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

A400M ‹çin Hangardan Ç›k›ﬂ Töreni
Yap›labiliyorsa, ANKA ‹çin de Yap›labilir
Geçti¤imiz ay savunma sanayimizle ilgili
gündemde en çok yer alan konu, ANKA ve
hangardan ç›k›ﬂ töreni oldu. Bu y›l içinde
yapaca¤› ilk uçuﬂuna haz›rlanan ANKA’n›n,
Genelkurmay Baﬂkan› düzeyinde kat›l›mla icra
edilen bir törenle hangardan ç›kar›lmas›, bir
taraftan alk›ﬂlan›rken, di¤er taraftan da tabir
yerindeyse yerden yere vuruldu. Tart›ﬂmalar
süredursun, konuya iliﬂkin bizim de
söyleyeceklerimiz var elbette …
Öncelikle, her nedense aylard›r bir “s›r” gibi
saklanan ANKA’n›n, Türk halk›na gösterilmesi
için çok bile geç kal›nd›¤›n›n alt›n› çizmek
istiyoruz.
Geliﬂmeler, havac›l›k tarihimize; bir mühendis,
bir pilot, bir yönetici ve bir üniversite hocas›
olarak ad› alt›n harflerle yaz›lan, yaﬂayan
efsane Zafer Orbay’›n, “tabana yani halka
yay›lmayan, halk›n sahip ç›kmad›¤› ve
desteklemedi¤i hiçbir projenin gerçek baﬂar›ya
ulaﬂamayaca¤›” sözlerini hat›rlatt›… Kendisine,
neden Türkiye’nin bir savaﬂ uça¤› yapamad›¤›n›
sordu¤umuzda ald›¤›m›z cevap çok ilginçti:
“ABD’de evinin arka bahçesinde ya da garaj›nda
kendi uça¤›n› yapmaya ve onunla uçmaya
çal›ﬂan binlerce sivil varken, Türkiye’de bas›nda
yer alan haberlerde bile havac›l›k hep ölümle
an›l›yor. Hâlbuki hiç de öyle de¤il. ABD’nin
havac›l›kta bu kadar ilerlemesinin arkas›nda
yatan en büyük neden budur. Bu engeli
aﬂamad›¤›m›z, havac›l›¤› halka indiremedi¤imiz
sürece de havac›l›kta gerçek bir baﬂar›dan
söz etmemiz mümkün olamaz…”
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Bizce ANKA’n›n hangardan ç›k›ﬂ töreni de
bu aç›dan ele al›nmal›. Hatta tören öncesinde,
TUSAﬁ’›n ‹HA’lara iliﬂkin bir bas›n›
bilgilendirme toplant›s› düzenlemesi, sektörde
geç kal›nm›ﬂ da olsa TUSAﬁ’›n art› hanesine
yaz›lmas› gereken bir geliﬂmeydi. Böyle bir
toplant› çok daha önce yap›lsayd›, son dönemde
günlük bas›n›m›zda yer alan ve savunma
sektörünü yak›ndan izleyenler taraf›ndan çok da
eleﬂtirilen baz› yanl›ﬂ bilgilerle haz›rlanm›ﬂ
haberler olmazd› ya da daha az olurdu.
Yeri gelmiﬂken, en az›ndan kendi bas›n›m›zda,
savunma sanayimizle ilgili do¤ru ve
hedeflerimizle uyumlu haberler görmek
istiyorsak, Bat›l› örneklerde de gördü¤ümüz
gibi, TUSAﬁ’›n yapt›¤› bu bas›n toplant›s›n›n,
ilgili di¤er kurum ve kuruluﬂlar taraf›ndan da
örnek al›nmas› ve bas›n›n daha fazla
bilgilendirmesi gereklili¤inin de alt›n› kal›n
çizgilerle çizelim…
Asl›nda üzerinde söylenecek çok ﬂey olsa da
iﬂin “s›r” k›sm›na da birazc›k de¤inelim…
ANKA’n›n bu kadar süre halktan uzak
tutulmas›, savunma sanayimizdeki nedenini
bir türlü anlayamad›¤›m›z gizlilik kalkan›na m›
tak›lm›ﬂt›, yoksa baﬂka nedenleri mi vard›?

Biz iyimser bir yaklaﬂ›mla, ilk seçenek
oldu¤unu farz ederek yorumlar›m›z› yapal›m…
Hepimizin malumu oldu¤u üzere, dünyan›n
önde gelen savunma firmalar›, geliﬂtirdikleri
sistemleri çarﬂaf çarﬂaf anlat›rken ve iﬂin
“gerçekten askeri s›r” olan k›s›mlar› hariç
her türlü bilgiyi, ürünlerini pazarlamak için
dünyayla paylaﬂ›rken, Türk firmalar›n›n
“gizlilik” gerekçesiyle yapt›klar› hiçbir
ﬂeyden bahsedemiyor ya da bahsetmiyor
olmalar›n›n, kime ve nas›l bir fayda sa¤lad›¤›n›
anlamakta güçlük çekiyoruz.
Bu noktada anlamakta güçlük çekti¤imiz
bir baﬂka konu daha var: Do¤rudan
yurt d›ﬂ›ndan ald›¤›m›z ya da transfer etti¤imiz
teknolojiyle geliﬂtirdi¤imiz bir savunma
sisteminin, bu devirde nesi gizli? Neredeyse
yurt d›ﬂ›nda herkesin bildi¤i ﬂeylerin Türk
halk›ndan gizlenmesinin kime ne faydas›
oldu¤unu da merak ediyoruz.
Bir taraftan, neden Türk Savunma Sanayisi
ürünlerinin Avrupal› ya da ABD’li firmalar›n
ürünleri gibi tan›t›lamad›¤›ndan, hatta bir
foto¤raflar›n›n bile olmamas›ndan ﬂikâyet
eden, öbür taraftan da her ﬂeyi gizli diyerek
geçiﬂtiren biz de¤il miyiz? Acaba savunma
sanayimiz, F-22, F-35 ya da Eurofighter
Typhoon gibi bir savaﬂ uça¤›ndan daha ileri,
dünyada hiç kimsenin bilmedi¤i teknolojiler
içeren bir ürün mü geliﬂtirdi de bizim haberimiz
yok? So¤uk Savaﬂ› her ﬂeyini gizleyen
ya da anlatmay› beceremeyen Rusya m›
kazand› da bizim haberimiz yok?
Sözü daha fazla uzatmayal›m. Bizce
A400M’nin hangardan ç›k›ﬂ› için tören
yap›labiliyorsa, ANKA için de yap›labilir.
Hatta ilk uçuﬂunda, mümkünse
Baﬂbakan›m›z ve hatta Cumhurbaﬂkan›m›z›n da
kat›l›m›yla, daha da büyü¤ü, daha da
görkemlisi yap›l›r.
Yukar›da yerimiz elverdi¤i ölçüde sizinle
paylaﬂt›¤›m›z düﬂünceler ›ﬂ›¤›nda,
düzenlenen tören ve sonras›nda, TUSAﬁ’›n
Farnborough Airshow esnas›nda dünya
bas›n›na ANKA’y› anlatmas›, bizce hiç de
abart›lacak ﬂeyler de¤ildi; hatta az bile
yap›lm›ﬂt›. Tabii ki TUSAﬁ’› ve arkas›nda
duranlar› böyle bir ﬂey yapt›klar› için
eleﬂtirebilirsiniz. Fakat TUSAﬁ, dünyan›n
savunma alan›nda en önde gelen ülkelerinden
birinin firmas› olsayd› ve benzeri bir
projede bu noktaya gelseydi, neler olurdu
biraz düﬂünmenizi istiyoruz.
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Eylül ay›nda yeniden birlikte olabilmek
dile¤iyle…
30 A¤ustos Zafer Bayram›n›z kutlu olsun!

Ümit BAYRAKTAR
Genel Yay›n Yönetmeni
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TSK

©

BAﬁYAZI

Hangi Terör?
Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n “pusuya yatm›ﬂ”
terör örgütü elemanlar› karﬂ›s›nda zaman zaman
verdi¤i ﬂehitlerden nemalanmaya çal›ﬂan, kendilerini
siyaset d›ﬂ› gibi gösteren ama siyasetin tam göbe¤inde
yer alan unsurlar var. Aç›k ve net söylemek gerekirse,
TSK’y›, terör karﬂ›s›nda “baﬂar›s›z” ve “çaresiz”
göstermek, hiç kimseyi yeni siyasi ikballere taﬂ›maz…
Aksine, memleket elden giderken, bu tür serüvenlerin
peﬂinde olanlar, bir gün o terörün i¤renç surat›n› kendi
kap›lar›nda bulabilirler…
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

K
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endini PKK olarak
tan›tan, “etnik/bölücü
kimlikli” terör,
sadece TSK’n›n düﬂman›
de¤ildir. PKK, Türkiye’nin,
bundan da öte “Türk
demokrasisinin”
düﬂman›d›r. Dönün,
son 26 y›la bir bak›n:
Bu ülkenin, özellikle
So¤uk Savaﬂ sonras›nda,
Avrupa kalitesinde
demokrasiye ulaﬂmas›nda
en büyük engelin, bölücü
terör örgütünün kendisi
oldu¤unu görürsünüz.
Ama ilginçtir… Da¤daki
eli silahl› eﬂk›yaya bir türlü
dili var›p da “terörist”
diyemeyenler, iﬂ, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin
yüce çat›s› alt›nda
konuﬂmaya geldi¤inde,
dünyan›n en h›zl›
demokratlar›
görünümleriyle ortaya
ç›kmaktad›rlar.
“‹mral› mahkûmunun”
7 May›s’ta yapt›¤› ﬂu
aç›klamay›, “ne demek
istiyorsun sen arkadaﬂ”
diye yan›tlayamayanlar›n,
acaba, gerçek demokrasi
hakk›nda konuﬂma yetene¤i
var m›d›r: “Son olarak
may›s sonu ve haziran
baﬂ›na kadar bekleyece¤im,
e¤er çözüm konusunda bir
irade geliﬂmezse ben art›k
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aradan çekilece¤im.
Bundan sonra ben
sorumluluk kabul
etmeyece¤im. KCK’ye de
diyece¤im ki “sa¤l›k
koﬂullar›m art›k
elvermiyor”. Sonra
Hükümet, Devlet ne yapar,
KCK ne yapar, savaﬂ›rlar
m›, bar›ﬂ›rlar m›, kendi
aralar›ndaki sorunlar›
nas›l ele al›rlar, kendileri
karar verirler bunlara.”
Eh, dedi¤i tarih geçti,
o gün bugündür yaﬂan›lanlar
ortada… Memlekette akan
kan belli…
Ne demiﬂtik geçti¤imiz ay?
Art›k, ‹mral›’daki
elebaﬂ›ndan çok, “silahl›
mücadeleyi k›rlardan
ﬂehirlere yayacaklar›n›”
söylemiﬂ olan Murat
Karay›lan, Cemil Bay›k
ve Duran Kalkan gibi
isimler ile karﬂ› karﬂ›yay›z
demektir.
O halde, ne tür bir PKK ile
mücadele ediyoruz?
Sanki karﬂ›m›zda “gölgede
kalm›ﬂ” baz› kavramlar var.
K›sa ad› KCK olarak
bilinen “Koma Civaken
Kurdistan / Kürdistan
Halklar Konfederasyonu”
yap›lanmas›n›n PKK’dan
ayr›, “siyasileﬂmeye dönük”
ve “bar›ﬂ› arayan” bir
baﬂlang›ç oldu¤unu

savunan, “uzmanl›klar›
kendilerinden menkul” pek
çok meslektaﬂ -ne yaz›k kiyan›ld›lar. KCK’n›n üç
lideri olarak tan›mlanan
yukar›daki isimlerin
yapt›klar› aç›klamalar,
bu yap›n›n da PKK gibi
“savaﬂç›” zeminde hareket
etmeyi hedefledi¤ini
gösteriyor.
Ama... Ortada önemli
bir de¤iﬂim var...
“Da¤lara kulak veren”
ve “silahl› güç kullan›m›n›
öngören” stratejilerin bütün
bölge halk›na sadece
fakirlik ve y›k›m getirdi¤ini
gören “e¤itimli-ﬂehirli
Kürt” ile “bu tür mücadeleyi
neredeyse bir geçim kap›s›
haline getirmiﬂ savaﬂ
yanl›lar›” aras›nda çok
ciddi bir yol ayr›m›nday›z
art›k. PKK’n›n o da¤larda
askere s›kt›¤› her kurﬂunun,
“demokrasiye s›k›lm›ﬂ
kurﬂun oldu¤unu” anlayan
ve art›k bu tür politikalardan
uzak durmaya çal›ﬂan
Kürtlerin say›s›n›n artt›¤›
“çok özel bir süreç”ten
geçiyoruz.
Bak›n, Genelkurmay
Baﬂkan› Orgeneral ‹lker
Baﬂbu¤, yaﬂan›lan bu
süreci, bir TV’ye yapt›¤›
aç›klamalar›n aras›nda
nas›l özetliyor:

“Özellikle 31 May›s’tan
önceki süreçte terör
örgütüne iliﬂkin olarak
bize gelen istihbarat
bilgilerine bakt›¤›m›z
zaman örgüt kadronun ikiye
ayr›ld›¤›n› gördük. Bir grup
yine eskisinden oldu¤u gibi
ﬂiddetli ve artan say›larda
terör eylemlerinin
yap›lmas›n› gerektirirken,
bir grup bu kendilerine göre
ilan etmiﬂ olduklar› sözde
ateﬂkes sürecinin devam
etmesi görüﬂündeydiler.
Bu asl›nda örgütün lider
kadrosu aras›nda ciddi bir
bölünme yaratt›. ‹kincisi
neticede teröristler kadro,
da¤ kadrosunu özellikle
dikkate al›rsak bunlar bu
kadroyu siz daha da¤da
uzun süre eylemsiz
tutamazs›n›z. O zaman bu
teröristler kendi kendilerine
sormaya baﬂlar bizi niçin
www.milscint.com

burada tutuyorlar amac› ne.
Bu aç›dan eylemsizlik
süreçlerinin uzun sürmesi
hakikaten terör örgütlerinin
hem lider kadrosunda hem
de alt kadrolarda ciddi
sorunlara ve bölünmelere
neden olur. Biz bu
geliﬂmeleri bu süreçte evet
gözledik gördük. Bir kere
bunu bir noktada bir tespit
olarak ifade etmemiz laz›m.
‹kincisi Say›n Dündar, terör
örgütleri her zaman
kendisinin güçlü oldu¤unu
göstermek mecburiyetinde.
Eylemsizli¤e giren bir
terör örgütü bir noktada
kamuoyunda ve dünya
gözünde bu terör örgütü
acaba gücünü kaybediyor
mu, etkinli¤ini kaybediyor
mu sorusunu yarat›yor.
Dolay›s›yla terör eylemleriyle
örgüt kendisinin hala
güçlü oldu¤unu ve ayakta
www.savunmahaber.com

oldu¤unu göstermek
mecburiyetinde.”
Asl›nda, bu geliﬂme,
PKK’y›, ﬂehirlerde, “ekmek
paras›n›n derdinde olan
Kürt esnafa zorla kepenk
kapatt›ran”, en büyük
eylemi de polis panzerine
taﬂ atmak sanan,
18 yaﬂ grubu lümpen
Kürt gençli¤inin hareketine
dönüﬂtürmektedir.
Yaﬂan›lan, gelece¤inin
güvencesini en az Bat›’da
yaﬂayan Türk kadar
“demokrasi ﬂemsiyesi”
alt›nda gören Kürt için
kabul edilebilir bir
durum de¤ildir.
Yaﬂan›lan süreci orta vadeli
bir stratejik hesaplamayla
de¤erlendirdi¤inizde,
karﬂ›n›za çökmesi
kaç›n›lmaz, son sald›r›lar›
ile ayakta kald›¤›n›
ispatlamaya çal›ﬂan, en

önemlisi de etnik ve dini
tercihi ne olursa olsun,
sokaktaki Türk insan› ile
gönül ba¤lar› kopmuﬂ
bir terör örgütünün
portresi ortaya ç›kmaktad›r.
PKK’n›n TSK’n›n kararl›
mücadelesi karﬂ›s›nda
yaﬂad›¤› da¤›n›kl›k…
Türk milletinin evlatlar›n›
kararl› bir ﬂekilde cepheye
sürmesi… Toplumun
teröre karﬂ› mücadeleyi
giderek bir yaﬂam biçimine
dönüﬂtürmesi, bölücü
terörün destekçilerinde
ciddi bir panik havas›
yaratmaktad›r.
Bu çevrelerin hedefinin ne
oldu¤unu Orgeneral Baﬂbu¤
ayn› söyleﬂide ﬂöyle
tarif ediyor:
“Türkiye Cumhuriyeti büyük
bir devlettir, hiçbir zaman
bu devlet teröristlerle,
kimseyle pazarl›k da

yapmaz, herhangi
bir ﬂey de yapmaz. Bunun
da düﬂünülmesinin bile
ben çok fevkalade yanl›ﬂ
oldu¤unu düﬂünüyorum…”
Bu sözler, s›n›rlar› ve
hedefleri bu topraklar›n
çok ötesinde çizilmiﬂ bir
stratejiye karﬂ› uyan›kl›¤›n
ifadesidir. Ülke çap›nda
artan kan›n amac›n›n ne
oldu¤u bellidir: Türkiye’yi,
terör örgütü muhatapl›¤›na
taﬂ›mak ve PKK’y›
memleketin iç siyasetinin
bir uzant›s› olarak adeta
pazarl›k masas›na
oturtmak.
Zoru gördü¤ü anda bu tür
fikirlere kap›lan pek çok
“ayd›n” bulabilirsiniz ama
mücadelenin içinden gelmiﬂ
insanlar aç›s›ndan aç›lacak
bu tür kap›, asla çözümün
de¤il, aksine, iç savaﬂ›n ve
çözümsüzlü¤ün kap›s›d›r.
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Türkiye’de siyasetin görevi,
“siyasi çözüm” ad› alt›nda
terör örgütünü muhatap
alarak kendine göre bir
tak›m yol haritalar›
ç›karmak m›d›r? Hay›r!
Aksine, Türkiye’nin
yaﬂamakta oldu¤u süreç,
çok daha kararl› ve cesur
siyaset insanlar›n›n ortaya
ç›kmas›na neden olmal›d›r.
Çünkü karﬂ›m›zda, da¤›lma
sürecini kaç›n›lmaz olarak
gören, can havliyle sald›ran
ve son tahlilde de muhatap
al›nmak isteyen bir bölücü
terör hareketi vard›r.
Bu terör hareketinin
Türkiye aç›s›ndan en
yüksek riski, sadece ülke
içindeki sald›r›lar›ndan
kaynaklanmamaktad›r.
Bu örgütün içinde
yaﬂamakta oldu¤u zorlu
ortam, örgütü “Türkiye
aleyhine hedeflere
sahip baﬂka ülkelerin
taﬂeronlu¤una”
sürükleyecek bir ortamd›r.
Nitekim Genelkurmay
Baﬂkan› Orgeneral Baﬂbu¤,
ayn› söyleﬂisinde, istihbarat
bilgilerine dayanmadan,
kiﬂisel analiz çerçevesinde
bölücü terörün bir dönem
Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol
boru hatt›na karﬂ› bir baﬂka
güç taraf›ndan kullan›lm›ﬂ
olabilece¤ini ifade
etmiﬂtir…

Demek, zay›flad›kça,
Türkiye’nin gerçek
düﬂmanlar›n›n oyunca¤›
haline gelebilecek bir
sald›r› mekanizmas›yla
karﬂ› karﬂ›yay›z.
Bu noktada, teslimiyet
de¤il, mücadele esast›r.
Bu mücadele asla, büyük
bir itina ile geliﬂtirdi¤imiz
Türk demokrasisini tehdit
eden boyutta de¤il, aksine,
Türk demokrasisinin nefes
alanlar›n›, arka bahçelerini
geliﬂtirerek olacakt›r.
Çünkü demokratik
sistemde yaﬂanabilecek
en küçük t›kan›kl›¤›n, terör
örgütü aç›s›ndan yeni bir
kurtuluﬂ yolu oldu¤unu
hepimiz biliyoruz.
Bu aç›dan bakt›¤›m›zda,
siyasilerin, demokrasiyi
feda etmeyen, terörün
kökünün kaz›nmas›nda
ana unsur olarak
de¤erlendirilebilecek
programlar› geliﬂtirmeleri
gerekmektedir. Bu aç›dan,
bir asker olarak Orgeneral
Baﬂbu¤’un ﬂu sözlerine
kulak vermekte yarar
vard›r:
“ﬁimdi bir terörle mücadele
var bir de bölücü bu
durumda, bölücü terör
örgütüyle mücadele var,
bu ikisi asl›nda birbirinden
tam ay›ramazs›n›z, birbiriyle
elbette ba¤lant›l› ama
farkl› ﬂeyler. ﬁimdi terörle
mücadele dedi¤imiz zaman

©

Siyasete Düﬂen
Görev

TSK

BAﬁYAZI

bu olaya biz kapsaml›
olarak bakmak zorunday›z,
yani terörle mücadelenin
içinde güvenlik boyutu var
ki güvenlik görevi güvenlik
kuvvetlerine ait olan bir
görev direkt olarak.
Terörle mücadelenin içinde
ekonomik boyut var,
terörle mücadelenin içinde
sosyokültürel boyutlar var,
bunu e¤itimden tutun da
sa¤l›k boyutlar›na kadar,
terörle mücadelenin içinde
efendim psikolojik harekât,
baz›lar› bunu sevmiyor
o zaman daha sempatik
söyleyelim propaganda
faaliyeti var, terörle
mücadelenin içinde
uluslararas› boyutu var,
ﬂimdi terörle mücadele bu.
Güvenlik Kuvvetleri olarak
biz terörle mücadelenin
içinde hangi bölümde görev
yap›yoruz veya direkt bizim
sorumlulu¤umuz nedir?
Güvenlik alan›nda. Silahl›
Kuvvetler olarak, Polis

olarak bizim terörle
mücadeledeki
sorumlulu¤umuz güvenlik
alan›d›r ve güvenlik alan› da
nedir sorumlulu¤umuz
çok aç›k, teröristler
neredeyse aray›p, bulup,
etkisiz hale getirmek
bizim görevimiz bu.
Di¤er görevler kime
düﬂüyor, di¤er görevler
Devlete, Devletin
Kurumlar›na, topluma ve
hatta günümüzde Sivil
Toplum Örgütlerinin de
burada çok önemli
görevleri var.”
Bak›n›z, “asker” Sivil
Toplum Örgütleri’ne kadar
uzanan geniﬂ bir yelpazede
“ça¤daﬂ” mücadele
yollar›n›n önünü açmaya
çal›ﬂ›yor…
Teröristi b›rak›n, asker
öyle veya böyle halleder,
sivillerin mutlaka, terörün
kayna¤›n› kurutacak yat›r›m
planlar›n›n alt›nda imzalar›
gerekiyor.
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ASELSAN’›n Peri’si Finale Ad›n› Yazd›rd›

A

SELSAN, “Peri” ad›n›
verdi¤i insans›z kara
arac› ile tak›m lideri olarak
kat›ld›¤› MAGIC-2010
Uluslararas› ‹nsans›z
Araçlar Yar›ﬂmas›’nda,
yar› finali de baﬂar›yla
geçerek ilk 6 tak›m
aras›nda yer ald›. Temmuz
ay›n›n 27’sinde aç›klanan
finalist robotlar ve
tak›mlar›, 8-13 Kas›m’da
Avustralya’da kozlar›n›
paylaﬂacak.
ASELSAN’›n liderli¤inde
kurulan “Kapadokya”
tak›m›, haz›rlad›¤› sistem
çözümü ile 2009 y›l›
sonunda yap›lan ilk
elemede, dünya devleriyle
yar›ﬂm›ﬂ ve ad›n› ilk
12’ye yazd›rmay›
baﬂarm›ﬂt›. Kapadokya
tak›m›nda ASELSAN
d›ﬂ›nda Bilkent, Bo¤aziçi
ve Orta Do¤u Teknik
Üniversiteleri ile ABD’den
Ohio State Üniversitesi’nden
alan›nda uzman
araﬂt›rmac›lar yer al›yor.
Finale kalan di¤er
5 tak›m ise Avustralya’n›n
MAGICIAN, Japonya’n›n
CHIBA TEAM ve ABD’nin
RASR, TEAM MICHIGAN
ve UNIVERSITY OF
PENNSYLVANIA
tak›mlar›ndan oluﬂuyor.
2009’daki ilk elemeyi
geçmeyi baﬂaran,
Türkiye’nin yan› s›ra
ABD, Avustralya, Japonya
ve Kanada’dan kat›lan
tak›mlar, yar›ﬂman›n ikinci
aﬂamas›nda sistem
gösterimleri ve sunumlarla,

Tüm Foto¤raflar:
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ASELSAN
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kabiliyetlerini ABD ve
Avustralya’dan oluﬂturulan
jüriye gösterdi. Kapadokya,
Haziran ay›nda yap›lan bu
elemede, Avustralya, ABD
ve Japonya ile birlikte ad›n›
finale yazd›ran 6 tak›mdan
birisi olmay› baﬂard› ve
50.000 dolarl›k ödüle de
hak kazand›.
Avustralya ve Amerikan
Savunma Bakanl›klar›

yerlerini belirlemeleri
ve komuta merkezine
iletmeleri ve sonra da bu
tehditleri etkisiz hale
getirmeleri

taraf›ndan ortaklaﬂa
düzenlenen ve 5 ülkeden
23 tak›m›n baﬂvurdu¤u
MAGIC (The Multi
Autonomous Ground-robotic
International Challenge)
2010, insans›z araçlar
alan›nda dünyan›n en güçlü
firmalar› ve en baﬂar›l›
üniversitelerinin kat›ld›¤›
bir yar›ﬂma. Yar›ﬂmada
baﬂar›l› olmak için; en az
3 robotun, insan müdahalesi
olmadan, birbirleri ile
koordineli olarak
bilinmeyen bir bölgenin
haritas›n› ç›karmalar›,
bu haritada tehditlerin

ﬂartlar›n›n sa¤lanmas›
gerekiyor. Yar›ﬂmay›
kazanan tak›m, 750.000
dolarl›k ödüle de hak
kazanacak. Yeni nesil
otonom insans›z kara
araçlar›n›n geliﬂtirilmesini
teﬂvik etmek amac›yla
düzenlenen yar›ﬂmada,
finale kalan bu 6 tak›m
robot teknolojisinde en ileri
noktada yer al›yor.
Uluslararas› alanda birçok
yeni projenin de önünü
açmas› beklenen bu
yar›ﬂmada baﬂar›s›n›
kan›tlayan ASELSAN,
Türkiye’nin ihtiyaç duydu¤u

ak›ll› robotlar› geliﬂtirip
üretmeyi hedefliyor.
‹nsans›z araçlarda arac›
kullanan insan›n yerini
elektronik devreler ve
bilgisayarlar al›yor. Bu
devre ve bilgisayarlar
yo¤un tasar›m faaliyetleri
neticesinde geliﬂtiriliyor.
Bunun için tüm insans›z
araçlarda uygulanabilecek
robot teknolojisinin kritik
yap› taﬂlar›n› geliﬂtiren
ASELSAN, insans›z
sistemlerde dünyada
teknoloji yaratan bir
konuma geldi¤ini de
gösteriyor. ASELSAN,
insans›z araçlar›n kritik
teknolojileri olan;
otonomi, silahland›rma
ve komuta ve kontrol
sistemlerine entegrasyon
konular›nda da
çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
www.milscint.com
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Proje Yönetimi Dili
Türkçeleﬂiyor

T

ürk Savunma Sektörünün
proje odakl› bir sektör
olmas› ve büyük boyutlu
savunma projelerinin çoklu¤u,
bu sektörde profesyonel proje
yönetimi standartlar›n›n
öneminin artmas› sonucunu
do¤urdu. Modern ve sistematik
proje yönetimi standartlar›na
duyulan ihtiyaç, sektörde hem
firmalar hem de Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan da
özümsenmiﬂ durumda. Ülkemizde bu alandaki
Türkçe yay›nlar›n azl›¤› ve kendi dilimizde bir proje
yönetimi standard›na duyulan ihtiyac›n, Project
Management Institute Türkiye (PMI TR) taraf›ndan
görülmesiyle, PMI’n›n temel kitaplar› olan “Proje
Yönetimi Bilgi Birikimi K›lavuzu” (Project Management
Body of Knowledge / PMBOK 4th Edition) ve
“Birleﬂik Standartlar Sözlü¤ü” (Combined Standards
Glossary / CSG) kitaplar›, Türk Telekom sponsorlu¤unda
Türkçeye kazand›r›ld›.
185 ülkede 350.000’den fazla üyesi bulunan ve
destekledi¤i yöntem ve standartlar dünya üzerinde
genel kabul gören PMI, modern proje yönetimi
yöntemleri ve proje yöneticisi sertifikas› sa¤lama
alan›nda dünyan›n önde gelen organizasyonlar›ndan
biri. 3 milyondan fazla kopyas› da¤›t›mda olan
“Proje Yönetimi Bilgi Birikimi K›lavuzu” ve “Birleﬂik
Standartlar Sözlü¤ü” ise hâlihaz›rda 10 ayr› dile
çevrilmiﬂ. Proje yönetimi konusunda yetiﬂmiﬂ eleman
gücü temininde, dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de
temel baﬂvuru kaynaklar›ndan biri olmas› beklenen bu
kitaplar›n Türkçe bask›lar›, ﬂimdiden tüm üniversitelere
ve kütüphanelere hediye edildi ve Idefix üzerinden de
sat›ﬂa sunuldu.

Proje Yönetimi S›navlar› da Türkçeleﬂtiriliyor
Proje yönetimi alan›ndaki temel standartlar
kitaplar›n›n Türkçeye kazand›r›lmas›n›n yan› s›ra
PMI TR’nin proje yönetimiyle ilgili Türkiye’de yapt›¤›
çal›ﬂmalar neticesinde; PMI, Türkiye’ye yat›r›m
yapma karar› ald› ve Türkçeyi 10 ana dilinden biri
yapt›. Bu kapsamda, PMI’n›n,
PMP (Project
Management Professional
/ Proje Yönetimi Uzman›)
ve CAPM (Proje
Yönetiminde Sertifika
Sahibi Dan›ﬂman / Eleman /
‹lgili) sertifikasyonlar›
kapsam›nda düzenledi¤i
s›navlar›n Türkçeleﬂtirme
çal›ﬂmalar› da sürdürülüyor.
Y›l sonuna kadar haz›r
olmas› planlanan s›navlar›n
Türkçe dili aç›s›ndan
ilk gözden geçirmesi,
gönüllü Türk PMP'ler
taraf›ndan May›s ay› baﬂ›nda
yap›ld›. Dünya genelinde sertifika alm›ﬂ 380.000’den
fazla profesyonel PMP bulunmas›na ra¤men,
ülkemizde bu say›n›n sadece 600 civar›nda olmas›,
Türkçeleﬂtirilmiﬂ bir s›nava duyulan ihtiyac› göstermesi
aç›s›ndan dikkat çekici bir veri. Bu çal›ﬂmalar
sonucunda, savunma sektöründe çal›ﬂan profesyonel
proje yöneticileriyle birlikte, ihtiyaç duyan di¤er
sektörlerdeki çal›ﬂanlar da ana dilimizi kullanarak
PMP s›nav›na haz›rlanabilecekler ve s›nava
Türkçe olarak girme olana¤› bulabilecekler.
Dil engelinin kalkmas›n›n ard›ndan, savunma
sektöründe çal›ﬂan PMP sertifikal› proje yöneticilerinin
say›s›nda ciddi bir art›ﬂ olmas› ve sektördeki
modern proje yönetim standartlar›n›n kullan›lmas›n›n,
savunma sanayimize büyük bir katk› sa¤lamas›
bekleniyor.
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FNSS SYHK Testlerine Baﬂlad›

H

sürecini tamamlad›ktan sonra, sistem
kalifikasyonu testlerini yapmay› ve
SYHK sistemlerini 2012 y›l› sonuna
kadar Türk Silahl› Kuvvetlerine
teslim etmeyi hedefliyor.
8x8 PARS taktik tekerlekli arac›
üzerinde ﬂekillendirilen SYHK sistemi
sayesinde, üzerinden tanklar›n da
geçebilece¤i
köprüler
oluﬂturulabilecek.

Tüm Foto¤raflar:
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FNSS

aziran ay›n›n 17’sinde 20. yaﬂ›n›
kutlayan FNSS, 2009 y›l›nda
imalat›na baﬂlad›¤› ve 14 Haziran’da
üretimini tamamlad›¤› ilk Seyyar
Yüzücü Hücum Köprüsü (SYHK)
prototipini, Savunma Sanayii
Müsteﬂar› Murad Bayar’›n da
kat›l›m›yla, ilk kez karada hareket
ettirdi. Yine 17 Haziran’da yaﬂanan
bu geliﬂmeyle birlikte, FNSS, SYHK
projesinde bir dönüm noktas›n› daha
geride b›rakm›ﬂ oldu. FNSS, di¤er
2 prototip arac›n da üretimini ve test
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Havac›l›k Devleri Ekim’de
‹zmir’de Buluﬂacak

ESBAﬁ

SAVUNMA
HABER

S

©

avunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM), Ege Serbest Bölge
Kurucu ve ‹ﬂleticisi A.ﬁ. (ESBAﬁ) ve Havac›l›k ve Uzay
Kümelenmesi Derne¤i iﬂ birli¤i içerisinde düzenlenen,
“II. ‹zmir Uluslararas› Havac›l›k Sanayi ve Offset Konferans›”,
06-08 Ekim 2010 tarihleri aras›nda, ESBAﬁ Teknoloji Merkezi
Konferans Salonu’nda gerçekleﬂtirilecek. Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül ve Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad
Bayar’›n da kat›laca¤› konferansta; Alp Havac›l›k, HAVELSAN,
Kale Havac›l›k, ROKETSAN, TEI, THY Technic ve TUSAﬁ gibi
Türkiye’nin önde gelen firmalar›n›n temsilcileri birer konuﬂma
yapacak. Etkinlikte ayr›ca, Alenia Aeronautica, Boeing, EADS
ve Lockheed Martin gibi dünya havac›l›¤›n›n önde gelen
firmalar›n›n üst düzey yöneticileri de konuﬂmac› olarak yer
alacak. 3 gün sürecek konferansda kurulacak proje pazar›nda
ise birçok yerli ve yabanc› ortakl› yat›r›m anlaﬂmas›n›n da
gerçekleﬂmesi bekleniyor. ESBAﬁ’›n ev sahipli¤i yapaca¤›
konferans sayesinde, yerli ve yabanc› sektör firmalar›n›n iﬂ
birlikteliklerinin daha da geliﬂmesi hedefleniyor.
Konferans s›ras›nda ayr›ca,
‹zmir Gaziemir’de kurulmakta
olan, Ege Üniversitesi Ege Meslek
Yüksekokulu “Uçak Teknolojisi”
program› binalar›n›n aç›l›ﬂ
töreninin de Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül ve Savunma Sanayii
Müsteﬂar› Murad Bayar’›n
kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilmesi
planlan›yor. Toplant›ya ev
sahipli¤i yapacak olan ESBAﬁ’›n
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Kaya
Tuncer, yapt›¤› aç›klamada:
“ESBAﬁ ve Ege Ekonomiyi
Geliﬂtirme Vakf› (EGEV)”in
destekleriyle kuruluﬂ çal›ﬂmalar›na
baﬂlanan, Türkiye’nin ilk ve tek
Havac›l›k ve Uzay Kümelenmesi Derne¤inin, kuruluﬂ
çal›ﬂmalar›n› tamamlayarak resmen faaliyete geçti¤ini
görmekten büyük bir memnuniyet duymaktay›m. Havac›l›k ve
Uzay Kümelenmesi Derne¤i, ﬂimdi de SSM ile birlikte, ESBAﬁ
ve ‹zmir Kalk›nma Ajans› (‹ZKA)’n›n ana sponsorlu¤unda
“II. ‹zmir Uluslararas› Havac›l›k Sanayi ve Offset Konferans›”n›
düzenliyor. Bu ve benzeri çal›ﬂmalar sayesinde, Türkiye’de
havac›l›k sanayisine yönelik üretim faaliyetlerinin çok önemli
seviyelere ç›kaca¤› kanaatindeyim.” dedi.
Geçti¤imiz günlerde gerçekleﬂen Devlet Bakan› Zafer
Ça¤layan’›n ABD’deki temaslar›na da de¤inen Tuncer,
F-35’e güç verecek alternatif motorlardan F135’in baz›
parçalar›n›n Kale Havac›l›k ve Pratt & Whitney ortakl›¤›nda
Türkiye’de üretilecek olmas›yla ilgili de ﬂunlar› söyledi:
“Say›n Zafer Ça¤layan’›n da mesaj›nda belirtti¤i gibi,
Milli Savunma Bakan›m›z Say›n Vecdi Gönül, yapt›¤› bir
aç›klamayla, bu yat›r›m›n Ege Serbest Bölgesi’nde
gerçekleﬂmesi için gayret sarf ettiklerini belirtmiﬂtir. Tabii ki
bu yat›r›m›n Ege Serbest Bölgesi’nde gerçekleﬂmesi bizi
memnun edecektir. Ancak önemli olan bu ve benzeri yerli ve
yabanc› iﬂ birliktelikleri sayesinde ülkemize teknoloji transferi
sa¤lanmas› ve firmalar›m›z›n ileri teknoloji kullanarak
uluslararas› arenada rekabet üstünlü¤ü elde etmeleridir.”
ESBAﬁ

14

MSI Dergisi - A¤ustos 2010

Havac›l›k ve Uzay Kümelenmesi
Derne¤inin Genel Kurulu Yap›ld›
SSM’nin destekleriyle kurulan ve merkezi ‹zmir’de bulunan
Türkiye’nin ilk Havac›l›k ve Uzay Kümelenmesi Derne¤i,
HUKD, ilk ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’n› 15 Temmuz’da
ESBAﬁ Teknoloji Merkezi Konferans Salonu’nda
gerçekleﬂtirdi. Dernek Divan Baﬂkanl›¤›’n› Y›lmaz
Temizocak’›n yapt›¤› toplant›da, yap›lan seçim sonucu yeni
yönetim kurulu üyeleri ﬂöyle belirlendi:
1. Prof. Dr. Semih Güneﬂ, Ege Üniversitesi
2. Prof. Dr. Yavuz Yaman, ODTÜ
3. Doç. Dr. Veysi ‹ﬂler, ODTÜ-TSK MODS‹MMER
4. Serhan Dilbaz, HEMA Endüstri
5. Sinan Musubeyli, Eskiﬂehir Sanayi Odas›
6. Mehmet Maraba, Gaziemir Belediyesi
7. Kenan Kolday, Fokker Elmo
8. Vacit ﬁar, ESBAﬁ
9. Ender Yorganc›lar, EBSO
10. Aziz Meydan, HMS Makine
11. Yalç›n Y›lmazkaya
12. Hilmi U¤urtaﬂ, ‹zmir Atatürk OSB
13. Suat Erkoç, Kemalpaﬂa OSB
Genel Kurul’un ard›ndan toplanan derne¤in yeni Yönetim
Kurulu, baﬂkanl›¤a Prof. Dr. Semih Güneﬂ’i, baﬂkan
yard›mc›l›¤›na Aziz Meydan’›, genel sekreterli¤e Yalç›n
Y›lmazkaya’y› ve muhasip üyeli¤e de Mehmet Maraba’y› oy
birli¤iyle seçti.

Sektörün Devleri Üye Oldu
18 Ocak’ta faaliyete geçen HUKD, 6 ay gibi k›sa bir sürede
sektörde faaliyet gösteren HAVELSAN, HEMA Endüstri,
Fokker Elmo, PFW Havac›l›k, Lisi Aerospace, HMS Makine,
AGS Savunma, MEGE Teknik gibi kuruluﬂlar› bünyesine
katmay› baﬂard›. Ayr›ca, Ege Üniversitesi, ODTÜ ve ‹TÜ’nün
ö¤retim görevlileri ile ODTÜ-TSK MODSIMMER ve Uzay
Kamp› Türkiye’den de temsilciler, HUKD’un akademik
üyeleri aras›nda yer al›yor.

ESBAﬁ’ tan Deste¤e Devam
HUKD Genel Kurulu’nda bir konuﬂma yapan ESBAﬁ Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Kaya Tuncer, kümelenmeye kat›l›m›n
güçlenerek artmas›ndan duydu¤u memnuniyeti ifade ederek
HUKD’un geliﬂimi için, ESBAﬁ’›n ve kendisinin, bundan sonra
da destek vermeye devam edece¤ini belirtti.
www.milscint.com
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‹lk 3’te FNSS ‹mzas›

F

NSS’nin hem maddi
hem de mühendislik
bilgisi deste¤iyle
geliﬂtirdikleri güneﬂ ve
hidrojen enerjili arabalarla
TÜB‹TAK Alternatif Enerjili
Araç Yar›ﬂlar›’na kat›lan
Ankara Üniversitesi,
‹TÜ, ODTÜ ve Sakarya
Üniversitesi ekipleri,
11 Temmuz’da ‹zmir’de
yap›lan yar›ﬂmalarda

dereceye girerek
çal›ﬂmalar›n›n meyvelerini
toplad›. ‹zmir Yar›ﬂ Pisti’nde
11 Temmuz Pazar günü
yap›lan final yar›ﬂmalar›nda,
Güneﬂ Enerjili Araçlar
kategorisinde FNSS’nin
destekledi¤i Sakarya
Üniversitesi ikinci, ODTÜ ise
üçüncü s›rada yer ald›.
Hidrojen Enerjili Araçlar
kategorisinde ise FNSS’nin

destekledi¤i Ankara
Üniversitesi ekibi,
FNSS-Hidroket araçlar› ile
üçüncü oldu. FNSS,
önümüzdeki y›llarda da

gelece¤in teknolojilerine
yat›r›m yapmay› ve baﬂar›l›
ve istekli üniversite
ekiplerine destek olmay›
sürdürecek.

Globalstar’›n ‹kinci Nesil Uydular› F›rlatma ‹çin Haz›r
Globalstar

lobalstar, geliﬂmiﬂ
ikinci nesil uydular› için
90 günlük f›rlatma
penceresini* 6 Temmuz’da
açt›. ‹lk 6 uydunun Eylül
veya Ekim ay›nda
f›rlat›lmas› bekleniyor.
Globalstar’›n halihaz›rda
sundu¤u mobil uydu
ürünleri ve servisleriyle
tamamen uyumlu olarak
tasarlanan yeni uydular,
Globalstar’›n ilk uydu
kümesi de dahil olmak
üzere, bir çok uydu ve
astronotu baﬂar›yla uzaya
taﬂ›yan Rus Soyuz roketi ile
Kazakistan’daki Baykonur
Uzay Üssü’nden
f›rlat›lacak. Mevcut
durumda Globalstar’›n
ilk uydu kümesiyle çal›ﬂan
8 yedek uydusu ve yeni
at›lacak 24 yeni nesil uydu,
toplam 32 uyduluk yeni bir
küme oluﬂturacak.
2025 y›l›na kadar hizmet
vermesi planlanan yeni
uydular›n, en geç 2011

©
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çoklu gönderim, MMS gibi
geliﬂmiﬂ mesaj imkân›,
mobil video ve co¤rafi
konum hizmeti gibi
özelliklere kavuﬂmuﬂ
olacak.

*F›rlatma Penceresi
Nedir?

y›l›nda tam kapasite ile
faaliyete geçmesi bekleniyor.
Alt›ﬂar uydu yüklenecek
olan Soyuz roketleri ile en
geç 90’ar gün arayla
yap›lacak 4 f›rlatman›n her
birinde, Globalstar uydu
iletiﬂim ürünü
kullan›c›lar›n›n ses ve veri
hizmetlerinde servis
kalitesinin giderek artt›¤›n›
gözlemleyebilecekleri
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belirtiliyor. Yeni nesil
uydular›n f›rlat›lmas›,
Globalstar’›n hizmet
kalitesini geliﬂtirecek ve
cep telefonlar›nda bulunan
3G’ye yak›n özellikler, ilk
defa uydu telefonlar›nda da
kullan›lmaya baﬂlanacak.
‹kinci nesil uydularla birlikte
ürün ve servislerin
yenilenmesiyle, uydu
telefonlar; bas-konuﬂ ve

‹ngilizce “launch window”
teriminin Türkçe karﬂ›l›¤›
olan “f›rlatma penceresi”,
uydular rokete yüklendikten
sonra, f›rlatman›n
yap›labilece¤i zaman
aral›¤›n› tan›mlamak için
kullan›l›yor. Bu zaman
aral›¤›, havan›n durumundan
güneﬂ patlamalar›na,
atmosfer yo¤unlu¤undan
ay ve güneﬂin konumuna
kadar birçok parametrenin
de¤erlendirilmesi sonucu
hesaplan›yor. E¤er uydular›
taﬂ›yan roket, belirlenen
f›rlatma penceresinde
f›rlat›lamazsa, bir sonraki
f›rlatma penceresi
beklenmek zorunda.

SMM ‹stanbul 2011 ‹çin
Geri Say›m Baﬂlad›

D

©

ünya gemi inﬂa sektörünün en önemli fuarlar›ndan biri olarak kabul
edilen SMM (Shipbuilding, Machinery & Marine Technology Trade Fair)
Hamburg fuar›n›n uluslararas› nitelik taﬂ›yan Türkiye aya¤›, SMM ‹stanbul 2011,
26-28 Ocak 2011 tarihleri aras›nda ‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre Vadisi’nde
gerçekleﬂtirilecek. Dünya gemi inﬂa sektörünün uzmanlar›n›, sektörün kilit
oyuncular›n› ve karar vericilerini bir araya getirip sektörün bölgedeki
gelece¤ini ﬂekillendiren bir platform oluﬂturmay› hedefleyen SMM ‹stanbul
2011’in ana baﬂl›¤› ise “Gelecekte ne olacak? Ç›k›ﬂ nerede?” olarak belirlendi.
Denizcilik Müsteﬂarl›¤› ve Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›ndan tam destek
alan SMM ‹stanbul 2011 fuar› için kay›t ve rezervasyonlar da baﬂlad›. SMM serisinin ilk yurt d›ﬂ› aya¤› olarak 2009 y›l› Ocak
ay›nda gerçekleﬂtirilen ve 30 ülkeden 150 kat›l›mc›n›n yer ald›¤› ilk etkinli¤i, 65 ülkeden 4000 civar›nda kiﬂi ziyaret etmiﬂti.
SMM
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Teslimata haz›rlanan SAT Botu

Yonca-Onuk
Tersanesi
Malezya’da Mutlu Sona
Ulaﬂt›

Y

onca-Onuk Tersanesi’nin, Malezya’dan çok uzun süredir
bekledi¤i sipariﬂ, nihayet 7 Temmuz’da, orta¤› oldu¤u
Malezya’daki BYO Marine Tersanesi’ne ulaﬂt›. Malezya
cephesindeki bürokratik süreç kaynakl› gecikmelerin
ard›ndan gelen bu ilk sipariﬂle birlikte, Malezya Sahil
Güvenlik Teﬂkilat› (Malaysian Maritime Enforcement Agency
/ MMEA)’n›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yönelik Kaan s›n›f›
ONUK MRTP16’lar› kapsayan 10 botluk proje de resmen
baﬂlam›ﬂ oldu. ‹lerleyen süreçte, bu say›n›n 26’ya ulaﬂmas›,
hatta çevre ülkelerden gelmesi beklenen sipariﬂlerle birlikte
daha da artmas› bekleniyor.

çal›ﬂmalar›n› sürdüren Yonca-Onuk Tersanesi ekibi, bu
haliyle, Birleﬂik Arap Emirlikleri’ndeki süreçten daha
kapsaml› bir çal›ﬂma içerisine girmiﬂ oldu.
Bu arada Birleﬂik Arap Emirlikleri için inﬂa edilen Kaan s›n›f›
ONUK MRTP16’lar›n inﬂa çal›ﬂmalar› da h›z kesmeden
sürüyor. May›s ay›nda 4’üncü, Temmuz ay›nda da 5’inci botu
suya indiren Yonca-Onuk Tersanesi, bu iki botun teslimini ise
s›ras›yla A¤ustos ve Eylül aylar› içerisinde yapacak. Toplam
34 botluk projede, 6’›nc› ve 7’nci botlar›n ise Eylül ve Aral›k
aylar›nda suya indirilmesi planlan›yor.

Yonca-Onuk Tersanesi’nden Sürpriz Haber:
M›s›r Deniz Kuvvetleri Program› Baﬂl›yor

Tüm Foto¤raflar:

©

Yonca-Onuk
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Yonca-Onuk Tersanesi’nin, Malezya’daki orta¤› Boustead
Heavy Industries ile birlikte kurduklar› BYO Marine
Tersanesi taraf›ndan yürütülecek, 130 milyon ringgit
(yaklaﬂ›k 40 milyon dolar)’l›k proje kapsam›nda, daha önce
7 olarak planlanan bot say›s›n›n 10’a ç›kart›ld›¤›n›n da alt›n›
çizmek gerekiyor. 20 ay içerisinde tamamlanmas› ve bütün
botlar›n teslim edilmesinin öngörüldü¤ü çal›ﬂmalar
çerçevesinde, ONUK MRTP botlar›n›n yurt d›ﬂ›nda
üretilebilmesi için haz›rlanan kal›p setlerinin üretimine de
Tuzla’da baﬂland›. Bu meyanda 2 adet tekne kal›b›, 1 adet
güverte kal›b›, 1 adet üst bina kal›b› ve di¤er parçalardan da
birer tane kal›b›n yer ald›¤› kal›p seti, bu y›l›n son çeyre¤inde
Malezya’ya gönderilmiﬂ olacak. Botlar›n inﬂa sürecini
h›zland›rmak amac›yla, kal›p seti, içerisinde Türkiye’de
üretilmiﬂ parçalarla birlikte Malezya’ya gönderilecek ve
orada kal›ptan ç›kart›lan ilk botun donat›m› yap›l›rken, di¤er
botlar kal›ba konarak laminasyon iﬂlemleri baﬂlayacak.
Türkiye cephesinde bunlar olurken di¤er taraftan da
Malezya’daki üretim altyap›s›n›n oluﬂturulmas›yla ilgili
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M›s›r Deniz Kuvvetleri ile yaklaﬂ›k 1 y›ld›r devam eden
görüﬂmeleri de geçti¤imiz günlerde baﬂar›yla sonuçland›ran
Yonca-Onuk Tersanesi, program›n ilk aﬂamas›n› oluﬂturan,
6 adet Kaan s›n›f› ONUK MRTP20’nin üretimine baﬂlad›.
ASELSAN’›n stabilize makinal› tüfek platformu STAMP ile
teçhiz edilecek olan botlar, 55 knot h›za sahip olacak.
M›s›r’›n ‹skenderiye Tersanesi’nde üretimi de kapsayan
projenin, ilave ONUK MRTP20 ve güdümlü mermi taﬂ›yacak
ONUK MRTP33’lerle devam etmesi öngörülüyor. ASELSAN
ve Yonca-Onuk Tersanesi stratejik ortakl›¤›n›n bu yeni
baﬂar›s›, Türkiye’nin savunma teknolojisi alan›ndaki iddias›n›
bir kez daha üstün bir ürünle kan›tlam›ﬂ oluyor.

SAT Botu Teslimata Haz›rlan›yor
M›s›r için imzalar› atan ve Malezya botlar›n›n üretimi için
çal›ﬂmalar›n› aral›ks›z sürdüren Yonca-Onuk Tersanesi’nin
gündeminde ayr›ca, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n
ihtiyaçlar›na binaen baﬂlat›lan SAT Botu projesi de önemli
yer tutuyor. 5 Nisan’da suya indirilen ve Temmuz ay›nda
seyir testleri tamamlanan ilk SAT Botu’nu geçici teslimata
haz›rlayan tersanemiz, 29 Haziran’da suya indirilen ve
donat›m çal›ﬂmalar› süren ikinci botun seyir testlerine ise
Eylül-Ekim aylar› gibi baﬂlamay› hedefliyor. Kaan s›n›f›
ONUK MRTP22/U platformu üzerinde ﬂekillendirilen
24,08 m’lik ilk SAT botu, yap›lan deneme seyirlerinde tam
yükte 55 knot sürate ulaﬂmay› baﬂard›. Bu sürat,
öngörülenden 1 knot daha fazla. Bu arada ASELSAN’›n
STAMP sisteminin at›ﬂ testleri esnas›nda ciddi bir f›rt›nada
seyir yapmak durumunda kalan SAT-1’in, inan›lmaz
denizcili¤iyle herkesi hayrete düﬂürdü¤ünü de ekleyelim.
www.milscint.com
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A400M’ye
Yeni ‹sim:
Grizzly

Ü

Grizzly, Kahverengi Ay› (Ursus arctos)’un bir alt türü olan ve günümüzde en çok
Kanada ve Alaska’da görülen Boz Ay› (Ursus arctos horribilis)’in bir di¤er ad›.

tak›ld›: Grizzly. Profesyonel
bir marka çal›ﬂmas›n›n
eseri olmayan bu isim,
asl›nda programda
görev alan test pilotlar› ve
mühendislerinin, kendi
aralar›ndaki konuﬂmalarda
uçaklardan bahsederken
kulland›klar› takma ad.

Ancak bu isim k›sa sürede
o kadar benimsenmiﬂ ki,
telsiz ça¤r›lar›nda dahi
uçaklardan, MSN yerine
Grizzly ﬂeklinde bahsedilir
olmuﬂ. Grizzly ad›,
k›sa süre içinde Airbus
Military içinde ve hatta
d›ﬂ›nda da h›zla yay›lm›ﬂ

ve hatta Haziran ay›nda
düzenlenen Berlin Air
Show’a kat›lan MSN1’in
üzerine, resmi olmayan
bir Grizzly One logosu dahi
yerleﬂtirilmiﬂ. Airbus
Military yönetimi de bu
geliﬂmelere kay›ts›z
kalmay›nca, uçuﬂ test
program›nda kullan›lan
5 uça¤a, geçti¤imiz ay
gerçekleﬂtirilen
Farnborough Airshow
esnas›nda düzenlenen bir
törenle, resmi olarak da
Grizzly ad› verildi.

Tüm Foto¤raflar:
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Farnborough Airshow esnas›nda
‹ngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin
ana nakliye üssü olan
Oxford yak›nlar›ndaki Brize Norton’a
da u¤rayan A400M, C-130J (ortada) ve
C-17 (arkada) ile birlikte görülüyor.

Airbus Military

çüncü uça¤›n da
9 Temmuz’da ilk
uçuﬂunu yapmas›yla iyice
h›zlanan A400M
program›nda,
ard arda yeni geliﬂmeler
yaﬂan›yor. Airbus
Military’nin ‹spanya’n›n
Seville kentindeki
tesislerinde gerçekleﬂtirilen
ve MSN1 ve MSN2’nin de
MSN3’e eﬂlik etti¤i bu
uçuﬂla birlikte, program
kapsam›ndaki 100’üncü
test uçuﬂu ve 400’üncü
uçuﬂ saati de geride
b›rak›lm›ﬂ oldu. Test
sürecinin dördüncü uça¤›
olan MSN4’ün bu y›l›n
sonunda, beﬂinci uça¤›n ise
2011’in ortalar›nda ilk
uçuﬂunu yapmas›
bekleniyor. ‹lk teslimat
öncesinde bu 5 uçakla,
toplam 3700 saatlik test
uçuﬂu tamamlanm›ﬂ olacak.
MSN3’ün ilk uçuﬂunu
yapmas›n› hemen ard›ndan da
20 Temmuz’da, geliﬂtirme
sürecinde görev alan
uçaklara yeni bir isim
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TUSAﬁ Entegre Uçak
Sistemleri Grup Baﬂkan›
Özcan Ertem

T‹HA’n›n Ad›n› Ald›¤›
ANKA Kuflu’nun Hikâyesi

Rivayet olunur ki, kuﬂlar›n hükümdar› olan ANKA, Bilgi A¤ac›’n›n
dallar›nda yaﬂar ve her ﬂeyi bilirmiﬂ...
Kuﬂlar ANKA’ya inan›r ve onun kendilerini kurtaraca¤›n›
düﬂünürmüﬂ. Kuﬂlar dünyas›nda her ﬂey ters gittikçe, onlar da
ANKA’y› bekler dururlarm›ﬂ. Ne var ki, ANKA ortada görünmedikçe
kuﬂkulan›r olmuﬂlar ve sonunda umudu kesmiﬂler.
Derken bir gün uzak bir ülkede bir kuﬂ sürüsü ANKA’n›n kanad›ndan
bir tüy bulmuﬂ. ANKA’n›n var oldu¤unu anlayan dünyadaki
tüm kuﬂlar, toplanm›ﬂlar ve hep birlikte ANKA’n›n huzuruna gidip
yard›m istemeye karar vermiﬂler. Ancak ANKA’n›n yuvas›,
etekleri bulutlar›n üzerinde olan Kaf Da¤›’n›n tepesindeymiﬂ.
Oraya varmak için yedi dipsiz vadiyi aﬂmak gerekirmiﬂ.
Kuﬂlar, hep birlikte gö¤e do¤ru uçmaya baﬂlam›ﬂlar.
Yorulanlar ve düﬂenler olmuﬂ.
Önce Bülbül geri dönmüﬂ, güle olan aﬂk›n› hat›rlay›p;
Papa¤an o güzelim tüylerini bahane etmiﬂ;
Kartal yükseklerdeki krall›¤›n› b›rakamam›ﬂ;
Baykuﬂ y›k›nt›lar›n› özlemiﬂ,
Bal›kç›l Kuﬂu batakl›¤›n›.
Yedi vadi üzerinden uçtukça say›lar› gittikçe azalm›ﬂ.
Ve nihayet beﬂ vadiden geçtikten sonra gelen Alt›nc› Vadi
"ﬂaﬂk›nl›k" ve sonuncusu Yedinci Vadi "yok oluﬂ"ta
bütün kuﬂlar umutlar›n› yitirmiﬂ... Kaf Da¤›’na vard›klar›nda
geriye otuz kuﬂ kalm›ﬂ.
ANKA’n›n yuvas›n› bulunca ö¤renmiﬂler ki;
ANKA “Otuz Kuﬂ" demekmiﬂ.
Onlar›n hepsi birer ANKA’ym›ﬂ.
ANKA’y› beklemekten vazgeçerek, ﬂaﬂk›nl›k ve
yok oluﬂu da yaﬂad›ktan sonra bile uçmay›
sürdürerek, kendi küllerimiz
üzerinden yeniden do¤abilmek için
kendimizi yakmad›kça, her birimiz birer
ANKA olmay› göze almad›kça batakl›¤›m›zda,
tüneklerimizde ve kafeslerimizde
yaﬂamaktan kurtulamayaca¤›z.
ﬁimdi kendi gökyüzünde
uçmak zaman›d›r…

www.savunmahaber.com

y›l›nda ise ASELFLIR-300T ile
görev uçuﬂlar›n›n tamamlanmas›n› müteakip, göreve
haz›r hale getirilecek olan
ANKA, seri üretime haz›r
hale getirilmiﬂ olacak.
2012’de de ANKA’n›n radarl› görev uçuﬂlar›n›n gerçekleﬂtirilmesi planlan›yor. TUSAﬁ yetkilileri, bu büyüklükte ve kabiliyette ‹HA sistemlerinin sadece ABD ve ‹srail’de olmas›n›n, ihracat aç›s›ndan da ülkemiz için birçok f›rsat do¤uraca¤›n›n
özellikle alt›n› çiziyor.
ANKA’n›n, TSK ihtiyaçlar›n›n giderilmesini takiben,
dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmesi bekleniyor. Bu
paralelde TUSAﬁ, Temmuz
ay›nda kat›ld›¤›, ‹ngiltere’de
düzenlenen Farnborough
fuar›nda da ANKA’n›n tan›t›m›n› yapt›.

Türkiye ve ‹HA’lar
TUSAﬁ, tören öncesinde, genel olarak ‹HA sistemleri ve
ANKA’ya yönelik bir bas›n
bilgilendirme toplant›s› da
düzenlendi. TUSAﬁ Entegre
Uçak Sistemleri Grup Baﬂkan› Özcan Ertem baﬂkanl›¤›nda gerçekleﬂtirilen toplant›n›n en önemli konular›ndan
biri ise ANKA’n›n silahland›r›lmas› oldu. Konuya iliﬂkin
sorumuza ald›¤›m›z cevaba
göre, 200 kg faydal› yük ve
300 kg yak›t taﬂ›ma kabiliyeti
olan ANKA’n›n taﬂ›yabilece¤i
toplam a¤›rl›k 500 kg civar›nda. Bu durumda, görev süresi 24 saatin alt›na indirildi¤inde -örne¤in 12 saat- mev-

cut
sistemler
d›ﬂ›nda,
ANKA’n›n, silah sistemleri
gibi ilave bir faydal› yük daha taﬂ›yabilece¤i anlaﬂ›l›yor.
Yetkililerden ald›¤›m›z bilgiler ›ﬂ›¤›nda, ilerleyen süreçte, ANKA’n›n silahland›r›lmas› konusunda da çal›ﬂmalar yap›laca¤›n› söyleyebiliriz.

‹HA Sistemi Nedir?
Bir ‹HA sisteminin temel
bileﬂenleri:
• ‹HA,
• Faydal› yükler (sensörler),
• Yer kontrol istasyonu,
• Haberleﬂme sistemi
(Veri Linki) ve
• Yer destek unsurlar›ndan
oluﬂur.
Veri Linki arac›l›¤› ile Yer
Kontrol ‹stasyonundan kontrol
edilen Hava Arac›; taﬂ›d›¤›
kamera ve radar bilgilerini de
Veri Linki üzerinden Yer Kontrol
‹stasyonu’na iletir.
Temel ‹HA Görevleri
• Keﬂif / Gözetleme /
Görüntü ‹stihbarat›,
• Sinyal ‹stihbarat›,
• Haberleﬂme Elektronik Harp /
Kar›ﬂt›rma,
• Radar Elektronik Harp /
Kar›ﬂt›rma,
• Haberleﬂme Rölesi,
• Hedef Benzetimi
(Hedef Uçak/Sahte Uçak)
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‹HA Türleri ve Temel Özellikleri
‹HA’lar› birbirlerinden ay›r›c›
temel özellikler:
• Hava arac›n›n kalk›ﬂ a¤›rl›¤›
ve taﬂ›d›¤› faydal› yük a¤›rl›¤›
• Havada kal›ﬂ süresi / menzil
• Uçuﬂ irtifas›
MSI Dergisi - A¤ustos 2010
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FES-2010 tatbikat›n›n
ikinci seçkin gözlemci
gününde ilk olarak
tatbikat›n ana esaslar›na ve
Mercan unsurlar›n›n savunma tertibine iliﬂkin bilgi verildi. 3 piyade taburu kadar
kuvveti ile k›y› savunmas›
esaslar›na göre savunmas›na devam eden Mercan’›n, 25
May›s gecesi icra edilen muharebeler neticesinde, ihtiyattaki bir tank tabur görev
kuvveti ve bir mekanize piyade tabur görev kuvvetinden
geriye kalan bir tank bölük timinin ve bir mekanize piyade
bölük timinin, hava hücum
harekât› icra eden Safir birlikleri ile hala temas halinde
oldu¤u bilgisi verildikten
sonra tatbikat baﬂlad›.
Bilgi arz›n›n akabinde fiili
faaliyetlerin
baﬂlad›¤›
EFES-2010 tatbikat›nda, bu
sene ilk defa ‹nsans›z Hava
Arac› (‹HA) ile havadan keﬂif
yap›ld›. Tatbikat boyunca icra
edilen harekâtlar neticesinde, Mercan’›n tertiplenmesindeki de¤iﬂikliklerin tespit
edilmesi maksad›yla ‹nsans›z Hava Arac› Birli¤i taraf›ndan f›rlat›lan Kale-Baykar
üretimi mini ‹HA ile yap›lan
keﬂfin yan› s›ra Safir
Hava Kuvvetleri taraf›ndan da hava keﬂfi yap›ld›. Hava keﬂfinde elde edilen foto¤raflar, gözlem yerinin hemen
gerisinde bulunan, muhabere elektronik bilgi sistemleri
entegre komuta kontrol ara-

TSK EFES-2010’da
Güven Tazeledi
Safir ve Mercan ülkeleri aras›ndaki sorunlar›n bar›ﬂç›
yollarla çözülememesi üzerine, t›rmanan gerginlik dönemini
müteakip, taraflar›n karﬂ›l›kl› taarruz ve savunma
planlar›n›n icras›n› esas alan bir senaryonun tatbik edildi¤i
EFES-2010 Müﬂterek Fiili At›ﬂl› Tatbikat›’n›n 25 May›s günü
gerçekleﬂtirilen gece harekâtlar›n›, Temmuz say›m›zda
(MSI Dergisi, Say› 57) sizlere aktarm›ﬂt›k. Tatbikat›n
26 May›s günü icra edilen gündüz harekâtlar› bölümünü de
detayl› bir ﬂekilde bu say›m›zda ele al›yoruz.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
c›n›n sa¤lad›¤› imkanlar ile
tatbikat kontrol merkezine
iletildi. Hava Foto K›ymetlendirme K›ta Komutanl›¤› taraf›ndan k›ymetlendirilen bu
foto¤raflar, tatbikatta görev
alan mobil harita timinin
destekledi¤i, Ege Ordusu ‹stihbarat Baﬂkanl›¤› Hedef

De¤erlendirme k›sm› taraf›ndan da analiz edildi.
Mini ‹HA sisteminin, bölge
derinliklerinde Mercan’›n
topçu bataryalar›n› ve di¤er
unsurlar›n› tespit edip keﬂif
faaliyetini tamamlayarak yere inmeye baﬂlad›¤› esnada,
hava destek harekât merkezi
taraf›ndan Mercan unsurlar›n›n bölgedeki son tertiplenmesini tespit etmek amac›yla, bölgenin hava keﬂfi talep
edildi. Bu görev için 1’inci Ana
Jet Üs 113’üncü Filo Komutanl›¤›’na ait bir RF-4E keﬂif

uça¤› görevlendirildi. Eskiﬂehir meydan›ndan kalkan keﬂif
uça¤›, k›sa süre içerisinde
tatbikat bölgesine gelerek
hedeflerin foto¤raf›n› çektikten sonra, yine Eskiﬂehir
meydan›na iniﬂ yapt›. Keﬂif
görevi sonras›nda uça¤›n hava meydan›na iniﬂini müteakiben elde edilen foto¤raflar, 113’üncü Filo Komutanl›¤›na ba¤l› Hava Foto K›ymetlendirme K›ta Komutanl›¤›nda k›ymetlendirildikten sonra, harekât merkezlerine ve
kullan›c› birliklere gönderildi.
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EFES-2010 tatbikat›nda bu sene
ilk defa mini ‹HA ile havadan
keﬂif yap›ld›.
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Safir kuvvetlerinin bir gün
önce, gece baﬂlayan hava hücum harekât›na gündüz de
devam edilerek tatbikatta
görev alan Motorize Piyade
Tugay Komutanl›¤›n›n bir bölü¤ü planlanan bölgelere indirildi. Tatbikat alan›nda hedeflerin bulundu¤u s›rtlar›n
hemen gerisindeki vadiye
girmeye baﬂlayan ve her biri
5 helikopter içeren 3 seri olmak üzere, 15 genel maksat
helikopterinden oluﬂan Hava
Hücum Kolu, arazi uçuﬂ teknikleriyle örtü ve gizleme

©

©

Keﬂiften Sonra
Hava ‹ndirme Baﬂlad›

sa¤layan rotalardan indirme
bölgesine ilerlemeye baﬂlad›. Birinci serideki helikopterler personeli indirip bölgeyi terk etmeye baﬂlad›¤›
esnada, taarruz helikopterleri de Hava Hücum Kolu’nun
emniyetini sa¤lamak maksad›yla görevlendirilerek di¤er
serilere de seyir halinde kalarak refakat ettiler.
Hava hücum harekât›n›n en
hassas an›n› teﬂkil eden inme
an›nda; düﬂman taraf›ndan
yap›lacak at›ﬂlar ve z›rhl› birlik taarruzlar›, hava araçlar›
ile örtü ve gizlenme imkân›
bulunmayan yaya unsurlar›n›n zayiat›n› artt›rabilece¤i
için, personel, helikopterleri
en k›sa sürede terk ederek
öncelikle yeterli mesafede
da¤›larak hedef küçülttü.
Müteakiben de bölgeye gelen
yaklaﬂma istikametleri, personelin silah donan›m› aras›nda bulunan tank savar silahlar› ile etkin olarak kapat›lacak ﬂekilde mevzilendi.
Akabinde de inen personel
taraf›ndan, hava baﬂ›n› tesis
etme ve geniﬂletme faaliyetleri icra edildi. Üçüncü serideki helikopterlerin de personelini b›rak›p bölgeyi terk
etmeye baﬂlamas›n›n ard›ndan, Hava Hücum Harekât›’na iﬂtirak eden birliklerin
beraberlerinde götürdükleri
silah ve mühimmat›n taﬂ›nmas›nda kolayl›k sa¤lamak

‹ndirme bölgesine do¤ru yol alan genel maksat helikopterlerine
taarruz helikopterleri refakat etti.

ve helikopter kabini içerisinde daha az yer kaplamas›n›
temin etmek maksad›yla Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanl›¤› ile yap›lan müﬂterek
çal›ﬂma sonucu imal edilen
81 mm’lik havan taﬂ›ma aparat›, silah mühimmat›n›n taﬂ›nabilmesi için G3 piyade tüfe¤i taﬂ›ma çantas›, 81 mm’lik
havan mühimmat taﬂ›ma
çantas›, 75 mm geri tepmesiz
top mühimmat taﬂ›ma çantas›, TOW mühimmat taﬂ›ma
çantas›, M‹LAN mühimmat
taﬂ›ma çantas› hakk›nda bilgi
arz› yap›ld›. Akabinde 1’inci
Ana Bak›m Merkezi Komutanl›¤› taraf›ndan üretilen el
dürbünleri ile ﬁahin, Kartal
Çift Gözlü ve Kartal Tek Gözlü gözetleme dürbünleri hakk›nda bilgi verildi.
Tatbikat›n ilerleyen safhalar›nda, amfibi hücum harekâ-

t›n› desteklemek amac›yla,
Safir Hava Kuvvetleri taraf›ndan; bölgedeki Mercan’a ait
mevzilenmiﬂ muhtelif askeri
birlikler, yine bölgede konuﬂlu 2 hava savunma mevzii,
2 topçu mevzii, 1 taﬂ›nabilir
komuta kontrol merkezi, 2
mühimmat deposu ve 2 yak›t
deposu ateﬂ alt›na al›narak
tehdit teﬂkil eden Mercan
unsurlar› ile Mercan’›n lojistik destek unsurlar›, muharebe sahas› hava tecrit ve yak›n hava deste¤i harekâtlar›yla saf d›ﬂ› b›rak›ld›. Safir
Hava Kuvvetlerinin amfibi
hücum harekât›na sa¤lad›¤›
yak›n hava deste¤i esnas›nda, öncelikle, F-4E 2020’ler
ve F-16’lar taraf›ndan MK 82
at›ﬂlar› gerçekleﬂtirdi. Bu
at›ﬂlarda tam isabet sa¤lanarak Mercan hava savunma
füze mevzii ve uçak savar
©
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Görevi esnas›nda düﬂman hava savunma
unsurlar›ndan sak›nmak amac›yla
flare öz savunma mühimmat› atan bir F-4E.
F-4E’ler, EFES-2010’da hem yer taarruz
hem de keﬂif görevlerinde kullan›ld›.

www.savunmahaber.com
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Yap›lan istihbarat çal›ﬂmalar› sonucunda,
Mercan’›n mühimmat ve yak›t depolar›
F-16’lar taraf›ndan bombaland›.

ait 2 adet F-16 uça¤›, 2’ﬂer
adet MK 84 genel maksat
bombas› ile taarruz etti. Yap›lan isabetli at›ﬂlar sayesinde, Mercan’›n lojistik ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak ve harekât› devam ettirecek imkân
ve kabiliyetleri büyük oranda
zafiyete u¤rat›lm›ﬂ oldu.

S›rada Taarruz
Sonras› Keﬂif Var
Gerçekleﬂtirilen taarruzlar›n
sonras›nda, hedeflere verilen hasar›n de¤erlendirilebilmesi için ise 1’inci Ana Jet

Üs 113’üncü Filo Komutanl›¤›na ait bir RF-4E
uça¤› taraf›ndan, taarruz sonras› keﬂif görevi
icra edildi. Keﬂif görevi esnas›nda RF-4E,
çok alçak irtifadan yüksek süratle uçarken Mercan
hava savunma unsurlar›ndan
sak›nmak maksad›yla flare
öz savunma mühimmat› da
att›. Uçak, üzerinde bulunan
muhtelif kameralar ile yaklaﬂ›k 3 km2’lik alan›n foto¤raf›n› çektikten sonra, tekrar Eskiﬂehir meydan›na indi. Burada de¤erlendirilen foto¤raflar, MEBS Entegre Komuta Arac› vas›tas› ile tatbikat
bölgesine iletildi.

Atlamak Zorunda
Kalan Pilot Kurtar›ld›
Tatbikat›n bir sonraki safhas›nda ise Özel Görev Kuvvet
Komutanl›¤› taraf›ndan, yak›n hava deste¤i icra eden bir
uça¤›n acil durum kodu verdi¤i ve pilotun Mercan bölge-
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hedefi ise Mercan’›n yak›t depolar›yd›. Yine yap›lan istihbarat çal›ﬂmalar› sonucu,
Mercan unsurlar›n›n ihtiyac›
olan yak›t›n bölgeye gemilerle sevk edildi¤i ve yaklaﬂ›k 2
haftal›k ihtiyaçlar›n› sa¤layacak miktarda yak›ta sahip olduklar› biliniyordu. Tatbikat
alan›nda O ve R harfleri ile
temsil edilen bu 2 yak›t deposuna, 9’uncu Ana Jet Üs
191’inci Filo Komutanl›¤›na

Mercan ihtiyat bölü¤ü unsurlar›n› etkisiz
hale getirmekle görevlendirilen
AH-1P’ler, 20 mm’lik top ve 70 mm’lik
roketlerle hedeflerine taarruz ediyor.

©
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Yap›lan bu taarruzlar neticesinde, Safir amfibi birliklerine tehdit teﬂkil eden Mercan
unsurlar› etkisiz hale getirilirken sürekli elektronik taramas› yap›lan bölgede, Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanl›¤›ndan
gelen
raporlara göre Mercan’a ait
mobil komuta kontrol merkezinin yeri tespit edildi
ve bölgeye sevk edilen
Özel Kuvvetler Timi taraf›ndan yap›lan arazi taramas› ile
de bilgi kesinleﬂtirildi. Son
tespit edilen koordinatlar
Hava Destek Harekât Merkezi’ne bildirilerek 11’inci Birleﬂtirilmiﬂ Hava Harekât
Merkezi taraf›ndan bölgeye
modern mühimmatla teçhiz
edilmiﬂ bir uçak ile hava taarruzu planland›. Belirlenen
hedef bölgeye, 6’nc› Ana Jet
Üs 161’inci Filo Komutanl›¤›na ait bir F-16 uça¤› taraf›ndan bir adet lazer güdümlü
GBU-10 bombas› ile taarruz
edildi. Yap›lan isabetli at›ﬂlar
ile Mercan’›n emir komuta
zinciri k›r›larak Mercan birlikleri aras›ndaki komuta
kontrol büyük oranda zafiyete u¤rat›ld›.
Safir kuvvetlerinin istihbarat
çal›ﬂmalar› sonucunda, bölgede Mercan birlikleri aç›s›ndan stratejik öneme sahip
2 adet mühimmat deposu
bulundu¤u ve depolarda da
Mercan’›n harekât›n› bir hafta boyunca idame ettirebilecek miktarda klasik ve modern mühimmat bulundurdu¤u ö¤renildi. Mercan geri

TSK

Bölgede Sürekli
Elektronik Tarama
Yap›ld›

bölgesinde bulunan ve L ve C
harfleri ile temsil edilen mühimmat depolar›na, 6’nc›
Ana Jet Üs 162’nci Filo Komutanl›¤›na ait 2 adet F-16
uça¤› taraf›ndan 2’ﬂer adet
MK 84 genel maksat bombas› ile taarruz edildi. Mercan
hava savunma unsurlar›ndan
korunmak maksad› ile taarruz esnas›nda flare öz savunma mühimmat› da atan
bu iki uçak, hedeflere tam
isabet sa¤layarak mühimmat depolar›n› tahrip etti.
Safir birliklerinin bir di¤er

©

mevzii etkisiz hale getirilerek
Mercan hava savunma etkinli¤i azalt›ld›. Akabinde 3’üncü
Ana Jet Üs 132’nci Filo Komutanl›¤›na ait 2 adet F-4E
2020 uça¤› ile tatbikat sahas›nda H ve D harfleri ile temsil edilen mevzilenmiﬂ Mercan topçu unsurlar›na 4’er
adet MK 82 bombas› at›ld›.

www.milscint.com
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Amfibi harekât› gerçekleﬂtirecek olan unsurlar hedef plaja do¤ru ilerlerken
sahile önce botlarla deniz piyadeleri ç›kt›.

©
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sine atlad›¤› bildirildi. Bu geliﬂme üzerine teﬂkil edilen
Muharebe Arama Görev Kuvveti, arama kurtarma harekât› icra etti. Özel Kuvvetler
Komutanl›¤›na ait muharebe
arama kurtarma timi ve 2
adet S-70 helikopteri, belirtilen bölgeye süratle intikal etti. Arazinin iniﬂe elveriﬂli olmamas› nedeniyle, muharebe arama ve kurtarma tim
personeli, helikopterlerden
at›lan h›zl› iniﬂ halatlar› vas›tas›yla süratle helikopterleri
tahliye etti. ‹nen personel,
çevrenin güvenli¤ini h›zl› bir
ﬂekilde alarak portatif arama
ve tespit cihazlar› ile kazazedeyi aramaya baﬂlad›. Bu
arada, muharebe arama kurtarma timine hava deste¤i
sa¤layan taarruz helikopterleri taraf›ndan da Mercan
unsurlar›n›n
bulundu¤u
muhtemel hedefler etki alt›na al›nd›. N harfi ile temsil
edilen bölgedeki Mercan un-

MSI Dergisi - A¤ustos 2010

surlar› etkisiz hale getirilirken muharebe arama ve
kurtarma tim personeli de
kazazedeyle ilk temas› sa¤lad›. Akabinde pilota acil ilk
yard›m yap›larak personeli
tahliye edecek helikopter
bölgeye ça¤›r›ld›. Bir taraftan
taarruz helikopter kolu taraf›ndan arama kurtarma harekât›n›n himayesi devam
ederken arazinin iniﬂe elveriﬂli olmamas› sebebiyle, kazazede pilotun helikopterden
sark›t›lan hamut ile tahliye
edilmesine karar verildi. Muharebe arama kurtarma timi
s›hhiye personeli kazazedeyi
hamuta ba¤lad›ktan sonra,
kendisi de personelin emniyetle helikoptere al›nabilmesi için pilotun yan›nda refakatçi olarak halatla yukar›
ç›kt›. Özel Kuvvetler Komutanl›¤› taraf›ndan icra edilen
bu muharebe arama kurtarma harekât›nda, muhtemel
Mercan hava tehdidinin ber-

taraf edilmesi maksad›yla
da142’nci Filo Komutanl›¤›na
ait 2 adet F-16 uça¤› taraf›ndan hava devriyesi görevi icra
edildi. Muharebe arama kurtarma timini bölgeden tahliye edecek helikopterin bölgeye ça¤r›lmas›n› müteakip
muharebe arama kurtarma
timi taraf›ndan çevre emniyete al›nd› ve helikopterin inmesinin ard›ndan görev timi
süratle helikoptere binerek
bölgeden ayr›ld›.

BARBAROS’tan
‹lk At›ﬂta Tam ‹sabet

Tatbikat›n bir sonraki safhas›nda ise ateﬂ destek sahas›nda bulunan TCG BARBAROS (F-244) f›rkateyni taraf›ndan, tespit edilen hedeflerin imha edilmesi maksad›yla deniz top ateﬂ deste¤i icra
edildi. Su üstü hedeflerine
karﬂ› Harpoon güdümlü
mermisi, hava hedeflerine
karﬂ› Sea Sparow güdümlü
füzesi, yaklaﬂan güdümlü
mermileri vurmak maksad›yla da Sea Zenith öz savunma silah sistemine sahip
platformlar olan Barbaros
s›n›f› f›rkateynler, üzerinde

konuﬂlanabilen Sea Hawk
helikopterleri ile de sat›h hedeflerine karﬂ› Penguin ve
Hellfire güdümlü mermileri
ile taarruz edebilirken Mk 46
torpidolar›yla da denizalt›lara angaje olabilme kabiliyetine sahip. Tüm bu özellikleriyle Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n en vurucu gemileri
olma özelli¤ine sahip bu f›rkateynler, tatbikat esnas›nda
Safir Destek Silahlar› Koordinasyon Merkezi taraf›ndan
yap›lan görevlendirme paralelinde, tatbikat sahas›nda
daire içerisinde art› ile iﬂaretlenmiﬂ hedefe, 127 mm’lik
(5”/54 kalibre) Mk 45 topu ile
yaklaﬂ›k 6,5 km mesafeden
görerek kara bombard›man›
at›ﬂ› icra etti. 10 adet mermi
ile yap›lan at›ﬂlarda, önce
tekli arama at›ﬂlar›, hedefe
isabet kaydedilmesinin akabinde de üçlü ve dörtlü gruplar halinde tesir at›ﬂlar› yap›larak hedefin etkisiz hale getirilmesi planlan›rken, TCG
BARBAROS (F-244)’ün daha
ilk at›ﬂta temsili Mercan hedefine tam isabet kaydetmesiyle, do¤rudan tesir at›ﬂlar›na geçildi.
www.milscint.com
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EFES-2010’un en önemli unsurlar›ndan
biri de harekât›n her safhas›nda etkin bir
ﬂekilde kullan›lan topçu birlikleri oldu.
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Topçu Yine Devrede

temsili mevzilenmiﬂ Mercan
piyade unsurlar›, tatbikata
kat›lan Motorize Piyade Tugay Komutanl›¤›na ait
155 mm’lik obüslerle ateﬂ alt›na al›nd›. 200’e 400 metre
ebatlar›ndaki hedef alan› etkisiz hale getirmek ve bölgedeki düﬂmana yüzde 30 zayiat verdirmek için normalde
54 obüs ile 108 mermi at›lmas› gerekirken bu at›ﬂ görevi, tasarruf amac›yla, temsili olarak 6 obüs ile 6 mermi
at›larak gerçekleﬂtirildi. Söz
konusu hedeflerin tespiti,
at›ﬂlar›n tanzimi ve tesirin
gözetlenmesi Ateﬂ Destek
Timi (ADEST‹M)’ler taraf›ndan yap›l›rken at›ﬂlar›n koordinasyonu kapsam›nda yap›lan de¤erlendirmelerde, bu

at›ﬂ görevleri Destek Silahlar› Koordinasyon Merkezi’nin
sevk ve idaresinde ve ana karadaki ateﬂ üslerinde bulunan obüs bataryalar› taraf›ndan icra edildi. Hedef üzerinde istenen etkinin gerçekleﬂti¤ini tespit eden ADEST‹M,
bu at›ﬂ görevini bitirirken
temsili hedef adaya hava hücum harekât› ile gece inen ve
amfibi harekât ile ç›kan birliklerin harekât›n› kolaylaﬂt›rmak amac›yla, di¤er ateﬂ
destek vas›talar›yla koordineli olarak istek üzerine yap›lan topçu at›ﬂlar›na ise 105
mm’lik obüslerle devam
edildi. Bu at›ﬂlar›n akabinde,
ADEST‹M hedef üzerinde arzu edilen tesiri yeterli görmedi¤ini, ancak do¤rulu¤u-

nun uygun oldu¤unu de¤erlendirerek ayn› at›ﬂ esaslar›
ile bir grup daha tesir at›ﬂ› istedi. Hedeflerin k›sa sürede
ve do¤ru olarak tespit edilmesi ve tesirin gözetlenmesi
için hedef koordinat belirleme sistemi ve küresel konumlama cihaz› gibi modern
teçhizatlar› klasik teçhizatlarla birlikte kullanan ADEST‹M’in bu iste¤i, At›ﬂ ‹dare
Merkezi taraf›ndan da uygun
görülerek tesir at›ﬂ› tekrar
edildi. At›ﬂlarda sadece konvansiyonel
mühimmatlar
kullan›lsa da hedeflerin hassas bir ﬂekilde ateﬂ alt›na al›nabilmesi için topçu meteoroloji sistemi, ilk h›z ölçme
radar› ve batarya ateﬂ idare
kompüter sistemi gibi mo-
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Tatbikat›n bir sonraki aﬂamas›nda, gece baﬂlayan ve
gündüz devam eden hava hücum ve amfibi harekât› destekleyen ateﬂler kapsam›nda, ç›karma yapan birlikler
ile hava hücum harekât› icra
eden Safir birliklerini korumak, Mercan unsurlar›n›n
direniﬂini k›rmak ve takviye
almas›na engel olmak amac›yla, Mercan hedefleri, ana
karadaki ateﬂ üslerinde konuﬂlu 6 adet 155 mm ve 6
adet de 105 mm çekili obüsle
ateﬂ alt›na al›nd›. Taciz ve
mani ateﬂlerinin icra edildi¤i
bu esnada, planl› hedeflerin
yan› s›ra ani beliren hedefler
de istek üzerine ateﬂ alt›na
al›nd›. At›ﬂ iste¤i yap›lan,
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dern teçhizat, manuel tekniklerle birlikte kullan›ld›.
Bu at›ﬂlar esnas›nda, at›ﬂlar›n kesintiye u¤ramamas› için
ateﬂ üslerindeki ateﬂ destek
vas›talar› da kademeli olarak
mevzii de¤iﬂtirdi. Hava hücum harekât› ve amfibi harekât ile adaya ç›kmaya baﬂlayan birliklerin emrine verilen
ADEST‹M’ler vas›tas› ile tespit edilen ve ana karada konuﬂlu ateﬂ üsleri taraf›ndan
ateﬂ alt›na al›nmas› talep edilen hedefler, yine ana karada
konuﬂlu Destek Silahlar› Koordinasyon Merkezi’ne iletilerek burada de¤erlendirilen
istekler karﬂ›lanmaya devam
edildi. Bu paralelde, tatbikat
sahas›ndaki 7 rakam› ve
S harfi istikametinde çekilme
haz›rl›¤› yapmakta oldu¤u
tespit edilen Mercan konvoyu
da 155 mm’lik obüslerle ateﬂ
alt›na al›nd›. Hedefler, önceden düzeltme tanzimi yap›lmadan, klasik mühimmat ile
meteorolojik ﬂartlardaki de¤iﬂiklikler hesap edilerek
tanzimsiz tesir at›ﬂ›yla ateﬂ
alt›na al›nd›. Tatbikat alan›nda art› iﬂareti ile yak›n›nda
bulunan 5 rakam› aras›nda
kalan Mercan havan mevziinin de 105 mm’lik obüsler taraf›ndan tanzimsiz tesir at›ﬂ›
ile ateﬂ alt›na almas›yla, tatbikat›n bir sonraki safhas›na
geçildi.

Amfibi harekâtla karaya ç›kar›lan M-60 tank›…

Mercan ‹htiyat
Bölü¤üne Cobra
Taarruzu
Senaryoya göre Özel Görev
Kuvvet Komutanl›¤›n›n, amfibi ç›karma bölgesine müdahale edebilece¤i de¤erlendirilen Mercan ihtiyat bölü¤ü unsurlar›n›n tesirsiz
hale getirilmesi emrini vermesiyle, Kara Havac›l›k
Komutanl›¤› da bu görevi
AH-1P helikopterinden oluﬂan bir hafif ateﬂ timi ve bir
a¤›r ateﬂ timi ile icra etmeye
karar verdi. Üçgen ve kare
ﬂekilleri ile gösterilen hedef
bölgesinde
konuﬂland›¤›
tespit edilen düﬂman ihtiyat
bölü¤ünün tesirsiz hale getirilmesi için 20 mm’lik top,
70 mm’lik roket ve TOW gü-

dümlü tanksavar füzeleriyle
donat›lm›ﬂ olan AH-1P helikopterleri taarruza baﬂlad›
ve üçgen ﬂeklindeki hedef
sa¤ ve sol koldan taarruza
geçen 2 hafif ateﬂ timi taraf›ndan imha edildi. Eﬂ zamanl› olarak a¤›r ateﬂ timi
de kare ile iﬂaretlenen hedef
bölgesinde hedefinin hemen
sa¤›nda ve solunda bulunan
z›rhl› araç hedeflerini imha
etmek üzere mevziiye girmeye baﬂlad›. Hafif ateﬂ timi
hedefi bask› alt›na alarak
a¤›r ateﬂ timinin mevziiye
girmesini desteklerken a¤›r
ateﬂ tim komutan›n›n hedef
ateﬂ taksimat› ise telsiz görüﬂmelerinden takip edildi.
Hedefin sa¤›nda ve solunda
bulunan temsili z›rhl› araç©
TSK
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lar›n TOW at›ﬂlar› ile imha
edilmesinden sonra da yine
hafif ateﬂ timinin himayesinde tüm ateﬂ timleri emniyetli bir ﬂekilde bölgeden uzaklaﬂt›. Tatbikat›n bu bölümünde, helikopterlerin, kaç›nma esnas›nda, flare öz
savunma mühimmat› ve
toplar›n› kullanarak kendi
korumalar›n› sa¤lad›¤›n› da
belirtmeliyiz.
Mercan ihtiyat bölü¤ü unsurlar›n›n tesirsiz hale getirilmesinin ard›ndan, amfibi
harekât›n›n müteakip dalgalar›n› taﬂ›yan ç›karma gemi
ve araçlar› k›y›ya yaklaﬂ›rken harekât›n bu bölümünü
daha yak›ndan izleyebilmek
için 1 numaral› gözlem yerine geçildi.

Sahile Önce
Botlar Ç›kt›
Amfibi harekât› gerçekleﬂtirecek olan unsurlar hedef
plaja do¤ru ilerlerken 2 adet
F-16 taraf›ndan da fiili olarak
yak›n hava deste¤i görevi icra
edildi ve bu arada topçu at›ﬂlar›na da devam edildi. 3 dalga halinde gerçekleﬂtirilen
bot harekât›n›n ilk dalgas›nda, deniz piyadeleri 20 adet
bot ile karaya ç›karak mevziiye girdi. Hemen ard›ndan gelen 2’nci ve 3’üncü dalgada
da 10’ar adet bot ilk dalgay›
takip etti. ‹cra edilen bu bot
harekât› esnas›nda, Jandarma Timi taraf›ndan AS-532
Cougar helikopteriyle denize
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Amfibi harekât›n ilerleyen safhalar›nda S-70 helikopterleri
taraf›ndan plaja indirilen 106 mm’lik havanlar…
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Son Bölümde
Meskûn Mahal
Harekât› Var
Tatbikat›n son k›s›mlar›n›n
izlenmesi için tekrar 2 numaral› gözlem yerine geçti¤imizde, öncelikle daha önce
gerçekleﬂtirilen taarruzlar
neticesinde verilen hasar›n
k›ymetlendirilmesi maksad›yla çekilen hava foto¤raflar›n›n de¤erlendirilmesi hakk›nda bilgi verildi ve EFES
serisi tatbikatlarda ilk defa
kullan›lan 3 boyutlu holografik haritalar hakk›nda bilgi
verildi.
Bu esnada amfibi ve hava hücum harekât›n›n acele ateﬂ
deste¤inin sa¤lanmas› için

denizden ve havadan karaya
ç›kar›lan 105 mm obüsler ile
106 mm havanlar tesir at›ﬂlar›na baﬂlad›. 2 adet tank›n
da at›ﬂ yapt›¤› bu süre zarf›nda, meskûn mahal muharebesi de icra edildi. Meskûn
mahal muharebesi kapsam›nda, k›y›ya ç›kan Amfibi
Deniz Piyade Tugay› unsurlar› taraf›ndan; HK-33 piyade
tüfe¤i, MG-3 makinal› tüfe¤i,
LAW güdümsüz hafif tanksavar›, RPG-7 roketatar›,
81 mm’lik UT-1 havan›, 12,7 mm
uçaksavar ve 40 mm’lik otomatik bombaatar ile M‹LAN
tanksavar füzesi gibi çeﬂitli
piyade silahlar›yla, at›ﬂl› taarruzlar gerçekleﬂtirildi.
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Bir sonraki dalgada ise komuta grubunu teﬂkil eden 3
adet LCT ve 1 adet LCM,
Turuncu 2 ve 3 plajlar›na
kapak att›. Ç›kan unsurlar›n manevralar›n› gerçekleﬂtirmesini müteakip sahile kapak atan bir geminin
de plajdan kurtar›lmas› senaryosu icra edildi. Eﬂ zamanl› olarak devam eden
amfibi ve hava hücum harekâtlar›n›n ani ateﬂ destek
ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›
için 2 adet AH-1P helikopterinin refakatinde LCT’lerden karaya ç›kan ZMA’lar
ile birlikte 105 mm obüsler
de sahile konuﬂland›r›l›rken, 2 adet AS-532 helikopterinin komando timlerini
indirmesini müteakip 3
adet S-70 helikopteri de
106 mm’lik havanlar› plaja
indirdi.

©
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düﬂen bir personelin kurtar›lmas› görevi de tatbik edildi.
Amfibi ç›karma harekât› kapsam›nda yaklaﬂan LCT’lerden hedef sahile 40 mm’lik
otomatik bombaatarlar ile
darbe at›ﬂ› yap›l›rken Turuncu 2 ve 3 plajlar›na da 3 adet
LCT ve 3 adet LCM kapak att›. Mehter marﬂlar› ile sahile yaklaﬂarak kapak atan
bu ç›karma gemilerinden,
ihtiyat tak›m› ve 4 tank sahile ç›karken eﬂ zamanl›
olarak 155 mm’lik obüslerle topçu at›ﬂlar› da devam
etti. Mercan unsurlar›na
karﬂ› 2 adet AH-1P taarruz
helikopteri taraf›ndan roket
ve top at›ﬂ› gerçekleﬂtirilmesiyle devam eden amfibi
hücum harekât›, bu y›l yine
ilk defa icra edilen tank keﬂif tak›m›n›n faaliyetleri ile
devam etti.

Tatbikatta, CN-235 hafif nakliye uça¤›ndan paraﬂütle malzeme at›lmas›
görevi de icra edildi.
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Holografik Haritalar
TSK’n›n Hizmetinde
Harita Genel Komutanl›¤› ve
MTM A.ﬁ. iﬂ birli¤i ile 2008
y›l›ndan itibaren yürütülen
Ar-Ge çal›ﬂmalar› sayesinde,
dünyan›n ilk holografik haritas›
Türk mühendisleri taraf›ndan
geliﬂtirildi. Haritac›l›k alan›nda
bir devrim niteli¤inde olan ve
3 boyutlu co¤rafi bilgilerin,
0,2 mm kal›nl›¤›nda özel bir
film üzerine lazerler yard›m› ile
kaydedilmesine olanak
sa¤layan bu yeni teknoloji
sayesinde, TSK’ya haritac›l›k
alan›nda yeni imkân ve
kabiliyetler kazand›r›ld›.
Holografik haritalar, bas›l› kâ¤›t haritalar ile plastik kabartma
haritalar›n tüm özelliklerine sahip olman›n yan› s›ra birçok haritan›n
ayn› anda tek bir materyal üzerinde gösterimine ve farkl› ›ﬂ›k
kaynaklar› ile birçok co¤rafi bilginin sunumuna olanak sa¤l›yor.
Holografik harita, elektronik harpten etkilenmeden her türlü arazi
ﬂart›nda kullan›labilen, tek bir haritada çeﬂitli gizlilik seviyelerinde
3 boyutlu harita bilgisi sunabilme yetene¤ine sahip konsept bir ürün
olarak de¤erlendiriliyor. Gelecekte, gece görüﬂ sistemleri, farkl› ›ﬂ›k
kaynaklar› ve 360 dereceden görünebilme gibi yeni yeteneklerin
haritalara kazand›r›lmas› da hedefleniyor. Özellikle harekâtlar›n
planlama safhas›nda, uçak ve helikopter kabinlerinde, ç›karma
harekât›nda, ileri gözetleme unsurlar›nda ve arazide harekât icra eden
piyade birliklerinde kullan›lmak üzere hologram haritalar üretmek
mümkün olacak. Harita Genel Komutanl›¤›nda, özel yöntemler ve
yaz›l›mlar ile say›sal ortamda haz›rlanan 3 boyutlu harita verileri,
Türkiye’nin önde gelen hologram üreticisi MTM A.ﬁ.’nin yüksek
güvenlikli teknoloji laboratuarlar›nda holografik harita haline getiriliyor.
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¤erlendirmesi yap›larak de¤erlendirme sonuçlar› tatbikat› yak›ndan takip eden komutanlara ve gözlemcilere
arz edildi.
Tatbikat sonunda bir konuﬂma yapan Genelkurmay Baﬂkan› Orgeneral ‹lker Baﬂbu¤,
geçti¤imiz say›m›zda da belirtti¤imiz gibi, müﬂterek harekât›n zorluklar›na de¤indi¤i konuﬂmas›nda, Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n asli
görevinin tek bir mermi atmadan bar›ﬂ› muhafaza etmek oldu¤unun alt›n› çizdi.
EFES-2010 Tatbikat›’nda görev alan tüm personeli tebrik
eden Orgeneral Baﬂbu¤, ayr›ca tatbikata bilfiil iﬂtirak
eden komutanlara da hediyelerini verdi.
‹ki gün boyunca, büyük bir
heyecan ve gururla takip etti¤imiz EFES-2010, gerçekten
TSK’n›n tüm unsurlar›yla
gövde gösterisi yapt›¤› bir
tatbikat olarak belleklerdeki
yerini ald›. Orgeneral Baﬂbu¤’un da belirtti¤i gibi müﬂterek tatbikatlar›n tüm zorluklar›na ra¤men çok baﬂar›l› bir ﬂekilde icra edilen
EFES-2010’da, her geçen
gün gücüne güç katan ordumuz kabiliyetlerini daha da
geliﬂtirmenin yan› s›ra güven
tazeledi.

©

4 adet LCT’nin bulundu¤u
ça¤r› dalgas›n›n k›y›ya kapak atmas›n›n hemen ard›ndan, gemiden s›hhi tahliye
görevi icra edildi ve bu esnada da 2 adet S-70 genel
maksat helikopterinin refakatindeki Jandarma Timi taraf›ndan Amfibi Deniz Piyade Tugay› unsurlar›n›n yan
emniyeti sa¤land›. Amfibi
Deniz Piyade Tugay› birimlerinin
M‹LAN,
TOW,
12,7 mm uçaksavar, otomatik
bombaatar ve 81 mm havan
at›ﬂlar›n›n yan› s›ra 105 mm
ve 155 mm’lik obüslerle de
topçu at›ﬂlar›na devam edilerek yap›lan manevralar
desteklendi.
Tatbikat›n bir sonraki aﬂamas›nda ise Mercan topçusu
taraf›ndan yap›lan temsili
KBRN kirletmesini müteakip
Safir kuvvetlerinin KBRN
Timi hemen kirletilmiﬂ bölgeye sevk edilerek hayati
tehlikesi bulunan yaral›lar›n
tahliyesi görevi icra edildi.
Daha sonra bir CN-235 hafif
nakliye uça¤›ndan, paraﬂütle
malzemelerin at›lmas› görevinin de icras›yla birlikte, tatbikat›n son aﬂamas›na gelindi. Müﬂterek Harekât Deniz
Görev Grubu’nun da geri intikal için tertiplenmeye baﬂlamas›n› müteakip durum de-
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ANAL‹Z

Aimpoint FCS12 ile
“Karavana” Tarih Oluyor
K›rm›z› noktal› niﬂangâh teknolojisiyle
ülkemizde de ismini duyuran ‹sveç’in
Aimpoint firmas›, kullan›c›lardan
gelen talepler do¤rultusunda ürün
yelpazesini geniﬂletmeye devam
ediyor. Hâlihaz›rda ileri teknoloji
ürünü çözümleriyle yeni nesil niﬂangâh
pazar›nda lider konumunda bulunan
firma, a¤›rl›kl› olarak piyade birlikleri
bünyesinde görev yapan muharebe
destek silahlar›nda kullan›lmak üzere
geliﬂtirdi¤i FCS12 at›ﬂ kontrol
sistemiyle, baﬂar›s›n› daha da
üst seviyelere taﬂ›may› hedefliyor.
Cenk ÖZGEN* / cenkozgen@savunmahaber.com

Günümüzde piyade s›n›f›n›n
artan öneminin bilincinde
olan ve bu alanda ortaya ç›kan f›rsatlar› de¤erlendirmek için harekete geçen savunma firmalar›n›n, piyade
unsurlar› taraf›ndan kullan›lmak üzere, ileri teknoloji
ürünü çözümler geliﬂtirme
konusunda birbiriyle yar›ﬂt›¤›
gözlemleniyor. ‹rili ufakl› onlarca firman›n yer ald›¤› sektörde, pazardan pay kapabilmek için büyük bir rekabet
yaﬂan›yor. Nitekim uzmanlar
taraf›ndan savunma sektöründeki geliﬂmelerin seyri
dikkate al›narak yap›lan de¤erlendirmelerde de söz konusu rekabete vurgu yap›ld›¤› gibi bunun ileriki dönemlerde artarak devam edece¤ine de iﬂaret ediliyor.
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*Uluda¤ Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp Tarihi Bölümü Okutman›

S

o¤uk Savaﬂ sonras› dönemde, meskûn mahal
operasyonlar› gibi piyade unsurlar›n›n ön planda oldu¤u harekât biçimlerinin
önem kazanmas›, dünya ordular›n›n giderek artan biçimde piyade s›n›f›na daha
fazla yat›r›m yapmas›n› beraberinde getirdi. Hâlihaz›rda
20’den fazla ülke, “gelece¤in
askeri” çal›ﬂmalar› kapsam›nda tek er modernizasyon
projeleri yürütüyor. ABD’de
Land Warrior, Almanya’da
Idz-ES, Fransa’da FELIN, ‹ngiltere’de FIST, ‹talya’da Soldato Futuro ve Rusya’da Project Wolf ad› alt›nda yürütülen projelerin ortak noktas›n›
ise piyade s›n›f›n›n muharebe
sahas›ndaki etkinli¤inin artt›r›lmas› için geliﬂmiﬂ silah
ve teçhizatlarla donat›lmas›
oluﬂturuyor.
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Carl Gustav ve Panzerfaust
benzeri geri tepmesiz tanksavar silah sistemleri ile otomatik bombaatarlar gibi muharebe destek silahlar›na
monte edilmek üzere geliﬂtirilen FCS12, günümüzde
kullan›lan en son teknolojilerden yararlan›larak üretilmiﬂ. Yap›m›nda kullan›lan
malzemeler sayesinde küçük, ancak bir o kadar da
sa¤lam gövde yap›s›na sahip
olan FCS12, basitlik ve kullan›m kolayl›¤› kriterleri göz
önünde bulundurularak tasarlanm›ﬂ. Mümkün oldu¤unca az parça kullan›larak
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üretilen FCS12, lazer mesafe
ölçer ve at›ﬂ kontrol bilgisayar›n›n yer ald›¤› niﬂangâh
modülü ile kontrol modülünden oluﬂuyor. Birbirinden
ba¤›ms›z olan 2 modül aras›ndaki ba¤lant› ise her tür
muharebe ortam›nda kesintisiz görev yapabilecek ﬂekilde tasarlanan kablosuz iletiﬂim teknolojisiyle sa¤lan›yor.
FCS12’nin çal›ﬂmas› ﬂekli ise
son derece basit. Mercek
içerisindeki k›rm›z› nokta,
hedef üzerine getirilecek ﬂekilde niﬂan al›n›yor ve bir
dü¤meye bas›l›yor. Böylelikle hedefle olan mesafe ölçülüyor ve balistik hesaplamalar yap›l›yor. Tamamen otomatik olarak gerçekleﬂen bu
iﬂlemlerin ard›ndan mercek
içerisinde ikinci bir k›rm›z›
nokta daha beliriyor. Her iki
gözün de aç›k kalabildi¤i bu
sürecin sonunda at›ﬂ yapmak
için teti¤e basmadan önce
söz konusu ikinci k›rm›z›
noktan›n hedef üzerine getirilmesi yeterli oluyor.
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Son Teknoloji Ürünü

K›rm›z› noktal› niﬂangâh teknolojisiyle ülkemizde ismini
duyuran Aimpoint, piyade s›n›f›n›n at›ﬂ etkinli¤ini artt›rmak için çal›ﬂmalar yürüten
firmalardan biri olarak son
dönemde iyice öne ç›km›ﬂ
durumda. ‹sveç’in önde gelen savunma kuruluﬂlar› aras›nda yer alan firma, halen
yeni nesil niﬂangâh pazar›nda, dünyada lider konumunda bulunuyor. En önemli
müﬂterisi Amerikan Ordusu
olan Aimpoint, bugün çok say›da kullan›c›ya ürün tedarik
ediyor. Hâlihaz›rda y›lda
250.000 niﬂangâh üretme kapasitesine sahip olan firma,
bu alandaki uluslararas› ihalelerin de en iddial› oyuncular› aras›nda yer al›yor.
Hem sivil hem de askeri kullan›c›lara yönelik çözümler
geliﬂtirmesiyle tan›nan Aimpoint’in askeri kullan›c›lara
yönelik geliﬂtirdi¤i ürünler
aras›nda, farkl› harekât ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere tasarlanm›ﬂ; CEU, CompM4,
CompM4s, Micro T-1, CompM3,
CompML3, CompM2, CompML2,
3XMag, LPI ve MPS3 gibi çözümler yer al›yor. K›rm›z›
noktal› niﬂangâhlar›n en son
neslini
temsil
eden
CompM4/M4s, özellikle ABD
pazar›ndaki baﬂar›lar›n›n da
etkisiyle, firman›n en tan›nm›ﬂ çözümü olarak öne ç›k›yor. Son olarak CompM4s,
geçti¤imiz y›l Amerikan Ordusu taraf›ndan verilen yaklaﬂ›k
600.000 adetlik sipariﬂle ad›ndan epeyce söz ettirmiﬂti.
Öte yandan Aimpoint, kullan›c›lardan gelen talepler
do¤rultusunda yeni çözümler geliﬂtirmeye de devam
ediyor. Bu kapsamda, firman›n niﬂangâh alan›nda uzun
y›llara dayanan tecrübe ve
bilgi birikimini kullanarak
geliﬂtirdi¤i FCS12 at›ﬂ kontrol sistemi, söz konusu çal›ﬂmalar›n en son örneklerinden birisi olarak, ilk kez
sergilendi¤i Eurosatory 2010
fuar›nda da tüm dikkatleri
üzerine çekti.
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Dünya Lideri

Aimpoint FCS12 Teknik Özellikler
Uzunluk:
Geniﬂlik:

185 mm
90 mm

Yükseklik:
A¤›rl›k:

155 mm
1,6 kg

Pil:
Pil Ömrü:

6 adet AA pil, 1,2-3,6 V
6 adet AA pilden oluﬂan bir paket ile yaklaﬂ›k
4 gün boyunca 300 adet hedef bilgisi ölçümü
Çal›ﬂma S›cakl›¤›: -40 °C / +55 °C

‹lk Sipariﬂ
‹sveç Ordusundan

Aimpoint yetkililerinin verdi¤i bilgilere göre, FCS12
ile ilk at›ﬂtaki isabet oran›
önemli ölçüde art›yor. Kullan›c›n›n, e¤imli arazi veya
yanl›ﬂ mesafe ölçmesinden kaynaklanan hatalar›n› ortadan kald›ran sistem, daha uzak mesafedeki hedeflerin ateﬂ alt›na
al›nmas›n› da olanakl› hale
getiriyor. FCS12’nin üzerinde hareketli parçalar›n
bulunmamas›, muharebe
sahas›n›n çetin koﬂullar›nda güvenilirli¤i ve dayan›kl›l›¤› üst seviyelere taﬂ›yor.
Silah sisteminin kullan›m›
için gereken e¤itim süresini önemli ölçüde k›saltan
FCS12, e¤itim s›ras›nda
harcanan mühimmat say›s›n› da azaltarak önemli
bir tasarruf yap›lmas›n›
sa¤l›yor.

FCS12’nin bir di¤er özelli¤ini ise her tür gece görüﬂ cihaz›yla uyumlu olmas›. Günümüz kara operasyonlar›n›n a¤›rl›kl› olarak gece karanl›¤›nda icra edildi¤i düﬂünüldü¤ünde, bunun taktik
aç›dan önemli bir avantaj
teﬂkil etti¤i aç›k.
Bugüne kadar Aimpoint taraf›ndan geliﬂtirilen yeni nesil niﬂangâhlar›n pazarda
göstermiﬂ oldu¤u baﬂar›,
FCS12’nin de benzer ﬂekilde yo¤un ilgi görebilece¤ine
ve yüksek sat›ﬂ rakamlar›na
ulaﬂabilece¤ine iﬂaret ediyor. Hâlihaz›rda üretici firma
Aimpoint, fuar ve di¤er tan›t›m faaliyetleriyle FCS12’nin
uluslararas› alanda pazarlanmas› çal›ﬂmalar›na devam ediyor.
Bu noktada ‹sveç’in savunma
al›mlar›ndan sorumlu kuruluﬂu FMW’nin Nisan 2009’da
M/86 Carl Gustaf 84 mm geri
tepmesiz tanksavar silah sistemleriyle birlikte kullan›lmak üzere verdi¤i sipariﬂ ile
FCS12’nin ilk müﬂterisi oldu¤u da belirtilmeli. Geliﬂtirilme çal›ﬂmalar›n›n tamamlanmas›ndan k›sa bir süre
sonra gerçekleﬂen bu sipariﬂ,
‹sveç
Ordusunun
FCS12’ye, dolay›s›yla Aimpoint’e olan güvenini göstermesi aç›s›ndan önem taﬂ›yor.
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Bir Baﬂar›
Öyküsü:

A400M
Her ﬂey çok zordu… Yaklaﬂ›k 20 y›l önce bir araya gelinmiﬂ
ve Avrupa’n›n egemen yap›s›n› korumak amac› ile
al›nan stratejik kararla, ortak bir nakliye uça¤› için
yola ç›k›lm›ﬂt›. Birçok ülkenin kendi ihtiyaçlar›ndan
kaynaklanan kullan›m ayr›l›klar› ve beklentilerinin
farkl› olmas› yetmiyormuﬂ gibi projenin d›ﬂ ve
iç düﬂmanlar› da çok çetindi…
Sami ATALAN / s.atalan@savunmahaber.com

B
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u makalede tarihsel
sürece de¤inmeden,
A400M’nin bugün geldi¤i noktan›n ne kadar k›vanç
verici oldu¤unu ve kazand›raca¤› kabiliyetleri anlatmaya çal›ﬂaca¤›z. Ancak, yak›n
gelecekte Türkiye’yi ziyaret
etmesini bekledi¤imiz bu dev
kuﬂu, kendi gözlerinizle görmeden size anlatmam›z gerçekten çok zor olacak.
‹lk uçuﬂuna da ﬂahitlik etti¤imiz A400M’nin, May›s ay›nda
Airbus Military’nin Sevilla, ‹spanya’daki üretim tesislerine
gerçekleﬂtirdi¤imiz gezinin
ard›ndan, Haziran ay›nda
Berlin Air Show ve son olarak da Temmuz ay›nda
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Farnborough Air Show’daki
hava gösterilerine ﬂahit olduktan sonra, ülkemiz ad›na
büyük k›vanç duyduk.
Giriﬂte de söyledi¤imiz gibi
düﬂman› çoktu bu projenin…
Ne gerek var ne olaca¤› belli
olmayan bir maceraya at›lmaya, mevcut platformlardan birini alal›m, daha ucuza
mal olur, So¤uk Savaﬂ bitti,
bunca ülke bir arada bu iﬂ olmaz, mali kriz zaman›; ﬂimdi
de böyle bir iﬂe para harcanmaz ki, ABD bunu yaﬂatmaz,
motor ne olacak, çok pahal›,
proje gecikiyor, kesin iptal
olacak gibi olumsuz cümleler
sarf edilmiﬂ, ama yine de y›lmadan yola devam edilmiﬂti.

S›f›rdan Kurulan
Bir Fabrika
Sadece A400M’yi üretmek
için s›f›rdan bir fabrika kurulmuﬂtu. Bu fabrikada proje
orta¤› çok say›daki ülkeden
gelen gövde ve kanat parçalar› ile motorlar›n montaj›
yap›lacakt›. Türkiye dahil, çeﬂitli ülkelerde binlerce mühendis ve iﬂçi bu iﬂin içindeydi ve birbirinden çok uzakta
da olsa ortak bir çal›ﬂman›n
eseri bir uçak ortaya ç›kart›lacakt›. A400M gibi bir uça¤a
olan ihtiyac›n aciliyet kazanm›ﬂ olmas›ndan dolay›, özel
olarak tasarlanan bu fabrikan›n kapasitesi ayda 3 uça¤a kadar ç›kabilecekti.

Tek bir montaj
hatt› ﬂeklinde düzenlenen bu fabrikada,
ilk istasyonda ana gövde
birleﬂimi yap›ld›ktan sonra,
ikinci istasyonda ise uça¤›n
aviyonik sistemleri entegre
ediliyor ve kablolama iﬂlemleri gerçekleﬂtiriliyor. Bu iﬂlemlere paralel olarak da ayr› bir bölümde, eﬂ zamanl›
olarak kanatlar›n ve kuyru¤un montaj› yap›l›yor. Uçak
haz›rland›ktan sonra da ikinci istasyona gelen kanatlar
ve kuyruk gövde ile birleﬂtiriliyor. Ayr› bir bölümde paketlerinden ç›kart›l›p test edilen
motorlar da montaja haz›rlanmalar›n› müteakip, yine
www.milscint.com
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ikinci istasyonda uça¤a tak›l›yor. Son olarak pervaneleri
de tak›ld›ktan sonra üçüncü
istasyona geçen uça¤›n, kalan di¤er iﬂlemleri ve haz›rl›klar› da burada bitiriliyor.

TUSAfi

Aksakl›¤a Yer Yok
Tabii ki tüm bu iﬂlemler, çok
ciddi planlamalar dahilinde
ve önceden belirlenen süreler zarf›nda yap›l›yor. Çeﬂitli
ülkelerden Beluga tipi kargo
uça¤› ile gelen A400M parçalar›, derhal dev hangar kap›s›ndan içeri al›n›p, hemen
montaj hatt›na sevk ediliyor.
Bu yüzden, hem nakliye hem
de parçalar›n üretim süreçlerinde kesinlikle bir aksakl›k olmamas› gerekiyor. Her

ﬂey planland›¤› gibi gitti¤i
takdirde de 1 hafta gibi k›sa
bir sürede uça¤›n montaj› tamamlanabiliyor.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, montaj esnas›nda herhangi bir sorun yaﬂanmamas› için, uça¤› oluﬂturan tüm parçalar›n›n, bir-

birleriyle tam bir uyum içerisinde haz›rlanm›ﬂ olmas›
gereklili¤i. A400M’nin binlerce kilometre uzakta üretilen parçalar›n›n, ‹spanya’daki fabrikada mükemmel bir uyum içerisinde bir
araya getirilebilmesinin s›rr› da iﬂte bu. Böyle bir çal›ﬂmaya, ancak sanayisi çok
geliﬂmiﬂ ülkelerde rastlamak mümkün oldu¤undan,
Türkiye’yi temsilen programda yer alan TUSAﬁ’›n da
bu çal›ﬂman›n bir parças›
olmas›, bizler için bir di¤er
gurur kayna¤›.

Hem tasar›m hem de üretim süreçlerinin bir parças›
olan TUSAﬁ taraf›ndan üretilen A400M parçalar›ndan;
ön orta gövde, arka gövde
üst bölümü, paraﬂütçü kap›lar›, acil ç›k›ﬂ kap›s›, arka
üst kaç›ﬂ kapa¤› ve kuyruk
konisi gibi gövde ana yap›sal komponentleri Bremen,
Almanya’daki gövde montaj
hatt›na; en önemli uçuﬂ
kontrol yüzeylerinden olan
kanatç›k (aileron) ve sürat
frenleri (spoiler) ise Filton,
‹ngiltere’deki kanat montaj
hatt›na uçakla gönderiliyor.
Almanya’da birleﬂtirilen
gövde parçalar›, daha sonra da yine uçakla ‹spanya’daki fabrikaya ulaﬂt›r›l›yor. Hamburg, Almanya’da
montaj› tamamlanan kuyruk da eﬂ zamanl› olarak
‹spanya’ya sevk ediliyor.
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A400M, Haziran ay›nda düzenlenen Berlin Air Show ve Temmuz ay›nda düzenlenen Farnborough Air Show’da
yapt›¤› uçuﬂ gösterileriyle, izleyenleri kendisine hayran b›rakt›.

www.savunmahaber.com
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‹ngiltere’de bir araya getirilen kanatlar da St. Nazaire,
Fransa’daki tesislerde di¤er
ülkelerden gelen ilgili parçalarla birleﬂtirilip ‹spanya’ya sevk ediliyor. Oldukça
karmaﬂ›k olan burun ve
kokpit bölümü de eﬂ zamanl› olarak St. Nazaire’de üretilip, Beluga tipi nakliye uça¤›yla Sevilla, ‹spanya’daki
fabrikaya gönderiliyor. Tüm
parçalar›n, planlamalar dahilinde önceden belirlenmiﬂ
olan zaman zarf›nda Sevilla’ya ulaﬂmamas› üretim
durduraca¤› gibi maliyetleri
artt›r›c› bir etkendir.
Sürekli olarak kalite süreçlerinin kontrol edildi¤i bu üretim aﬂamalar›nda, dört ana
iﬂlemden oluﬂan montaj esnas›nda da yine sürekli olarak bilgisayar destekli testler
gerçekleﬂtiriliyor. Motorlar›
da tak›l›p test edilen uçak,
boyama aﬂamas› da geride
b›rak›ld›¤›nda, üretim süreci
tamamlanm›ﬂ oluyor. Seri
üretime geçildi¤inde, ihtiyaca
göre ayda 1,5 ila 2,5 uçak aras› üretim kapasitesine sahip
olmas› öngörülen bu fabrika,
tamamen ticari seri üretim
konseptlerine uygun ﬂekilde
tasarlanm›ﬂt›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, A400M program›n›n ne derece önemli bir sanayi at›l›m› oldu¤u daha rahat
anlaﬂ›labilir.

Kullan›c› Aç›s›ndan
Durum
Uzun süre belirsizlikler içinde ilerleyen A400M projesi,
art›k bu dönemi geride b›rakm›ﬂ bir ﬂekilde süratle yoluna
devam ediyor. Türk Hava
Kuvvetlerine ilk uça¤›n ise
2013 y›l›nda teslim edilmesi
bekleniyor. Envantere girdi¤inde, A400M, sadece eski ve
emektar C-160’lar›n yerini
almakla kalmayacak, ayn› zamanda Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’y› bir güç çarpan› olacak ﬂekilde takviye edecektir.
Türkiye, A400M sayesinde
stratejik nakliye kabiliyeti kazanacak ve bu durum, d›ﬂ unsurlara olan ba¤›ml›l›¤›m›z›
da azaltacakt›r. Türkiye halen, bu ihtiyac›n› dost ülkelerden kiralama veya NATO imkânlar›n› kullanarak karﬂ›lamaktad›r. A400M’nin en
önemli özeliklerinden biri de
zaten baﬂ›ndan beri iki ayr›
ihtiyaç olan taktik ve stratejik
nakliye gereksinimlerini karﬂ›lamaya yönelik olarak tasarlanm›ﬂ ilk uçak olmas›d›r.
Taktik amaçl› kullan›ma yönelik; muharip birliklere takviye, ambulans, hava indirme,
paraﬂütçü operasyonlar› gibi
görevlerde az haz›rlanm›ﬂ ve
ateﬂ alt›daki pistlere de inme
kabiliyetinin yan› s›ra A400M,
yurt d›ﬂ› bar›ﬂ› koruma ve askeri operasyonlar gibi uzun

menzilli stratejik ihtiyaçlara
da cevap verebilecektir.
Bu iki ihtiyaç aras›nda görev
gereksinimleri aç›s›ndan büyük farkl›l›klar oldu¤u gibi
maliyetleri de ayn› de¤ildir.
Çok a¤›r yüklerin taﬂ›naca¤›
stratejik görevlerde, ayr›ca
geniﬂ bir iç hacme de ihtiyaç
duyulmaktad›r. Yüksek sürat
ve uzun menzil, stratejik ve
taktik görevler için eﬂit öneme sahip ihtiyaçlar olsa da
taktik görevler için çeviklik,
havada ve yerde yüksek manevra kabiliyeti, toprak alanlara iniﬂ ve kalk›ﬂ imkân›,
düﬂman ateﬂi karﬂ›s›nda be-

ka kabiliyeti, d›ﬂ yard›m olmadan h›zla kargosunu boﬂaltma imkân› ve paraﬂütçü
kullan›m›na müsait olmas›,
A400M’yi kendisine özgün bir
sistem haline getirmektedir.
A400M ile C-160 ve C-130
taktik nakliye uçaklar› ile
C-17 stratejik nakliye uça¤›n›n kabiliyetlerinin kar›ﬂ›m›
yeni bir nakliye platformu ortaya ç›km›ﬂt›r. A400M,
TSK’n›n ihtiyaçlar›na büyük
oranda cevap vermenin ötesine geçecek, belki de ﬂimdiye kadar al›ﬂ›k oldu¤umuz
doktrinlerde de¤iﬂimleri de
beraberinde getirecektir.
©
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ruz helikopteri; ihtiyaç nakliye helikopteri ise UH-1H,
AS-532 ya da S-70, hiç durmaks›z›n, Türkiye’nin askeri
operasyon yapt›¤› en uzak
nokta olan Kabil’e kadar taﬂ›nabilir. Özellikle kara birliklerinin ihtiyac› çok de¤iﬂken oldu¤undan, hacim kadar taﬂ›nabilen azami a¤›rl›k da önem arz eder. 37 ton
kapasite ile stratejik nakliye
kabiliyeti haricinde, ayr›ca

taktik amaçl› 2 adet beka
kabiliyeti yüksek z›rhl› personel taﬂ›y›c› (ZPT)’yi 5000
km uzaktaki cepheye, saatte
700 km sürat ile savaﬂa haz›r bir durumda, bir kalk›ﬂta
ulaﬂt›rabilir. Yine ayn› ﬂekilde, yüksekli¤i 3,64 m’yi aﬂmayan tüm silah sistemlerinin de sorun olmadan
A400M’nin kargo k›sm›nda
taﬂ›nabilir olmas›, topçu
sistemleri aras›nda, hem
boyutu hem de a¤›rl›¤› nedeniyle havadan nakli en zor
olan çok namlulu roketatar
(ÇNRA)’lar›n da savaﬂa ha-

Airbus Military’nin Baﬂkan› Domingo Urena-Raso’dan (en sa¤da) program›n
son durumuyla ilgili bilgi ald›k.
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Örne¤in askeri hava araçlar›n›n seyirleri aç›s›ndan büyük
öneme sahip olan ve ayn› zamanda çok karmaﬂ›k ve zaman alan bir süreç olan uçuﬂ
rotalar›n›n belirlenmesi iﬂlemlerinde, hava sahas› kullan›lacak ülkelerden izin alma süreçleri basitleﬂecektir.
Aviyonik sistemlerinden, sürat ve irtifa gerekleri gibi birçok özelli¤inin sivil havac›l›k
gereksinimlerine uygun ﬂekilde sertifiye edilmesi hedeflenen A400M, bu sayede,
sivil hava koridorlar›n› sorun
olmadan kullanabilecektir.

Art›k ordular›n güçlerinin
de¤erlendirilmesinde say›sal üstünlü¤ün giderek daha önemsiz hale geldi¤i ve
niteli¤in önem kazand›¤›
günümüz
dünyas›nda,
A400M sayesinde, TSK’n›n
operasyonel kabiliyetleri
daha da geliﬂecek ve dünyan›n herhangi bir yerinde görev icra etmesi mümkün
hale gelecektir. Çünkü
A400M, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n envanterinde
bulunan, ana muharebe
tanklar› hariç, tüm araç ve
silah sistemlerini taﬂ›yabilecek bir yap›ya sahiptir.
Uça¤›n 340 m3’lük hacme
sahip kargo bölümünde, 2
adet AH-1 ya da T129 taar-

Airbus Military

TSK Daha Güçlü
Olacak
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A400M’nin Farnborough’daki kalk›ﬂ› esnas›nda burnunu
45 derecelik aç›yla dikerek t›rman›ﬂ› ve sonras›nda
120 derecelik aç›yla sa¤a do¤ru dönüﬂü her ﬂeyi anlat›yordu:
Türkiye’nin önemli bir rol ald›¤› Avrupa’n›n nakliye uça¤›
rüyas› art›k gerçekleﬂmiﬂti.
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z›r durumda uça¤›n geniﬂ
kargo k›sm›nda taﬂ›nabilmesini olanakl› hale getiriyor. 9 adet 463L NATO paletini taﬂ›yabilecek olan

A400M, bu paletler üzerindeki yükleri, uça¤›n kendi
içinde bulunan bir vinç sayesinde yükleyebilir veya
boﬂaltabilir. Uça¤›n personel taﬂ›makta da kullan›la-

bilen bas›nç ayarl› kargo
k›sm›nda, 116 asker veya
paraﬂütçü taﬂ›nabildi¤i gibi,
yaral› nakli gibi s›hhi tahliye
görevleri söz konusu oldu¤unda, 66 adet sedye ile kalabal›k bir s›hhiye timi nakledilebilir.

Ak›ll› A400M
Yukar›da ana hatlar›yla kullan›c›s›na kazand›raca¤› kabiliyetlere
de¤indi¤imiz
A400M’nin, Türk Hava Kuvvetleri envanterine al›nmas›n›n öneminden bahsederken basit ama son derece
önemli baz› özeliklerini ve
küçük s›rlar›n› da paylaﬂmam›z gerekiyor. Öncelikle
muharebe alan›ndaki baz›
araçlar için kargo arka
rampas›n›n yüksek kalabilmesi probleminin aﬂ›lmas›
için, A400M’nin iniﬂ tak›mlar›n›n alçalt›lmas› ve araçla ayn› hizaya gelmesi ﬂeklinde bir çözüm bulunmuﬂ.
Telli uçuﬂ sistemi sayesinde
40 derece aç›yla iniﬂe geçe-
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A400M’nin en önemli özeliklerinden biri; en baﬂ›ndan beri iki ayr› ihtiyaç olan taktik ve stratejik
nakliye gereksinimlerini karﬂ›lamaya yönelik olarak tasarlanm›ﬂ ilk uçak olmas›d›r.
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Milli Savunma
Bakan›m›z Vecdi Gönül,
Farnborough’da ziyaret
etti¤i A400M’nin
kokpitinde uçak
hakk›nda bilgi al›yor.
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bilen A400M, 3,5 g’lik manevralar yapabilir. 120 derece aç›yla dönüﬂ yapabilen
devasa uçak, bu sayede yerden gelebilecek düﬂman
ateﬂine karﬂ› da çevik manevralar gerçekleﬂtirebilir.
Elektrik ve hidrolik sistemleri yedekli olan A400M’nin
camlar› ve kokpiti ise
12,7 mm’lik mühimmata
dayan›kl› olmas›yla dikkat
çekiyor. Ayr›ca uça¤›n otomatik yak›t aktarma sistemi
sayesinde, bir yak›t deposunda oluﬂabilecek muhtemel hasara karﬂ› da önlem
al›nm›ﬂ durumda.
A400M’nin
tasar›m›nda,
uça¤›n bekas›n› en yüksek
seviyede tutmak amac›yla,
sald›r›lara en aç›k oldu¤u
yük boﬂaltma esnas›nda geçen süreyi k›saltacak özel-

likler de dikkate al›nd›.
Bunlardan biri 16 ton a¤›rl›ktaki bir arac›, geliﬂmiﬂ
elektronik sistemleri sayesinde, adeta GPS güdümlü
bir mühimmat› hedefe atarcas›na, arka rampas›ndan
paraﬂütle atabilir olmas›d›r.

Testler Halen
Devam Ediyor
Üretim süreci h›zla ilerleyen
programda, test amaçl› uçak
say›s› da h›zla art›yor. Nisan
ay›nda ilk uçuﬂunu yapan
MSN2’den sonra Temmuz
ay›nda da üçüncü uçak olan
MSN3’ün ilk uçuﬂunu yapmas›yla iyice h›zlanan test
süreciyle ilgili bilgi ald›¤›m›z

Airbus Military’nin Baﬂkan›
Domingo Urena-Raso, testlerin baﬂar›yla sürdü¤ünü ve
söz verdikleri gibi, 2012 y›l›
sonunda ilk seri üretim
A400M’nin teslimini yapacaklar› konusunda hiç ﬂüphe
olmad›¤›n› söyledi. Türkiye’nin sergiledi¤i yap›c› tutumundan dolay› memnuniyetini ifade eden Domingo Urena-Raso, pazarda 500 ila 700
uçakl›k bir A400M nakliye
uça¤› ihtiyac› olaca¤›n› ön
gördüklerini de ekledi. Bu
say›lara ulaﬂmay› baﬂard›klar› takdirde, Türkiye dahil
tüm ortaklar›n, yat›r›mlar›n›
fazlas›yla geri alacaklar›n›n
ve kazanç sa¤layacaklar›n›n
da alt›n› çizdi. Geçti¤imiz
günlerde icra edilen Farnborough Air Show’daki hava
gösterisini birlikte izledi¤imiz Domingo Urena-Raso,
muhtemel A400M al›c›s› konumunda bulunan birçok ülkeyle görüﬂmelerin sürdü-

¤ünü söyledi ve bu paralelde
sürprizlere haz›rl›kl› olmam›z› istedi.
A400M’nin Farnborough’daki kalk›ﬂ› esnas›nda burnunu
45 derecelik aç›yla dikerek
t›rman›ﬂ› ve sonras›nda 120
derecelik aç›yla sa¤a do¤ru
dönüﬂü her ﬂeyi anlat›yordu.
Türkiye’nin önemli bir rol ald›¤› Avrupa’n›n nakliye uça¤›
rüyas› art›k gerçekleﬂmiﬂti
ve A400M, yeni baﬂar› öyküleri yazmaya do¤ru kanatlar›n› açm›ﬂt›. Türk Hava Kuvvetlerinin 100’üncü kuruluﬂ
y›ldönümünü kutlayaca¤›
önümüzdeki y›l içerisinde,
Türk semalar›nda A400M’yi
görmek, bizim için ayr› bir
k›vanç ve gurur kayna¤› olacakt›r. Bu projede yer alan
ve baﬂar›ya ulaﬂmas› için
emek harcayan bütün kurum ve kuruluﬂlar›m›z› ve bu
kurum ve kuruluﬂlar›m›zda
görev yapan her seviyedeki
ilgili personelimizi kutlar›z.
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Indra, Türkiye’de
Teknoloji Ortaklar› Ar›yor
©

Zuhal ESEN: Öncelikle Indra hakk›nda
k›saca bilgi verir misiniz?

MSI Dergisi

Manuel FLECHA: Indra, 30.000’den
fazla çal›ﬂan› olan ve y›ll›k yaklaﬂ›k
olarak 2,5 milyar avro ciro yapan bir
firma. Neredeyse 100’den fazla ülkede
faaliyet gösteriyoruz. Kendimizi bir IT
ﬂirketi olarak tan›ml›yoruz ve 3 ana
dalda çal›ﬂmalar›m›z var; sivil uygulamalar, ulaﬂ›m ve trafik ve savunma.
Y›ll›k ciromuzda bu 3 alan›n eﬂit pay›
oldu¤unu söyleyebilirim.
Zuhal ESEN: Indra’n›n bugüne kadar
Türkiye’de gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetleri
ve Türkiye stratejisi hakk›nda neler
söyleyebilirsiniz?
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Manuel FLECHA: Biraz geçmiﬂe bakmak gerekiyor tabii. Türkiye pazar›na ilk
giriﬂimiz, yaklaﬂ›k15 y›l kadar önce Türk
Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlar› kapsam›nda ‹spanyol CASA firmas›ndan
CN-235 uçaklar›n›n sat›n al›nmas› sürecinde oldu. Türk Hava Kuvvetlerinin alaca¤› 52 adet nakliye uça¤›n›n 11 tanesinde elektronik harp özelli¤i olacakt›. Biz
de savunma elektroni¤i üreten bir firma
olarak elektronik harp çözümlerimizle
projenin bu k›sm›nda yer almak istedik.
Böylece Türkiye’de savunma sanayisindeki yetkili mercilerle ilk temas›m›z kurulmuﬂ oldu. Fakat baﬂar›l› olamad›k.
Bu ihaleyi ‹srailli bir firma kazand›.
Daha sonra Türkiye’de baz› önemli projelerde rol ald›k. Son y›llarda Türkiye’de
dahil oldu¤umuz projelerden bir tanesi
Devlet Hava Meydanlar› ‹ﬂletmesi (DHM‹)
için yürüttü¤ümüz11 farkl› yere konuﬂland›r›lacak olan 23 radar›n modernizasyonunu içeren Hava Trafik Gözetleme
A¤› projesi. Hatta ilk 2 radar› Temmuz ay›
içerisinde teslim ettik. Bunun yan› s›ra
Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri için
Black Hawk ve Seahawk helikopter pilotlar›n›n e¤itiminde kullan›lacak 2 tane simülasyon merkezinin kurulumunda görev ald›k. Bu projede HAVELSAN için çal›ﬂt›¤›m›z› da belirtmeliyim. Tüm bu projeler, asl›nda Türkiye’de nas›l bir gelecek
tasarlad›¤›m›z› gösteriyor; yerel firmalarla iﬂ birli¤i yapmak ve teknoloji transferleri gerçekleﬂtirmek, geliﬂmekte olan
pazara girebilmek için izledi¤imiz stratejilerimiz aras›nda.
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Muharebe ortam›ndaki tehditlerin giderek
daha da asimetrik hale gelmeye baﬂlad›¤›
günümüzde, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n
kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN)
harp maddelerinin ve zehirli endüstriyel maddeler
(ZEM)'in tespit, analiz ve tan›mlamas›na yönelik
KBRN savunmas› ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› için
‹spanyol Indra firmas› ile Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤› (SSM) aras›nda, 10 Mart’ta bir
sözleﬂme imzaland›. Projenin detaylar› ve
firman›n Türkiye pazar›na yönelik stratejileri
hakk›nda Indra’n›n Genel Müdürü
Manuel Flecha’dan bilgi ald›k.
Zuhal ESEN / zesen@savunmahaber.com
Son olarak da yaklaﬂ›k 6 ay önce SSM
taraf›ndan KBRN mobil arazi laboratuvar› projesi için seçildik.
Zuhal ESEN: Konuyu açm›ﬂken KBRN
Mobil Arazi Laboratuvar› Projesi
kapsam›nda, yerli imkânlar›n kullan›m›n›
öngörecek ﬂekilde Indra ile Mart ay›nda
sözleﬂme imzaland›. ‹halede Indra’y›
teklif veren rakiplerine göre avantajl›
k›lan unsurlar nelerdi?

Manuel FLECHA: KBRN çözümlerinde
17 y›ldan fazla tecrübesi olan Indra, bildi¤iniz gibi 6 Ocak’ta Savunma Sanayii

‹cra Komitesi taraf›ndan Mobil Arazi Labaratuvar› projesinin isterlerini karﬂ›layabilen en uygun firma olarak seçildi ve
sizin de söyledi¤iniz gibi 10 Mart’ta da
sözleﬂmeyi imzalad›k. Burada Indra’n›n
Türk Ordusunun ihtiyaçlar› ve isteklerine uyarlanabilir çözümler sunmas›,
Kongsberg ve Thales gibi güçlü rakiplerimiz olmas›na ra¤men ihaleyi kazanmam›zda önemli rol oynad›. Ayr›ca kontrat ile tan›mlanan görevlerimizde
NUROL Makina, baz› mekanik görevleri
üstlenerek bu projede en önemli yerel
alt yüklenicimiz olacak.
www.milscint.com
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Indra'n›n KBRN çözümünün, KBRN tehditlerine
ek olarak patlay›c› tehditlerini de analiz edebilecek
ﬂekilde geliﬂtirilmiﬂ versiyonu, Avrupa Komuta
Kontrol Sistemi'nde kullan›lmak üzere Avrupa Savunma
Ajans› EDA taraf›ndan seçildi.
Avantajlar›m›za gelince… Çözümlerimizin en önemli faydalar›ndan biri hareket
kabiliyeti; bir yerden bir yere etkili,
özerk ve h›zl› bir ﬂekilde nakledilebilir
olmas›. Bununla beraber bir konteyner
içerisine entegre edilecek olan bu laboratuvar; helikopter, kargo uça¤› veya bir
kamyon ile muharebe sahas›na nakledilebilecek. Çözümlerimiz, oparatörlere
temiz ve güvenli bir çal›ﬂma ortam› sa¤laman›n yan› s›ra laboratuvarlar, ister
nükleer olsun ister kimyasal, tehdidin
do¤as›n› önemsemeksizin 6 saat içinde
numunelerin tahlil ve tespit edilmesine
olanak sa¤l›yor. Sistem bir de dahili ve
harici alanlar aras›nda, olas› bir zehirli
madde transferinin önlenmesi için ar›nd›r›c› duﬂlar bulunduruyor.
Indra’n›n KBRN mobil laboratuvar çözümü, kullan›m kolayl›¤› sayesinde askeri
birimlerin yan› s›ra sivil sektör taraf›ndan da tercih ediliyor. Biz her dört tehdit
için tek bir çözüm sunuyoruz; ama bunun yan› s›ra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin her biri için
farkl› ve özel platform sunma kabiliyetine de sahibiz.

Zuhal ESEN: Bu projede yerlilik oran›n›n
yüzde kaç olmas›n› öngörüyorsunuz?

Manuel FLECHA: KBRN projesine yerli kat›l›m oran›n›n yüzde 30 olmas›
planlan›yor. Yüzde 23’lük k›sm› ise
KOB‹ ölçe¤indeki firmalar›n kat›l›m› ile
olacak.
Zuhal ESEN: Proje kapsam›nda
tedarik edilecek KBRN Mobil Arazi
Laboratuvar› hakk›nda detayl› teknik
bilgi verir misiniz? Daha önce Indra
baﬂka bir ülke ordusu için benzeri bir
proje yürüttü mü?
Indra

www.savunmahaber.com

Manuel FLECHA: Tabiî ki… ‹lk sistem
için imzalanan kontrat bedeli 4 milyon
dolar. Böyle bak›ld›¤›nda çok büyük
bir proje gibi gözükmüyor, fakat bu
tek bir ünite için. Türk Silahl› Kuvvetlerinin ihtiyaçlar› paralelinde 20 üniteye kadar al›m yapmas› söz konusu.
Uygulama süresi olarak da 18 ay öngörüyoruz.

©

Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› ve Indra aras›ndaki
sözleﬂme 10 Mart'ta imzalanm›ﬂt›.

Zuhal ESEN: Peki KBRN projesinin
tahmini bütçesi ve takvimi ile ilgili bilgi
verebilir misiniz?

RÖPORTAJ

Manuel FLECHA: Indra’n›n sahip oldu¤u en geniﬂ pazarlar, genellikle geliﬂmiﬂ ülkelerde veya yüksek geliﬂme h›z›na sahip ülkelerde. Bunlar talep ettikleri yüksek teknolojili çözüm ve servisler
ile Indra’n›n tedariklerini de etkileyen
ülkeler. 2010’nun ilk çeyre¤inde ﬂirketimizin uluslararas› gelirinin yüzde 17
artt›¤› ve bunun, 2009’la k›yaslad›¤›m›zda, toplam ciromuza yüzde 40’l›k bir art›ﬂ olarak yans›d›¤› düﬂünülürse Türki-

Zuhal ESEN: Anlaﬂ›lan Türkiye’de
büyümeyi ve yat›r›m yapmay›
düﬂünüyorsunuz. Bu paralelde
nas›l bir büyüme öngörüyorsunuz ve
hangi alanlara yat›r›m yapacaks›n›z?

MSI Dergisi

Zuhal ESEN: Indra’n›n Türkiye pazar›na
yönelik gelecek planlar› ve beklentileriniz
hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?

ye’nin yüksek büyüme potansiyeli ile Indra için ne kadar önemli ve stratejik bir
pazar oldu¤u daha rahat anlaﬂ›labilir.
Bu paralelde ilk olarak Ankara’da bir
ofis açt›k; yani burada kal›c›y›z. ‹leriye
dönük düﬂündü¤ümüz birçok plan›m›z
var. Örne¤in Türkiye ile beraber, Türk
Cumhuriyetleri ve di¤er Orta Do¤u ülkelerinde yürütülebilecek projelerde iﬂ
birli¤i yapabilece¤imizi düﬂünüyoruz.
Çok daha uzun vadeli bir düﬂünce ama
Türk hükümeti bir gün olur da savunma
sanayisini özelleﬂtirmeyi düﬂünürse, biz
bunun bir k›sm›na talip olabiliriz.
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Manuel FLECHA: Basitçe 6x6 bir kamyona entegre edilecek ISO20’’ standartlar›na sahip bir konteyner asl›nda. Havadaki KBRN kirlenmesini veya bir parça
toprak numunesi al›narak topraktaki
kirlenmeyi farkl› araç gereçler kullanarak analiz edecek mobil bir laboratuvar.
Bu proje için, dünyada bugüne kadar seçilmiﬂ en iyi teknolojik donan›m oldu¤unu rahatl›kla söyleyebilirim. Çok yeni bir
teknoloji olmas›na ra¤men bu alanda
ciddi bir tecrübeye sahibiz. Daha öncede
benzer KBRN projeleri kapsam›nda ‹spanya ve Bulgaristan’a çeﬂitli sistemler
geliﬂtirerek teslim ettik. Ayr›ca Indra’n›n
KBRN çözümü, gelecekte Avrupa Komuta Kontrol Sistemi’nin KBRN tehditlerine ek olarak patlay›c› tehditlerini de
analiz etmek üzere Avrupa Savunma
Ajans› (European Defence Agency / EDA)
taraf›ndan seçildi. EDA taraf›ndan görevlendirildi¤imiz bu proje, Indra’n›n
KBRN ve patlay›c› tehditleri ile mücadele sistemlerindeki teknolojik kapasitesini ve uluslararas› rekabet gücünü tasdikler nitelikte. Bu alandaki tecrübelerimizi göz önünde tutarsak, Avrupa’n›n
baz› ülkelerine Radyolojik Alarm A¤lar›
kurmam›z da söz konusu olabilir.

Manuel Flecha
Kimdir?

Manuel FLECHA: Her ne kadar, bugüne
kadar Türkiye’de, ulaﬂ›m ve savunma
alan›nda yapt›¤›m›z projelerle ad›m›z›
duyurmuﬂ olsak da gelecekteki olas›l›klar›n çok büyük ve çeﬂitli oldu¤unu de¤erlendiriyoruz. En baﬂta da söyledi¤im
gibi Indra’n›n ilgi alan›na giren 3 önemli
konu var; IT, savunma, ulaﬂ›m ve trafik.
Biz Türkiye’de bu alanlar›n hepsinde ortak teknolojik projeler geliﬂtirmek için
sürekli yetkili makamlar ve firmalar ile
iﬂ birli¤i f›rsatlar›n› araﬂt›r›yoruz.
Sonuçta biz helikopter, denizalt› ya da
tank tedarik etmiyoruz; bunlar›n alt sistemlerini; teçhizat tedarik ediyoruz. Bu
paralelde de Türk Savunma Sanayisi’nin
önde gelen firmalar›yla sürekli iﬂ birli¤i
aray›ﬂ› içindeyiz. Özellikle ASELSAN ve
HAVELSAN ile iﬂ birli¤imizi geliﬂtirmeye
çal›ﬂ›yoruz; bunu resmi makamlar da
destekliyor. Çünkü biz teknoloji orta¤›
olarak çal›ﬂmak istiyoruz.
Örne¤in ASELSAN ile ana muharebe
tank› projesi kapsam›nda bu tanklara

Indra’n›n Genel Müdürü olan Manuel Flecha,
90’l› y›llardan bu yana firman›n Türkiye’deki
tüm faaliyetlerini yürütüyor. ‹spanya’n›n
Bilbao Üniversitesinde mühendislik e¤itimi
alan Flecha, profesyonel iﬂ hayat›nda, çelik
fabrikas› tasar›m›ndan enerji tasarrufu
programlar›na kadar çok çeﬂitli mühendislik
projelerinde görev ald›. Daha sonra
savunma ve çift kullan›ml› teknolojilerin
pazarlanmas› ve geliﬂtirilmesi alan›nda
çal›ﬂmaya baﬂlayan Manuel Flecha, ABD
ve Avrupa ülkeleri ile iﬂ birli¤i içerisinde,
kariyerine Eurofighter ve Harrier savaﬂ
uça¤› gibi büyük projelerin sorumlulu¤unu
alarak devam etti. 59 yaﬂ›nda olan Flecha,
evli ve 2 çocuk babas›.
entegre edilecek olan dost düﬂman tan›ma (IFF) sisteminin geliﬂtirilmesinde
beraber çal›ﬂmak için görüﬂmelere devam ediyoruz. Burada tam bir teknoloji
transferi söz konusu olacak ve bütün iﬂi
ASELSAN yapacak.
Zuhal ESEN: Peki bu teknoloji transferin
içeri¤i hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Manuel FLECHA: ﬁu an için net bir ﬂey
söylemem pek do¤ru olmaz ama özetle
ﬂunu söyleyebilirim ki kendimize bir rakip yaratm›ﬂ olaca¤›z.
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Zuhal ESEN: Verdi¤iniz tüm bilgiler için
teﬂekkür ederiz. Eklemek istedi¤iniz
baﬂka bir ﬂey var m›?
©
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Manuel FLECHA: Son olarak ﬂunu söylemek isterim, yapt›¤›n›z iﬂi çok takdir
ediyorum ve devam etmenizi isterim.
Çünkü savunma teknolojileri bu ülkede
çok önemli ve bu konuda kamuoyunu bilinçlendirmeye devam etmelisiniz. Zaman ay›rd›¤›n›z ve ﬂirketimize ilgi gösterdi¤iniz için teﬂekkür ederim.
www.milscint.com

ÖZEL HABER

TÜB‹TAK UEKAE
Bir Türk Ürününü Daha
NATO’ya Gönderiyor
Genel özellikler

Kolay taﬂ›nabilirlik, katlanabilir ekran, dahili batarya

Güvenlik özellikleri Tam k›rm›z›-siyah ayr›m›
Kritik kontrollerin tümünün donan›mda yap›lmas›
Aç›k anahtarlara donan›m d›ﬂ›ndan eriﬂimin
mümkün olmamas›
Acil silme
Güvenlik kay›tlar›
ﬁifreleme

2 GB veriyi ﬂifreleme / çözme

ﬁifreleme h›z›

80 Mbit/s ﬂifreleme / çözme h›z›

Anahtar

NATO ve milli sistemlerle uyumlu "secure key fill device"
ile ilklendirme
Anahtarlar›n ﬂifreli olarak da¤›t›lmas›
‹lklendirme anahtarlar›n›n cihaz kapal› iken (en az)
1 ay tutulabilmesi
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NATO’nun, kullanmakta
oldu¤u çevrimd›ﬂ› (offline) kripto
sistemini yenilemek amac›yla,
2007 y›l›nda açt›¤›, “Cosmic Top Secret”
(Kozmik Çok Gizli) dahil, tüm NATO
gizlilik seviyelerini kapsayan
“Çevrimd›ﬂ› Dosya Kriptolama”
ihalesinde rakipsiz kalan
TÜB‹TAK UEKAE, son dönemde
geliﬂtirerek NATO’nun kullan›m›na
sundu¤u ürünlere bir yenisini daha
eklemeye haz›rlan›yor…

Eriﬂim denetimi

Parola, ak›ll› kart (opsiyonel) ve parmak izi (opsiyonel)

I/O arayüzleri

K›rm›z› tarafta 1, siyah tarafta 2 adet USB 2.0 High Speed
I/O arayüzü (480 Mb/s)
DS101 anahtar yükleme arayüzü

Güncelleme

ﬁifreli ve imzal› yaz›l›m güncelleme

TEMPEST EMI/EMC SDIP-27 Level-A
Kullan›c› arabirimi 12" ekran, Türkçe klavye, dahili dokunmatik fare,
harici ekran, klavye (USB) ve fare (USB) kullanabilme
Kolay kullan›labilir grafik arayüzü
Güç beslemesi

9-36 V DC besleme gerilimi ile çal›ﬂabilme
24 V DC ç›k›ﬂ gerilimine sahip 90-220 V AC 47-63 Hz adaptör
Pil ile 30 dakika (en az) çal›ﬂabilme

Çevresel koﬂullar
Çal›ﬂma s›cakl›¤›

0oC ile +50oC aras›

Depolama s›cakl›¤› -20oC ile -65oC aras›

Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

Ba¤›l nem

+40oC s›cakl›kta yüzde 90

Rakibi Yok

Fiziksel boyutlar

Masaüstü kullan›ma uygun

Ölçüler

330x285x85 mm (g x d x y)

A¤›rl›k

< 9kg

TÜB‹TAK UEKAE, k›sa ad›
TAÇEK olan, Taﬂ›nabilir Çevrimd›ﬂ› Kripto Cihaz›’n›n tasar›m›na, 2000’li y›llar›n baﬂ›nda milli olarak geliﬂtirerek Türk Silahl› Kuvvetlerinin
kullan›m›na sundu¤u M‹LOF
MSI Dergisi - A¤ustos 2010

projesinde edindi¤i deneyimden de yararlanarak 2007 y›l›nda baﬂlad›. NATO’nun
“Çevrimd›ﬂ› Dosya Kriptolama” ihalesi sürecinde, baﬂlang›çta TAÇEK’in rakibi durumunda olan di¤er ürünler,
gerek teknik k›s›tlar gerekse

takvim k›s›tlar› nedeniyle,
ihaleden çekildiler. Böylece
TAÇEK, teknik ﬂartnamenin
bütün gereklerini sa¤layabi-

len tek ürün olarak yoluna
devam etti. Sistem, geçti¤imiz Ocak ay›nda, NATO’nun
NIATC (NATO Information
www.milscint.com

Assurance Technical Center)
birimi taraf›ndan yap›lan,
teknik ve operasyonel ihtiyaca uygunlu¤un de¤erlendirildi¤i OPEVAL testlerini de baﬂar›yla tamamlad›ktan sonra, NATO’dan gelen ek istekleri karﬂ›layacak ﬂekilde geliﬂtirildi. Gelinen noktada,
NIATC’nin,
önümüzdeki
Ekim ay›nda, ürüne iliﬂkin
son testleri de tamamlamas›
bekleniyor. Öte yandan,
TAÇEK’in, NATO'nun tedarik
edece¤i bilgi güvenli¤i ürünlerini de¤erlendiren SECAN
(Security Evaluation Agency)
birimi taraf›ndan yap›lan de¤erlendirme sürecinde de
sona yaklaﬂ›ld›. Bu testlerin
tamamlanmas›n›n ard›ndan
da ihale sürecinin sonuçlanmas› bekleniyor.

TAÇEK’in
Temel Özellikleri
"Kozmik Çok Gizli" dahil,
tüm gizlilik derecelerindeki
bilgiyi ﬂifreleyerek güvenli

bir ﬂekilde saklamaya veya
aç›k kanallardan iletmeye
uygun hale getiren çevrimd›ﬂ› bir sistem olan TAÇEK, say›sal ortamda bulunan her
türlü veri dosyas›n›, USB bellek veya CD/DVD üzerinden
yüksek h›zda ﬂifreleyebiliyor
ve çözebiliyor. Cihaz üzerinde, kullan›c› eriﬂim denetimi
için karmaﬂ›k parolalara ek
olarak tercihe ba¤l› parmak
izi veya ak›ll› kart da kullan›labiliyor. Ayr›ca cihaz üzerinde yap›lan her türlü iﬂlemin
ﬂifreli olarak da kaydedilmesi sayesinde, gerekti¤inde,
merkezden tan›mlanan özel
bir kullan›c› taraf›ndan kay›tlar incelenebiliyor ve d›ﬂar›
aktar›labiliyor.
Cihaz›n ilklendirme iﬂlemi,
NATO ve milli sistemlerle
uyumlu olarak "Güvenli
Anahtar Yükleme Cihaz›"
(secure key fill device) ile yap›l›yor. Periyodik anahtar
yüklemesi ise ﬂifreli olarak
yerel yönetici taraf›ndan USB

bellek veya CD/DVD kullan›larak gerçekleﬂtiriliyor.
Ürünün di¤er temel özellikleri ﬂöyle:
■ K›rm›z› siyah ayr›m›na
dayal› tasar›m,
■ Donan›msal Kripto
Modülü,
■ Donan›msal Rastsal Say›
Üreteci,
■ Kripto Tetikleme Anahtar›
korumal› anahtar belle¤i,
■ NATO ve M‹LL‹ DTD (Data
Transfer Device / Veri
Aktar›m Cihaz›)
cihazlar›ndan anahtar
yükleme,
■ Acil silme ve kurcalama
anahtar› gibi güvenlik
önlemleri,
■ Merkez imzal› ve ﬂifre
korumal› yaz›l›m
güncelleme,
■ Farkl› güvenlik
seviyelerinde kullan›c›lar›n
yetkilendirilmesi.
COMSEC,
EMI/EMC
ve
TEMPEST güvenli¤ine yönelik
k›rm›z› / siyah ayr›m›na daya-

nan bir mimari göz önüne al›narak tasarlanan TAÇEK,
TEMPEST
bak›m›ndan,
SDIP-27 Level A standartlar›yla da uyumlu bir cihaz.
Yine TÜB‹TAK UEKAE taraf›ndan geliﬂtirilen bir adet
“Anahtar Yönetim Merkezi”
ve birden çok “Kripto Uç Birimi”nden oluﬂan TAÇEK
sistemi, gönderen-alan çiftlerine özel anahtar kullan›m›na izin veren mimarisi ve
donan›m kontrolü öncelikli
güvenlik tedbirleriyle, çevrimd›ﬂ› kripto ihtiyac› için
ideal bir çözüm olarak öne
ç›k›yor.

ANAL‹Z

Kara Konuﬂlu
Orta Menzilli Hava
Savunma Füze Sistemleri
ve Türkiye

Geçmiﬂte yaﬂanan muharebelerden
elde edilen deneyimler, baﬂar›l› bir
hava savunmas›n›n, farkl› irtifa ve
menzil özelliklerine sahip hava savunma
füzeleri ile uçaksavar toplar›n›n iç içe
geçmiﬂ daireler ﬂeklinde oluﬂturaca¤›
kademeli bir savunma ﬂemsiyesi
sayesinde gerçekleﬂtirilebilece¤ini
gösterdi. Uzun y›llard›r hava savunma
imkân ve kabiliyetlerini artt›rmak için
çal›ﬂmalar yürüten Türkiye de
15 Haziran 2010’da toplanan Savunma
Sanayii ‹cra Komitesi (SS‹K)’te, söz
konusu ﬂemsiyenin önemli unsurlar›ndan
biri olan, kara konuﬂlu orta irtifa hava
savunma füze sisteminin, milli imkânlar
kullan›larak yurt içinde geliﬂtirilmesini
öngören proje için ASELSAN ile
sözleﬂme imzalanmas›na
karar verdi.

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

K

ara konuﬂlu orta
menzilli hava savunma füze sistemlerinin
muharebe sahas›nda yayg›n
olarak kullan›lmaya baﬂlanmas›, 1950’li y›llar›n ortalar›ndan sonra gerçekleﬂti.
ABD’nin yüksek irtifalarda
uçan bombard›man ve keﬂif
uçaklar›n›n, ülkenin kuzeyindeki geniﬂ boﬂluklar› kullanarak iç bölgelere nüfuz
etmesini engellemeye çal›ﬂan Sovyet Ordusu, söz konusu sorunun üstesinden

gelmek için S-75 Dvina
(NATO kod ad›: SA-2 Guideline)
olarak adland›r›lan orta
menzilli hava savunma füze
sistemini geliﬂtirdi. ‹lk kez
1957 y›l›nda hizmete giren
S-75 Dvina, yerden radar
güdümlü olup, 190 kg’l›k
parça tesirli yüksek infilakl›
bir harp baﬂl›¤›yla donat›lm›ﬂt›. Azami etkili menzili

© MBDA
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Her ne kadar baﬂlang›çta
NATO taraf›ndan fazla ciddiye al›nmasa da Sovyetler Birli¤i hava sahas›nda yüksek
irtifada uçan ABD’ye ait bir

U-2 keﬂif uça¤›n›n, 1 May›s
1960’ta, S-75 Dvina taraf›ndan vurularak düﬂürülmesi,
bir anda tüm gözlerin bu sistemin üzerine çevrilmesine
neden oldu. Tarihe “U-2 Olay›” olarak geçen ve ABD ile
Sovyetler Birli¤i aras›nda büyük bir diplomatik krizin yaﬂanmas›na yol açan bu olayda, S-75 Dvina’n›n gösterdi¤i
baﬂar›l› performans, orta
menzilli hava savunma füze
sistemlerinin geliﬂiminde
önemli bir dönüm noktas›
teﬂkil etti. ‹zleyen süreçte,
gerek NATO gerekse de Varﬂova Pakt›’nda çok say›da ye-

www.savunmahaber.com

mete giren ve gösterdi¤i baﬂar›l› performansa paralel
olarak ço¤unlu¤u NATO üyesi olmak üzere, 24 ülkenin
hava sahas›n›n korunmas›
sorumlulu¤unu üstlenen
MIM-23 HAWK, yar› aktif radar güdüm teknolojisinin
kullan›ld›¤›, ilk Bat›l› hava
savunma füze sistemi olma
unvan›n› da elinde bulundurmaktad›r. Azami etkili menzili 40.000 m olan ve 12.000
m irtifadaki hedeflere karﬂ›
etkili
olabilen
MIM-23
HAWK; lançer, komuta-kontrol ve radar sistemlerinin
ayr› ayr› treylerler üzerine
yerleﬂtirildi¤i, çekili bir tasar›ma sahiptir.
Söz konusu tasar›m›n avantajlar›ndan birisi, hareket kabiliyetinin yüksek olmas›d›r.
Bir di¤er avantaj› ise yerlerinin kolay tespit edilmesi se-

MBDA’n›n orta menzilli hava savunma füze sistemleri
pazar›ndaki iddial› oyuncusu Spada 2000

bebiyle düﬂman taarruzlar›na aç›k olan sabit sistemlerin
aksine, arazide yer de¤iﬂtirme ve gizlenme imkânlar›n›n
fazlalaﬂmas›, dolay›s›yla beka kabiliyetinin artmas›d›r.
Seri üretime girdi¤i dönemden sonra ortaya ç›kan yeni
risk ve tehdit alg›lamalar›na
paralel olarak sürekli geliﬂtirilen HAWK sistemi, 1972 y›l›nda hayata geçirilen IHAWK program› kapsam›nda; motor ve güdüm sistemi
geliﬂtirilmiﬂ yeni füzelerle
donat›ld›¤› gibi 30 metre gibi
düﬂük irtifalarda seyreden

hedeflere karﬂ› da kullan›labilme imkân›na kavuﬂtu.
1980’li y›llarda yürürlü¤e sokulan 3 aﬂamal› HAWK PIP
program› kapsam›nda etkinli¤i daha da artt›r›lan sistem
üzerinde yap›lan iyileﬂtirme
çal›ﬂmalar›n›n sonuncusu
ise HAWK-XXI oldu. X band›nda çal›ﬂan 3 boyutlu
AN/MPQ-64 Sentinel hava
savunma radar› ve yeni At›ﬂ
Kontrol Merkezi ile dikkat
çeken HAWK-XXI, mevcut yar› aktif radar güdümlü füzelere ek olarak aktif radar güdümlü AMRAAM orta menzilli hava savunma füzeleri
ile k›sa menzilli k›z›l ötesi
(IR) güdümlü hava savunma
füzelerinin de ateﬂlenmesine
imkân vermektedir.

S-75 Dvina

Romanya Hava Kuvvetleri

Yar›ﬂ Baﬂl›yor

ni çözüm birbiri ard›na hizmete al›nd›.
Bu kapsamda verilebilecek
örneklerden birisi olan MIM23 HAWK’›n geliﬂtirme çal›ﬂmalar›na 1952 y›l›nda baﬂland›. MIM-23 HAWK ayn› zamanda Bat›’n›n ilk operasyonel kara konuﬂlu orta menzilli hava savunma füze sistemi oldu. 1959 y›l› itibariyle
Amerikan Ordusunda hiz-

©

50.000 m olan ve 22.000 m
irtifadaki hedefleri vurabilen
S-75 Dvina, Sovyetler Birli¤i
d›ﬂ›nda, çok say›da ülkenin
silahl› kuvvetleri taraf›ndan
da hizmete al›nd›. Günümüzde ciddi bir tehdit oluﬂturmamakla birlikte, S-75
Dvina hala birçok ülkenin
envanterinde yer almaya devam etmektedir.
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ANAL‹Z

Konsept De¤iﬂikli¤i
Muharebe sahas›nda hareket kabiliyetinin giderek
önem kazanmas› ve orta ve
yüksek irtifalarda hava savunma füze sistemlerinden
kaynaklanan tehditten dolay›
hava taarruzlar›n›n giderek
artan oranda alçak irtifalardan yap›lmaya baﬂlanmas›,
hava savunma konseptlerine
egemen olan anlay›ﬂta baz›
de¤iﬂikliklerin yap›lmas›n›

da beraberinde getirdi. Özellikle Vietnam ve Arap-‹srail
savaﬂlar›ndan elde edilen
deneyimler ›ﬂ›¤›nda, baﬂar›l›
bir hava savunmas›n›n, farkl›
irtifalar› kapsayan farkl›
menzillere sahip hava savunma füzeleri ile uçaksavar
toplar›n›n iç içe geçmiﬂ daireler ﬂeklinde oluﬂturaca¤›
kademeli bir savunma ﬂem-

siyesi sayesinde gerçekleﬂtirilebilece¤i düﬂüncesi genel
kabul gördü. Ortaya ç›kan yeni harekât ihtiyaçlar› do¤rultusunda da hava savunma silah sistemlerinde baz› de¤iﬂikler yap›lmas› gündeme
geldi.
Kademeli hava savunma
ﬂemsiyesinin önemli unsurlar›ndan birini teﬂkil eden orta menzilli hava savunma silah sistemlerinde yap›lan de¤iﬂiklikler söz konusu oldu¤unda, dikkati çeken ilk geliﬂme, hareket kabiliyetinin
ön planda ç›kt›¤› kunda¤› motorlu sistemlerin hizmete
al›nmas› oldu. Bunun anlam›,
o güne kadar a¤›rl›kl› olarak
cephe hatt›n›n gerisinde yer
alan stratejik öneme sahip
tesislerin savunulmas› amac›yla kullan›lan orta menzilli
hava savunma

Raytheon ve Kongsberg
firmalar›n›n birlikte
geliﬂtirdikleri
HAWK-AMRAAM
çözümü

©

Raytheon

Ermenistan Ordusunun envanterinde yer alan S-125
Pechora orta menzilli hava savunma füzeleri

Ermenistan Savunma Bakanl›¤›

60

©

Amerikan Ordusunun 2002
y›l›nda hizmet d›ﬂ›na ç›kard›¤› HAWK sistemi, hâlihaz›rda çok say›da silahl› kuvvetlerin envanterinde aktif
görev yapmaya devam etmektedir. Ancak söz konusu
sistemlerden modernize
edilmeyenlerin, yak›n bir
gelecekte yerini daha modern çözümlere b›rakaca¤›
de¤erlendirilmektedir.
S-75 Dvina’n›n baﬂar›s›n›
izleyen süreçte hizmete giren çözümlerden bahsetti¤imiz bu bölümde verilebilecek örneklerden bir di¤eri ise yine Sovyetler Birli¤i
taraf›ndan geliﬂtirilen S125 Pechora (NATO kod ad›:
SA-3 Goa)’d›r.
ABD’nin MIM-23 HAWK sisteminin muadili olarak nitelendirebilece¤imiz S-125
Pechora, ilk kez 1961 y›l›nda hizmete girmiﬂtir. Yerden radar güdümlü olan ve
azami 25.000 m etkili menzili bulunan S-125 Pechora,
18.000 m irtifada uçan hedefleri imha edebilmektedir. Kullan›m kolayl›¤›yla
dikkat çeken S-125 Pechora, P-15 arama radar›,
PRV-11 irtifa ölçme radar›
ve Low Blow at›ﬂ kontrol
radar›yla donat›lm›ﬂt›r. Ayn› anda 2 hedefe angaje
olabilen S-125 Pechora’n›n
sabit ve modifiye edilmiﬂ
ZIL-131 (6x6) ya da ZIL-157
(6x6) serisi kamyonlar üzerine monte edilmiﬂ versiyonlar› bulunmaktad›r. Hizmete girdi¤i dönemden itibaren sürekli olarak geliﬂtirilen S-125 Pechora, bugün çok say›da ülkenin hava savunmas›nda kullan›lmaya devam etmektedir.
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2K12 Kub’un y›ld›z›
1973 Arap-‹srail
Savaﬂ›’nda parlad›.

Ortaya ç›kan yeni risk ve tehdit alg›lamalar› ›ﬂ›¤›nda geliﬂtirilen çözümler söz konusu oldu¤unda akla ilk gelen
sistem, hiç ﬂüphesiz Sovyet
Ordusu’nda hizmete giren
2K12 Kub (NATO kod ad›: SA-6
Gainful)’dur. 1968 y›l›nda seri
üretimine baﬂlanan ve 1973
Yom Kippur Savaﬂ›’nda ‹srail
Hava Kuvvetlerine en çok kay›p verdiren hava savunma
sistemi olmas›yla tüm dikkatleri üzerine çeken 2K12
Kub, cephe hatt›nda bulunan
birlikleri hava taarruzlar›ndan korumak için geliﬂtirilmiﬂtir. Taarruzda ok baﬂ› olarak tan›mlanabilecek uç cephede yer alan z›rhl› birliklerle
beraber hareket edebilecek
ﬂekilde tasarlanan 2K12 Kub,
bu amaçla radar ve lançer
ünitelerinin paletli araçlar
üzerine ﬂekillendirildi¤i kunda¤› motorlu bir yap›ya sahiptir. Yerden radar güdümlü
3M9 füzeleriyle donat›lan her
bir 2K12 Kub lançerinde at›ﬂa
haz›r 3 adet füze bulunmaktad›r. 59 kg’l›k parça tesirli
yüksek infilakl› harp baﬂl›¤›
taﬂ›yan ve 50 ila 12.000 m irtifa aral›¤›ndaki hedeflere
karﬂ› kullan›labilen bu füzeler, azami 24.000 m etkili
menzile sahiptir. Hizmete
girdi¤i dönemden itibaren
sürekli olarak geliﬂtirilen ve
Sovyetler Birli¤i (bugün Rusya) d›ﬂ›nda, aralar›nda komﬂular›m›z›n da yer ald›¤› 21
ülkenin silahl› kuvvetlerinin
envanterine giren 2K12
Kub’un en son versiyonu
2K12M4 Kub-M4 olarak adwww.savunmahaber.com

Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanl›¤›

Yeni Tasar›mlar
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füze sistemlerinin, art›k cephe hatt›nda yer alan birliklerin savunulmas› amac›yla da
kullan›lacak olmas›yd›. Bu
noktadaki bir di¤er dikkat çekici geliﬂme ise çok alçak irtifadan yaklaﬂan uçaklara ve
muharebe sahas›nda kullan›m alan› giderek yayg›nlaﬂan helikopterlere karﬂ› orta
menzilli hava savunma füze
sistemlerinin etkinli¤inin artt›r›lmas›yd›.
land›r›lmaktad›r. Çok alçaktan yaklaﬂan tehditlerle baﬂa
ç›kabilecek ﬂekilde tasarlanan 2K12M4 Kub-M4, 30 ila
14.000 m irtifa aral›¤›nda kullan›labilen ve azami 28.000 m
etkili menzile sahip 3M9M4
füzeleriyle donat›lm›ﬂt›r.
1960’l› y›llar›n sonlar›nda
2K12 Kub’u muharebe sahas›na süren Sovyetler Birli¤i,
takvimler 1980 y›l›n› gösterdi¤inde ise yeni bir orta menzilli hava savunma füze sistemini hizmete ald›: 9K37 Buk
(NATO kod ad›: SA-11
Gadfly). 2K12 Kub’dan elde
edilen tecrübeler ›ﬂ›¤›nda
geliﬂtirilen ve öncelikli görevi
cephe hatt›nda bulunan birlikleri hava taarruzlar›ndan
korumak olan 9K37 Buk,
dünyan›n en geliﬂmiﬂ orta
menzilli hava savunma füze
sistemleri aras›nda yer almaktad›r. Selefi 2K12 Kub gibi kunda¤› motorlu bir tasar›ma sahip olan, ancak ona
nazaran arazide hareket kabiliyeti daha yüksek z›rhl› bir
platform üzerinde ﬂekillendi-

rilen 9K37 Buk, 3M9 serisi
füzelere ek olarak yerden radar güdümlü 9M38 füzelerini
de ateﬂleyebilmektedir. Hizmete girdi¤i dönemden itibaren sürekli geliﬂtirilen 9K37
Buk’un en son versiyonu
9K37M2 Buk-M2 (NATO kod
ad›: SA-17 Grizzly) olarak adland›r›lmaktad›r. Ayn› anda 6
hedefe angaje olabilen
9K37M2 Buk-M2, 70 kg’l›k
parça tesirli yüksek infilakl›
harp baﬂl›¤› taﬂ›yan yar› aktif
radar güdümlü 9M317 füzeleriyle donat›lm›ﬂt›r. 30 ila
25.000 m irtifa aral›¤›ndaki
hedeflere karﬂ› kullan›labilen ve azami 50.000 m etkili
menzile sahip olan bu füzelerin, ilk at›ﬂta vuruﬂ ihtimalinin uçaklar için yüzde 6090, helikopterler için yüzde
30-70, seyir füzeleri içinse
yüzde 40 oldu¤u ifade edilmektedir. Buk serisi hava savunma füze sistemleri, bugün, Rusya d›ﬂ›nda çok say›da ülkenin silahl› kuvvetlerinin envanterinde yer almaktad›r.

KS-1

Sovyetler
Bir Ad›m Önde
Harekât ihtiyaçlar›nda ortaya
ç›kan de¤iﬂimlere paralel
olarak Sovyetler Birli¤i’nde
bu geliﬂmeler yaﬂan›rken
ABD’nin baﬂ›n› çekti¤i NATO
ülkelerinde de kara konuﬂlu
orta menzilli hava savunma
füze sistemleri konusunda
önemli ad›mlar at›ld›. Muharebe raporlar›ndan elde edilen veriler ›ﬂ›¤›nda harekete
geçen NATO ülkeleri, 19701980’li y›llarda, yukar›da
bahsetti¤imiz modernizasyon projelerini hayata geçirerek, mevcut HAWK sisteminin yeni tehditlere karﬂ› taarruz kabiliyetlerini artt›rd›.
Ayn› ﬂekilde bu dönemde,
‹talya taraf›ndan HAWK’a alternatif olarak Aspide / Spada çözümü geliﬂtirildi. Söz
konusu sistem, aralar›nda
NATO ülkelerinin de yer ald›¤› çok say›da kullan›c› taraf›ndan tercih edildi.
Modernizasyon projelerinin
yürürlü¤e sokulmas› ve yeni
çözümlerin geliﬂtirilmesiyle
birlikte, NATO, kara konuﬂlu
orta menzilli hava savunma
sistemleri alan›nda Varﬂova
Pakt› ile dengeyi sa¤lamaya
çal›ﬂsa da nicelik olarak hiçbir zaman Varﬂova Pakt›’n›
yakalayamad›¤› gibi, söz konusu sistemlere verilen
önem aç›s›ndan da daima bir
ad›m geride kald›.
Bunda, her iki gücün doktrinsel farklar›n›n etkili oldu¤u
aç›kt›r. Öyle ki, olas› bir Üçüncü Dünya Savaﬂ›’nda, NATO
karﬂ›s›nda hava üstünlü¤ünü
elde edemeyece¤ini de¤erlendiren Sovyetler Birli¤i,
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So¤uk Savaﬂ dönemi boyunca, bu eksikli¤ini gidermek
için hemen her tür hava savunma sistemine büyük kaynak ay›rm›ﬂt›r. Bat›l›lar ise
muharebe sahas›nda hava
üstünlü¤ünün kendilerinde
olaca¤› düﬂüncesinden hareketle, söz konusu sistemlere
Sovyetler Birli¤i kadar önem
vermemiﬂtir.
Nitekim söz konusu anlay›ﬂ
fark›, kara konuﬂlu orta
menzilli hava savunma sistemlerinin kullan›m ﬂekillerine de yans›m›ﬂt›r. Bat›l›lar
a¤›rl›kl› olarak cephe gerisindeki yüksek de¤ere haiz
stratejik hedeflerin korunmas› amac›yla tasarlanan

çekili sistemlere yönelirken,
Varﬂova Pakt› ülkeleri, çekili
sistemler kadar cephe hatt›n›n ön saflar›nda görev yapabilecek kunda¤› motorlu çözümleri de hizmete alm›ﬂt›r.

Ve Bugün…
Kara konuﬂlu orta menzilli
hava savunma füze sistemleri konusundaki çal›ﬂmalar,
sadece yukar›daki örneklerle s›n›rl› kalmam›ﬂt›r. ABD /
Norveç; NASAMS ve HAWKAMRAAM, Çin; HQ-64 ve KS1, Hindistan; Akash, Japonya; Chu-SAM, ‹srail; Spyder
ADS-MR, ‹sveç; Bamse
RBS-23 ve Tayvan; Tien Kung
2 gibi çözümleri geliﬂtirmiﬂtir.

Bugün kara konuﬂlu orta
menzilli hava savunma füze
sistemleri pazar›nda, baz›lar› geliﬂtirilme aﬂamas›nda olmak üzere; 9K37M2
Buk-M2E, Aspide 2000 /
Spada
2000,
Bamse
RBS-23, IRIS-T SL, KS-1A1,
SL-AMRAAM International,
Spyder ADS-MR ve Umkhonto-R gibi çok say›da iddial› oyuncu bulunmaktad›r.
Dünyada savunma alan›nda
yürütülen çal›ﬂmalar›n seyri
dikkate al›narak bir de¤erlendirme yapacak olursak,
yak›n bir gelecekte bunlara
yeni sistemlerin kat›lmas›n›n da kuvvetle muhtemel
oldu¤unu söyleyebiliriz.

Hedef Yelpazesi
Geniﬂ
Günümüzde çok say›da ülkenin silahl› kuvvetlerinin envanterinde yer alan kara konuﬂlu orta menzilli hava savunma füze sistemleri, cephe hatt›nda bulunan birliklerin ve yüksek de¤ere haiz
bölge hedeflerinin korunmas› amac›yla hizmete al›nmaktad›r. Resmi s›n›rlar olmamakla birlikte, en genel
kabul gören s›n›fland›rmaya
göre, 20.000 ila 75.000 m
azami etkili menzile sahip
olan bu sistemler; ekseriyetle tabur / filo ve bataryalar
ﬂeklinde organize olmakta
ve aralar›nda savaﬂ uçaklar›,

A¤ merkezli harp konsepti
kapsam›nda görev yapan modern
orta menzilli hava savunma
füze sistemleri, geniﬂ bir
yelpazede yer alan hedeflere karﬂ›
kullan›labiliyor. Foto¤rafta dünyan›n
en geliﬂmiﬂ orta menzilli hava
savunma füze sistemleri aras›nda
yer alan NASAMS lançerlerinden
ateﬂlenen SL-AMRAAM füzeleri
görülüyor.
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helikopterler, insans›z hava
araçlar›, seyir füzeleri ve
menzil d›ﬂ› (stand-off) havadan yere mühimmatlar›n da
bulundu¤u geniﬂ bir yelpazede yer alan hedeflere karﬂ› kullan›labilmektedir. S›f›rdan veya havadan havaya füzelerin yer konuﬂlu lançerlerden ateﬂlenebilecek ﬂe-

kilde modifiye edilmesiyle
üretilen kara konuﬂlu orta
menzilli hava savunma füzeleri; çekili veya kunda¤› motorlu platformlar üzerinde
taﬂ›nmaktad›r. Genellikle
yerden radar, yar› aktif radar
ve aktif radar güdümlü olan
bu füzelerin geliﬂmiﬂ modelleri, düﬂman anti-radyasyon

füze tehdidi karﬂ›s›nda hava
savunma radarlar›n›n devre
d›ﬂ› b›rak›lmas›n›n gerekti¤i
durumlarda, sadece pasif
sistemler kullan›larak da
ateﬂlenebilmektedir.
Modern kara konuﬂlu orta
menzilli hava savunma füze
sistemleri alan›nda son zamanlarda dikkati çeken en
önemli geliﬂmelerden birisi
de 360 derecelik koruma kabiliyeti sunan, dikine f›rlatma

sistemine sahip modellerin
ön plana ç›kmas›d›r. Uzmanlar, a¤ merkezli harp konsepti kapsam›nda, di¤er hava
savunma füze sistemleriyle
eﬂ güdüm içerisinde çal›ﬂabilen ve her yönden gelen
tehditlere karﬂ› çoklu hedef
angajman› gerçekleﬂtirebilen bu yeni modellerin, hava
savunma kabiliyetlerinin çok
yüksek olaca¤›n› de¤erlendirmektedir.

©
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Aralar›nda Türkiye’nin de yer ald›¤› çok say›da ülkenin silahl› kuvvetlerinin envanterine giren MIM-23 HAWK

©Amerikan Savunma Bakanl›¤›

NATO’nun önde gelen ordular› aras›nda yer alan TSK’n›n
envanterinde yer alan hâlihaz›rdaki yegâne kara konuﬂlu
orta menzilli hava savunma
füze
sistemi,
ABD’nin
Raytheon firmas› taraf›ndan
geliﬂtirilen HAWK’t›r. Toplam
24 lançer olarak ABD’den
transfer edilen ve teslimatlar› 2007 y›l›n›n baﬂlar›nda
tamamlanan
HAWK’lar,
Raytheon / Kongsberg iﬂ birli¤i ile HAWK-XXI seviyesinde modernize edilmiﬂtir.
E¤itim ve lojistik destek harcamalar›yla birlikte, mali boyutu yaklaﬂ›k 270 milyon dolar olan bu proje kapsam›nda 8 adet AN/MPQ-64 Sentinel hava savunma radar› da
tedarik edilmiﬂ, ayr›ca 175
adet MIM-23B füzesi de

ABD’den hibe olarak al›nm›ﬂt›r. Hâlihaz›rda Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› (Hv.K.K.l›¤›)
bünyesinde görev yapan
HAWK’lar, her birinin kuruluﬂunda 6 lançerli 2 batarya bulunan, 1’inci HAWK Filo Komutanl›¤› ve 2’inci HAWK Filo
Komutanl›¤› ﬂeklinde teﬂkil
edilerek, ‹stanbul’un Asya ve
Avrupa yakalar›nda konuﬂland›r›lm›ﬂt›r. Ancak aç›k kaynaklarda, ‹srail’in, Eylül
2007’de Türk hava sahas›n›
ihlal ederek ‹skenderun üzerinden Suriye’ye gerçekleﬂtirdi¤i taarruz sonras›nda, bir
k›s›m sistemin bu bölgede konuﬂland›r›ld›¤› da belirtilmektedir.
Öte yandan uzun y›llard›r
hava savunma imkân ve kabiliyetlerini artt›rmak için
çal›ﬂmalar yürüten Türkiye,
2009 y›l›nda söz konusu ha-

va savunma ﬂemsiyesinin
önemli unsurlar›ndan biri
olan kara konuﬂlu orta
menzilli hava savunma füze
sisteminin yurt d›ﬂ›ndan al›m› için açt›¤› ihaleyi iptal etti. 15 Haziran 2010 tarihinde
toplanan SS‹K’te ise k›sa
menzilli alçak irtifa hava savunma füze sistemi ile birlikte, orta menzilli orta irtifa
hava savunma füze sisteminin de milli imkânlar kullan›larak yurt içinde geliﬂtirilmesine karar verildi. Daha
önce Kaideye Monteli Stinger (KMS) sistemi, Hava Savunma Erken ‹kaz Komuta
Kontrol
Sistemi
(HER‹KKS), KALKAN
Hava Savunma Radar› gibi hava savunma
sistemlerini milli
olarak geliﬂtirerek
bu konuda kendi-

sini kan›tlayan ASELSAN’›n
ana yüklenicili¤inde gerçekleﬂtirilmesine karar verilen projede, füze k›sm›n›n
ROKETSAN’›n alt yüklenicili¤inde geliﬂtirilmesi öngörülmektedir. Tasar›m ve geliﬂtirme döneminin yak›n bir
gelecekte baﬂlamas› beklenen proje kapsam›nda,
ASELSAN ve ROKETSAN’›n
geliﬂtirece¤i sistemin, kendi
s›n›f›nda dünyadaki en geliﬂmiﬂ sistemlerden biri olaca¤› de¤erlendirilmektedir.
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Rusya
Sivastopol’daki
Mevkisini
Güçlendiriyor
Burak ÇINAR / b.cinar@savunmahaber.com

S

sünü uzun bir süre daha kullanmaya kararl›. Bu durum,
zaman zaman K›r›m’›n sahibi
olan Ukrayna ile Rusya’y›
karﬂ› karﬂ›ya getiriyor.

Bir ﬁehirde ‹ki Filo
Sivastopol Üssü, ayn› zamanda Ukrayna Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n ve Rus Karadeniz Filosunun karargâhlar›na ev sahipli¤i yap›yor. ﬁehrin yaklaﬂ›k yüzde 5’i, her iki
ülke donanmas›n›n bar›nmas› için ayr›lm›ﬂ durumda.
Rusya’ya ait olan üs bölgesi,
Ukrayna ile 1997 y›l›nda imzalanan anlaﬂmayla, y›ll›k
97.750.000 dolar bedelle ve
2017 y›l›na kadar kiralanm›ﬂt›. Ancak son zamanlarda
Rusya, buradaki askeri mevcudiyetinin 25 y›l daha uzat›l-

Amerikan Donanmas›

ivastopol Deniz Üssü,
So¤uk Savaﬂ’›n bitiminden beri Rusya ile Ukrayna aras›nda ertelenen bir
sorun. Ruslar, Karadeniz’deki bu önemli stratejik noktaya sürekli sahip olma kararl›klar›n› her zaman sergiliyorlar. Yeniden süper güç olma yolundaki Rusya için,
hem Libya, Suriye, Venezüella ve Küba gibi birçok ülke ile
iliﬂkilerini korumas› hem de
Karadeniz’deki bölgesel güvenli¤ini sa¤lamas› aç›s›ndan Karadeniz Filosu oldukça önem arz ediyor. Akdeniz’de belli bir etkinli¤e sahip
olmak isteyen Rusya, Karadeniz’deki mevcut donanmas›n›n süreklili¤ini sa¤lamaya,
dolay›s›yla Sivastopol Liman›’nda sahip oldu¤u deniz üs-

mas›n› talep etmiﬂti. Bu y›l,
Rusya’ya yak›n bir isim olan
Victor Yanukovich’in Ukrayna
Devlet Baﬂkan› seçilmesi,
Rusya’n›n bu talebinin gerçekleﬂme ihtimalini art›rd›.
Sonunda Rusya ve Ukrayna
parlamentolar›nda
eﬂzamanl› yap›lan oylamalar›n
ard›ndan, Sivastopol Üssü’nün 2042’ye kadar Rusya’n›n kullan›m›na sunan anlaﬂma, iki ülke aras›nda Nisan ay›nda imzaland›. Hatta
üssün kiralanma süresinin 5
y›l daha uzat›lmas› da gündeme geldi.
Ukrayna Anayasas›’n›n, ülkede yabanc› bir ülkenin üs bulundurmas›n› yasaklam›ﬂ olmas›na ra¤men, Rusya’n›n
burada geçici olarak kalmas›na izin verilmiﬂti. Bu durum, muhalefet taraf›ndan,
anlaﬂman›n yasayla ihtilaf›

©
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Karadeniz’deki
en stratejik
noktalardan biri
olan Sivastopol
Deniz Üssü,
So¤uk Savaﬂ’›n
bitiminden beri
Rusya ile Ukrayna
aras›nda sürekli
ertelenen
bir sorun olarak
gündemden
hiç düﬂmedi.
Geçti¤imiz Nisan
ay›nda yaﬂanan
geliﬂmeler,
Ruslar›n,
Sivastopol
Deniz Üssü’ne
sahip olma
kararl›l›klar›n› bir
kez daha gözler
önüne serdi.
Ukraynal›
muhaliflerin
tüm karﬂ› koyma
çabalar›na
ra¤men yap›lan
yeni anlaﬂma,
Sivastopol’un,
uzun bir
süre daha
Rus Karadeniz
Filosu’na
ev sahipli¤i
yapmas›n› garanti
alt›na ald›.
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olarak kabul ediliyor. Hâlâ
parlamentoda önemli bir güce sahip olan Ukraynal› muhalifler, zaten Rus gemilerinin K›r›m’daki varl›¤›na karﬂ›lar. Anlaﬂman›n Ukrayna
Parlamentosu’ndaki 450 üyenin 236’s›n›n oyuyla geçti¤i
düﬂünülürse, ileride Ukrayna’da olmas› muhtemel bir
iktidar de¤iﬂikli¤i, Sivastopol
Üssü konusunda Rusya ile
Ukrayna aras›ndaki iliﬂkileri
zorlayacak gibi görünüyor.
Buna ra¤men, anlaﬂman›n
imzalanmas›n›n süper güç
aday› olan Rusya için son derece önemli bir ad›m oldu¤u
bir gerçek. Böylece Rusya,
ileride Karadeniz’de bask›n
güç olabilmek için, Sivastopol liman›ndaki askeri ve
sosyal altyap›y› geliﬂtirme
f›rsat›n› elde etti. ﬁimdi, bu
f›rsat› nas›l kullanaca¤› merak konusu.

Sivastopol’un Önemi
Karadeniz’de Sivastopol’e alternatif olan, Novorosisk, Tuapse ve Sokhumi limanlar›
da mevcut. Bunlardan en
güçlü aday Novorossisk olup,
gerekti¤inde filonun buraya
taﬂ›nabilece¤i düﬂünülüyor.
Novorossisk, her ne kadar
birkaç y›ld›r küçük çapl› baz›
savaﬂ gemilerine hizmet verse de petrol boru hatlar›n›n
ba¤land›¤› yo¤un bir ticari liman olmas›, filonun burada
bar›nabilmesini zorlaﬂt›r›c›
bir etmen. Bununla birlikte
konunun tarihi arka plan›na
bak›ld›¤›nda, bu limanlar›n
hiçbirinin Sivastopol’un yerini tutamayacaklar› görülüwww.savunmahaber.com

yor. Donanman›n yükünü
kald›ramayaca¤› için, daha
küçük olan Ochamchira ve
Temriuk limanlar› üzerinde
ise fazla durulmuyor.
1783’te bir deniz üssü olarak
kurulan Sivastopol, Rus donanma filolar›n›n Karadeniz’deki en önemli bar›na¤›
oldu. ﬁehrin askeri aç›dan
önemi, K›r›m Savaﬂ›, Birinci
Dünya Savaﬂ› ve ‹kinci Dünya
Savaﬂ› s›ras›nda ortaya ç›kt›.
Özellikle ‹kinci Dünya Savaﬂ›
s›ras›nda, 1941, 1942 ve 1944
y›llar›nda K›r›m üzerine düzenlenen karﬂ›l›kl› harekâtlar, buran›n sadece önemli
bir donanma üssü de¤il, ayn›
zamanda Karadeniz’in her
taraf›na yak›nl›¤› sayesinde,
bölgenin denizden ve havadan hâkim noktas› oldu¤unu
göstermiﬂti. Bu sebeple K›r›m’›n elde tutulmas›, Türkiye’nin savaﬂa girmesi ya da
girmemesi için önemli bir
bask› unsuru olmuﬂtu. So¤uk Savaﬂ s›ras›nda da Sivastopol’daki Sovyet varl›¤›,
Karadeniz k›y›s› boyunca
Türkiye üzerindeki bask›s›n›
hissettirmiﬂti. Bugün özerk
K›r›m bölgesinde bulunan Sivastopol’daki varl›¤› sayesinde, Rusya, Ukrayna üzerinde
de bask› unsuruna sahip.

Sivastopol Yeni Rus
Politikalar›n›n da
Ç›k›ﬂ Noktas›
So¤uk Savaﬂ s›ras›nda Sovyet Donanmas›n›n Akdeniz’de görev yapan birimlerinin ikmal ve bak›m için u¤rad›¤›, Suriye’nin Tartus üssünün
de
haz›rlanarak,

2017’den itibaren Rus Karadeniz Filosu taraf›ndan kullan›laca¤› söylentileri mevcut. Dolay›s›yla, Rusya’n›n
bo¤azlara yönelik tarihi politikas›n›n en önemli arac› olarak Sivastopol’daki üs ön
plana ç›k›yor.
Rusya’n›n yeniden geliﬂtirmeye h›z verdi¤i donanmas›
için eski önemli limanlar yeniden de¤er kazan›rken, Sivastopol da Karadeniz’deki
en önemli liman ve kontrol
merkezi olma konumunu devam ettiriyor. Bununla birlikte Rusya’n›n Sivastopol’daki
varl›¤›, Rus Donanmas›n›n
geliﬂtirilmesi ve Rus savaﬂ
gemilerinin Akdeniz ile Hint
Okyanusu’nda düzenledikleri
tatbikatlarda boy göstermeye baﬂlamalar›, son 2 y›lda
üst üste gelen geliﬂmeler.
Dolay›s›yla Ruslar, bu deniz
aﬂ›r› bölgelere yönelik Rus
politikalar›n›n parças› olarak
Karadeniz Filosunun ihtiyac›
do¤rultusunda Bo¤azlar konusuna odaklanarak, Kafkaslar ile Orta Asya’ya ilgisi
olan Türkiye ile jeopolitik iﬂ
birli¤ine yönelebilir. Buna
ba¤l› olarak, Sivastopol Üssü’nün mevcut askeri iﬂlevinin yan› s›ra Rusya’n›n güneye yönelik politik aç›l›m baﬂlataca¤› bir ç›k›ﬂ noktas› olmas› da bekleniyor.

Ruslar›n
Do¤al Gaz Silah›
Yeniden Devrede
Peki, Rusya Sivastopol Üssü
karﬂ›l›¤›nda ne verdi? Öncelikle Rusya Devlet Baﬂkan›
Dimitri Medvedev, Sivasto-

pol’u di¤er bir ülkeye sald›r›
baﬂlatmak için kullanma
planlar› olmad›¤› konusunda Ukraynal› yetkilileri ikna
etmiﬂ görünüyor. Ancak buradaki üssün, 2 y›l önce
Gürcistan’a karﬂ› giriﬂilen
savaﬂta, savaﬂ gemilerinin
Abhazya’ya hareketi için
baﬂlang›ç noktas› olmas›,
bu sözün tutarl›l›¤›n› sorgulayacak nitelikte. Kald› ki,
süper güç kültürüne sahip
olan Rusya’n›n gücü dâhilinde, gerekti¤inde bu sözünü göz ard› edece¤inin iﬂareti, tarihinde sakl›.
Görünen o ki, Ukrayna’n›n
anlaﬂmadan en büyük kazanc› ekonomi alan›nda.
Çünkü zaman zaman Ukrayna’ya karﬂ› kesintiler
uygulayarak, do¤al gaz› bir
silah olarak kullanan Rusya, Sivastopol’daki üssün
devam›na karﬂ›l›k Ukrayna’ya yüzde 30 daha ucuz
do¤al gaz verecek. Bu sayede tahmini 40 milyar dolar kazanacak olan Ukrayna, bu hareketiyle, di¤er
yandan da do¤al gaz politikas›n›n bask›n oldu¤u Rusya’ya ba¤›ml›l›¤›n› da kabul
etmiﬂ oluyor. Ayr›ca, Ukrayna’n›n Rusya’ya ba¤›ml›l›¤› sayesinde, Rus yanl›s›
lider Yanukoviç’in siyasetteki yerini sa¤lamlaﬂt›rmas› ve böylece Rusya’n›n
uzun vadede Ukrayna ile
daha s›k› iﬂ birli¤i yapmas›
da söz konusu. Dolay›s›yla,
Sivastopol Üssü Rusya için
askeri bir kazanç olmaktan
çok, siyasi bir zafer olman›n izlerini taﬂ›yor.
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‹srail’le
Gaz Savafl›

NASA

“Tel Aviv’in yak›nda, “Gazze’de abluka
kalkar ama bölgenin askeri s›n›rlar›
yeniden çizilir” demesi de bekleniyor.
Bu tür bir teklif, kâ¤›t üstünde ‹srail’in
terörizme karﬂ› mücadele zemini gibi
görünse de esas olarak bölgedeki do¤al gaz
ve petrol yataklar› üzerindeki askeri
hakimiyetinin s›n›rlar›n› oluﬂturacak.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

ﬁ
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imdiden uyar›yorum:
As›l Neden Do¤al Gaz!
(MSI Dergisi, Temmuz
2010, Say›:57 )
‹ﬂte, olan oldu… Yaz›m›z›n
mürekkebi kurumadan, Do¤u Akdeniz, tarihinde ilk
kez, büyük bir “gaz savaﬂ›”n›n eﬂi¤ine geliverdi.
Bundan sonra Türkiye’yi yak›ndan ilgilendiren, K›br›s’›,
özellikle de KKTC’nin egemenlik haklar›na do¤rudan
dokunan s›cak geliﬂmeler
izleyece¤iz.
Son sözü baﬂtan söyleyelim:
‹srail’in Do¤u Akdeniz’deki
zengin do¤al gaz yataklar›
üzerinde süren sald›rgan
politikas›, bu kez Türkiye’yi,
bir dönemin yak›n müttefiki
ile do¤rudan askeri hesaplaﬂma içine çekebilir.
Hat›rlatmakta yarar var.
Bölgedeki askeri tansiyonu
artt›ran geliﬂme, Gazze’ye
dönük ablukas›n›, Filistin’in
bu bölgesinin hemen k›y›s›ndaki zengin do¤al gaz yataklar›na sahip olmakla taçland›ran ‹srail’in, bu kez
Lübnan’a ait kaynaklara da
el atmas› oldu. ‹srail’in ünlü
dolar milyarderi Isaac
Tshuva’n›n öncülü¤ünde,
merkezi Teksas Houston’da
yer alan Amerikan Noble
Energy firmas›, Lübnan
aç›klar›nda tam 16 trilyon
metreküplük bir do¤al gaz
alan› buldu¤unu aç›klad›.
Aç›klama, söz konusu pro-
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jenin ‹srailli ortaklar› ‹sramco Negev 2, Delek Drilling, Avner Oil Exploration
ve Dor Gas Exploration’un
uluslararas› borsalardaki
k›ymetini art›rd›. ‹srail, Filistin-Gazze k›y›lar›ndaki
Tamar ve K›br›s-Lübnan
aras›ndaki Levithian do¤al
gaz alanlar›yla, bir anda,
“do¤al gaz ihraç eden ülke”
konumuna yükselme ﬂans›
yakalad›.
‹srail’in, “bütün çal›ﬂmalar›,
daha önceden ilan etti¤im
200 millik ekonomik alanda
sürdürüyorum, bana kimse
kar›ﬂamaz, bölgedeki tüm
do¤al gaz benimdir” aç›klamalar›na beklenen sert tepki Lübnan’dan geldi. Lübnan
hükümetinin ortaklar›ndan
Hizbullah, ‹srail’i, “Lübnan
do¤al gaz›na sak›n dokunma” yönünde uyard›.
Lübnan Parlamento Baﬂkan› Nebih Berri’nin ﬂu aç›klamas› ilginçtir: “‹srail ﬂu anda bölgede büyük bir yar›ﬂ
baﬂlatm›ﬂ
durumdad›r.
Amac›, bir oldubitti ile bütün
Do¤u Akdeniz’in do¤al gaz
kaynaklar›na sahip olmakt›r. ﬁu anda sürdürdükleri
çal›ﬂma, do¤rudan Lübnan
k›ta sahanl›¤› içindedir ve
ç›karacaklar›n› söyledikleri
gaz da Lübnan’a aittir. Lübnan hükümeti derhal ülkeye
ait kaynaklar›n aran›p ç›kar›lmas› için ruhsatlama çal›ﬂmalar›na baﬂlayacakt›r.”

Lübnan’daki bu geliﬂmeye
‹srail’den yan›t beklendi¤i
gibi geldi: Askeri tehdit! ‹srail Altyap› Bakan› Uzi Landau, Beyrut’taki geliﬂmeler
sonras›nda yapt›¤› aç›klamada, “‹srail, Do¤u Akdeniz’de ilan etmiﬂ oldu¤u 200
millik ekonomik bölge içinde sürdürdü¤ü çal›ﬂmalarda buldu¤u do¤al gaza dönük bütün müdahaleleri askeri olarak durdurmakta
kararl›d›r. ‹srail, ﬂu anda
Do¤u Akdeniz’de sahibi oldu¤u bütün do¤al gaz kuyular› için savaﬂmakta kararl›d›r…”

Gözler K›br›s’ta
Birleﬂmiﬂ Milletler kararlar›, aralar›nda 400 mil mesafe olan devletlerin, k›ta sahanl›klar›n› 200’er mil olarak belirlemelerini kabul
ediyor. K›br›s’la ‹srail’in
Hayfa Liman› aras›ndaki
mesafe ise sadece 148 mil!
Bu durumda, ilgili devletler
ekonomik bölgelerini söz
konusu mesafenin yar›s›
olarak ilan edebiliyorlar ve

bu uygulama, k›ta sahanl›¤›
alt›ndaki ekonomik de¤erleri de¤il, sadece bal›kç›l›k
sektörünü ilgilendirebiliyor.
Tersi durumlarda, taraflar›n, Türkiye ile Yunanistan
aras›nda Ege’de oldu¤u gibi,
önce k›ta sahanl›klar›n›n s›n›rlar› hakk›nda anlaﬂma
görüﬂmeleri yapmalar› gerekiyor. ‹srail’in Gazze (Filistin), Lübnan ve hatta
KKTC’ye ait do¤al gaz rezervlerine el koydu¤unu
aç›klamas›, tam olarak bir
oldubitti olarak de¤erlendiriliyor. Nitekim K›br›s Rum
yönetimi, ‹srail ile Tamar
do¤al gaz bölgesi çerçevesinde bir ruhsatlama anlaﬂmas› yapm›ﬂ, Türkiye, Rumlar’›n “Türkiye’nin ekonomik alan›” olarak kabul edilen Do¤u Akdeniz’de do¤al
gaz ve petrol arama ruhsat›
veremeyece¤ini dünyaya
duyurmuﬂtu. Rumlar ise söz
konusu gerginli¤in devam
etmesi halinde, Türkiye’nin
AB müzakerelerinde “enerji
bahsi”ni açt›rmayacaklar›n›
söylemiﬂlerdi.
www.milscint.com
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ysa sadece ülkesi ABD’nin yüzünü bar›ﬂa ve eﬂitli¤e dönmüﬂ kitlelerinin de¤il, bütün dünyan›n fakir co¤rafyas›n›n
da umudu olarak Beyaz Saray’a yürümüﬂtü. “Demokrat kimli¤i”ni, bugüne kadar “ezilenlerin rengi” olarak kabul edilen
“ten rengi” ile süslemiﬂti. Fakat 6 Haziran 2010 tarihi, ileride,
ABD Baﬂkan› Barack Obama’n›n “liderli¤inin son günü” olarak de¤erlendirilecek.
O, art›k, bir ﬂüphe üzerine Orta Do¤u’nun Müslüman bir ülkesine askeri müdahaleyi de düﬂünen, fakat herkesin bildi¤i
sözde gizli gerçe¤i koruyan bir devlet adam›. Barack Obama,
henüz uranyum zenginleﬂtirme program›n› yüzde 20’ye bile
ç›kartamam›ﬂ ‹ran’a abluka uygulay›p, elindeki bütün güçlü
silahlar› Basra Körfezi’ne yönelten, buna karﬂ›l›k ‹srail’in
elindeki nükleer silahlar› tehdit alt›ndaki bir ulusun güvencesi olarak gören bir karakter.
‹srail, 1948 y›l›nda kuruldu, nükleer program›n› resmen,
1949 y›l›nda ünlü Musevi fizikçi Ernst David Bergmann’›n liderli¤inde Weizman Bilim Enstitüsü’nün koordinasyonunda
baﬂlatt›. Ülkenin kurucu lideri, 1948-63 y›llar› aras›ndaki efsanevi baﬂbakan› David Ben-Gurion’un bir numaral› önceli¤i,
‹srail’i nükleer devlet yapmakt›.
‹srail’in nükleer program›n›n ana zemini, Frans›zlar›n deste¤iyle 1956 y›l›nda kurulan Necef Çölü’ndeki Dimona nükleer
santrali oldu. K›sa bir zaman sonra, bu santralde yürütülen
“askeri amaçl›” program iki ünlü devlet adam›n›n baﬂ›n›n ciddi ﬂekilde belaya girmesine neden olacakt›: Fransa Cumhurbaﬂkan› Charles De Gaulle ve u¤rad›¤› suikast sonucu ölümüyle unutulmayan ABD Baﬂkan› J. F. Kennedy.
‹srail’in nükleer silah üretimine net bir ﬂekilde karﬂ› ç›kan

B

ABD ve Rusya Aras›nda
Her ﬁey Yeniden Baﬂl›yor
den vazgeçti¤inin önemli iﬂaretlerini verdi. Art›k “rakip”
de¤il “iﬂ birli¤i yapan” iki
devletten söz ediyoruz.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary
Clinton’un, Ukrayna, Polonya, Azerbaycan, Ermenistan
ve Gürcistan’› kapsayan son
gezisi, bu “yeni dönemin” ilk
ürünü tabii ki. ABD-Rus ya-

k›nlaﬂmas› sonras›nda, üç
baﬂkentte de ciddi endiﬂeler
do¤du: Polonya, Ukrayna ve
Gürcistan, Washington’un
kendilerini Moskova karﬂ›s›nda yaln›z b›rakabilece¤i
kayg›s›na kap›ld›.
Bu üç ülkenin dünya stratejisindeki yeri, do¤u-bat› dengelerine dayan›yor ve son y›lRusya Devlet Baflkanl›¤›
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dönemin ABD Baﬂkan› J. F.
Kennedy, ﬂansl› de¤ildi. O, 22
Kas›m 1963 günü, yani, bu konuda çok sert tart›ﬂt›¤› ‹srail Baﬂkan› David Ben-Gurion’u “istifaya
zorlad›¤›” 26 Haziran 1963 tarihinden
sadece 5 ay sonra, Dallas’ta u¤rad›¤› suikast
sonucunda öldürüldü!
Dünya, dönemin CIA ve FBI unsurlar›n›n kar›ﬂt›¤›, Amerikan
“savaﬂ yanl›s› silah sanayisinin baz› mafya unsurlar› ile iﬂi piﬂirdi¤i” bu suikasta, ‹srail gizli servisi MOSSAD’›n da bulaﬂm›ﬂ oldu¤unu ö¤renmek için 1992 y›l›n› bekleyecekti. Bu tarihte, ‹llionis eski milletvekili Paul Findley, Amerikan arﬂivlerinde yapt›¤› araﬂt›rmalar sonucunda, söz konusu suikastta
MOSSAD’›n “güçlü parmak izlerinin varl›¤›n›” ilk kez aç›kl›yordu.
Bu aç›klamay›, 1994 y›l›nda Michael Collins Piper’›n “Final
Judgement” isimli kitab› takip etti. Kitap, Kennedy ile BenGurion iliﬂkisinin karﬂ›l›kl› tehditlere varan sertleﬂme yaﬂad›¤›n› ve ‹srailli liderin sonunda istifa etmek zorunda kald›¤›n›,
bu arada MOSSAD’a da “gerekli talimat›n” verildi¤i iddias›n›
belgeleriyle anlat›yordu. Kennedy’nin ölümünden sonra iﬂ
baﬂ›na gelen Lyondon Johnson ise Amerikan Yahudi Lobisi’nin bir numaral› adam› olarak tarihe geçmiﬂti!
Johnson iﬂ baﬂ›nda iki ﬂey yapt›: Amerikan savunma sanayisinin iste¤i do¤rultusunda Vietnam Savaﬂ›’n› h›zland›rd› ve ‹srail’in nükleer bomba üretmesine göz yumdu.
Belki de Obama’y› bugünkü “çifte standartl›” politikalara sürükleyen, önüne konulmuﬂ Amerikan devlet arﬂivleridir…
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iz burada, ülkemizin
hangi eksende koﬂturdu¤unu tart›ﬂmak gibi bir
“tarihi saçmal›¤›n” peﬂindeyken, takvimlerin 24 Haziran’›
gösterdi¤i gün, iki devletin
liderleri, dünyan›n yeni eksenini, Ray’in Hamburger Salonu’nda ﬂekillendiriyorlard›!
ABD Baﬂkan› Obama ile Rus
mevkidaﬂ› Medvedev’in tercihleri, çizburgerdi. Rus lider, Meksika’n›n ac›s›yla ünlü jalapeno biberlerini de tercih etmiﬂti.
Ama as›l tercih, iki ülkenin,
Rusya’n›n “Güney Osetya bahanesi” ile Gürcistan’a karﬂ›
gerçekleﬂtirdi¤i askeri müdahalesi sonras›nda dibe vuran ikili iliﬂkileri “s›f›rlay›p en
üst noktaya do¤ru yönlendirmekti.”
George W. Bush döneminde
Rusya’y› “So¤uk Savaﬂ al›ﬂkanl›¤›yla” de¤erlendiren
ABD, Obama ile bu strateji-

Beyaz Saray

Obama’n›n Liderli¤inin Sonu mu?
O

larda Bat› ile iliﬂkilerini köklü
bir ﬂekilde geliﬂtirmek arzusunu ortaya koyan bu üç devlet, esas olarak George W.
Bush döneminde ABD yönetiminin kendilerine verdi¤i
destek politikas›n›n devam›n›
arzuluyor.
Özellikle Gürcistan, Clinton’u
büyük endiﬂeler ile karﬂ›layan devlet oldu. Fakat Amerikan yönetiminin Tiflis’te
verdi¤i mesajlar, Kafkasya’n›n bu küçük ama bir o kadar stratejik ülkesinin rahatlamas›na neden oldu. T›pk›,
Polonya gibi…
ABD ile Rusya, aralar›na gizli
servislerinden kaynaklanan
casuslar krizi girse de dünyan›n yeni döneminde daha fazla omuz omuza hareket edecek gibi görünüyorlar.
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Türkiye’nin Eksene ‹htiyac› Yok
©
MSI Dergisi

ovyetler Birli¤i’ni “da¤›tan”, devam›nda da “yeni” Rusya’n›n yap›lanmas›nda aktif rol alan önemli
isimlerden Yevgeni Maksimoviç Primakov’un, So¤uk
Savaﬂ’›n bitti¤i 1990’l› y›llar› mercek alt›na alan ve günümüz dünyas›n› yorumlayan kitab› “Rusyas›z Dünya”n›n tan›t›m› için ‹stanbul’a gelmesi önemli. TUSKON’un düzenledi¤i bir
toplant› çerçevesinde yak›n
tarihin bu önemli ismiyle
buluﬂtuk. Sorular›m›z› yan›tlarken
söyledikleri
önemliydi. Sat›r baﬂlar›yla
aktarmakta ve kulak kabartmakta yarar var:

Çok Kutuplu Dünya
“So¤uk Savaﬂ’›n sonlanmas›yla ABD, ekonomik, askeri
ve siyasi aç›dan tek güç olarak kald›. Fakat tek kutuplu
dünyan›n sonuna gelinmiﬂtir. George W. Bush, bu dönemin son portresidir. Kimseye dan›ﬂmadan tek baﬂ›na
karar veren ve istedi¤i her
yere tek baﬂ›na müdahale
eden Amerikan karakteri.
Obama’n›n baﬂa geçmesiyle
bu sonland›. Obama’n›n
ABD’yi çok kutuplu dünyaya
al›ﬂt›rmak için çaba gösterdi¤ini görüyoruz. Dan›ﬂarak
ve ortak kararlar alarak yürümeye çal›ﬂ›yor. Dünya, yeni güçlerin yeniden kendilerini gösterdi¤i ve ABD’nin
art›k yaln›z olmad›¤› bir süreci yaﬂ›yor.”
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yük bir iﬂtir. Türkiye, dünyan›n yeni durumuna büyük
katk› yapmaktad›r.”

‹srail Olay› Farkl›
“Bunu sadece Tahran’da
görmedik. Türkiye’nin Suriye-‹srail aras›ndaki arabuluculuk rolünde de gördük. ‹srail’in Mavi Marmara gemisine yapt›klar› kabul edilemez.
Bu yap›lana bütün dünya
karﬂ› ç›k›yor. Ama bak›n, o
olayda yaﬂamlar›n› kaybedenler, ‹srail sald›r›s›n›n
kurbanlar› anlaml› bir olaya
yol açt›. ‹srail, Türkiye’nin de
kararl›l›¤› karﬂ›s›nda, Gazze
ablukas›n› kald›rmak zorunda kald›.”

Türkiye’nin Önemi

Eksen Tart›ﬂ›lamaz

“Türkiye’nin art›k çok
önemli bir bölgesel güç oldu¤unu kabul etmemiz gerekiyor. Süper güçler listesine girmeyen ülkeler listesinin en önemli üyesi olmuﬂtur. Bunu, Brezilya ile
birlikte ‹ran’da gerçekleﬂtirdiklerinden anlad›k. Bu,
çok kutuplu dünyan›n do¤du¤unun iﬂareti olan ilk
ad›m de¤ildir belki, daha
önce de baz› diplomatik giriﬂimler yaﬂanm›ﬂt›r ama
Türkiye’nin son yapt›¤›, bü-

“Bu yap›s›yla Türkiye anlaml› bir diplomatik rota izliyor. Dünyada, günümüzde
klasik eksen tart›ﬂmalar›
yap›lamaz. Nüfusunun yüzde 18’i Müslüman olan Rusya, ‹slam Konferans› Örgütü’ne gözlemci üye oldu diye, nüfusunun büyük ço¤unlu¤unun H›ristiyan olmas›n›
göz ard› etti mi? Hay›r. Türkiye’nin de seçimleri dünyadaki geliﬂmeler ile paralel
nitelik taﬂ›yor ve kendi eksenini çiziyor.”
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Türkiye-Rusya
Ba¤lant›s›
“Türkiye ile Rusya iliﬂkisine
damgas›n› vuran ana konu,
iki ülke aras›nda hiçbir konuda ciddi bir görüﬂ ayr›l›¤› olmamas›d›r. Türkiye ve Rusya, her ne kadar birbirlerine
rakip gibi gösterilmeye çal›ﬂ›lsalar da durum çok farkl›d›r. ‹ki ülke ortak ticareti ﬂu
anda 35 milyar dolar seviyesinde, ama önümüzdeki 20
y›l içinde bu rakam›n 100
milyar dolar düzeyine ç›kmamas› için hiçbir sebep yoktur.
Türkiye, evet, Rusya’dan
enerji ihtiyac›n› karﬂ›l›yor,
ama ticaret dengesini de sanayi ürünlerinin sat›ﬂ›ndan
sa¤l›yor. Bu da Türk ekonomisine büyük katk› sa¤l›yor
ve güçlendiriyor.”

Stratejik ‹ﬂ Birli¤i
“Türk-Rus iliﬂkileri ayn› zamanda bütün dünya aç›s›ndan da iyi bir örnektir. ‹ki ülke de süper güç olmaya çal›ﬂm›yor, ama dünyadaki geliﬂmeleri etkiliyorlar. Buradaki stratejik iﬂ birli¤i, asla,
bir baﬂka ülkeye dönük de¤ildir, hele bir yeni eksen yaratmaya hiç de¤ildir. ‹ki büyük ülkenin dostlu¤undan
bütün dünyaya fayda vard›r.”

Yevgeni
Primakov
Kimdir?
SSCB'den Rusya
Federasyonu'na her devrin
vazgeçilmez adam› olan
Yevgeni Primakov, Bat›'n›n
sayg›s›n› kazanm›ﬂ nadir
Rus siyasetçilerden biri.
Rusya'n›n ç›karlar›n›n y›lmaz
savunucusu ve Arap alemi
uzman› Primakov, özellikle
Saddam Hüseyin'i ikna
diplomasisiyle tan›n›yor.
1929 Kiev do¤umlu Primakov,
kariyerine Sovyet medyas›nda
gazeteci olarak baﬂlad›.
1962-70 aras›nda Orta Do¤u
muhabiri olarak resmi Pravda
gazetesinde çal›ﬂan Primakov,
Kahire, Ba¤dat ve ﬁam'da
önemli bir kiﬂiydi.

Romanlar›n
Casus Karakteri
Edindi¤i bilgilerden KGB'yi
haberdar etti¤ini hiç inkâr
etmedi. Gorbaçov'un
diplomatik dan›ﬂmanl›¤›na
gelen Primakov'un y›ld›z›,
1991 Körfez Savaﬂ›'nda
parlad›. Ard›ndan istihbarat
dünyas›na resmen giriﬂ
yapt›. 1991'de KGB'nin iki
numaral› adam› oldu.
Sonra da d›ﬂ istihbarat
servisi SVR'de görev ald›.
John Le Carre'›n casusluk
romanlar›nda “Carla” ad›yla
boy gösteren Primakov,
gizemli karakteri ile ünlendi.
Primakov, uzun kariyeri
süresince 1996-98 aras›nda
Rusya D›ﬂiﬂleri Bakan›,
1998-99’da da Baﬂbakan›
olarak görev yapt›.

Yevgeni Primakov, 21’inci
yüzy›l› ﬂekillendiren karakterlerden biri… Söylediklerine önem veriyorum. Özellikle Türkiye’nin bölgesinde
çok yönlü politikalar geliﬂtirdi¤i bir dönemde, ortaya
koydu¤u tablo, bütün dünya
dengeleri aç›s›ndan dikkat
çekicidir…
www.milscint.com

IHH

er ﬂey Avrupa’n›n tam
ortas›nda yaﬂand›… 15 y›l
önce, Müslüman Boﬂnaklar›n yaﬂad›¤› Srebrenica kentini kuﬂat›p teslim alan S›rp
Çetnik çeteleri, kenti korumakla yükümlü Hollandal›
askerlerin gözleri önünde,
tam 8000 Boﬂnak erke¤i katlettiler. ‹kinci Dünya Savaﬂ›
sonras›nda k›tan›n yaﬂad›¤›
bu en kanl› soyk›r›m, dönemin Bosnal› S›rp lideri Radovan Karadziç’in talimat›, halen kaçak olarak yaﬂayan katil Ratko Mladiç’in ise düzenlemesiyle gerçekleﬂti.
S›rbistan -nedense- Ratko
Mladiç’i bir türlü bulup da
Lahey’deki Adalet Divan›’na
teslim edemiyor. Ama Türkiye’nin, bundan 1 y›l önce Balkanlar’da baﬂlatt›¤› “Osmanl› bar›ﬂ› ruhu” çerçevesinde,
bu y›l ilk kez, Srebrenica ayr›l›¤›n ve etnik nefretin de¤il,
bir arada bar›ﬂ içinde yaﬂama umutlar›n›n yeri oldu.
Türkiye’nin son 1 y›l içinde
S›rbistan ile Bosna-Hersek
aras›nda yaratt›¤› bar›ﬂç› hava, önce, S›rbistan parlamentosunun Srebrenica soyk›r›m›ndan dolay› özür dilemesine yol açm›ﬂt›. Son olarak S›rbistan Cumhurbaﬂkan›, çok a¤›r ac› yaﬂayan yerli
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Balkanlar’da Soyk›r›m ve Bar›ﬂ
Boﬂnak halktan gelebilecek
tepkileri de göze alarak
Srebrenica’ya geldi ve bu geliﬂiyle herkesten özür dilemiﬂ oldu.
Törenlere, Türkiye Cumhuriyeti'nden ilk defa baﬂbakanl›k düzeyinde kat›l›m olurken, Bosna-Hersek Üçlü
Devlet Baﬂkanl›¤› Konseyi
Baﬂkan› Haris Sladziç, S›rbistan Devlet Baﬂkan› Boris
Tadiç, H›rvatistan Devlet
Baﬂkan› ‹vo Yosipoviç ve Karada¤ Devlet Baﬂkan› Filip
Vuyanoviç ile baz› ülkelerin
d›ﬂiﬂleri bakanlar› ve büyükelçileri ile NATO yetkilileri
de kat›ld›. Törende, Kuran'dan sure okundu ve Bosna-Hersek Milli Marﬂ› eﬂli¤inde göndere bayrak çekildi. Enica Gençlik Korosu'nun

©

Kanada D›fliflleri Bakanl›¤›

Ermenistan’›n
Zor Günleri
D

ünya stratejisinde yaﬂan›lan
geliﬂmeler, komﬂusu Azerbaycan’›n topraklar›n› iﬂgalde direnen
Ermenistan’›n her geçen gün biraz
daha köﬂeye s›k›ﬂmas›na neden
oluyor. Bu konuda küresel anlamda söz sahibi olan ABD ile Rusya’n›n, Rus lider Medvedev’in son
Washington ziyaretinden sonra belirgin bir yak›nlaﬂma içine girmeleri, Erivan’›n manevra alan›n› daraltan önemli bir
geliﬂme kuﬂkusuz… Obama-Medvedev ikilisinin Washington’da hamburgerlerini yemelerinden 2 gün sonra, Kanada’n›n Muskata kentindeki G-8 toplant›s› çerçevesinde üçlü
bir deklarasyon yay›nland›. ‹mzac›lar: Obama-Medvedev ve
Fransa Cumhurbaﬂkan› Sarkozy. Azerbaycan-Ermenistan
aras›ndaki Da¤l›k Karaba¤ sorununun çözümü için çal›ﬂmalar›n› sürdüren Minsk Grubu’nun üç eﬂ baﬂkan›.

www.savunmahaber.com

"Srebrenica
Cehennemi
Oratoryosunu" seslendirdi¤i
törende, Srebrenica ﬂiiri
okundu. Törendeki konuﬂmas›nda Baﬂbakan Erdo¤an,
"Saraybosna
‹stanbul'un
kardeﬂidir. Belgrad Ankara'n›n dostudur, Zagreb ‹zmir'in akrabas›d›r, K›z›l›rmak Nehri'nin, Sakarya Nehri'nin, Tuna'n›n, Dirina'n›n,
tarihi ortakt›r, birdir" dedi.
Bosna-Hersek Üçlü Devlet
Baﬂkanl›¤› Konseyi Baﬂkan›
Haris Sladziç, törende yapt›¤›
konuﬂmada, Srebrenica kurbanlar›n›n aileleriyle görüﬂtü¤ünü belirterek, "Onlar›n
tek istedi¤i adaletin yerini
bulmas›d›r. Kimse intikam
almaktan bahsetmiyor. Zaten
Boﬂnaklar hiçbir zaman intikam gütmemiﬂlerdir" dedi.

Bu topraklarda Müslümanlar›n ve Hristiyanlar›n y›llarca beraber yaﬂad›klar›n› ve
bundan sonra da yaﬂayacaklar›n› ifade eden Sladziç,
ﬂunlar› kaydetti: "Zaten ﬂu
anda cenazeler aras›nda bir
Hristiyan da bulunuyor. Bu
yaﬂan›lanlar insano¤lunun
vicdan›ndaki bir lekedir.
Ama sadece gerçe¤in söylenmesi, adaletin sa¤lanmas› bu vicdanlar› bar›ﬂt›r›r.
Bunu sa¤lamak için de sadece bu y›l 775 sebebimiz
var. Avrupa Birli¤i’nden
Bosna-Hersek Parlamentosu’na soyk›r›m› kabul etme
zorunlulu¤u getirmesini istiyoruz. Çünkü bu topraklarda yaﬂan›lan soyk›r›m birileri taraf›ndan hala inkâr ediliyor."

Bildirinin liderler taraf›ndan imzalanan ‹ngilizce metninde,
22 y›ldan bu yana ilk kez bir tan›mlama yer ald›: ‹ﬂgal alt›ndaki Azerbaycan bölgeleri.
Üç ülke lideri, tarihte ilk kez, Karaba¤’›n çevresinde Ermeniler taraf›ndan iﬂgal edilmiﬂ Azerbaycan topraklar›n›n koﬂulsuz olarak boﬂalt›lmas›n› istiyorlard›! Bu istek, “iﬂgal etti¤im
topraklar›, Karaba¤’da çözüm olmadan b›rakmam” diyen Ermenistan için tam bir yenilgiydi. Clinton, Bakü ve Erivan temaslar›n›, arkas›na bu güçlü iradeyi alarak gerçekleﬂtirdi.
Türkiye-Ermenistan aras›nda protokol imzalanmas›na Bakü gönül koymuﬂ olsa da Ankara’n›n bu konudaki samimiyetini dünyaya göstermiﬂ olmas›, gelinen noktan›n ana zeminidir. ABD, Türkiye’nin, “iﬂgal alt›ndaki Azeri topraklar›
sorunu” çözülmeden yeni ad›m atmayaca¤›n› çok iyi anlad›
ve yeni stratejisini buna dayand›rd›. Ermenistan’›n iﬂgal
topraklar›ndan çekilmekten baﬂka çaresinin kalmad›¤›,
özellikle Washington-Moskova yak›nlaﬂmas› sonras›nda
çok iyi görülüyor.
Türkiye art›k, Ermenistan’›n iﬂgal etti¤i topraklardan çekildi¤i gün, bu ülkeyle olan s›n›r›n› açmaya haz›rl›kl› olmal›d›r!
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Tractorsazi Tabriz

‹ran’›n
Azerbaycan Endiﬂesi
‹

ran aç›s›ndan “alarm veren” geliﬂme, Kerman kentinin futbol stad›nda yaﬂand›. ‹ran Azerbaycan’›n baﬂkenti Tebriz’in
ünlü futbol tak›m› Tractorsazi Tabriz ile Kerman’›n Messe
Kerman tak›mlar›, haziran s›ca¤›nda k›yas›ya bir maç yap›yorlard›…
Futbola has görüntülerin yaﬂand›¤›, sahadaki futbolcu gerginli¤inin yükseldi¤i bir s›rada, tribünlerdeki “Acem Kerman taraftarlar›ndan” hiç beklenmedik bir slogan yükseldi: Eﬂek
Türkler!
Bu slogana, “Azeri milli gururunun giderek sembolü haline gelen” Tractorsazi Tabriz taraftarlar›ndan “sesli” de¤il ama “görsel” bir yan›t geldi: Sa¤ ellerini kurt sembolü haline getirerek
etnik bir slogan atmadan sadece tak›mlar›n› destekliyorlard›.
Görüntü, ‹ran’›n bir süredir yaﬂamakta oldu¤u Azeri Türkü sorununu da gündeme getiriyordu. Dini lideri Ali Hamaney ve
muhalefetin en güçlü ismi Mir Hüseyin Musavi’nin Azeri Türkü oldu¤u bu ülkede, Azeriler aç›s›ndan “‹ranl› olmak” hiçbir
zaman sorun yaratmad›. Acemler ile ﬁii ‹slam zemininde buluﬂan Azeriler, Sefevilere kadar uzanan derin bir tarihte,
‹ran’›n geliﬂiminde en az Acemler kadar ortak olduklar› düﬂüncesiyle hareket ettiler. 1920’lerden bugüne kadar kendi
dillerinde e¤itim görebilecekleri bir okullar› olmad›. Acemce
sürekli olarak bir bilim, kültür ve edebiyat dili olarak desteklenirken Azerbaycan Türkçesi’nin sadece bir “sokak dili” ola-

T

Bu durum, bu iki kentin sokaklar›nda yap›lacak k›sa
bir gezintiyle bile anlaﬂ›labiliyor. Bütün al›ﬂveriﬂ
merkezleri ve pazar yerleri, ünlü Türk firmalar›n›n
reklamlar› ve ürünleriyle
dolu! Bütün bayanlara dönük mal satan dükkânlar›n
vitrinlerini K›vanç Tatl›tu¤’un foto¤raflar›n›n süslemesi bile, bölgenin Türk
TV dizilerinin tam anlam›yla kapsama alan› alt›na gir-

di¤ini gösteriyor. Devlet
Bakan› Zafer Ça¤layan’›n,
beraberindeki 200 Türk iﬂ
adam›yla bölgeye giderek
Ankara’n›n, iliﬂkilerin gelece¤ine dönük olumlu düﬂüncelerini taﬂ›mas› da
dikkat çekti. Bölgedeki
Kürt iﬂ adamlar›n›n da kültürel yak›nl›k nedeniyle
Türk iﬂ adamlar›yla iﬂ yapmaktaki kararl›l›klar›, ikili
ticaretin patlamas›na yol
açm›ﬂ durumda.
Amerikan Savunma Bakanl›¤›
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ürkiye ile Irak Anayasas›
çerçevesinde ülkenin
kuzeyinde oluﬂturulan otonom yönetim aras›nda, tarihin en ilginç geliﬂmelerinden biri yaﬂan›yor. Bir yanda Türkiye, bölgenin, ilerleyen y›llarda daha geniﬂ etnik-milliyetçi hareketlerin
ve ba¤›ms›zl›k yanl›s› stratejilerin kayna¤› olmas›ndan derin endiﬂe duyuyor.
Di¤er yanda ise yaklaﬂ›k
1000 tane Türk firmas›n›n,
y›ll›k ortalama 7 milyar dolar düzeyine çekti¤i bir ticaret hacmiyle bu bölge, sanki Türkiye’nin “ekonomik”
iﬂgali alt›na giriyor.
Bölgeden yans›yan rakamlar bir hayli çarp›c› nitelikte:
Günümüzde Irak’›n kuzeyinde tüketilen tüketim maddelerinin yüzde 80’ini Türk
firmalar› karﬂ›l›yor! Erbil ve
Süleymaniye kentleri, ayn›
zamanda, Türk firmalar›n›n
bütün Irak pazar›na giriﬂinin
ana noktalar› haline gelmiﬂ
durumdalar.

rak kalmas›na çal›ﬂ›ld›. ‹ran Azerbaycan›’ndaki Türkçenin bir
e¤itim dili olmamas›, zaman içinde bu toplumun, kuzeydeki,
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yaﬂayan akrabalar› ve Bat›’daki
Anadolulu kardeﬂleriyle dil anlam›nda kopmas›na neden oldu.
‹ranl› bir Azeri Türkünün dili, art›k Acemceden gelen kelimelerin istilas› alt›nda kuﬂkusuz.
Tahran’daki merkezi yönetimin 90 y›ld›r sürdürdü¤ü “asimilasyon” politikas›n›n sonuna gelindi¤ine iliﬂkin güçlü iﬂaretler,
bugünlerde al›n›yor. Tebriz bir kez daha Azeri Türk milliyetçili¤inin önemli bir kenti konumuna yükseliyor. Özellikle Mir
Hüseyin Musavi gibi deneyimli devlet adamlar›, ‹ranl› radikallerin sürdürdükleri politikalar ile zaman içinde etnik bir ayr›l›¤›n ateﬂlenece¤i kayg›s›n› taﬂ›yorlar.
Amsterdam Üniversitesi’ndeki ‹ranl› akademisyenlerden Touraj Atabaki’nin ﬂu sözleri önemli: ‹ran tam bir dönüm noktas›nda. Ülkenin gelecekteki toprak bütünlü¤ünü, farkl› kültürlere
sa¤lad›¤› eﬂitlikçi olanaklar ve ekonomi dünyas›nda, herkese
ortak ve eﬂit kat›l›m ﬂans› verecek reformlar sa¤layacak. Aksi
halde, bu ülkede yaﬂan›lacak hiçbir ﬂey sürpriz olmayacakt›r.”

Bölgedeki yönetimin baﬂ›nda bulunan Mesut Barzani,
her ne kadar son Ankara ziyaretinde de Türkiye’nin
PKK terörü ile mücadelesine destek verece¤ine iliﬂkin çok net görüntü sergilemese de geliﬂmelerin,
art›k PKK’y› d›ﬂlayan bir
noktaya t›rmand›¤› görülüyor. Irak, yak›nda, kuzeyindeki petrolü Türkiye üzerinden dünyaya pazarlayacak ve bu rakamlar giderek
artacak.
PKK’n›n petrol yolunu kanla kesme gayretlerinin ise
Irak’›n kuzeyinde yaﬂayan
insanlar aç›s›ndan büyük
bir ekonomik felaket oldu¤u biliniyor. Bölgedeki geliﬂmeleri Business New
Europe dergisine yorumlayan gazeteci Justin Vela’n›n
ﬂu sözleri ilginç: Kan, belki
sudan daha a¤›r bir s›v› olabilir ama petrolden a¤›r de¤ildir…

www.milscint.com
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Yeni
Vietnam!
A

fganistan’daki
ABD
kuvvetlerinin yeni komutan› Orgeneral Petraeus’un,
Kabil’e indi¤i gün, makama
Amerikal›lar
taraf›ndan
oturtulmuﬂ
Afganistan
Cumhurbaﬂkan› Karzai ile
büyük bir anlaﬂmazl›k içine
düﬂmüﬂ olmas› bir tesadüf
de¤il…
Irak’ta “kontrolü sa¤lamak
için” ülkenin ﬁii-Sünni ayr›m›n› kaﬂ›y›p, sonuçta yaklaﬂ›k 600.000 masum sivilin
ölümüne neden olan “iç savaﬂ› tetikleyen” generalin,
Afganistan’a da benzer bir
strateji ile geldi¤ini Karzai
bilmiyor mu, biliyor… Orgeneral Petraeus, Irak iﬂgalinin baﬂlang›c›ndan itibaren,
bir ara say›lar› 175.000’e
kadar ulaﬂan ABD iﬂgal
kuvvetleriyle böyle bir ülkeyi kontrol edemeyece¤ini
anlam›ﬂt›. O s›rada, “Irak
direniﬂi” ülkenin merkezin-

www.savunmahaber.com

deki “Sünni üçgende” sürüyordu.
General, bu direniﬂe karﬂ›
kullan›lmak üzere, derhal
“Irak Özel Kuvvetler Komutanl›¤›”n› oluﬂturdu. Ne garip! Bu komutanl›k bünyesinde silahalt›na al›n›p
Amerikal›lar
taraf›ndan
e¤itilen Irakl›lar›n hepsi,
ﬁii idi.
ﬁiilerin, Sünni direniﬂine
karﬂ› Amerikal›lar taraf›ndan e¤itilip silahland›r›lmas›, bu ülkedeki “Sünniﬁii iç savaﬂ›n›n” baﬂlang›ç
noktas›yd› ve bunu, bölgeye
“istikrar getirmek için geldi¤ini söyleyen” bir gücün
komutan› yap›yordu!

Tavﬂana Kaç
Taz›ya Tut
Orgeneral Petraeus’un,
Irak’› “sürekli iç savaﬂta
tutma” stratejisinin ikinci
aﬂamas›, “Sünni milislerin
örgütlenmesi ve silahland›r›lmas›” oldu. ABD, bir
zamanlar savaﬂt›¤› unsurlar› bir araya getirip

“Irak’›n Evlatlar›” gibi tuhaf isimler alt›nda milisleﬂtirdi ve “‹ran’›n gücünü
artt›ran ﬁii milis örgütlenmesine karﬂ›” savaﬂmalar›n› sa¤lad›.
Bir dönem ﬁiilere para ve
silah veren ABD, bu kez
ayn› iﬂi Sünnilere yap›yordu. Sonuç, “yeni savaﬂ baronlar›n›n” güçlenmesi,
Sünni aﬂiret reislerinin
a¤›rl›¤›n›n artmas› ve ülkenin bir “idam mangalar›
cennetine” dönüﬂmesiydi.
Orgeneral Petraeus, ABD
aç›s›ndan do¤ru olan› yapm›ﬂt›: Irak’ta yerel hiçbir
unsurun ülkenin tamam›na
hakim olmamas› ve bu unsurlar aras›nda silahl› çat›ﬂmalar›n devam› Washington için esast›.
Öyle de oldu…

Afganistan’da
Yenilirken
Geliﬂmelerin perde arkas›n› tam olarak inceledi¤inizde, Bush yönetiminin Yahudi Lobisi ve ‹srail’in bask›-

s›yla baﬂlatt›¤› Irak Savaﬂ›’n›n, ABD aç›s›ndan art›k
tam bir felakete dönüﬂtü¤ünü görmek mümkün.
Amerikan kuvvetlerinin ülkeden çekilmesi halinde
neler olaca¤›n› da art›k çok
iyi anl›yoruz.
…Ve Orgeneral Petraeus’un,
Kabil’e, “Taliban ve El-Kaide unsurlar›na karﬂ› Afgan
köylülerin silahland›r›lmas›na” yani, Afganistan’›n
tamam›nda yeni bir “koruculuk sistemi” plan› ile inmiﬂ olmas› beklenilen bir
geliﬂme.
Cumhurbaﬂkan›
Karzai,
-hakl› olarak- bölgesel aﬂiretlerin t›pk› Irak’ta oldu¤u
gibi silahland›r›lmas› ve Afgan fakir köylülerin “maaﬂa
ba¤lanarak” Taliban’a karﬂ›
cepheye sürülmesine dönük bu plana karﬂ› ç›k›yor.
Karzai’ye göre bu plan›n iﬂlemesi, zaten etnik ve siyasi aç›dan bölünmüﬂ olan ülkenin “asla sonlanmayacak” bir iç savaﬂa sürüklenmesi demek.

73

MSI Dergisi - A¤ustos 2010

GÜNDEM

74

MSI Dergisi - A¤ustos 2010

©

usya ve Gürcistan aras›nda 2008 y›l›nda cereyan eden savaﬂ sonras›nda gerginleﬂen ABD ve
Rusya iliﬂkilerinin, Medvedev ve Obama’n›n imzalad›klar› Stratejik Silahlar›n Azalt›lmas› Antlaﬂmas› (START)
sonras›nda normalleﬂme
sürecine girmeye baﬂlad›¤›
söylenebilir. Bununla birlikte, ABD’nin Do¤u Avrupa ve
Kafkasya bölgesinde takip
etti¤i d›ﬂ politika hedeflerinden geri ad›m atmaya niyetinin olmad›¤›, D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary Clinton’un yapt›¤›
resmi ziyaret ile yeni ve farkl› de¤erlendirmeleri de gündeme getirerek bir kez daha
gözler önüne serilmiﬂtir.
Bush yönetiminin, Rusya’ya
karﬂ› Kafkasya ve Do¤u Avrupa’da do¤rudan meydan
okumas›na karﬂ›l›k, Baﬂkan
Obama’n›n, Kafkaslar’da geri ad›m atma veya enerji hatlar›n›n güvenli¤inde kilit rol
oynayan bölgede Rus hâkimiyetini kabullenme seçene¤i var m›? Yoksa ABD yeniden hedeflerini harekete
geçirmek için ‹ran meselesinde Rusya’n›n mutabakat›n› al›p, yeniden at›l›ma geçmek için f›rsatlar› de¤erlendirmeyi mi amaçl›yor? ABD
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Avrasya
Sorumlusu Richard Morningstar ve Savunma Bakan›
Robert Gates’in ard›ndan,
2010 y›l›n›n Temmuz ay› baﬂ›nda D›ﬂiﬂleri Bakan› Clinton’›n önce Do¤u Avrupa’y›,
daha sonra ise Kafkasya’y›
ziyaretini nas›l okumak gerekir?
Öncelikle, D›ﬂiﬂleri Bakan›
Clinton’un ziyaretinin, asl›nda ABD ve Rusya’n›n bölgesel güç dengelerine yönelik
bir meydan okuma olarak
de¤erlendirilmemesi gerekir. Di¤er tarafta bu ziyaret-

Amerikan D›fliflleri Bakanl›¤›

Clinton’un Kafkasya Ziyareti
ve Beraberinde Getirdikleri
R

“Türkistan, Afganistan, Hazar Denizi k›y›lar› ve ‹ran;
birçok kiﬂi için bu isimler büyük bir uzakl›¤› ifade eder
ya da yaﬂanan garip olaylar› hat›rlat›r. Bana ise dünya
hâkimiyeti için oynanan satranç taﬂlar›ndan baﬂka
bir ﬂeyi hat›rlatm›yor.” Lord Curzon
Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN / mcasin@savunmahaber.com
*Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi
lerin, Türkiye, Ermenistan
ve Azerbaycan iliﬂkilerini de
yak›ndan ilgilendirmesi bak›m›ndan çok önemli anlamlar taﬂ›d›¤› de¤erlendirilmektedir.
Clinton'un bu ziyaretlerinde,
bölgedeki eski Sovyet Cumhuriyetleri ile iliﬂkilerini yeniden pekiﬂtirmeyi, mevcut
gerginli¤i düﬂürmeyi hedefledi¤i söylenebilir.1 ‹lk olarak Polonya’y› ziyaret eden
Clinton, Krakov’da Bush döneminde planlanan “Füze
Savunma Kalkan›” anlaﬂmas›n› imzalam›ﬂt›r. Clinton
"Antlaﬂma Polonya ve müttefiklerimizi ‹ran gibi tehditlere karﬂ› koruyacak" ve "Bu
tamamen savunma amaçl›
bir sistem; Rusya'ya yönlen-

dirilmiﬂ de¤il ve Rusya'ya yönelik bir tehdit oluﬂturmuyor" aç›klamas›nda bulunmuﬂtur.2 Clinton aç›klamas›nda ayr›ca Rusya’n›n, ortak
tehditlere karﬂ› "bölgesel
savunma giriﬂimi" tekliflerini henüz kabul etmedi¤ine
de dikkat çekmiﬂtir.3
Nükleer enerji projelerinde
Uluslararas› Atom Enerjisi
Kurumu (UAEK) ve Birleﬂmiﬂ
Milletler (BM) ile uzlaﬂmay›
reddeden Tahran ve uluslararas› camiada baﬂ gösteren
‹ran krizi nedeniyle tekrar
ABD d›ﬂ politikas›n›n gündemine gelen füze sistemi,
Rusya’n›n ilan etti¤i üzere,
kendi ulusal güvenli¤ine tamamen karﬂ› olarak kabul
edilmektedir. Ayr›ca Rus s›-

n›r›na sadece 80 km uzakl›kta da bir askeri üs kuracak
olan ABD, böylece bölgeye
yerleﬂme stratejisine geri
dönme f›rsat›n› yakalam›ﬂt›r.
Bunun yan› s›ra ABD, Bulgaristan ve Romanya ile de
2015 itibariyle Füze Savunma Kalkan› projesine dâhil
olmalar› için görüﬂmeler
yapmaktad›r.4
Daha sonra Ukrayna’ya geçen ve burada NATO’ya üyelik karar›n›n tamamen Ukrayna’n›n tercihine ba¤l› oldu¤unu ifade eden Clinton,
ard›ndan Azerbaycan ve Ermenistan’a geçmiﬂtir. Azerbaycan’›n Afganistan’daki
ABD birliklerinin geçiﬂi için
önemli bir nokta oldu¤unu
belirten Clinton, Azerbaycan
www.milscint.com
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Amerikan D›fliflleri Bakanl›¤›

aç›klamas›nda bulunmuﬂtur.7 Clinton hem Erivan’a
hem de Bakü’ye Da¤l›k Karaba¤ meselesinin uluslararas› arabulucular›n önerdi¤i prensipler temelinde
çözülmesinin, bölgede bugüne kadar benzeri görülmemiﬂ siyasi ve ekonomik
getirileri olaca¤› mesaj›n›
iletmiﬂtir.8
Öte yandan Clinton’›n Da¤l›k
Karaba¤ halk›n›n kendi kaderini belirleme hakk› oldu¤unu
vurgulamas›
da
ABD’nin Ermenilerin taleplerine destek verdi¤i izlenimini yaratm›ﬂt›r. ABD yönetimi, 2010 y›l›nda Ermenistan’a, yoksullu¤un azalt›lmas›, sa¤l›k hizmetlerinin
geniﬂletilmesi ve özel sektör
ile altyap›n›n güçlendirilmesine yönelik 45 milyon dolarl›k yard›m ay›rm›ﬂt›. Bunun
d›ﬂ›nda, sulama sistemlerinin modernizasyonuyla ilgili
programlar›n uygulanmas›
ve çiftçilerin e¤itimine yönelik çeﬂitli yard›mlar da hayata geçirilmiﬂtir. Bu ba¤lamda, ABD geçen 20 y›l zarf›nda
Ermenistan’a toplam olarak
1,8 milyar dolar ay›rm›ﬂt›r.9
Son olarak Gürcistan’a geçen ve burada konuﬂma yapan Clinton, Rusya’n›n iﬂgal
etti¤i yerlerden çekilmesini
istedi. Özellikle “occupation” (iﬂgal) kelimesini kullanan Clinton’›n aç›klamalar›
ise Rus D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
taraf›ndan temelsiz olarak
ilan edildi. Rus D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› yapt›¤› aç›klama da
“Gürcistan’da hiçbir Rus askerinin olmad›¤›n› sadece

©

ve Ermenistan aras›ndaki
sorunlar›n da bir an evvel
çözülmesi gerekti¤ini öne
sürmüﬂtür.5
ABD Savunma Bakan› Robert Gates’in ard›ndan bir ay
içinde Azerbaycan’a giden
ikinci ABD’li bakan Clinton’›n
ziyareti, Azerbaycan’›n Afganistan Savaﬂ› için önemini
bir kez daha ortaya koymuﬂtur. Azerbaycan Cumhurbaﬂkan› Haydar Aliyev ile görüﬂmesinde bölgesel güvenlik konular›n› ele ald›klar›n›
belirten Clinton, "ABD, Karaba¤ sorununun çözümünde bar›ﬂ yolunu tercih etmektedir" aç›klamas›nda
bulunmuﬂtur. Aliyev ise, Yukar› Karaba¤ sorununun
uluslararas› hukuk normlar›
çerçevesinde çözülmesini
istediklerini ifade ederek,
"‹nsanlar›m›z bu durumdan
çok eziyet çekmektedir"
aç›klamas›nda bulunmuﬂtur.6 Hillary Clinton, Azerbaycan ziyaretinin ard›ndan
Ermenistan’›n baﬂkenti Erivan’a geçmiﬂtir.
Erivan’da Cumhurbaﬂkan›
Serj Sarkisyan ve D›ﬂiﬂleri
Bakan› Edward Nalbandyan
ile bir araya gelen Clinton,
iki ülkenin aralar›ndaki
Da¤l›k Karaba¤ sorununu
bar›ﬂç›l bir biçimde çözmelerini istemiﬂtir. Clinton,
“Biz Ermenistan’a ve Azerbaycan’a bar›ﬂ›n sa¤lanmas› ve korunmas› yolunda
yard›ma haz›r›z. Biliyorum
bu kolay de¤il, fakat biz güvenilir ve baﬂar›l› bir gelecek için bunun temel oluﬂturdu¤una
inan›yoruz.”

Abhazya’da ve Güney Osetya’da oldu¤unu” söyleyerek,
ABD politikalar›na karﬂ›, gezinin son noktas›nda tam bir
meydan okuma göstermiﬂtir.10 Clinton, Tiflis’te, “Biz
Gürcistan’›n iﬂgalini asla kabul etmiyoruz. Gürcistan’›n
toprak bütünlü¤ü bizim için
önemli” aç›klamas›nda bulunmuﬂtur.
Sonuç olarak bak›ld›¤›nda,
ABD’nin Ukrayna ile kontrollü bir yak›nlaﬂma politikas›nda Kiev’i kaybetmek istemeyen kararl›¤›n› sürdürmesi beklenebilir. Polonya
ile Füze Kalkan› antlaﬂmas›n›n imzalanmas›, Rusya’ya
karﬂ› NATO ve ABD’nin ortaklaﬂa bir savunma koridoru oluﬂturmakta geri ad›m
atmayaca¤› art›k daha net
olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Ermenistan
konusunda
Washington’un bilinen politikas›na devam edece¤inin,
Clinton’un Sözde Soyk›r›m
An›t›’n› ziyareti ile net bir ﬂekilde ortaya kondu¤u düﬂünülmektedir. ABD’nin, yaklaﬂan seçimleri dikkate alarak bundan böyle d›ﬂ politikas›nda Ermeni diasporas›n›n bask›lar›n› daha fazla
dikkate alan bir geleneksel
çizgiyi takip etmesi sürpriz
olmayacakt›r. ABD, Rusya’y›
Minsk Grubu ile kontrol etmeye çal›ﬂsa dahi Karaba¤
sorununda Azerbaycan’› ve
Türkiye’yi tatmin edici bir çözümün uzaklarda oldu¤u
söylenebilir. Buna ra¤men,
Türkiye ve Ermenistan ara-

s›nda halen gizli olarak devam eden müzakereler neticesinde s›n›rlar›n aç›lmas›
da sürpriz olmayabilir. Öte
yandan Gürcistan’›n Washington taraf›ndan dikkatle
takibe al›narak, Rusya ile
pazarl›kta masada tutulmas›
noktas›ndan hareket edildi¤i
de söylenebilir. Özetle, Kafkaslarda ABD ilgisinin devam etti¤ini ve 2011 y›l›nda
daha net ç›k›ﬂlar›n harekete
geçirilmesinin planland›¤›
düﬂünülmektedir.
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ÜB‹TAK ad›na Doç.Dr.
Yaﬂar Becerikli’nin izleyici olarak kat›ld›¤› ve
proje yürütücüsü Havac›l›k
Yük. Müh. Hikmet Yücel, dan›ﬂman Doç. Dr. Atakan Do¤an, LTG ortaklar› ve çal›ﬂanlar›n›n da haz›r bulundu¤u,
Haziran ay› ortas›nda yap›lan
proje sonu toplant›s›nda konuﬂan LTG Genel Müdürü Hakan Çukul, LTG’nin ulusal savunma sanayimize ve havac›l›k sektörümüze yönelik
önemli baﬂka projelerinin de

MSI Dergisi - A¤ustos 2010

oldu¤unu, bu projeleri özellikle Eskiﬂehir’deki üniversiteler ve sektörde faaliyet gösteren kamu ve özel, kurum ve
kuruluﬂlarla birlikte hayata
geçirerek, “Eskiﬂehir’in savunma sanayisinde yer edinme ve havac›l›k merkezi olma” hedefine de katk› sa¤lamay› amaçlad›klar›n› söyledi.

Tohumlar
2007’de At›ld›
Her ne kadar çeﬂitli hava, kara ve deniz platformlar› alan›nda gö¤sümüzü kabartan
çal›ﬂmalara imza at›l›yor olsa da bu platformlar›n sa¤l›kl› görev yapabilmesi ad›na
hayati önem taﬂ›yan alt sistemlerde, halen neredeyse
tamemen yurt d›ﬂ›na ba¤›ml›
oldu¤umuz yads›namaz bir
gerçek. Bu paralelde, özellikle elektronik alt sistemlerde kullan›lan yonga (çip) üretimine yönelik, Düﬂünce ‹yelik Çekirde¤i (IP Core / D‹Ç)
tasar›m› çal›ﬂmalar› ve “Donan›m Betimleme Dili” kullan›larak geliﬂtirilen ürünler,
ülkemizde yok denecek kadar da az. MIL-STD-1553B

Eskiﬂehir Teknoloji Geliﬂtirme
Bölgesi’nde faaliyet gösteren Lider
Teknoloji Geliﬂtirme Ltd. ﬁti. (LTG)’nin,
TÜB‹TAK TEYDEB taraf›ndan, KOB‹
Ar-Ge Baﬂlang›ç Destek Program›
(1507) kapsam›nda da desteklenen
“MIL-STD-1553B Düﬂünce ‹yelik
Çekirde¤i Tasar›m› ve Uygulamas›
(ÇEK‹RDEK)” isimli Ar-Ge projesinin
TÜB‹TAK TEYDEB taraf›ndan
de¤erlendirme süreci, 9 Temmuz’da
baﬂar›yla tamamlad›. Bu projeyle, ilk
ulusal MIL-STD-1553B (Mux-Bus) Çipi
tasar›m› ve uygulamas› gerçekleﬂtirilerek
ulusal savunma sanayimize de önemli
bir katk› sa¤lanm›ﬂ oldu.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
gibi, askeri projelerde s›kça
yer alan haberleﬂme protokollerini kullanan özgün D‹Ç
veya bu çekirde¤i kullanan
FPGA (Field Programmable
Gate Array)’lar ve yongalar
da halihaz›rda ülkemizde bu-

lunmuyor. Özgün ve ulusal
yonga tasar›mlar›na sahip
oldu¤umuz takdirde, gelecekte bu tasar›mlar üzerinde
geliﬂtirme yapabilme imkan›na da kavuﬂmuﬂ olaca¤›z.
Bu s›k›nt›lar› gidermek amawww.milscint.com
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Düﬂünce
‹yelik
Çekirde¤i
Nedir?

Düﬂünce ‹yelik Çekirde¤i,
IP core (intellectual property
core)’un Türkçeleﬂtirilmiﬂ
halidir. ÇEK‹RDEK Projesinde
FPGA ad› verilen
programlanabilir çipler
kullan›lm›ﬂt›r. Bu FPGA’ler
VHDL betimleme dili ile yaz›lan
program bloklar› ile konfigüre
edilmektedir. Bu program
bloklar›na Düﬂünce ‹yelik
Çekirde¤i ad› verilir.
c›yla
hayata
geçirilen
ÇEK‹RDEK projesinin tohumlar›, 2005 y›l›nda kurulan
LTG’nin, 2007 y›l› sonlar›nda,
FPGA’lar›n hemen hemen
her sektörde kullan›m›n›n giderek artt›¤›n› fark etmesiyle
at›ld›. Havac›l›k ve uzay sektörlerinde kullan›lan ve 30 y›l› aﬂk›n geçmiﬂe sahip bir veri yolu standard› olan MILSTD-1553B için, ülkemizde
ulusal bir D‹Ç bulunmamas›,
LTG’yi bu konu üzerinde çal›ﬂmalar yapmaya yönelten
nedenlerin baﬂ›nda geliyor.
Yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda, FPGA’lar›n yap›lar›ndan dolay› savunma sanayisi
ve havac›l›k sektöründe daha
çok tercih edildi¤ini gören
LTG ekibi, özellikle görev bilgisayar› ve aviyonikler ara-

MIL-STD-1553

Soldan sa¤a: Hakan ÇUKUL (Genel Müdür), Hikmet YÜCEL, Özgür BURNAK (Kurucu Ortak), Doç. Dr. Yaﬂar BECER‹KL‹ (TÜB‹TAK ‹zleyicisi),
Doç. Dr. Atakan DO⁄AN (Akademisyen Dan›ﬂman), Mehdi DUMAN, Süleyman Yasin DÜNDAR, Mahir ÇAKIR ve Gökçen TÜZTÜRK

s›ndaki haberleﬂmeyi sa¤layan MIL-STD -1553B kartlar›
için ulusal bir ürünümüzün
olmamas›ndan da hareket
ederek bu konu üzerinde çal›ﬂma yapma karar› ald›. Bu
noktada, konunun öneminin
daha iyi anlaﬂ›labilmesi için
Çukul’un ﬂu sözlerine kulak
verelim:
“FPGA’lar›n programlanabilir olmas›, çeﬂitli komplo teorilerini de beraberinde getiriyor. Örne¤in bir baﬂka ülkeden al›nan savaﬂ uçaklar›n›n, gerekti¤i takdirde o ülkeye karﬂ› kullan›l›p kullan›lamayaca¤›ndan ne kadar
emin olabilece¤imiz bir soru
iﬂaretidir. Çünkü üretici,
FPGA çiplerinin içine sizin istedi¤iniz D‹Ç ile kendi istedi¤i D‹Ç’i birlikte yerleﬂtirebilir. Bu durumda o ünite, sizin
istedi¤iniz iﬂleri yaparken,
baﬂkalar›n›n istedi¤i ve sizin
zarar›n›za olan iﬂleri de ya-

pabilir. Kritik durumlarda
yanl›ﬂ bilgi gönderilmesine
ya da o platformun kullan›lamayacak hale gelmesine de
neden olabilir.
Bugüne kadar MIL-STD1553B ile ilgili ürünler, hep
yurt d›ﬂ›ndan temin edildi.
Ancak, özellikle savunma
projelerimizde kullan›lacak
her alt sistemin ulusal ve özgün nitelikte olmas›, hem bu
ürünlerin hem de bu ürünü
taﬂ›yan silah (roket, füze vb.)
veya platformlar›n (uçak, helikopter, gemi, tank, uydu
vb.) güvenilirli¤i aç›s›ndan
büyük önem taﬂ›yor. Biz, ihtiyaç an›nda ülke savunmas›nda kullan›lacak bu silah veya
platformlar›n, herhangi bir
d›ﬂ gücün kontrolünden ba¤›ms›z olduklar› takdirde ülke savunmas›nda daha etkili
ve baﬂar›l› olaca¤›na olan
inançla böyle bir çal›ﬂmay›
hayata geçirdik.”

ABD Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan 1978 y›l›nda yay›nlanan bir askeri standart olan MIL-STD-1553 (Mux-Bus),
dünyada ilk olarak F-16 savaﬂ uçaklar›nda kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ ve 30 y›l› aﬂk›n geçmiﬂe sahip bir
haberleﬂme protokolüdür. Uçak üzerindeki her aviyonik ünite (Radar, Merkezi Bilgisayar, GPS/INS, Silah
Sistemleri vb.) içerdi¤i Mux-Bus arayüz çipi üzerinden birbirleri ile haberleﬂebilmektedir. Uçak sistemlerinde
kullan›lan MIL-STD-1553 protokolü sayesinde, merkezi bir kontrol mekanizmas› oluﬂturulmuﬂ, standart
arabirimler meydana getirilmiﬂ, kablo ve konektör say›s› azalt›lm›ﬂ, fiziksel t›kan›kl›k ortadan kald›r›lm›ﬂ,
fiziksel a¤›rl›k azalt›lm›ﬂ ve elektromanyetik uyumluluk (Electro Magnetic Compalibility / EMC) uygunlu¤u
art›r›lm›ﬂt›r. Bu sayede de sistemlerin tasar›m, onar›m ve geliﬂtirme maliyetlerinde çok büyük avantaj elde
edilmiﬂtir. Ancak geçen y›llar içinde MIL-STD-1553’ün 1 Mbps olan veri iletim h›z› yetersiz kalmaya
baﬂlam›ﬂt›r. F-22 ve F-35 gibi modern uçaklarda MIL-STD-1553 ana veri yolu olarak kullan›lmamakta,
Ethernet ve Fiber Channel gibi veri yollar› tercih edilmektedir. Yine de büyük bir ürün yelpazesinde kullan›lm›ﬂ
olan MIL-STD-1553, eski (legacy) sistemler nedeniyle, F-22 ve F-35’te baz› alt sistemlerde kullan›lm›ﬂt›r.
MIL-STD-1553’ün veri aktar›m h›z› sorunlar›n› bir ölçüde çözebilmek için Notice 6 sürümü ç›kart›lm›ﬂ, veri
aktar›m› ile ilgili h›z› 20 Mbps de¤erine ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r (Komut aktar›m h›z› 1 Mbps kalm›ﬂt›r). Fakat Notice 6,
“G‹ZL‹” gizlilik derecesine sahiptir ve sadece ABD ve Kanada vatandaﬂlar›na aç›kt›r.

www.savunmahaber.com

Az Parayla Çok ‹ﬂ
2008 y›l› ile birlikte projenin
ön çal›ﬂmalar›n› baﬂlatan
LTG, resmi olarak 1 Temmuz
2008’de baﬂlayan ÇEK‹RDEK
projesini 18 ay içerisinde tamamlamay› baﬂard›. Proje
çal›ﬂmalar›n›, AQAP-160 Yaz›l›m ‹çin Ömür Devri Boyunca Birleﬂtirilmiﬂ NATO Kalite
Gereksinimleri’ne uygun olarak gerçekleﬂtiren LTG, projede sadece Anadolu Üniversitesi’nde görevli ö¤retim
üyelerinden
dan›ﬂmanl›k
deste¤i ald›. ÇEK‹RDEK projesiyle ulusal bir ürün elde
etmeyi amaçlad›¤› için yurt
d›ﬂ›ndan herhangi bir destek
almayan LTG’nin, projeyle,
bu y›l 9’uncusu düzenlenen
Teknoloji Ödülleri’ne “Mikro
KOB‹” s›n›f›nda aday oldu¤unu da belirtelim. Yaklaﬂ›k
400.000 liral›k bir bütçeyle
hayata geçirilen proje çerçevesinde LTG, bütçenin yüzde
75’lik k›sm› için TÜB‹TAK
TEYDEB deste¤i ald›.
Çok k›s›tl› bir bütçeyle hayata
geçirilen bu çal›ﬂman›n sonuçlar›n›n çeﬂitli projelerde
de¤erlendirilmesi neticesinde neler elde edebilece¤imizi sordu¤umuzda ise Çukul
ﬂu yan›t› verdi:
“Uçaklar için MIL-STD1553B kullanan ünitelerin
veya bu üniteler içindeki
MIL-STD-1553B arayüz kartlar›n›n yurt d›ﬂ›ndan yüksek
maliyetlere temin ediliyor olmas›, bu ünitelerin veya kartlar›n da ulusal tasar›m ve
üretiminin yap›lmas› gereklili¤ini ortaya koyuyor.

77

MSI Dergisi - A¤ustos 2010

ÖZEL HABER

© LTG

MIL-STD-1553 ile birbirine ba¤lanan cihazlardan oluﬂan bir sistem.

MIL-STD-1553B kartlar›, laboratuvarlarda ve uçan platformlarda kullan›lan kartlar
olarak ikiye ayr›labilir. Uçan
platformlarda kullan›lacak
olanlar ayr›ca sertifiye edilmelidir. Dünyadaki üreticilerin fiyatlar› farkl› olsa da yaklaﬂ›k olarak, laboratuvarlarda kullan›lan kartlar›n ortalama birim fiyat› 5000 dolar,
uçan platformlarda kullan›lanlar›n ise 15.000 dolar seviyesindedir. Örne¤in bir uça¤›n görev bilgisayar›nda en az
bir adet ve di¤er ünitelerde
de birer adet kart kullan›lmas› gereklili göz önünde bulundurulursa, olay›n maddi boyutu daha iyi anlaﬂ›labilir.”

ÇEK‹RDEK’ten
Ç›kan Özgün Ürünler
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MIL-STD-1553 veri aktar›m biçimleri

Çukul’un bu noktada da söyleyecekleri var:
“ÇEK‹RDEK ad›n› verdi¤imiz
Ar-Ge projesi kapsam›nda
üretti¤imiz, ulusal ve özgün
nitelik taﬂ›yan VTÜ ve VTYÜ
prototipleri, özellikle havac›l›k alanlar›nda kullan›ma yönelik ürünlerdir. Bu ürünler
sayesinde, çal›ﬂmam›z›n temel ürünü niteli¤indeki MILSTD-1553B D‹Ç’in üniteler
içerisinde uygulanmas› ve
kullan›labilirli¤ini de göstermiﬂ olduk. Uçaklarda kulland›¤›m›z VTÜ veya benzer üniteleri, genelde yabanc› ülkelerden sat›n al›yoruz. Hatta
ülkemizdeki, üzerinde yerli
firmalar›n markalar›n› taﬂ›yan birçok ürün, asl›nda o firmalara ait özgün ürünler olmay›p, yabanc› ürünlerin
yerli üretimleridir ve neredeyse sadece montaj iﬂçili¤i
yerli firma taraf›ndan yap›lmaktad›r. Geçti¤imiz birkaç
y›l içerisinde yine büyük birkaç firma taraf›ndan üretilen
özgün tasar›m üniteler ise
yeterli say›da de¤ildir. Örne¤in ulusal ve özgün bir
VTÜ’müz piyasada henüz bulunmamaktad›r. Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki uçaklar üzerinde yer
alan ünitelerde ve yer destek sistemlerinde kullan›lan

HDL Nedir?

Düﬂünce ‹yelik Çekirde¤i (IP
Core) üretiminde, donan›m
tan›mlama dillerinden
(Hardware Description
Language / HDL) yararlan›l›r.
HDL, bir elektronik
sistemin tan›mlanmas›nda,
test edilmesinde ve
sentezlenmesinde kullan›l›r.
VHDL ve Verilog da s›kça
kullan›lan donan›m betimleme
dillerindendir. FPGA
programlamas› HDL ile
yap›lmaktad›r.
MIL-STD-1553B kartlar›n›n
ulusal nitelik kazanmas› sonucunda, ülke ekonomisine
önemli bir katk› sa¤lanaca¤›n›, daha da önemlisi, ülke
güvenli¤i için önemli bir
ad›m at›lm›ﬂ olaca¤›n› düﬂünüyoruz.”
Çal›ﬂman›n
ç›kt›lar›ndan
MIL-STD-1553B Uzak Uçbirim FPGA Gerçeklemesi,
benzerlerinden farkl› olarak
SPI (Serial Port Interface)
arayüzüne sahip. Bu arayüz,
ihtiyaca göre 8 bit veya 16 bit
de yap›labiliyor. LTG yetkilileri, bu ürünün, piyasadaki
yabanc› ürünlere k›yasla çok
daha düﬂük hata oran›na sahip oldu¤u üzerinde ›srarla
duruyor.
Sözü yine Çukul’a b›rakal›m:
“Bu çal›ﬂma kapsam›nda
üretti¤imiz MIL-STD-1553B
D‹Ç ve FPGA gerçeklemesi,
ulusal pazarda, biliﬂim sek© LTG
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Geliﬂime aç›k, ulusal ve özgün nitelikte bir MIL-STD1553B D‹Ç ve bu D‹Ç’i kullanan Uzak Uçbirim FPGA Gerçeklemesi tasar›m›n›n ve
üretiminin gerçekleﬂtirildi¤i
ÇEK‹RDEK projesi çerçevesinde yürütülen çal›ﬂmalarda ayr›ca, uçaklar için bir Veri Transferi Ünitesi (VTÜ)
prototipi üretildi¤i gibi, Veri
Transferi Yer Ünitesi (VTYÜ)
için özgün bir yaz›l›m da geliﬂtirildi. 1553 Mux-Bus arayüz çipinin yan› s›ra bu çipin
kullan›ld›¤› VTÜ de yine
LTG’nin özgün bir tasar›m›
olarak dikkat çekiyor. Havadaki uçaklar›n istenen verilerinin kay›t edilmesini sa¤layan VTÜ ile yap›lacak kay›tlar, yine LTG taraf›ndan tasarlanan VTYÜ kullan›larak

yerde analiz edilebiliyor.
VTYÜ’nün yaz›l›m›n›n da LTG
taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ özgün bir yaz›l›m oldu¤unu belirtmekte yarar var.
ÇEK‹RDEK projesi kapsam›nda geliﬂtirilen ve “özgün” olarak nitelendirebilece¤imiz
ürünleri ﬂöyle s›ralayabiliriz:
1) MIL-STD-1553B
D‹Ç (VHDL Kodu)
geliﬂtirilmesinde iﬂlem
basamaklar›, tamam›yla
özgün olarak
gerçekleﬂtirildi.
2) MIL-STD-1553B Uzak
Uçbirim FPGA
Gerçeklemesi için özgün
üretim olan bir D‹Ç
kullan›ld› ve tüm testleri
LTG taraf›ndan yap›ld›.
3) VTÜ için gereken
donan›m ve bellenim
(firmware) tasar›m› ve
geliﬂtirilmesi tamamen
özgün olarak
gerçekleﬂtirildi.

4) VTYÜ için geliﬂtirilen
yaz›l›m, tamamen LTG
imzas› taﬂ›yor.
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törü ve savunma sanayimizde yeni bir üründür. ‹lk ulusal ürün olma özelli¤inden
dolay›, ancak yurt d›ﬂ›ndaki
az say›daki benzer ürünlerle
karﬂ›laﬂt›rma
yap›labilir.
MIL-STD-1553B D‹Ç ürününe sahip olan baz› firmalar:
DDC, SITAL, ASTIRUM, AEROFLEX, CONDOR, ACTEL
olarak s›ralanabilir. Ülkemizde ABD ve ‹srail ürünleri
kullan›lmaktad›r.
Ulusal tasar›m ve üretim olmayan
MIL-STD-1553B
ürünleri, özellikle TSK envanterinde yer alan ve ulusal güvenli¤imiz aç›s›ndan
çok büyük öneme sahip
uçak, helikopter, gemi,
tank, uydu vb. çeﬂitli platformlarda ve roket, füze vb.
çeﬂitli silah sistemlerindeki
ünitelerde hâlihaz›rda çokça kullan›lmaktad›r.
MIL-STD-1553B, ünitelerin
birbirleri ile veri al›ﬂ veriﬂinde bulunabilmeleri için
en önemli altyap›y› oluﬂturan bir veri haberleﬂme
protokolüdür. Bu özelli¤i
dolay›s›yla güvenilir olmas›
büyük önem arz etmektedir.
Yurt d›ﬂ› kaynakl› benzer
ürünlerin tasar›mlar› ve
kulland›klar› donan›m betimleme kodlar› tamamen
gizli tutulmaktad›r, Bir baﬂka deyiﬂle, bu ürünler birer
kapal› kutudur. Bu nedenle,

ulusal tasar›m ve üretim olmayan
MIL-STD-1553B
ürünleri güvenilir de¤ildir.
Bu ürünlerin, ihtiyaç an›nda
ülke savunmas›nda kullan›ld›klar›nda do¤ru çal›ﬂacaklar› garanti edilemez.
Sistemler, kullan›c›n›n kontrolü ve/veya bilgisi d›ﬂ›nda
ancak daha önceden programland›¤› ﬂekliyle davranabilir. Sistemler aras› haberleﬂmede kesinti yaﬂanabilece¤i gibi, sistemlerin
kendini kapatmalar› (örne-

tem projeleri ile do¤rudan
ilgili oldu¤unu ve uçaklar
ve yer sistemleri baﬂta olmak üzere, birçok farkl›
proje ve alanda da kullan›labilece¤i üzerinde önemle
duruyor.
(a) Ar-Ge - Sistem
Entegrasyon Grubu:
Milli Görev Bilgisayar›
Geliﬂtirilmesi (ÖZGÜR)
Projesi,
(b) Hava Araçlar› - ‹nsans›z
Hava Arac› (‹HA) Grubu:
Taktik ‹HA Geliﬂtirme

FPGA Nedir?

FPGA (Field Programmable Gate Array); programlanabilir mant›k
bloklar› ve bu bloklar aras›ndaki ara ba¤lant›lardan oluﬂan say›sal
tümleﬂik devrelerdir. Tasar›mc›n›n ihtiyaç duydu¤u mant›k iﬂlevlerini
gerçekleﬂtirme amac›na yönelik olarak üretilen FPGA’lar›n her bir
mant›k blo¤unun iﬂlevi, kullan›c› taraf›ndan düzenlenebilir.
FPGA, di¤er alternatifleri olan ASIC (Application Specific Integrated
Circuit / Uygulamaya Özel Tümleﬂik Devre)’ye göre, özel üretim
gerektirmeme (raftan haz›r ticari ürün olarak alabilme) ve modeline
göre yeniden progralanabilme avantajlar›na sahiptir.
¤in uça¤›n radar›n›n kapanmas›) veya birbirlerine gerçek d›ﬂ› bilgi göndermeleri
(örne¤in yanl›ﬂ hedef koordinatlar›) söz konusu olabilir. Ulusal ürün kullan›lmas›
ile böyle bir büyük risk ortadan kald›r›lm›ﬂ olacakt›r.”
LTG yetkilileri, ÇEK‹RDEK
projesinin ç›kt›lar›n›n, aﬂa¤›da verilen, Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM) taraf›ndan yürütülen ana sis-

Projesi, T‹HA (MALE)
Geliﬂtirme Projesi,
(c)Hava Araçlar› - Uçak
Grubu: Türk Baﬂlang›ç
ve Temel E¤itim Uça¤›
(HÜRKUﬁ) Geliﬂtirme
Projesi,
(ç)Hava Araçlar› Modernizasyon Geliﬂtirme Grubu:
C-130E/B Aviyonik
Modernizasyonu (ERC‹YES),
T-38 Uçaklar› Aviyonik

Modernizasyonu (ARI)
Projesi,
(d) MEBS - Uygulama
Yaz›l›mlar› ve E¤itim
Simülatörleri Grubu:
T-38 Tekâmül E¤itim
Uça¤› Simülatörü
(ARIS‹M), F-16 E¤itim
Simülatörü, Helikopter
Simülatörleri (HELS‹M),
Temel E¤itim Uça¤›
Simülatörü.

ÇEK‹RDEK’in
Gelece¤i

D‹Ç gereksinimi, günümüzde sadece savunma
sektörü ile s›n›rl› de¤il.
Beyaz eﬂya, cep telefonu,
ses ve görüntü sistemleri,
t›bbi cihazlar vb. elektronik cihaz üreten büyük
markalar da D‹Ç gereksinimlerini ço¤unlukla yurt
d›ﬂ›ndan karﬂ›l›yor. Bu
üreticiler, kendi Ar-Ge birimlerinde baz› çal›ﬂmalar
yapabilecekleri gibi, sadece bu konuda uzmanlaﬂm›ﬂ Ar-Ge yapan KOBi’lerden faydalanarak bu gereksinimlerini daha verimli ve etkili bir ﬂekilde de giderebilirler. Bu gereksinimden hareketle, LTG, bu
çal›ﬂmadan sa¤lad›¤› bilgi
birikimi ile birlikte, gelecekte D‹Ç konusunda ilgili
firmalara hizmet sa¤lamay› hedefliyor.

© MSI Dergisi
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a) BC/RT/BM 1553B D‹Ç,
b) VME arayüzüne sahip
BC/RT/BM 1553B
kartlar›,
c) PC104 arayüzüne sahip
BC/RT/BM 1553B
kartlar›,
ç) PCI arayüzüne sahip
BC/RT/BM 1553B
kartlar›,
d) PCI-e arayüzüne sahip
BC/RT/BM 1553B
kartlar›.

‹HA-SKS Projesi
ÇEK‹RDEK
projesinde,
TÜB‹TAK TEYDEB harici hiçbir kurum ya da kuruluﬂtan
destek almayan LTG, bu projenin devam› niteli¤ini taﬂ›yan, “LTG/1553 Projesi” için
SSM desteklerine de baﬂvurmuﬂ durumda.
Proje ç›kt›lar› halihaz›rda herhangi bir projede kullan›lmamaktad›r. Bu ürünlerden
MIL-STD-1553B Düﬂünce ‹yelik Çekirde¤i, laboratuvar çal›ﬂmalar›nda bu hali ile kullan›lacak durumdad›r. Di¤er
ürünler bu proje için prototip
olarak tasarlanm›ﬂt›r. ‹htiyaca göre de¤iﬂiklik yap›labilecektir. Ancak bu ürünlerin
uçan platformlarda kullan›labilmesi için sertifikasyonlar›n›n yap›lmas› gereklidir.

LTG’nin Di¤er
Ar-Ge Projeleri
LTG/1553 Projesi
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LTG, ÇEK‹RDEK projesi neticesinde edinilen Ar-Ge altyap›s› ve kazan›lan kabiliyetlerle, TSK’n›n ihtiyaçlar› paralelinde yürütülen ve SSM taraf›ndan koordine edilen projelerde etkin görev almay› hedefliyor.
Bu
paralelde
SSM’ye teklif edilen “Ulusal
MIL-STD-1553B Tasar›m› ve
Uygulamalar›
(LTG/1553)
Projesi” ile Uzak Uçbirim
(Remote Terminal / RT) gerçeklemesinin yan› s›ra Veri
Yolu Kontrolcüsü (Bus Controller / BC) ve Veri Yolu izleyicisi (Bus Monitor / BM) için
FPGA gerçeklemelerinin de
yap›lmas› amaçlan›yor. Bu
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çal›ﬂma kapsam›ndaki FPGA
gerçeklemeleri, VHDL donan›m betimleme dili kullan›larak tamamen ulusal ve özgün nitelikte tasarlanacak ve
geliﬂtirilecek.
LTG/1553 Projesi dâhilinde
geliﬂtirilecek FPGA gerçeklemeleri, uçak üzerinde (askeri standartlarda) veya laboratuvar ortam›nda çal›ﬂacak niteliklerde VME, PCI,
PCI-e ve PC104 arayüzlerine
sahip kartlar›n ulusal ve özgün tasar›m ve üretiminde
kullan›lacakt›r. Kartlar, “DO254 Elektronik Donan›mlar
için Uçuﬂa Elveriﬂlilik Rehberi” referans al›narak geliﬂtirilecektir.
Tasar›m, geliﬂtirme ve prototip üretim süreçlerinde
MIL-STD-1553B, MIL-STD810 vb. askeri standartlar ve
ISO-9001:2008 ve AQAP-160
vb. kalite güvence prosedürlerinin kullan›m›n›n öngörüldü¤ü LTG/1553 projesinin
olas› kullan›labilir son ürünleri ise ﬂöyle:
1) Uçan platformlar (Uçak,
helikopter, ‹HA, füze vb.)
üzerinde kullan›labilecek
nitelikte, askeri
standartlarda:
a) BC/RT/BM 1553B D‹Ç,
b) VME arayüzüne sahip
BC/RT/BM 1553B
kartlar›,
c) PC104 arayüzüne sahip
BC/RT/BM 1553B
kartlar›,
2) Laboratuvar ortam›nda
ve yer sistemlerinde
çal›ﬂacak nitelikte:

‹HA’lar için Art›r›lm›ﬂ Gerçeklik Uygulamalar› içeren
Sanal Kokpit Sistemi (‹HASKS) Projesi’ne 1 Ocak’ta
baﬂlayan LTG, çal›ﬂmalar›n›
18 ay sonunda tamamlamay›
planl›yor. ‹HA-SKS projesi de
TÜBiTAK TEYDEB taraf›ndan
KOBi Ar-Ge Baﬂlang›ç Destek Program› (1507) kapsam›nda destekleniyor (Proje
No: 7090817).
‹HA’lar için geliﬂtirilecek
olan ‹HA-SKS, dizüstü bilgisayar üzerinde çal›ﬂacak bir
‹HA-SKS yaz›l›m› ve özel bir
gözlükten oluﬂacak. ‹HASKS yaz›l›m›, tamamen LTG
taraf›ndan geliﬂtirilecek özgün bir yaz›l›m olacak. Bu
yaz›l›m sayesinde, ‹HA ile
‹HA operatörü aras›nda bir
arayüz oluﬂturulmas› amaçlan›yor.
‹HA'daki alg›lay›c›lardan gelen bilgiler, ‹HA-SKS yaz›l›m›
ekranlar›nda gösterilecek.
Bu ekranlar sayesinde, kullan›c›ya sanal bir kokpit yarat›lm›ﬂ olacak. Sanal kokpit
içerisinde gerçek bir ‹HA'da
bulunmas› muhtemel baﬂ
üstü gösterge (Head-up
Display / HUD) ve di¤er analog ve say›sal göstergelere
ait benzetimler de yer alacak. HUD üzerinde ufuk çizgisi ve durum çubuklar› yer
alacak ve ‹HA'n›n koordinatlar›, yüksekli¤i ve h›z› gibi bilgiler say›sal olarak gösterilecek. HUD üzerinde ayr›ca,
gerçek zamanl› d›ﬂ dünya videosu da gösterilecek ve bu
video üzerine, ‹HA'n›n gidece¤i veya geçti¤i yol, yasak

veya tehdit unsuru olan bölgeler, sanal engeller, 3 boyutlu cisimler gibi birçok art›r›lm›ﬂ gerçeklik ö¤esi de
ilave edilebilecek.
‹HA-SKS'nin do¤rulanmas›
çal›ﬂmalar›nda kullan›lmak
üzere bir Deneme Platformu
imalat› yap›lacak ve bu platform üzerine kamera, INSGPS v.b. gerçek üniteler
monte edilecektir. Kamera
hareketi, operatörün baﬂ hareketine duyarl› olacakt›r.

‹HA-UVS Projesi
Proje kapsam›nda; ‹HA’larda kullan›ma yönelik bir
ünitenin tasar›m› ve prototip
üretimine yönelik Ar-Ge çal›ﬂmalar›n›n yap›laca¤› bu
proje hakk›nda, gizlilik gerekçesiyle ﬂimdilik bilgi verilemiyor. Ancak proje için
gerekli piyasa araﬂt›rmalar›
ve literatür taramas›n› tamamlayan ve yap›labilirlik
etüdünü olumlu sonuçland›ran LTG, yine tamamen
ulusal ve özgün nitelik taﬂ›yan bu projenin hayata geçirilmesi için finansman deste¤i aray›ﬂlar›n› sürdürüyor.
Tamamlanm›ﬂ ÇEK‹RDEK
projesi ve devam etmekte
olan ‹HA-SKS projesinin devam› niteli¤inde olan ‹HAUVS projesinin, yeni baﬂlanacak olan LTG/1553 projesi ile
de paralellik içerece¤i belirtiliyor. Proje çal›ﬂmalar›nda,
LTG’nin kendi imkan ve kabiliyetlerinin yan› s›ra üniversiteler, di¤er kamu kurumlar›,
KOBi’ler ve sanayi kuruluﬂlar› ile de azami iﬂ birli¤i yap›lmas› ve görevdaﬂl›k (sinerji)
yarat›lmas› amaçlan›yor.
ÇEK‹RDEK projesi ürünlerinin yan› s›ra bu çal›ﬂma ile
edinilen bilgi birikimi ve tecrübenin de etkisiyle yeni projelere do¤ru yelken açan
LTG, daha büyük projelerde
yer almak için giriﬂimlerini
aral›ks›z sürdürüyor. Yak›n
gelecekte ad›n› baﬂka baﬂar›larla duymay› ümit etti¤imiz LTG'nin bu hedefine çok
k›sa sürede ulaﬂmas›n› diliyoruz.
www.milscint.com

