kanat Ordusu Komutan› olarak ilk raporu 16.30’da Enver
Pafla’ya göndermiflti. Bu arada, X. Kolordu’nun sa¤ kanad›na
sald›ran Ruslar, buradaki toplardan beflini obüs atefliyle sus-
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Enver Pafla, 2 Ocak saat 13.30’da bir ordu emri yay›nlad›. 32. Tümen Bard›z
civar›ndayd› ve K›z›lkilise’de de bir birlik mevcuttu. Tümen, XI. Kolordu’yla irtibat 
kurmaya çal›flacakt›. Mevcudu 344 ere kadar inmifl olan IX. Kolordu ve atbafl› 
durumundaki X. Kolordu, mevzilerinde kalacaklard›. 



turmufllard›. Obüs atefliyle IX. Kolordu da a¤›r zayiata u¤rat›l-
m›flt›. ‹ki kolordu aras›ndan ilerleyen Ruslara, sadece bir ta-
burluk toplama kuvvet karfl› koyuyordu. Haf›z Hakk› Pafla, as-
ker s›k›nt›s› çeken kolordular için Divik civar›nda silahl› ve
sa¤lam 1500 kadar er toplanabilece¤ini ve bunun daha genifl
bir çal›flmayla 10.000 kifliye ç›kar›labilece¤ini bildirmiflti.
Bergman’›n, 2 Ocak 1915’te ald›¤› genel taarruz karar› ise he-
nüz uygulanam›yordu. Sar›kam›fl’ta Baratov Müfrezesi kesin
sonuç alamayarak 12.000 yaral› ve 3000 esir vermifl, erzak s›-
k›nt›s› bafl göstermifl, 8 gündür sürekli çarp›flan erlerin muha-
rebe gücü zay›flam›flt›. Bu yüzden mevzilere taarruzlar› sür-
düren Bergman, Türklerin çözülmelerini bekliyordu.

Rus Ordusu Taarruza Geçiyor
2-3 Ocak gecesi, gizli bir emirle Türk alay sancaklar›n›n Erzu-
rum’a sevki bildirilmiflti. Art›k Sar›kam›fl’la ilgili ne bir umut
ne de bir hedef kalm›flt›. fiimdi Üçüncü Ordu’dan kalanlar›n,
cepheyi daraltarak, düzenli bir flekilde ve h›zla Erzurum’a çe-
kilmeleri gerekiyordu. 3 Ocak’a girilirken IX. Kolordu 450, X.
Kolordu ise 1000-1200 civar›nda ere sahiplerdi. Baflköy’de,
da¤›n›k erlerden 600 kiflilik bir piyade taburu ve bir sahra ba-
taryas› kuran Lange Bey’e, K›z›lkilise üzerinden Bard›z’a gide-
rek IX. Kolordu’nun sa¤
kanad›ndan taarruza
kat›lmas› emredilmiflti.
3 Ocak’ta, Divik’e yöne-
lik Rus taarruzlar› bafl-
lam›flt›. General Voro-
nov’un birlikleri Elegeç-
mez’den, Plaston taburlar› da cepheden sald›r›yorlard›. Rus-
lar, di¤er yandan da Eflekmeydan› Geçidi’ne süvari bask›s› ku-
rarak Divik-Baflköy ba¤lant›s›n› kesmeyi denemifller; bunun
üzerine Enver Pafla da Divik’te Celal Bey Müfrezesi’ni kurarak
sald›r›lar› karfl›lamaya çal›flm›flt›. Ancak kasaban›n do¤usun-
daki savunma çözülmeye bafllam›flt›. Bunun üzerine Enver
Pafla, karargâhtaki tüm subaylar› buraya göndererek erlerin
da¤›lmalar›n› durdurmaya çal›flm›fl, cephe gerisi birliklerin-
deki erleri de buraya sürmüfltü.
X. Kolordu, bir k›s›m topçu ve piyade yollayarak Baflköy’deki
muharebelere hâkim olmufl; ancak 32. Tümen’in çekildi¤i ha-
beri de ö¤leye do¤ru kolorduya ulaflm›flt›. 31 Aral›k’ta gönde-
rilmifl olan habere göre; Albay Abdullah Oltu’ya gidiyordu.
Lange de Baflköy’deki muharebelere kat›ld›¤› için, IX. Kolor-
du’ya kat›lamam›flt›. 31. Tümen Divik’e yollanm›flt›. Haf›z Hak-
k› Pafla ise bir yandan Divik’e kadar harekâtlar› inceliyor, di¤er
yandan Sar›kam›fl’›n boflalt›lma ihtimalini düflünüyordu.
Art›k XI. Kolordu’nun ifli de iyi
gitmiyordu. Ruslar, 2-3 Ocak
gecesi, 18. Tümen’e yapt›¤›
bask›nlar sayesinde, 88.
Alay’›, Akbaba Tepesi etekle-
rine çekilmeye zorlam›flt›.
Tafll›tepe de Ruslar›n eline
geçmifl; ancak 34. Tümen bu-
ray› geri alm›flt›. Bu kesimde-
ki Rus komutan› Yudenich ise
elindeki ihtiyat› tamamen
sarf etmiflti. Yudenich, XI. Ko-
lordu’nun nihai taarruzu kar-
fl›s›nda geri çekilmek zorun-
da kalaca¤›n› düflünüyordu.

Ancak bu nihai taarruzlar yap›lamayacakt›.
Kuflatma taarruzu yapan Ruslar›n s›klet merkezi olan Yukar›
Sar›kam›fl’taki sol kanatta, topçu destekli 11 piyade taburu ve
14 kazak süvari bölü¤ü toplanm›flt›. 3 Ocak’taki harekâtta, bu
birlikler amac›na ulaflamam›fl; Türk topçu ve piyadesi taraf›n-
dan kayba u¤rat›lm›fllard›. Bununla birlikte, Çatak, Divik ve
Yedikilise (Yenigazi) Ruslar›n eline geçerse Türklerin ulaflt›r-
ma yollar› kesilecekti. Dolay›s›yla Sol Kanat Ordusu’nu kurtar-
mak XI. Kolordu’ya düflüyordu.
4 Ocak sabah›, Enver Pafla, Üçüncü Ordu karargâh›yla birlikte
Boyal›köy civar›nda 8-10 Rus süvarisiyle çat›flm›fl, çat›flmada
Bronzart kolundan yaralanm›flt›. Ard›ndan Lange’nin müfre-
zesinin Boyal› kuzeyinde muharebe etmekte oldu¤unu gör-
müfltü. Bard›z, 3 Ocak’ta tekrar al›nm›flt› ve 32. Tümen’in bir
taburu flimdi orada bulunuyordu. Tümen’in kalan› ise Yeni-
köy’e hareket etmiflti. Keflif kollar› da Bard›z-K›z›lkilise yolu-
nun aç›k oldu¤unu haber vermiflti. Bard›z’da bir süre duran
ordu karargâh›, Norflin üzerinden 32. Tümen karargâh›na git-
mek üzere yola koyulmufl ve günbat›m›ndan 1 saat önce Nor-
flin’e ulaflm›flt›. 32. Tümen, burada düflmana taarruz etmek
için haz›rlan›yordu. Albay Abdülkerim, Yeniköy-Karaurgan-Al-
t›nbulak bölgesinde bulunan düflman›n oldukça güçlü oldu¤u

bilgisini verdi. Topyolu ve
Gürp›nar karakollar› ta-
arruzla al›narak acilen
tahkim edildiler. Böylece,
Yeniköy’e giden 2 yol da
kontrol alt›na al›nm›flt›.
Ard›nda, Yeniköy’e taar-

ruz edilecek ve buradaki düflman yandan ve geriden çevrele-
necekti. Bunun için 4000 piyade, 300 topçu ve makineli tüfek-
çiden oluflan 32. Tümen haz›rd›. 32. Tümen, takviye olarak X.
Kolordu’nun en iyi durumdaki tümeni konumundayd›.
Ruslar ise Sol Kanat Ordusu’nu kuflatabilmek için var güçle-
riyle yükleniyorlard›. Cepheyi teftifl ettikten sonra, 14.00’da IX.
Kolordu karargâh›na gelen Haf›z Hakk› Pafla, ‹hsan Pafla’ya ve
kurmaylar›na art›k her fleyin bitti¤ini, saat 16.00’da X. Kolor-
du’nun Çermik’e do¤ru da¤lar üstünden geçen tek aç›k yoldan
çekilece¤ini, kendilerinin de birlikte gidebileceklerini söyle-
miflti. Ancak Ruslar›n 154. Piyade Alay›’n›n 14. Bölü¤ü’nün ka-
rargâha yöneltti¤i ani tehdit yüzünden, Haf›z Hakk› Pafla’n›n
emri tamamlanmadan ‹hsan Pafla’yla birlikte, 17, 28. ve 29.
tümenlerin komutanlar› ve erleri esir edildiler. Haf›z Hakk›
Pafla ise k›sa bir süre önce yola ç›karak esir düflmekten kur-
tulmufltu. Art›k IX. Kolordu yoktu. Kalan 107 subay ve 2000’i
aflk›n eri esir düflmüfltü.
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Ruslar, 2-3 Ocak gecesi, 18. Tümen’e yapt›¤› bask›nlar
sayesinde, 88. Alay’›, Akbaba Tepesi eteklerine çekilmeye 

zorlam›flt›. Tafll›tepe de Ruslar›n eline geçmifl; ancak 
34. Tümen buray› geri alm›flt›. Bu kesimdeki Rus komutan›

Yudenich ise elindeki ihtiyat› tamamen sarf etmiflti. 



Divik Ruslar›n elindeydi. X. Kolordu ise 30. Tümen ve Hilmi Bey
Müfrezesi önde, 31. Tümen arkada, tüm a¤›rl›klar›yla birlikte
çekilmeye bafllam›flt›. Sol Kanat Ordusu’nun belkemi¤ini,
flimdi bu tek kolordu oluflturuyordu ve onun da kaderi meç-
huldü.

Erzurum’a Çekilifl
X. Kolordu’nun 30. Tümeni, saat 21.00’da, 31. Tümeni ise saat
21.30’da çekilmeye bafllayacakt›. Bu arada, ayn› gün Sibirya
Kazak Tugay›’n›n taarruzu sonucu, Stange Bey Müfrezesi de
çekilmek zorunda kalm›fl ve Ardahan yeniden Ruslar›n eline
geçmiflti. X. Kolordu’yu 3. Avc› Tugay› ve Gunibski Alay› takip
ediyorlard›. 5 Ocak’a gelindi¤inde, Enver Pafla, Sol Kanat Or-
dusu’nu kurtarmak için hâlâ çabal›yordu. 32. Tümen’i XI. Ko-
lordu’nun emrine verdi. Bu arada Galip Pafla, XI. Kolordu’nun
birçok erinin de bafl›bofl oldu¤unu, taarruz ve takip kabiliyeti-
nin azald›¤›n› söylemiflti. XI. Kolordu cephesinde ise durum
henüz sakindi. Ancak kolordu mevcudu bir tümenin alt›ndayd›
ve tümenleri yay›lm›flt›.
Ruslar 4 alayla s›klet merkezi oluflturarak belli noktalara yük-
lenmifller, bu da XI. Kolordu birliklerinin a¤›r kay›plar verme-
lerine yol açm›flt›. Sadece Micingirt Muharebesi’nde 500’ü
aflan kay›p vard›. Bunun üzerine, süvari tümeni de XI. Kolor-
du’nun emrine sokuldu. Ruslar ayn› gün, Kars-Sar›kam›fl de-
miryolu ulafl›m›n› tamamen sa¤lama olana¤› bulmufltu. Sar›-
kam›fl Grubu Komutanl›¤›’na da Bergman’›n yerine Yudenich
atanm›flt›.

Enver Pafla, art›k XI. Kolordu’nun da fazla bir fley yapamaya-
ca¤›n› anlam›flt›. Birinci Ordu Komutanl›¤›’na gönderdi¤i
emirle V. Kolordu’yu acilen ‹stanbul’dan Erzurum’a istemifl,
Konunun aciliyeti ve önemi konusunda da General Liman von
Sanders’i uyarm›flt›. Ancak bu uyar› iflleme konulmayacak, V.
Kolordu cepheye hiç gitmeyecekti.
6 Ocak’ta Hedik’e gelerek XI. Kolordu karargâh›na kat›lan En-
ver Pafla ve maiyeti, 18. ve 34. tümenlerin baflar›s›z taarruzla-
r›n› izlediler. Bu arada haber al›namayan Sol Kanat Ordu-
su’nun durumunu da yeni ö¤renmifllerdi. 6-7 Ocak gecesi, En-
ver Pafla, Haf›z Hakk› Pafla’ya Norflin taraf›nda toplanmas›n›
ve Bard›z’› savunmas›n› emrederek, 32. Tümen’i tekrar emri-
ne verdi. Ancak bütün Sol Kanat Ordusu, art›k 2600 er ve 18
toptan ibaretti ve Enver Pafla emri yollad›¤›nda, Çermik’ten
Bard›z’a do¤ru çekiliyordu. Zaten 32. Tümen de son kay›plar-
dan sonra 1500 ere düflmüfltü. IX. Kolordu’dan bafl›bofl kalan
erlerin ise toplanmas›na çal›fl›l›yordu.
X. Kolordu, 6 Ocak’ta Bard›z’a varm›fl ve savunmaya geçmiflti.
Enver Pafla, haberi 7 Ocak’ta ö¤rendi¤inde, Haf›z Hakk› Pafla’y›
acilen Hedik’e ça¤›rm›flt›. X. Kolordu Komutan› olarak 2. Niza-
miye Süvari Tümeni Komutan› Albay Yusuf ‹zzet’i atayan Enver
Pafla, di¤er yandan da Erzurum ve Bitlis civar›nda yeni tedbir-
ler al›nmas› için emirler yollam›flt›. Haf›z Hakk› Pafla’y› da
Üçüncü Ordu Komutanl›¤›na getirdi ve 9 Ocak’ta ‹stanbul’a dö-
nece¤ini aç›klad›. Art›k bütün Do¤u Anadolu iflgal tehlikesiyle
karfl› karfl›yayd› ve güçten tamamen düflen Üçüncü Ordu’dan
kalanlar, bir aya kalmadan Erzurum’a kadar çekileceklerdi.

Facian›n Sonuçlar›
Osmanl› ordusunun yüzde 6’s›, daha giriflilen ilk harekâtta
kaybedilmiflti. Ordunun toplam kay›plar› 60.000’i bulmufltu.
Bunlar›n 23.000’i çarp›flmalarda flehit olurken, 7000’i esir
düflmüfl, tahminen 10.000-30.000 kadar› da donmufltu. Yaral›-
lar, çetelere kat›lanlar ve firar edenler hakk›nda sa¤l›kl› bilgi-
ler yoktur. Gerçek flu ki, “Türk Tannenberg’i” olmas› düflünü-
len Sar›kam›fl Kuflatma Harekât› bir faciaya dönüflmüfl, Üçün-
cü Ordu’nun yar›s› kaybedilmiflti. Buna karfl› Ruslar, 9000’i
donma kaynakl›, toplam 29.000 ölü ve 3000 esir vermifllerdi.
Süre, iklim flartlar› ve co¤rafya üçlüsü sald›ran taraf›n aleyhi-
ne olup, Osmanl› ordusu zamana karfl› yar›flmak zorundayd›
ki, bu durum, birliklerin tam haz›r olmadan sald›r› tertibi al-
mas› gibi riskleri beraberinde getirmifltir. Harekât kuvvetli bir
plana oturtulamam›flt›. Da¤l›k co¤rafyada, kar ve don döne-
minde yap›lan bir taarruz harekât›, yetersiz teçhizatl› asker-
lerden ola¤anüstü bir çaba ve fedakârl›k gerektiriyordu.
Rusya ise Birinci Dünya Savafl›’na girilirken, çok say›daki ek-
sikliklerine ra¤men büyük güçlerle boy ölçüflmeye haz›rd›.
Kafkas Harekât›’n›n Sar›kam›fl’tan sonraki hayali boyutu ise
Kafkas Türklerini ayakland›rarak birlikleri takviye etmekti ki,
ifl bu safhaya hiç gelmemiflti. Enver Pafla, Osmanl› ordusunun
imkân ve kabiliyetlerini tartmadan ‹ran, Afganistan, Hindistan
ve Kafkasya gibi uzak ülkelerde askeri-siyasi etkinli¤e sahip
olmak istiyordu. Ancak bunun için Ermeni ve Gürcü çetelerin
de dâhil olaca¤›, Batum-Tiflis-Bakü aras›ndaki 800 kilometre-
lik bir cepheyi 285.000 kiflilik bir orduyla tutmak gerekecekti
ki, bu son derece zordu. Bakü’ye ulaflmas› düflünülen XIII. Ko-
lordu ise jandarma tümeni ve afliretlerle desteklenen bir kuv-
vet olup, kendisine verilen görevi baflar›p baflaramayaca¤›
flüpheliydi.
Sar›kam›fl Harekât› ciddi bir kumard›. E¤er 25 Aral›k’ta Sar›-
kam›fl al›nabilseydi, Ruslar›n bir karfl› taarruzla buray› geri al-
malar› olanaks›z görünüyordu. Böylece Rus Kafkas ordusu-
nun beli k›r›lacak ve sadece Türklerin yaflad›klar› bölgelerin
güvenli¤ini sa¤lamakla kalmayacak, Sar›kam›fl, savafl›n gidi-
flat›na da belirleyici bir tesirde bulunabilecekti. Ancak harekâ-
t›n sonu bunun tam tersi olmufl ve Ruslar, Erzurum gibi stra-
tejik bir merkeze kadar sokulmufllard›. Bu nedenle hem Os-
manl› bu bölgeye ilkbaharda daha fazla kuvvet y›¤mak zorun-
da kalm›fl hem de bölgedeki Ermeni çetelerin kitlesel boyut-
lara ulaflan katliamlar›n›n da önünü aç›lm›flt›r.
Rusya, 1915 ilkbahar›nda savafltan çekilecek duruma getiril-
mifl olsayd›, bugün savafl›n dönüm noktalar› olarak Tannen-
berg ve Sar›kam›fl birlikte an›lan zaferler olarak tarihe geçmifl
olurdu. Ancak tarihe kaydolan, Ruslar›n Sar›kam›fl Zaferi’yle
Trans-Kafkas Cephesi’ni Bolflevik ‹htilali’ne kadar güven alt›-
na almalar› olmufltur.
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Süre, iklim flartlar› ve co¤rafya üçlüsü sald›ran 
taraf›n aleyhine olup, Osmanl› ordusu zamana karfl›
yar›flmak zorundayd› ki, bu durum, birliklerin tam haz›r
olmadan sald›r› tertibi almas› gibi riskleri beraberinde
getirmifltir. Harekât kuvvetli bir plana oturtulamam›flt›.
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