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““AAss››ll  öönneemmllii  oollaann  vvee  mmeemmlleekkeettii  tteemmeelliinnddeenn  yy››kkaann,,  hhaallkk››nn››  eessiirr  eeddeenn,,  
iiççeerriiddeekkii  cceepphheenniinn  ssuusskkuunnlluu¤¤uudduurr..””  

Bir süredir sadece yurt d›fl› baflar›lar›yla ad›n› duydu¤umuz Yonca-Onuk Tersanesi, uzun bir aradan
sonra, bu kez de 25 Tonluk Sahil Güvenlik Botu Projesi için at›lan imzalarla gündeme geldi. 
Eylül ay› bafl›nda gerçekleflen törende konuflulanlar, gözümüzden kaçan ya da flimdiye kadar pek
önemsemedi¤imiz baz› konular›n, asl›nda ne kadar önemli oldu¤unu hat›rlamam›z aç›s›ndan da
faydal› oldu.
Öncelikle dikkatimizi çeken, her ne kadar burada Yonca-Onuk Tersanesi özelinde ele alacak olsak
da, ihracat baflar›lar›m›z›n, Türkiye’nin yurt d›fl›ndaki alg›lanmas› ve tan›nmas›na, daha da önemlisi,
etki alan›m›z›n geliflmesine sa¤lad›¤› son derece olumlu katk›lar oldu. Ancak burada herhangi bir
fleyin de¤il, savunma ürünlerimizin ihracat›ndan bahsetti¤imizin de özellikle alt›n› çizelim. Çünkü
böylesi bir ihracat, beraberinde kullan›c›ya e¤itim verilmesi gibi süreçleri de gerektirece¤inden,
do¤al olarak karfl› taraf üzerinde etki yaratma flans›n›z oluyor. ‹flte bu noktada, ülkeler aras›
iliflkilerin geliflmesinde bu tür çal›flmalar›n önemine dikkat çekmek istiyoruz. Bir dönem ülkemizi
kas›p kavuran Amerikan hayranl›¤› da zaman›nda ABD’nin ayn› fleyi bize yapm›fl olmas›ndan 
kaynaklanm›yor mu zaten?
Törende, MRTP kullan›c›s› ülkeler kervan›na kat›lan M›s›r’›n, MRTP’lerin harekât ortam›nda 
kullan›m›yla ilgili Deniz Kuvvetleri için e¤itim istemeye haz›rland›¤›n›n konuflulmas›, bu aç›dan
dikkatimiz çeken bir geliflme oldu.
Sözü bu noktada, törende yapt›¤› konuflmada, bu konuyu özellikle vurgulayan Dr. Ekber Onuk’a
b›rakal›m:
“Etki alan›n›z› geniflletmek istiyorsan›z, bir ülkeye ne kadarl›k mal satt›¤›n›z›n çok da bir önemi yok.
Bir ülkenin içerisine nüfuz edebilmeniz için, özellikle e¤itim gibi askeri ifl birlikleri çok büyük önem
arz ediyor. Karfl› taraf›n sizi gerçekten tan›maya bafllad›¤› bu tarz e¤itimler, etkinizi çok ciddi
flekilde artt›r›yor. Çünkü insanlara kendimizi, nas›l düflündü¤ümüzü, olaylar› nas›l alg›lad›¤›m›z›
anlatabiliyor, onlarla bir görüfl aç›s›n› paylafl›r hale geliyorsunuz. Türkiye istese de istemese de bir
süper güç ve bu do¤rultuda hareket etmek zorunda. Bu süreçler de bu iflin bir parças›.
Biz temasta oldu¤umuz bütün ülkelerde bu konuyu gündeme getiriyoruz. O zaman, onlar›n, zaten
Türkiye’nin ve Silahl› Kuvvetlerimizin seviyesini bilip bir ölçüde hayranl›k duyduklar›n› gururla
görüyoruz. Biz de onlar› (zaten istedikleri gibi) Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›m›zdan e¤itim almaya yönlendiriyoruz. Çünkü bu e¤itimi almak için ülkemize geldikleri
zaman, Türkiye nas›l düflünüyor, Türkiye ne yap›yor, Türkiye ne seviyede, bunlar›n hepsini anlama
f›rsatlar› oluyor. Oradaki genç subaylar, yar›n öbür gün yükseldiklerinde, bize güvenerek, bizim gibi
düflünüp, lehimize imkânlar sa¤lanmas›na yol açabilir; en az›ndan aleyhimizde bir fleyler olmas›n›n
önüne geçer.
Biz birçok ülkeye gidiyoruz ve ne durumda olduklar›n› yerinde görme f›rsat›m›z oluyor. Baflka bir
ülkeye gitti¤imizde, Türk askerinin ve Türk Silahl› Kuvvetlerinin seviyesi ve standard›n›, çok daha iyi
anlayabiliyoruz, fark›m›z› daha net görebiliyoruz. Abartm›yorum, ço¤una göre uzay ça¤›nday›z. 
ABD Sahil Güvenlik Teflkilat›na da gittim. Bizimkilerle aralar›nda, belki yüzde 1’lik bir fark olabilir,
daha fazla de¤il. Yabanc›lar›n da bunu ö¤renmesi önemli.
Bafllar›na biraz dert aç›yoruz, ama burada bizden çok, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›m›za ve 
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›m›za görev düflüyor. Onlar, bizim yapabildi¤imizin çok daha ötesinde,
bize ve Türkiye’ye katk› sa¤layabilecek bilgi, beceri ve güce sahipler.”
Bu arada MRTP’lerle ilgili gözümüzden kaçan baflka fleyler oldu¤unu da fark ettik. Yurt içi ve 
özellikle yurt d›fl›ndaki baflar›lar›yla gö¤sümüzü kabartan tersanemizin bugün geldi¤i noktaya biraz
daha farkl› bir aç›dan bakt›¤›m›zda, kulland›klar› malzeme ve sistemlerin bir bölümünün, sadece
Kaan s›n›f› ONUK MRTP’ler için, Yonca-Onuk Tersanesi’nin istekleri ya da önerileri do¤rultusunda
özel olarak gelifltirilmifl ya da üretilmifl malzemeler ve sistemler oldu¤unu görüyoruz. Bunlar
aras›nda; kompozit malzemelerin üretiminde kullan›lan reçineden özel akrilat yap›flt›r›c›lara, 
pervaneden sevk sistemine ve hatta silah sistemlerine kadar pek çok fleyi saymam›z mümkün. 
Bu, 20 y›l› aflk›n bir süredir en iyi olmay› hedefleyen Yonca-Onuk Tersanesi’nin, Ar-Ge planlamas›na
malzeme üreticilerinin kat›lmas›yla sa¤lanm›fl bir atmosfer. Öyle ya, baflka bir tekne yap›mc›s› 
65-70 knot duvar›n› geçememiflse, bunu baflaran tersaneyle çal›fl›p, orada olup bitenleri görüp, 
bilgiyi paylaflmak, öncü olmak isteyen üreticiler için kaç›r›lamayacak bir f›rsat olsa gerek.
Faaliyet gösterdikleri alan›n en büyükleri aras›nda yer alan üretici firmalar›n bu flekilde hareket
etmesi, MRTP’lerin gerçekte ne kadar büyük bir pazara hitap etti¤inin ve sahip olduklar› ticari
potansiyelin anlafl›lmas› aç›s›ndan da önemli.
Eylül ay›yla birlikte yeniden hareketlenen savunma sanayimizden en son haberler ve geliflmelerle,
Ekim ay›nda yeniden birlikte olabilmek dile¤iyle…

Ülkeleri Ba¤layan Köprü: MRTP

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yay›n Yönetmeni
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Y aflam›n›n yönünü
de¤ifltiren geliflme ise,
1981 y›l›nda kat›ld›¤›

bir hava harekât› oldu. 
‹srail Hava Kuvvetleri,
“Opera Harekât›” kod ad›
verilen ani bir bask›nla,
Irak’›n Osirak Nükleer
Reaktörü’nü vurmufltu! 
Ilan Ramon, bu harekâta
kat›lan “en genç” savafl
pilotu unvan›n› tafl›yordu
art›k.
1959 y›l›nda Frans›z
yard›m›yla bir nükleer
santral sahibi olan,
1962’den bu yana en az 
150 adet nükleer bomba
bafll›¤› üretti¤i bilinen
‹srail’in ana stratejisi,
“düflman” olarak kabul
etti¤i Arap ülkelerinin 
nükleer santral sahibi 
olmamas›na dayan›yordu.
‹srail, Rusya veya Çin

deste¤iyle, Arap ülkelerinin
topraklar›nda yap›lacak
nükleer santrallerin, bir
gün, “nükleer bafll›k” 
üretiminde de
kullan›labilece¤ini 
kendi nükleer silahlanma 
program›ndan çok iyi 
biliyordu. Bu strateji,
1981’deki “Opera
Harekât›”ndan yaklafl›k 
27 y›l sonra, kendini “Orkide
Harekât›” ile gösterecekti. 
6 Eylül 2007 tarihinde ‹srail
Hava Kuvvetleri, bu kez bir
baflka Arap ülkesine,
Suriye’ye sald›racak ve bu
ülkenin Kuzey Kore
deste¤iyle kurmaya çal›flt›¤›
nükleer bir santrali inflaat
aflamas›nda yok edecekti!
Orta Do¤u’nun bu sert 
rekabet ortam›, 1981
y›l›ndaki “baflar›l›” harekât
sonras›nda Ilan Ramon’u

“ulusal kahramanl›k”
makam›na tafl›m›flt›. Bunun
devam›nda, 1997 y›l›nda
kendini ABD’de bulacakt›. O
art›k, ‹srail’in “ilk astronotu”
unvan›n› tafl›yordu ve 
NASA bünyesinde “kargo
uzman›” olarak e¤itiliyordu.
Befl y›ll›k zorlu bir e¤itim
sürecinden sonra, Ocak
2003’te Amerikan uzay
meki¤i Columbia ile uzaya
ç›kt›. Ç›karken yapt›¤›
aç›klamalarda, “Sadece
‹srail’i de¤il, bir astronot
olarak bütün Yahudileri 
uzayda temsil etmekten
gurur duyuyorum” demesi,
asl›nda yüklendi¤i misyonun
geride b›rakt›klar› için bir
“ulusal onur” meselesi
oldu¤una iflaret ediyordu.
1 fiubat 2003 günü, geriye
dönüfl yolunda, inifle sadece
16 dakika kala, uzay meki¤i

Columbia patlad›… 
Ilan Ramon, ‹srail’in hem 
ilk astronotu hem de ilk
uzay “flehidi” olmufltu!
Ilan Ramon, bir yanda 
Orta Do¤u’nun bugününe
damgas›n› vuran “nükleer”,
di¤er yanda ise yar›n›n›
belirleyecek “uzay” 
rekabetinin ana sembolü
olarak bu dünyadan 
geldi geçti.
O¤lu Asaf Ramon’un, 
13 Eylül 2009’da yönetti¤i 
F-16 savafl uça¤›yla, Bat›
fieria üzerinde alçaktan
uçarken yere çak›l›p ölmesi
ise, ‹srail aç›s›ndan gerçek
anlam›yla bir trajediydi…
Baba-o¤ul Ramon’lar›n
sonu ölümle noktalanan
serüvenleri, Orta Do¤u’nun
bir türlü durulmayan
mücadeleler tarihinin birer
mezar tafl› gibiydi…

‹ran ve ‹srail Aras›ndaki
Uzaya T›rmanan Rekabet

Ilan Ramon’un hayli badireli 

yaflam›, biraz, Orta Do¤u’nun 

bugün yaflamakta oldu¤u “küresel

risk”lerle dolu rekabetin de k›sa bir

anlat›m› gibi. Ramon, takvimlerin 

20 Haziran 1954’ü gösterdi¤i gün,

‹kinci Dünya Savafl›’n›n Nazi ölüm

kamplar›ndan kurtulmay› k›z›yla

birlikte baflarm›fl bir büyükannenin

torunu olarak dünyaya geldi. 

“Laik” Yahudi aile kökenli olmas›na

ra¤men, dinine bir hayli ba¤l›

oldu¤u biliniyordu. Yaflam çizgisi

onu, Orta Do¤u’nun kanl›

co¤rafyas›nda kendine 

yer edinmeye çal›flan ülkesi 

‹srail’in hava kuvvetlerine tafl›d›…
Ardan ZENTÜRK /
a.zenturk@savunmahaber.com
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Nükleer Rekabetin
Temelleri
‹srail’i, ‹kinci Dünya
Savafl›’n›n Nazi soyk›r›m
program›ndan kurtulmufl
insanlar kurdu. 1886’da
do¤an ve 1973’te hayat›n›
kaybeden ilk baflbakan
David Ben-Gurion’dan, onun
“genç sa¤ kolu” bugünün
Cumhurbaflkan› fiimon
Peres’e kadar uzanan
kadrolar›n ana slogan›, her
zaman, “bir daha asla” oldu.
Yani, So¤uk Savafl y›llar›n›n
çok özel koflullar›nda 
kurulan devlet, ayn› 
zamanda, Yahudilere 
dönük etnik nefretlerin 
ve soyk›r›m giriflimlerinin de
önleyici engeli olacakt›.
Ben-Gurion bu nedenle,
‹srail’in düflmanlar ile
çevrelenmifl belal› bir
co¤rafyada varl›¤›n›
sürdürmesinin ana
koflulunu, güçlü bir orduya
ve nükleer cayd›r›c› güce
sahip olmas›nda bulmufltu.
‹srail, bu nedenle, resmen
kabul etmemekle birlikte,
dünyan›n nükleer silaha
sahip ülkesi oldu. 
Bunun da ötesinde 
bu ülke, “muhtemel
düflmanlar›n›n” nükleer
silah sahibi olmas›n› 
önleyecek, kendi “nükleer
dokunulmazl›¤›n›” da 
koruyacak bir politikan›n
takipçisiydi.
‹srail’in kurucular›
taraf›ndan oluflturulan 
ve bugün de sürdürülen
program, bölgedeki
ülkelerin “nükleer ça¤a”
girmesini engellemek 
üzerine kuruluyordu. 
1968 y›l›nda kabul etti¤i 
bir program ile bir tek ülke,
bu denklemi bozma 
yolunda büyük bir ad›m 
atacakt›: ‹ran!
ABD’nin en yak›n “So¤uk
Savafl müttefiklerinden biri”
olarak de¤erlendirilen fiah
R›za Pehlevi, ülkesinin
enerji sistemini petrolden
nükleer enerjiye çevirme
program› çerçevesinde, 
tam 23 adet nükleer

santralin yap›m›n› 
öngörüyordu. ‹ran, elindeki
petrol gelirleriyle nükleer
enerji alan›na en büyük
yat›r›m program›n› 
bafllatan bir ülke 
konumuna gelmiflti ve
‹srail’in bu geliflmeyi 
durdurabilecek bir 
gücü yoktu…
Çünkü ‹ran, ABD’nin
bölgedeki en güvenilir 
müttefiki olarak
de¤erlendiriliyor, nükleer
program›n› da ABD ve
Almanya’n›n deste¤inde
sürdürüyordu.
Bu planlama çerçevesinde
Buflehr’deki ilk ‹ran nükleer
santralinin temeli 1975
y›l›nda at›ld›…
Ne gariptir ki, bu ad›mlarla
birlikte ülke içinde büyük bir
çalkant› bafllam›fl, ABD’nin
en güçlü müttefiki fiah R›za
Pehlevi, kendisi Paris’in
banliyösünde oturan ve
Bat›l› istihbarat birimleri
taraf›ndan korunan bir 
mollan›n, Ayetullah
Humeyni’nin muhalefeti
karfl›s›nda sars›lmaya
bafllam›flt›.
Nitekim 1979 y›l›nda
Paris’ten havalanan bir 
Air France uça¤›yla
Tahran’a inen Humeyni,
fiah’› devirecek ve ‹ran’›n
nükleer program› da bir
süre rafa kalkacakt›.
Ne garip tesadüftür ki,
Humeyni Devrimi’nden
hemen sonra patlak veren
‹ran-Irak Savafl›’nda, 
Irak topçusu ve hava 
kuvvetlerinin ilk 
hedeflerinden biri
Buflehr’deki nükleer 
santral inflaat› olacakt›!
Buflehr nükleer santrali,
temelinin at›lmas›ndan tam
35 y›l sonra, bugünlerde
nihayet, Rusya’n›n yak›t
deste¤iyle faaliyete 

geçiyor…
Orta Do¤u bugün, ‹ranl›
muhalefet gruplar›n›n 
liderlerinden Alir›za
Caferzade’nin 14 A¤ustos
2002 tarihinde, ‹ran’›n biri
Natanz’da “uranyum
zenginlefltirme” di¤eri de
Arak’ta “a¤›r su” tesislerinin
oldu¤unu belgeleriyle
aç›klamas›yla çok ciddi 
bir “nükleer kriz” yafl›yor.
‹srail, ‹ran’›n “gizli 
tesislerinde” yürüttü¤ü
çal›flmalar›n bir nükleer
bomba edinimi ile 
sonlanmamas› için,
gerekirse bu ülkeyi 
tek tarafl› bir kararla 
vurabilece¤ini aç›kça 
ilan etmifl durumda.

Yaflananlar 
Tesadüf De¤il
Orta Do¤u’ya yön vermede
çok keskin bir rekabete
giriflmifl olan iki ülkenin,
‹ran ile ‹srail’in, özellikle
nükleer alanda bu kadar
sert bir mücadele içinde
olmalar› bir tesadüf olarak
de¤erlendirilebilir mi?
Hay›r…
‹ran, belli ki, ABD ve
Avrupal› müttefikleri
taraf›ndan “nükleer 
korumaya” al›nm›fl olan
‹srail’in bölgedeki manevra
alan›n› daraltmak, kendi
“bölgesel güç” niteli¤ini de
yükseltmek için, dünyadan
do¤an bütün tepkilere
karfl›n nükleer teknoloji
alan›nda hedeflerine 
varmakta kararl›.
Bu denklemin ötesinde ise,
bugünlerde iki “bilim
insan›”, Orta Do¤u’nun bu
“dehflet denkleminde”
önemli manevralar› 
gerçeklefltirmek için yo¤un
bir çal›flma içindeler. 
‹srail Uzay Ajans› Baflkan›
Prof. Dr. ‹zak Ben ‹srail ile

‹ran Havac›l›k Örgütü
Baflkan› R›za Tag›zade…
Bu iki insan, gözlerini uzaya
dikmifl ve nükleer alanda
oldu¤u kadar uzayda 
rekabeti yükselten
ülkelerinin gelecek
baflar›lar› aç›s›ndan yeni
programlar yürütüyorlar.

Yolculuk Kapasitesi
Önemli
‹srail, gelifltirdi¤i yüksek
kapasiteli, çok aflamal›
roket sistemleri sayesinde,
dünyan›n, “uzaya yolculuk
yapma kapasitesine” sahip
sekiz ülkesinden biriydi. 
Bu listeye, 2009 y›l›ndaki
küçük kapasiteli radyo
iletiflim uydusunu düflük
aç›l› bir yörüngeye oturtmay›
baflaran, 2010 y›l› fiubat
ay›nda ise, yine kendi yap›m›
üç aflamal› roket sistemiyle
uzaya bir fare ile iki
kaplumba¤ay› deney amaçl›
gönderen ‹ran da kat›lm›fl
durumda.
‹ran flu anda, ülke 
topraklar›nda kurulu 
iki ayr› uzay üssünde 
yürüttü¤ü çal›flmalar ile 
-en geç- 2019 y›l›nda 
uzaya kendi uzay adam›n›,
tamamen ulusal teknolojisi
ile gönderme kararl›l›¤›n›
sürdürüyor.
E¤er ‹ran, bunu baflar›rsa,
ABD, Rusya ve Çin’den
sonra “insanl› uzay 
yolculu¤unu” kendi 
ulusal imkânlar›yla 
gerçeklefltirme flans›
yakalam›fl bir devlet 
olacak.
‹srail ise, kendi ulusal 
program›n›, “uzayda en
üstün ticari yap›lanmaya”
yöneltmifl durumda. 
Bu ülke, kendi üretti¤i
askeri uydular›, yine 
kendi roket sistemleriyle
uzaya yerlefltirebiliyor…
Buna karfl›l›k yeni 
planlamas›nda, baflka
ülkelere ait uydular› tafl›ma
karfl›l›¤›nda, y›lda yaklafl›k
10 milyar dolarl›k bir gelir
elde etmeye odaklanm›fl
durumda.
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Askeri Amaç 
Çok Önde
‹ran ve ‹srail, her ne kadar,
uzay çal›flmalar›n›n 
ana zeminini sivil amaçl› 
bilimsel çal›flmalar›n
oluflturdu¤unu söyleseler
de, esas hedefin uzun 
menzilli balistik füzeler
üreterek güçler 
mücadelesinde yeni 
üstünlükler elde etmek
oldu¤unu herkes biliyor.
Bugün, ‹srail ve ‹ran,
ellerindeki füze 
teknolojileri ile birbirlerinin
baflkentlerine füze
ya¤d›rabilecek, benzer
flekilde, Türkiye dahil, 
bölge ülkelerinin tümünün
baflkentlerini de gerekli
gördükleri hallerde “tehdit
edebilecek” kapasitelere
ulaflm›fl görünüyorlar.
‹srail’in elindeki nükleer
silah bafll›klar›n›, ‹ran’›n da
önümüzdeki üç y›l içinde
benzer bafll›klara sahip 
olabilme kapasitesini 
yan yana koydu¤unuzda, 
iki ülkenin uzaydaki 
rekabetinin de ana hedefleri
flekillenmifl oluyor.
Orta Do¤u, ‹srail-‹ran
hatt›nda büyük bir nükleer /
uzay rekabeti yaflarken,
dünya, bu rekabetin 
yüksek riskinin de kapsama
alan›na giriyor.

Türkiye Dikkat!
‹srail-‹ran aras›ndaki 
“nükleer rekabete” karfl›,
“nükleer silahlardan
ar›nm›fl Orta Do¤u” 
politikas›yla yan›t veren
Türkiye, iki ülke aras›ndaki
uzay rekabetinin uza¤›nda
duramaz.
Türkiye, bir NATO üyesi 
ülke olarak, bütün 
Orta Do¤u’nun kitle imha
silahlar›ndan, bu arada, 
tabii ki nükleer silahlardan
ar›nd›r›lmas› konusundaki
iyi bir rota çizmifltir. 
Bu rotan›n hedefinde iki
ülke vard›r:
1. ‹srail, mutlaka

Uluslararas› Atom
Enerjisi Kurumu denetimi

alt›na al›nmal›, nükleer
tesisleri kontrole aç›lmal›
ve varsa (ki var) elindeki
nükleer silah kapasitesi
ortadan kald›r›lmal›d›r.

2. ‹ran, nükleer silah 
kapasitesi gelifltirmekte
kararl›l›k gösterdi¤i anda,
dünya ile ekonomik
damarlar›n›n, ABD ve
Avrupal›lardan çok önce
Türkiye taraf›ndan
kesilece¤ini, bu tür bir
politikaya, bölge ülkesi
olarak Türkiye’nin asla
taviz vermeyece¤ini
bilmelidir.

fiu anda, “ak›lc› devlet
anlay›fl›ndan” hayli
uzaklaflt›klar› görülen 
‹ran ve ‹srail’in bu
mesajlara ve politikalara
do¤ru-düzgün yan›t verip
vermeyecekleri çok büyük
bir soru iflaretidir! Çünkü 
iki devletin de “radikal
e¤ilimli” kadrolar taraf›ndan
yönetildi¤ini görmekteyiz.
Bununla birlikte, iki “radikal
devlet” aras›ndaki “nükleer
rekabete”, ça¤dafl, Avrupal›
ve “bar›flç› güçlere önem
veren” bir devlet olarak
“ulusal nükleer silah 
program›” ile yan›t 
vermek ve Suudi
Arabistan’a kadar 
sirayet eden “nükleer
silahlanma ç›lg›nl›¤›n›n” 
bir parças› olmak, 
Türkiye aç›s›ndan tarihi 
hata anlam›ndad›r.
Aksine, Türkiye, üyesi
oldu¤u ittifak›n güvenlik
flemsiyesinin güçlenmesi ve
NATO’nun “devlet fark›
gözetmeksizin” nükleer
silahlanma yar›fl›na 
müdahalesini teflvik
etmelidir.
Ama…
Uzay yar›fl›, “ulusal 
program” gelifltirmeyi
gerektiren bir aland›r.
Nitekim Türk Hava
Kuvvetlerinin öncülü¤ünde
gelifltirilen, son olarak
TÜB‹TAK’›n da büyük
katk›lar›yla yaflama geçir-
ilen Ulusal Uzay
Araflt›rmalar› Program›

(UUAP) bu aç›dan hayati
önem tafl›maktad›r.
Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu’nda geçen y›l al›nan
kararlar çerçevesinde,
Türkiye’nin, uzay
araflt›rmalar›na befl y›l
içinde 1,5 milyar dolara
yak›n bir bütçe ay›rmas›;
NASA ile yap›lacak ortak
çal›flmalar çerçevesinde,
Türk Hava Kuvvetleri
bünyesinden 6 pilotun
astronot olarak e¤itimi 
ve 2014-2020 y›llar›
aras›nda ilk Türk 
astronotun uzay
yolculu¤unun; bu 
arada, f›rlatma ve 
mekik sistemlerinin
gelifltirilmesinin 
hedeflenmesi çok 
önemlidir.

Üçlü Yar›fla Do¤ru
Rusya ile imzalad›¤› son
anlaflmalar çerçevesinde,
“nükleer ça¤a” bar›flç›
amaçlarla giren Türkiye,
gelifltirdi¤i ulusal
program›n› iyi ve kesintisiz
uygulad›¤› takdirde, 
Orta Do¤u’da flekillenen
uzay rekabeti, kendili¤inden
üçlü bir rekabete
dönüflecektir.
Bu böyle olmak

zorundad›r…
‹srail ve ‹ran’›n sonu, insanl›
uzay uçufllar›na dayanan
ulusal programlar
gelifltirdikleri bir dönemde
Türkiye, bu alanda geri
kalamaz.
Evet…
Türkiye, Anadolu
co¤rafyas›nda gelifltirdi¤i
ola¤anüstü sanayi üretimi
patlamas› mucizesi,
geçmifle göre çok daha 
az k›r›lgan ve h›zla güçlenen
ekonomisiyle, demokratik
yaflam tarz›n› benimseyen
siyasal / sosyal yap›s› ve
güçlü ordusuyla, gerçek bir
bölgesel güçtür.
Ama…
21’inci yüzy›l›n koflullar›, 
her geçen gün bunun 
yeterli olmad›¤›n› bize
göstermektedir…
Ar-Ge bütçeleri zay›f…
Uzay, nükleer, genetik,
biliflim ve robot 
endüstrilerinde varl›¤›
olmayan devletlerin, 
bu yüzy›lda “güç sahibi 
olamayacaklar›n›n” 
net sembolleri ile karfl›
karfl›yay›z.
Do¤ru; “Bilgi güçtür…”
…Ve Türkiye bilginin 
gücüne sahip olmak 
zorundad›r.
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Havac›l›k gibi önemli 

bir alanda ülkemizin

ihtiyaç duydu¤u e¤itimli ifl

gücünün karfl›lanmas›na

katk› amac›yla 2009 y›l›nda

harekete geçen Türk Hava

Kurumu (THK), gerekli

fizibilite çal›flmalar›n› 

tamamlayarak “THK 

Sabiha Gökçen Havac›l›k 

ve Uzay Üniversitesi”nin

kurulmas› için haz›rlanan

baflvuru dilekçesini 

3 Eylül’de Yüksek 

Ö¤retim Kurulu (YÖK)

Baflkanl›¤›na sundu.

YÖK taraf›ndan gerekli 

izinlerin verilmesi halinde,

Ankara’da kurulacak 

üniversitenin; ‹stanbul,

‹zmir, Konya ve Eskiflehir’de

de yerleflkelerinin 

bulunmas› planlan›yor.

Bünyesinde; Havac›l›k

Meslek Yüksekokulu,

Havac›l›k ve Uzay Bilimleri,

Mühendislik, Hava

Ulaflt›rma ve ‹flletme 

fakültelerini bar›nd›racak

olan “THK Sabiha Gökçen

Havac›l›k ve Uzay 

Üniversitesi”, havac›l›k 

sektöründe faaliyet gösteren

ve kalifiye elemana ihtiyaç

duyan çok say›da kurum ve

kurulufl ile yapaca¤› ifl birli¤i

sayesinde, mezunlar›na 

ifl garantisi de sa¤layacak.

Uzay Mühendisli¤i,

Havayolu ‹flletmecili¤i,

Havaalan› ‹flletmecili¤i, Hava

Trafik Yönetimi, Mekatronik

Mühendisli¤i, Havac›l›k

Elektroni¤i ve Kabin

Hizmetleri konular›nda

e¤itim verecek olan

üniversitenin ayr›ca 

Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’de 

bulunacak pilotaj 

bölümlerinde ise lisans

düzeyinde (4 y›ll›k) pilotluk

e¤itimi verilecek. Bu e¤itime

ek olarak farkl› bölümlerden

mezun olmufl ancak 

pilotluk mesle¤ine hevesli

ö¤rencilere de 18 ay 

sürecek yüksek lisans 

programlar› uygulanacak.

THK Üniversite Kurmaya Haz›rlan›yor

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve ODTÜ Teknokent
taraf›ndan Elginkan Vakf›, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›

(SSM), Türk Telekom ve OST‹M Yönetimi ifl birli¤i ile bu sene
6’nc›s› düzenlenen Yeni Fikirler Yeni ‹fller (YFY‹) yar›flmas›n›n
2010 dönemi finalistleri son dönemece yaklaflt›lar.
11 Haziran’da düzenlenen 1’inci Aflama Ödül Töreni’nde
biliflim, elektronik, kimya, biyoteknoloji, savunma,
telekomünikasyon, t›p, ileri malzeme gibi sektörlere yönelik
ifl fikirlerinin yar›flt›¤› 189 projeden 20 yenilikçi ifl fikrinin
sahibi 18 gruba mansiyon ödülleri takdim edilerek 2’nci
aflamaya geçilmiflti. ‹lk aflamas›nda baflar›l› ifl fikirlerinin
belirlendi¤i yar›flman›n 2’nci aflamas›nda ise bu fikirlerin
gerek e¤itimlerle gerek dan›flman destekleri ile gelifltirilmesi
ve ifl plan›na dönüfltürülmesi hedefleniyor. Bu paralelde 2’nci
aflamaya geçmeye hak kazanan yar›flmac›lar›n 12 Haziran -
9 Temmuz tarihleri aras›nda ald›klar› Giriflimcilik ve ‹fl Plan›
Haz›rlama Kurslar›, projelerini gelifltirmelerine katk› sa¤larken
yar›flma sonras›nda ise giriflimcilik süreçlerini yönetmelerine
yard›mc› olacak. Ayr›ca YFY‹ 2010’da ilk defa uygulanan “Koçluk
Sistemi” ile de ODTÜ Teknokent’in baflar›l› firmalar›n›n genel
müdürleri gruplara koç olarak atanm›fl durumda. Bu sistem
sayesinde final sunumlar›na kadar yar›flmac›lara destek 
verilmesinin yan› s›ra özellikle ifl fikirlerinin ticari de¤ere

dönüflmesinde katk› sa¤lanmas› hedefleniyor. E¤itimlerini
tamamlayan ve kendilerine atanan koçlar ile çal›flmalar›n›
sürdüren finalistler, geçti¤imiz haftalarda ifl planlar›n› da
jüriye teslim ederek ödül töreni öncesi önemli bir kilometre
tafl›n› geride b›rakt›lar. 3 Eylül - 1 Ekim tarihleri aras›nda teslim
edilen bu ifl planlar›n› de¤erlendirecek olan jürinin finalde
yar›flacak olan genel kategoride ilk 4, savunma kategorisinde
ilk 2, telekomünikasyon ve biliflim kategorisinde de ilk 2 grubu
belirlemesi bekleniyor. Bu de¤erlendirmenin akabinde her
kategoriye ayr› ayr› jüri sunum günleri düzenlenecek ve finale
kalmaya hak kazanan 8 proje, 27 Kas›m’da yap›lacak final
etkinli¤inde projelerini bu kez kamuoyuna sunacak. Bu son
sunum sonras›nda ödül almaya hak kazanan gruplar, yine jüri
de¤erlendirmesi ile belirlenecek.

Goodrich, özellikle mini
insans›z hava arac›

(‹HA)’lar ve insans›z kara
araçlar› için gelifltirdi¤i, 24
saat görüntüleme yapabilme
kabiliyetine sahip yeni 
kameras›n›, A¤ustos ay›
sonunda ABD’de düzenlenen,
‹HA sistemlerine yönelik
AUVSI fuar›nda tan›tt›.
Boyutlar› a¤›rl›¤› ve güç
gereksinimi itibariyle
neredeyse her türlü 

insans›z hava ve kara
arac›nda rahatl›kla
kullan›labilece¤i
de¤erlendirilen yeni 
kamera, hâlihaz›rda
AeroVironment taraf›ndan
gelifltirilen, elden at›labilen
Raven mini ‹HA’s›na da
entegre edilmifl durumda.
Yaklafl›k 125 gr a¤›rl›¤›ndaki
kameran›n kaplad›¤› hacim
ise neredeyse 80 cm3 ki bu
da bir kibrit kutusundan

biraz daha fazla yer
kaplad›¤›na iflaret ediyor.
Goodrich’in yeni
kameras›n›n, 1 mikrometre
dalga boyuna sahip ›fl›¤›
alg›layabilen mevcut 
gece görüfl kabiliyetli 
kameralarla mukayese 
edildi¤inde, 0,7 ila 1,7
mikrometre dalga boyu
aral›¤›ndaki ›fl›¤›n yan› 
s›ra lazer ›fl›nlar›n› da
alg›layabildi¤i belirtiliyor. 

YFY‹’de Sona Yaklafl›ld›

‹HA’lar
Goodrich ile
Görecek
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A400M’nin Gözü 
Sivil Sertifikasyonda

Günümüz silahl› kuvvetlerinin
ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yönelik

olarak tasarlanan A400M nakliye
uça¤›n›n, tamam› ileri kompozit
malzemeler kullan›larak üretilmifl
kanatlar›, sivil sertifikasyon için
gerekli statik afl›r› yükleme testini
baflar›yla geçti. Airbus Military’nin
‹spanya’n›n Madrid flehrindeki 
tesislerinde, 22 Temmuz’da 
gerçeklefltirilen testlerde,
A400M’nin kanatlar›, uçak
görevdeyken kanatlara gelece¤i
öngörülen azami yükün yüzde
150’sine dayanabildi¤ini ispatlad›.
Avrupa Havac›l›k Emniyeti Ajans›
(EASA)’dan iki temsilcinin de haz›r
bulundu¤u test esnas›nda, birebir
ölçekli A400M statik test uça¤›n›n
kanat uçlar›n›n yukar›ya do¤ru 
1,41 m (4,6 ft) esneyebildi¤i görüldü.
A400M’nin, göreve girdi¤inde sivil
hava koridorlar›n› da kullanabilme-
sine olanak sa¤layacak sivil 
sertifikasyonu için yürütülen statik
test program›n›n, 2011 y›l›

ortalar›na kadar Madrid’de sürmesi
bekleniyor. Bu sürecin bir di¤er
aflamas› olan ve yine birebir ölçekli
A400M test uça¤› üzerinde 
gerçeklefltirilecek yorulma 
testleri ise önümüzdeki y›l
Almanya’n›n Dresden flehrinde
bafllayacak. Daha yüksek irtifalarda,
daha h›zl› ve daha uza¤a uçabilen
A400M’nin, düflük h›zlarda havada
tutunma kabiliyeti sayesinde k›sa ve
yar› haz›rlanm›fl pistlerden de
kalk›fl-inifl yapabilece¤ini gösteren
testler ise bu y›l›n sonlar›na do¤ru 
bafllayacak. Airbus Military’den
A¤ustos bafl›nda yap›lan aç›klamaya
göre, uça¤›n bu test sürecine
haz›rl›k çal›flmalar› da bafllam›fl
durumda. Bu kapsamda Fransa’n›n
Toulouse flehri yak›nlar›nda 
bulunan Francazal hava üssünde
yap›lan çal›flmalarda A400M, çak›l
tafl› döflenerek zemini bozulan bir
pistte, kalk›fl ve inifl esnas›nda
ulaflaca¤› yüksek h›zlarda 
koflturularak performans› 

gözlemlendi.
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Alt atmosfer olarak da
bilinen troposferde
görev yapan mevcut

hava araçlar›yla, atmosfer
d›fl›nda görev yapan uydular
aras›nda kalan boflluk da
yavafl yavafl dolduruluyor.
Troposferin hemen üstünde
yer alan stratosfer, ABD’li
AeroVironment firmas›n›n
Global Observer insans›z
hava arac› (‹HA)’lar› ile
operasyonel kullan›ma
aç›l›yor. Amerikan Savunma
Bakanl›¤›n›n Müflterek
Kabiliyet Teknolojileri
Gösterimi (Joint Capability
Technology Demonstration /
JTDA) program›nda
yürütülen projelerden biri
olan ve 2007 y›l›nda
bafllat›lan Global Observer
kapsam›nda ilk uçufl, 
5 A¤ustos’ta, Amerikan Hava
Kuvvetlerinin Kaliforniya’da
bulunan Edwards üssünde
gerçeklefltirildi. Program
kapsam›nda gelifltirilen ilk
hava arac› olan ve Global
Observer Aircraft 1001 ad›n›
tafl›yan ‹HA, yaklafl›k 1 saat
boyunca havada kald›¤› ve
4000 feet irtifaya ç›kt›¤› ilk
uçuflunda, AeroVironment’s
bafl test pilotu Andy
Thurling’in kontrolünde

çeflitli manevralar 
gerçeklefltirdi. ‹HA’n›n 
görev süresi ve uçufl
irtifas›na iliflkin testlerin
yap›laca¤› deneme 
periyodunun bu ilk
uçuflunda, Global Observer
Aircraft 1001 önceden 
belirlenen uçufl rotas›n›
baflar›yla izleyerek görevini
tamamlad›.
Hibrid-elektrikli olarak
tasarlanan ‹HA, ilk uçuflunu
pil gücü ile gerçeklefltirmifl
olsa da y›l sonuna do¤ru, 
çok yüksek irtifalarda uzun
süre görev yapabilmesini
sa¤layacak, s›v› hidrojen
yak›tl› bir itki sistemiyle
donat›lacak. Yerle efl
zamanl› bir uydu sistemi gibi
stratosferde görev yapmas›
ve gecikmesiz veri iletiflimi
sa¤lamas› beklenen Global
Observer ‹HA’lar›n›n, 55.000
feet (16.500 m) ila 65.000
feet (20.000 m) irtifa
aral›¤›nda uçmas› ön

görülüyor. Meteorolojik 
olaylar›n yaflanmad›¤›
stratosferde, yaklafl›k 
1 hafta süreyle kesintisiz
uçabilmesi düflünülen
‹HA’lar, tafl›yacaklar› faydal›
yükler sayesinde, yaklafl›k
1000 km’lik çapa sahip bir
alanda, iletiflim rölesi olarak
kullan›labilmenin yan› s›ra
istihbarat, keflif ve
gözetleme gibi askeri
görevler ile çeflitli sivil
amaçl› görevleri de icra 
edebilecek. Global Observer
‹HA’lar›n›n bu görevleri 
yerine getirebilmesi için
gerekli faydal› yükleri ise
test uçufllar› sürecinin
tamamlanmas›n›n ard›ndan
araçlara entegre 
edilecek.

ABD’nin Tercihi 
Yine Puma Oldu
AeroVironment’e bir iyi
haber de Amerikan
Ordusundan geldi. 31
A¤ustos’ta firma taraf›ndan
yap›lan aç›klamaya göre,
Amerikan Özel Kuvvetler
Komutanl›¤› (USSOCOM),
Puma mini ‹HA sistemi
tedariki için yaklafl›k 
35 milyon dolarl›k bir siparifl
verdi. Yedek parça ve e¤itim
deste¤ini de kapsayan
siparifl, USSOCOM’un 2008
y›l›nda AeroVironment ile
Puma sistemi tedarikine
yönelik yapt›¤› kontrat›n
devam› niteli¤ini tafl›yor. Puma
sistemi, her biri 3 adet elden
at›labilir Puma mini ‹HA’s› 
ve 2 adet de yer kontrol 
sisteminden olufluyor.
Yaklafl›k 2 saat havada 
kalabilen Puma ‹HA’s›,
tafl›d›¤› elektro-optik ve
k›z›lötesi kamera ile 
kullan›c›s›na etkin bir keflif
ve gözetleme kabiliyeti
sunuyor.

SAVUNMA
HABER

10

MSI Dergisi - Eylül 2010 www.milscint.com

Global Observer 
Stratosferi Operasyonel
Kullan›ma Açacak
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Amerikan Sahil

Güvenlik Teflkilat›n›n

deniz karakol uça¤›

ihtiyac›na yönelik 3 adet

daha siparifl vermesiyle,

CN235 k›tadaki yerini iyice

sa¤lamlaflt›rd›. Üretici

firma Airbus Military

taraf›ndan 23 A¤ustos’ta

yap›lan aç›klamada,

sipariflin, gelecek 4 y›l

içerisinde tedarik edilmesi

öngörülen 6 uçakl›k bir

opsiyonu bar›nd›rd›¤› da

belirtiliyor. Deniz karakol

versiyonundaki CN235’ler,

Amerikan Sahil Güvenlik

Teflkilat›nda HC-144A

Ocean Sentry ad›yla

hizmet veriyor. ‹lk harekât

imkân ve kabiliyetine

geçti¤imiz y›l ulaflan ve

eskiyen HU-25 Guardian

Falcon’lar›n yerini alan

HC-144A’lar, Haiti 

depremi ve BP’nin

Meksika Körfezi’nde 

bulunan aç›k deniz petrol

platformunda yaflanan

s›z›nt› felaketinde de

görev yapm›flt›.

Toplamda 36 uçakl›k bir

HC-144A filosuna sahip

olmay› planlayan ve 

hâlihaz›rda 10 adet 

HC-144A’s› bulunan

Amerikan Sahil Güvenlik

Teflkilat›n›n, önümüzdeki

y›l teslim alaca¤› 

1 adet uçakla birlikte,

envanterindeki uçak 

say›s› da 11’e

ç›kacak. 

Airbus Military’nin ba¤l›

oldu¤u EADS firmas›n›n

ABD’deki sat›fllar›ndan

sorumlu olan EADS 

North America’n›n 

ana yüklenicisi oldu¤u ve

yaklafl›k 117 milyon

dolarl›k bu yeni anlaflma

kapsam›nda üretilecek

uçaklar›n teslimatlar›n›n

da 2011’de bafllamas›

planlan›yor.

Hâlihaz›rda 

26 ülkenin 

envanterinde

bulunan 250’den

fazla say›daki

CN235; deniz karakoldan

keflif ve gözetlemeye, yük

ve personel naklinden

do¤al afetlerde yard›ma

kadar çok genifl bir yel-

pazedeki görevleri icra

edebiliyor. ABD’nin yan›

s›ra ‹rlanda ve

‹spanya gibi ülkeler

taraf›ndan da tercih

edilen CN235’in 

kullan›c›lar› aras›nda,

Sahil Güvenlik

Komutanl›¤›m›z da

yer al›yor.

CN235 Amerika K›tas›na ‹yice Yerlefliyor
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HMS Astute, yaklafl›k 4 y›ll›k bir gecikmenin ard›ndan, 
2009 y›l› sonunda bafllat›labilen zorlu testleri baflar›yla

tamamlayarak, A¤ustos ay› itibariyle ‹ngiliz Kraliyet
Donanmas›n›n yeni üyesi oldu. Yaklafl›k 2 milyar pound 
(3 milyar dolar)’l›k proje kapsam›nda, BAE Systems
taraf›ndan infla çal›flmalar›na bafllanan Astute s›n›f›
4 denizalt›dan ilki olan HMS Astute, 2001 y›l›nda k›za¤a
konmufltu. Hizmete girmesini müteakip daha genifl kapsaml›
testler için tekrar denize aç›lacak olan HMS Astute, bu 
testleri baflar›yla tamamlanmas›n›n ard›ndan da göreve 
haz›r hale gelecek. 7400 ton deplasmana, 97 metre boya 
ve 11,2 metre geniflli¤e sahip olan denizalt›, 98 kiflilik 
mürettebatla idare edilebiliyor ve Kraliçe’nin di¤er hücum
denizalt›lar›ndan olan Trafalgar s›n›f› denizalt›lardan yaklafl›k
yüzde 50 daha büyük. Mürettebat için gerekli oksijen ve içme
suyunu seyir s›ras›nda deniz suyundan elde edebilen HMS
Astute, sualt› ve su üstü hedeflerin yan› s›ra kara hedeflerini
de atefl alt›na alabilmesine olanak tan›yan, toplamda 38 adet,
Spearfish a¤›r torpidosu ve Tomahawk seyir füzesi tafl›yacak.
Suyun alt›nda, yüzeyde oldu¤undan çok daha h›zl› olan 
HMS Astute, azami sürati gizli tutulmakla birlikte, yaklafl›k 
30 knot sürat yapabiliyor. Geliflmifl sonar sisteminin yan› s›ra
Kraliyet Donanmas›n›n 360 derecelik görüfl sa¤layan 
ilk elektro optik periskopu da denizalt›n›n görev teçhizat›
aras›nda bulunuyor.

Yerini alaca¤› Trafalgar ve Swiftsure s›n›f› denizalt›lardan
daha sessiz olan ve nükleer güçle çal›flan Astute s›n›f›
denizalt›lar›n, 25 y›l olarak öngörülen hizmet süreleri
boyunca, yak›t ikmaline ihtiyaç duymayacaklar› belirtiliyor.
S›n›f›n di¤er denizalt›lar› olan, y›l sonuna do¤ru suya 
indirilecek olan Ambush ve hâlihaz›rda infla çal›flmalar›
devam eden Artful ve Audacious’un yan› s›ra ayn› s›n›ftan 
3 denizalt›n›n daha infla edilmesi gündemde. Projeye 
toplamda 300 milyon poundluk bir kaynak daha aktaran
‹ngiliz Hükümeti, s›n›f›n 5’inci denizalt›s›n›n infla, 6’nc›
denizalt›s›n›n da tedarik sürecini bafllatt›. Projenin ana 
yüklenicisi BAE Systems, 7’nci denizalt›n›n siparifl
edilece¤inden de umutlu.

Majestelerinin 
Yeni Gözdesi: HMS Astute
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‹ngiltere Kraliyet
Donanmas›, daha süratli,

manevra kabiliyeti daha 
yüksek ve daha fazla yük
tafl›yabilecek bir ç›kartma
gemisine duydu¤u ihtiyaç
paralelinde bafllat›lan 
ISDC (Innovative Solution
Demonstrator Craft /
Yenilikçi Çözüm Gösterim
Arac›) projesi kapsam›nda
gelifltirilen ve PACSCAT
(Partial Air Cushion
Supported CATamaran /
K›smi Hava Yast›kl›
Katamaran) ad› verilen
ç›karma gemisini, y›l sonuna
kadar sürmesi planlanan
de¤erlendirme testlerine
tabi tutmak için teslim ald›.

‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›n›n
PACSCAT’›n tasar›m› ve 
üretimine yönelik QinetiQ ile
Eylül 2007’de yapt›¤›
anlaflmayla bafllat›lan proje
çerçevesinde yap›lacak bu
testlerde; özellikle, yüksek
sürat ve a¤›r yük tafl›nmas›n›
gerektirecek zorlu bir plaja
ç›karma operasyonu gibi
görevlerde, düflük ve
de¤iflken su kesiminin araca
sa¤layabilece¤i muhtemel
avantajlara odaklan›lacak.
Testlerin tamamlanmas›yla
birlikte, ‹ngiliz Savunma
Bakanl›¤›, yüksek süratli 
bir ç›karma arac› tasar›m
çal›flmalar› çerçevesinde
PACSCAT çözümünün
maliyet-performans
karfl›laflt›rmas›n› yapacak ve

çal›flmalar›n hangi yönde
ilerleyece¤ine karar verecek.
Proje kapsam›nda dünyan›n
önde gelen hava yast›kl› araç
(hovercraft) üreticilerinden
Griffon Hoverwork Ltd ile
birlikte çal›flan QinetiQ,
flimdiye kadar yap›lan
çal›flmalarda yaklafl›k 
100 saatlik bir test
aflamas›n› geride b›rakm›fl
durumda. MTU dizel 
motorlar› ve çift MJP 
su jetiyle teçhiz edilen 

PACSCAT, herhangi bir yük
tafl›mad›¤› bu test sürecinde,
2 deniz durumunda 30
knot’›n üzerinde sürate
ulaflmay› baflarm›flt›.
Tamam› alüminyumdan 
infla edilen, 30 m boya, 7,7 m
geniflli¤e ve 55 ton yük
tafl›yabilme kapasitesine
sahip olan PACSCAT’›n tam
yüklü a¤›rl›¤› ise yaklafl›k
175 ton civar›nda.

‹ngiliz Kraliyet Donanmas› PACSCAT ile H›z›n› Artt›r›yor

Hindistan ve Rusya Nakliye Uça¤› ‹çin El S›k›flt›

Hindistan Savunma
Bakanl›¤›ndan 10

Eylül’de yap›lan aç›klamaya
göre, Hindistan ve Rusya,
her iki ülkenin de ihtiyaç
duydu¤u çok rollü nakliye
uça¤› (Multirole Transport
Aircraft / MTA)’y› 
gelifltirecek bir ortak
giriflim flirketi (Joint
Venture / JV) kurmak için
anlaflt›. MTA’n›n tasar›m 
ve gelifltirilmesini 
üstlenecek olan yeni
flirketin ortaklar› ise
Hindistan taraf›n› temsilen
Hindustan Aeronautics
Limited (HAL), Rus taraf›n›
temsilen de United 
Aircraft Corporation ve
Rosoboronexport’dan

olufluyor. Her iki taraf›n
yüzde 50 hisseye sahip
olaca¤› flirketin genel
merkezi ise Hindistan’›n
Bangalore flehrinde olacak.
Hindistan ve Rusya’n›n,

tasar›m ve gelifltirme
sürecinin yan› s›ra üretim
sürecinde de yar› yar›ya 
bir ifl paylafl›m› yapt›klar›
program›n gelifltirme 
süreci için yaklafl›k 600

milyon dolarl›k bir bütçe
öngörülüyor. fiimdilik 205
adet üretilmesi öngörülen
taktik nakliye uça¤›, her 
iki ülkenin gereksinimlerini
de karfl›layabilecek nitelikte
olacak. Yaklafl›k 20 ton 
faydal› yük tafl›ma 
kapasitesine sahip olaca¤›
belirtilen çift motorlu
MTA’n›n, azami kalk›fl
a¤›rl›¤›n›n 65 ton, seyir
h›z›n›n saatte 800 km, 
menzilinin 2700 km ve
servis tavan›n›n ise 
12.000 m civar›nda olmas›
planlan›yor. Bu özelliklerine
ek olarak uça¤›n, modern
aviyonikler ve say›sal kokpit
(glass cockpit) ile de teçhiz
edilmesi hedefleniyor.
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‹sveç Hava Kuvvetlerinin 
Meteor’a Kavuflmas›na Az Kald›
‹sveç savunma tedariki kurumu FMV, görüfl menzili 

ötesine atefllenebilme (BVR) kabiliyetine sahip aktif radar
güdümlü Meteor havadan havaya füzesinin ‹sveç Hava
Kuvvetleri envanterindeki Gripen’lere entegrasyonu için
Saab’› görevlendirdi. Yaklafl›k 312 milyon ‹sveç Kronu 
(42 milyon dolar) bütçeye sahip olan ve 4 y›l sürmesi
öngörülen program tamamland›¤›nda, ‹sveç Hava
Kuvvetlerinde görev yapan Gripen C/D uçaklar› Meteor
ateflleyebilme kabiliyetine kavuflacak. Entegrasyon
çal›flmalar› kapsam›nda Gripen’lerin radar ve gösterge 
sistemleri Meteor’a uyumlu hale getirilece¤i gibi, füze, e¤itim
simülatörlerine de entegre edilecek. Ayr›ca uçaklar,

ateflleme sonras› Meteor ile veri al›flveriflinin sa¤lanabilmesi
amac›yla çift yönlü bir veri yolu ile de donat›lacak.
Dünyan›n önde gelen füze üreticilerinden MBDA taraf›ndan
gelifltirilen Meteor’u ateflleyen ilk uçak olan Gripen, ayn›
zamanda 2006 y›l›ndan bu yana Meteor program› için test
uça¤› olarak da kullan›l›yordu. Eurofighter Typhoon 
ve Rafale üzerinde de çeflitli testleri yap›lan Meteor’un, 
gelecekte F-35 üzerinde de test edilmesi öngörülüyor.
Günümüzde kullan›mda olan di¤er havadan havaya füzelere
göre etki alan› (No Escape Zone) daha büyük oldu¤u 
belirtilen Meteor’un ilk teslimat›n›n ise 2012 y›l› içinde
yap›lmas› planlan›yor.

Force Protection Europe
ve Ricardo firmalar›ndan

oluflan Ocelot Tak›m›’n›n,
‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›n›n
Z›rh Korumal› Hafif Devriye
Arac› (Light Protected Patrol
Vehicle / LPPV) program›
kapsam›nda gelifltirdi¤i
Ocelot, geçti¤imiz günlerde
gerçeklefltirilen 41’inci
patlama testinden de baflar›yla
geçti. Yaklafl›k 12 ayd›r
devam eden testlerde, arac›n
may›n ve el yap›m› patlay›c›lar
karfl›s›ndaki beka kabiliyeti
ortaya konulmaya çal›fl›l›yor.
Force Protection Europe’dan,
teste iliflkin Eylül bafl› yap›lan
aç›klamada, Ocelot’un
modüler yap›s›n›n baflar›s›n›n
ve kolay onar›labilir
oluflunun, gerçeklefltirilen
testler sayesinde gözler
önüne serildi¤i belirtildi.
Ticari bir flase üzerinde
flekillendirilen mevcut
may›na karfl› korumal›
araçlardan farkl› olarak

Ocelot, kullan›c›s›na, z›rh
korumas›n› modüler bir yap›da
sunuyor. Ocelot Tak›m› 
yetkilileri, modüler yap›
sayesinde, arac›n, görev
esnas›nda may›n ya da el
yap›m› patlay›c› kaynakl› bir
patlamaya maruz kald›¤›nda,
ileri harekât üssünde bile
k›sa sürede onar›labilece¤inin
ve süratle göreve geri

dönebilece¤inin alt›n› özellikle
çiziyor. 7,5 ton a¤›rl›¤›ndaki,
110 km h›z yapabilen ve V
fleklinde bir gövde tasar›m›na
sahip olan Ocelot, modüler
yap›s› sayesinde, üst
yap›larla donat›ld›¤›nda,
devriyenin yan› s›ra, atefl
deste¤i ve lojistik tafl›ma gibi
görevleri icra edebilecek.
LPPV program› kapsam›nda

test etmek için 2 adet Ocelot
sat›n alan ‹ngiliz Savunma
Bakanl›¤›, önümüzdeki
günlerde de sürdürülecek
testlerde, arac›n manevra
kabiliyeti ve özellikle
Afganistan benzeri zorlu
co¤rafyalarda icra edilecek
görevlerin gerektirdi¤i
arazi kabiliyetlerini de
gözlemleyecek.
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Sikorsky, A¤ustos ay›n›n hemen
bafl›nda yapt›¤›

aç›klamayla, 
CH-53K A¤›r Nakliye Helikopteri
program›n›n Kritik
Tasar›m Gözden
Geçirme (Critical Design Review / CDR)
aflamas›n›n baflar›yla tamamland›¤›n›
duyurdu. Temmuz sonu toplanan ve
Amerikan Savunma Bakanl›¤›, Amerikan
Donanmas›, program orta¤› firmalar ve
Sikorsky yetkililerinden oluflan kritik tasar›m gözden
geçirme heyetinin onay›yla, program›n bir sonraki aflamas›
olan montaj, test ve de¤erlendirme sürecine geçilmesine
yeflil ›fl›k yak›lm›fl oldu. CH-53K program›n›n, 2006’da

bafllayan ve hâlihaz›rda sürmekte olan Sistem Gelifltirme

ve Gösterim (System Development and
Demonstration / SDD) safhas›nda geride

b›rak›lan 4 y›l boyunca geçilen
çok say›da kritik aflama
aras›nda; Sistem

Gereksinimleri Gözden Geçirme
(System Requirements
Review / SRR) ve

Sistem Ön Tasar›m Gözden Geçirme (System
Preliminary Design Review / PDR) gibi ana 

süreçlerin yan› s›ra programda görev alan alt 
yüklenicilerin çal›flmalar›n›n da onaylanmas› süreçleri 

yer al›yor. Yaklafl›k 3 milyar dolara mal olmas› beklenen
SDD safhas› baflar›yla tamamland›¤› takdirde üretilmesi
planlanan 200’ün üzerindeki CH-53K, Amerikan Deniz
Piyadeleri’nin envanterinde bulunan CH-53E’lerin yerini 
alacak. Program kapsam›nda yer ve uçufl testlerinde 
kullan›lacak helikopterlerin üretimine ise gelecek y›l›n
bafllar›nda bafllanmas› hedefleniyor.

CH-53K Göklere 
Bir Ad›m Daha Yaklaflt›

BAE Systems, Tranche 
3A Eurofighter

Typhoonlarda kullan›lacak
Praetorian öz savunma 
sisteminin üretimine 
yönelik olarak EuroDASS
Konsorsiyumu’nun ana 
yüklenicisi olan Finmeccanica
grubu flirketlerinden SELEX
Galileo ile 400 milyon pound
(yaklafl›k 600 milyon dolar)’l›k
bir anlaflma imzalad›. 2008
y›l›na kadar DASS olarak
adland›r›lan ve Eurofighter
Typhoon için özel olarak
gelifltirilen Praetorian; pilotu

uça¤a yaklaflan füzelere karfl› 
ikaz eden alg›lay›c›lar, 
elektronik karfl› tedbir ve
elektronik destek tedbir
(ECM / ESM) podlar›, chaff 
ve flare gibi öz savunma
mühimmatlar› at›c›lar ve 
çekili sahte hedef gibi alt 
sistemlerden olufluyor. Yeni
anlaflma kapsam›nda siparifl
edilen Praetorianlar, Tranche 2
program› kapsam›nda 
siparifl edilenlerle ayn›
kabiliyetlere sahip olacak.
Tam otomatik görev 
yapabildi¤i gibi, gerek

görüldü¤ü takdirde
pilot taraf›ndan da
kontrol edilebilen ve
pilotun durumsal
fark›ndal›¤›n› önemli
ölçüde artt›ran Praetorian’lar›n
ilk teslimat›n›n 2012 y›l› 
ortalar›nda yap›lmas›
öngörülüyor. Eurofighter 
program›na ortak olan
‹ngiltere, Almanya, ‹spanya ve
‹talya flimdiye kadar 200’ün

üzerinde Praetorian üreten
SELEX Galileo liderli¤indeki
EuroDASS Konsorsiyumu’nun
di¤er üyeleri ise Elettronica, 
Indra Sistemas ve EADS’den
olufluyor.

Praetorian, 
Typhoonlar› 
Korumaya 
Devam Edecek
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Özellikle savafl gemi-
lerine karfl› gelifltiri-
len güdümlü mermi-

ler söz konusu oldu¤unda,
su üstü platformlar içeri-
sinde, sadece 45 m ve üze-
ri boya sahip olan büyük ve
a¤›r platformlarda bu sis-
temlerin kullan›labildi¤ini
düflünecek olursak, sade-
ce Kaan s›n›f› ONUK
MRTP’lere de¤il, benzeri
küçük askeri platformlara
da sat›htan sat›ha (Surfa-
ce-to-Surface / SSM) veya
sat›htan havaya (Surface-
to-Air / SAM) füzeleri atefl-
leme kabiliyeti kazand›ra-
cak olan bu katlanabilir
rampa tasar›m›, deniz mu-
harebelerine yeni bir boyut
kazand›racak.
Bu geliflme ayr›ca, arama-
kurtarma, deniz karakol,
özel birliklerin s›zma ope-
rasyonlar›, silahl› ani mü-
dahaleler, hem savafl hem
bar›fl halinde limanlar›n
korunmas›, terörizm ve ka-
çakç›l›¤a karfl› mücadele
gibi görevlerde etkin flekil-
de kullan›labilen, hücum-
botlar gibi küçük ve yüksek
süratli su üstü platformla-
r›n görev tan›mlar›n›n ara-
s›na, yenilerini de ekleye-
cek gibi görünüyor.

Yoksa Aslan 
Kral De¤il mi?
‹nsanl›k tarihinde hep ola-
geldi¤i gibi, denizlerdeki mu-
harebe ortam›nda da do¤a-
dan esinlenip gelifltirilen bir
strateji, küçük ve orta boy

platformlar›n bilinen büyük
platformlara karfl› kullan›la-
bilirli¤ini gündeme getirdi:
A¤ Merkezli Harekât (Net-
work Centric Operation).
Asl›nda benzeri bir senaryo-
yu, do¤adaki vahfli hayat› ko-

nu alan belgesellerde defa-
larca izlemiflizdir: Büyük bir
antilopu yakalay›p afiyetle
yemeye haz›rlanan, orman›n
kral› olarak bildi¤imiz muh-
teflem aslanlar, bir s›rtlan
sürüsünün organize ve ak›l
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Yonca-Onuk Tersanesi taraf›ndan gelifltirilen Kaan s›n›f›
ONUK MRTP’lerde uzun zamand›r kullan›lmas› düflünülen
katlanabilir güdümlü mermi rampas›, firman›n Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Dr. Ekber ‹. N. Onuk’un patent
baflvurular› sayesinde mutlu sona ulaflt›. Avrupa patent
numaras› 2053337 olan ONUK Katlanabilir Rampa Sistemi,
Nisan ay›nda, Onuk Tafl›t Sanayi Limited fiirketi ad›na
geliflmifl tasar›mlar aras›ndaki yerini ald›.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com

MRTP’lerin 
Atefl Gücü 

Katlanabilir Füze 
Rampalar›yla

Artt›r›lacak
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dolu sald›r›s› karfl›s›nda ye-
meklerini terk ederek uzak-
laflmak zorunda kal›r.
Denizlerde bayrak gösteren
ve a¤ merkezli harekât›n
önemini anlam›fl önde gelen
ülkeler de, bu konuda taktik-
ler ve karfl› taktikler gelifltir-
mek için ciddi bir çaba içeri-
sindedirler. Bu çal›flmalar›n
bir parças› da uygun silah ve
sensör sistemleriyle donat›l-
m›fl küçük / orta boy plat-
formlar›n, yo¤un veri iletifli-
mi sayesinde, adeta s›rtlan
sürüsü örne¤inde oldu¤u gi-
bi, büyük platformlar› berta-
raf edebilecek kabiliyetlere
kavuflturulmalar›d›r.
Burada anahtar haline gelen
faktör, k›y›sal sulardaki bu
görevler için gelifltirilen yük-
sek h›zl›, üstün manevra ka-
biliyetine sahip küçük / orta
boy platformlara, aç›k deniz-
de harekât yapabilecek sevi-
yede denizcilik kabiliyetleri
kazand›r›lmas›n›n yan› s›ra
böylesi bir görev tan›m›na
uygun silah ve sensör sistem
yükleri ile de donat›lmalar›
gereklili¤i olmaktad›r.

Günümüz teknolojisi, A¤
Merkezli Harekât için geliflti-
rilen sistemleri ve sensör
gruplar›n› ciddi flekilde kü-
çültebilmifltir. Ancak, büyük
platformlara karfl› etkili ola-
bilmek için, bilinen kan›tlan-
m›fl güdümlü mermiler (Har-
poon, Exocet, RBS, C705,
Marte vs...) gibi küçültülmesi
flimdilik mümkün olmayan
silah sistemlerine ihtiyaç ol-
du¤u da bir gerçektir. Bu gü-
dümlü mermilerin, küçük /
orta boy platformlara bilinen
yöntemlerle tak›labilmesi;
boyut, a¤›rl›k, platformun
a¤›rl›k da¤›l›m›na etkisi, ra-
dar kesit alan› gibi çok
önemli parametrelerden
kaynaklanan problemleri de
beraberinde getirmekte ol-
du¤undan, flimdiye kadar ba-
flar›l› bir çözüm üretilebilmifl
de¤ildi. ‹flte ONUK Katlanabi-
lir Rampa Sistemi böyle bir
çözüm aray›fl›n›n sonucunda
ortaya ç›kt›.

Mevcut S›k›nt›lar
Günümüzde yaklafl›k 50 m ve
üzeri boydaki su üstü plat-
formlar›nda kullan›labilen
geleneksel rampa sistemle-
rinde yaflanan en önemli so-
run, platformun üzerinde
sabit bir flekilde konumlan-
d›r›lan rampan›n, platfor-
mun görünürlü¤ünü ve ra-
dar izini artt›r›yor olmas›d›r.
Bu durum, savafl zaman›
düflman birlikler taraf›ndan
platformun tespit edilebilir-
li¤ini artt›rman›n yan› s›ra
bar›fl zaman› tarafs›z / dost
unsurlar için de rahats›z edi-
ci olabiliyor.
Bununla birlikte, rampan›n
üzerinde tafl›d›¤› lançere
yerlefltirilmifl füze ya da ro-
ketlerin f›rlat›lmas› esnas›n-
da mühimmat›n lülesinde
oluflan yüksek ›s›, rampan›n
üzerinde bulundu¤u platfor-
ma zarar verebiliyor. Bura-
da oluflan yüksek ›s› ayn›
zamanda, o civarda çal›flan
mürettebat aç›s›ndan da
problem teflkil ediyor. Bu
nedenle, füze ya da ro-
ketlerin atefllenece¤i
su üstü platformlar›n
güvertelerinde, yük-
sek ›s›lara dayan›kl›
seramik gibi malze-

meler kullan›lmas› gereki-
yor. Bu özel ifllem ise hem
do¤rudan hem de bak›m ge-
reksinimi nedeniyle dolayl›
olarak maliyeti artt›r›c› bir
etken olarak karfl›m›za ç›k›-
yor. Bu olumsuzluklar, hü-
cumbot gibi platformlarda
da ayn› flekilde geçerlili¤ini
koruyor.
Büyük su üstü platformlarda,
atefllenen mühimmat›n ya-
ratt›¤› ›s›n›n olumsuz etkiden
kurtulmak için, lançer ve
rampa tasar›mlar›, füzeden
ya da roketten ç›kan alevin
güverteden biraz olsun uzak-
laflt›r›lmas›n› sa¤layacak fle-
kilde yüksek yap›labiliyor. Bir
di¤er çözüm de füze rampa-
lar›n›, ateflleme esnas›nda
oluflan s›cak gazlar›n güver-
teye zarar vermemeleri için
gövdenin kenarlar›na yak›n
yerlefltirmek.
Fakat bu çözümler, 50 m’den
uzun su üstü platformlarda
görünürlü¤ü ve radar kesit
alan›n› artt›rman›n yan› s›ra
özellikle hücumbot gibi kü-
çük boyutlu ve yüksek sürat-
li platformlar göz önünde bu-
lunduruldu¤unda; a¤›rl›k,
boyut ve platformun seyir es-
nas›ndaki kararl›l›¤› aç›s›n-
dan daha büyük sorunlara
neden oluyor. 
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Özellikle rampan›n yüksel-
tilmesi ve boyutlar›n›n büyü-
mesi nedeniyle a¤›rl›¤›nda
bir art›fl meydana geldi¤in-
den, küçük platformlarda
böyle bir lançerin kullan›m›
neredeyse imkâns›z hale
geliyor. Ayr›ca bu platform-
lar›n güvertelerinin küçük-
lü¤ü, bir füze rampas›n›n
yerleflimi için yer aç›s›ndan
kullan›c›ya fazla bir seçenek
de sunmuyor.
Hem radar kesit alan›n› art-
t›rmas› ve hem de a¤›rl›k ar-
t›fl›na yol açmas› nedeniyle,
rampan›n yükseltilmesi gibi
bir çözüm, f›rkateynlerin de
ötesinde, ancak muhrip bo-
yutlar›ndaki su üstü plat-
formlarda kolayl›kla uygula-
nabilir hale geliyor.
Radar kesit alan›n› artt›rma-
s›n›n yan› s›ra mevcut füze
rampalar›n›n d›flar›dan ko-
layl›kla görülebilir olmalar›
da zaman zaman sorun teflkil
edebiliyor. Örne¤in bar›fl za-

man›nda, daha çok devriye
görevlerinde kullan›lan, gö-
rece küçük f›rkateynlerin bu
tür a¤›r silahlarla donanm›fl
olmalar›, dost siviller aç›s›n-
dan hofl bir görüntü yarat-
mayaca¤› gibi, has›m unsur-
lar taraf›ndan da tafl›nan si-
lahlar›n cinsi ve miktar›n›n
ilk bak›flta anlafl›labilmesi
sonucunu do¤uracakt›r.

Katlanabilir 
Rampa Sistemi ile
Gelen Yenilikler
Onuk Tafl›t ad›na patenti al›-
nan katlanabilir rampa siste-
minin, Harpoon ve Exocet
benzeri güdümlü mermi ya
da hava savunma füzelerini
gözden saklayarak tafl›mak
ve ateflleyebilmek amac›yla,
özellikle küçük ve yüksek sü-
ratli su üstü platformlara ko-
numland›r›lmas› düflünülü-
yor. Bu yeni tasar›m› su üstü
platformlarda kullan›lan ge-
leneksel rampalardan ay›ran
en temel özellik, küçük bo-
yutlu ve katlanabilir olmas›.

Bu özellikler ise tasar›ma 4
kabiliyet kazand›r›yor:
� Görünmezlik,
� Radar kesit alan›n› 

kontrol edebilme,
� A¤›rl›k da¤›l›m›n› 

etkilememe ve
� Ateflleme esnas›nda 

oluflacak s›cak gazlar 
nedeniyle platform 
güvertesinin zarar 
görmemesi.

Tasar›m› sayesinde sadece
küçük ve yüksek süratli plat-
formlarda de¤il, f›rkateyn ya
da muhrip gibi daha büyük
platformlarda da rahatl›kla
kullan›labilece¤i öngörülen
bu tasar›m, platformun radar
izinde büyük bir art›fla neden
olmad›¤›ndan, radar kesit
alan›n›n da kontrol alt›nda
tutulmas›n› sa¤l›yor.
Bunlar›n yan› s›ra yeni tasa-
r›m, küçük platformlarda
a¤›rl›k merkezine yerlefltiril-
di¤inde, katl› iken ya da atefl-
leme esnas›nda platform
üzerindeki a¤›rl›k da¤›l›m›n›
olumsuz etkilemiyor, dolay›-
s›yla platformda bir denge
kayb› da yaflanm›yor. Bu sa-
yede platform, görevini per-
formans kayb› olmadan sür-

dürebiliyor. Ayr›ca ateflleme
esnas›nda katlanabilir lançe-
rin arka k›sm›n›n denize do¤-
ru yönlendirilebilir olmas› sa-
yesinde de güdümlü mermi
ya da füzenin oluflturdu¤u
yüksek ›s›n›n, su üstü platfor-
munun güvertesine zarar
vermesi de engelleniyor.
Katlanabilir olmas› sayesinde
görünmezlik özelli¤i kazanan
füze rampas›, has›m taraf›n-
dan fark edilemedi¤i gibi, si-
viller için de rahats›z edici bir
unsur niteli¤i tafl›m›yor.

Teknik Kabiliyetler
Katlanabilir rampa, su üstü
platformunun üzerinde, et-
raf› kapal› bir muhafaza içe-
risinde yer al›yor. Bu muha-
fazan›n temel amac›, rampa
kapal› konumdayken, tafl›-
nan silah sistemini (örne¤in
güdümlü mermileri) emni-
yetli ve görünmeyecek bir
flekilde saklamak. Muhafa-
zan›n di¤er bir amac› ise, ta-
sar›m› ve üretiminde kulla-
n›lan kompozit malzemeler
sayesinde, kapal› konum-
dayken platformun radar
kesit alan›n›n artmas›n› en-
gellemek.
Tafl›nan füzelerin atefllene-
bilmesi için aç›lmas› sadece
25 saniye süren rampa, bu
andan sonra art›k fark edilse
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Sadece Kaan s›n›f› 
ONUK MRTP'lere de¤il, 

benzeri küçük 
askeri platformlara

da sat›htan sat›ha veya
sat›htan havaya füzeleri

ateflleme kabiliyeti
kazand›racak olan 
ONUK Katlanabilir 

Rampa Sistemi, 
deniz muharebelerine 

yeni bir boyut 
kazand›racak.
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bile görülmesinin bir önemi
kalm›yor.
Katlanabilir rampan›n gövde-
si, kendisinden ba¤›ms›z ola-
rak hareket edebilen arka ve
ön destek elemanlar› taraf›n-
dan tafl›n›yor. Bunlardan ön
destek eleman› lançerin dü-
fleydeki hareketlerini, arka
destek eleman› ise lançerin
yataydaki hareketlerini ger-
çeklefltirmesini sa¤l›yor. Bu
elemanlar, güverteye ya da
rampan›n içinde yer ald›¤›
muhafazaya, eksensel ba¤-
lant›lar ya da mafsallar yard›-
m› ile ba¤lanabiliyor.
Mevcut haliyle katlanabilir
rampan›n, güdümlü mermi-
lerin atefllenece¤i, 4’lü bir
lançer tafl›mas› düflünülü-
yor. Lançerin afla¤› ve yuka-
r› hareket etmesini sa¤la-
mak için ise rampan›n göv-
desine eksenel ya da kayan
ba¤lay›c›lar ile ba¤lanabi-
len, pantograf mekanizmal›
asansör görevi görecek bir
sistem kullan›l›yor. Ancak
lançerde bulunan füze tüpü
(kanister) say›s›, tamamen
ihtiyaçlar do¤rultusunda be-
lirlenebiliyor.
Tercihen platformun a¤›rl›k
merkezi yak›n›na yerlefltiri-
lecek olan katlanabilir ram-
pa, bu yerleflim sayesinde
platformun dengesine zarar
vermiyor, radar kesit alan›-
n›n artmas›n› engellemenin
yan› s›ra yüksek süratlerde,
platformun aerodinamik sü-
rüklemesinin artmas›n› da
engelliyor. Bu rampan›n kul-
lan›laca¤› MRTP gibi su üs-
tü platformlar›n 50 knot’›n
üzerinde sürat yapabildi¤i
düflünüldü¤ünde, aerodi-
namik sürükleme, perfor-
mans› etkileyen önemli bir
unsur halini al›yor. Ayn› za-

manda aerodinamik sürük-
lemede geleneksel sistemle-
re nazaran daha az artma ol-
mas›, dolayl› olarak yak›t tü-
ketimini de olumlu etkiliyor.

MRTP’ler 
S›n›f Atlayacak
Günümüzde, boyu 50 m’den
daha k›sa olan ve Harpoon ile
Exocet gibi güdümlü mermi-
leri ateflleyebilen; ‹sveç tara-
f›ndan üretilen ve azami 35
knot sürat yapabilen 44 m’lik
Spica-M ve Almanya taraf›n-
dan üretilen ve azami 40 knot
sürat yapabilen 45 m’lik
TNC-45 gibi çok az say›da
platform mevcut. Pakis-
tan’›n, katlanabilir rampa
sistemi ile donat›lmas› gün-
deme gelen ve hatta rampa
platformlar› monte edilmifl
olarak teslim edilen PNS
Karrar ve Zarrar ad› verilen
Kaan s›n›f› MRTP33’leri, hâli-
haz›rda yaflanan bütçe s›k›n-
t›lar› afl›labilirse, katlanabilir
rampa sistemiyle teçhiz edi-
len ilk MRTP’ler olacak. Bu
gerçekleflti¤i takdirde, tahrik
sistemi konfigürasyonuna
ba¤l› olarak 65 knot’a kadar
sürat yapabilen 35,60 m bo-
yundaki Kaan s›n›f› ONUK
MRTP33’ler, güdümlü mer-
mi ateflleyebilen, az önce ör-
nek gösterdi¤imiz platform-
lar aras›na, en h›zl› ve en kü-
çük su üstü platformlar ola-
rak dahil olacak.
Tasar›m› sayesinde katlana-
bilir rampan›n, sadece Kaan
s›n›f› ONUK MRTP33’te de¤il,
daha küçük olan ONUK

MRTP29 ve hatta ONUK
MRTP22’de de kullan›-

labilece¤i de¤erlendiriliyor.
Kaan s›n›f› MRTP’ler d›fl›nda,
K›l›ç s›n›f› hücumbotlar gibi
platformlar da katlanabilir
rampan›n muhtemel kullan›-
c›lar› aras›nda görülüyor.
Ateflleme esnas›nda, örne¤in
Kaan s›n›f› ONUK MRTP33 gi-
bi bir platformun herhangi bir
flekilde durmas› da gerekme-
yecek. ONUK MRTP33’ün en
olumlu rotaya dönüp, 25 sa-
niyede at›fl pozisyonuna ge-
çebilmesi öngörülüyor.
MRTP’lerin çok üstün ma-
nevra yetene¤inin de devreye
girmesiyle, çok kötü deniz
flartlar›nda bile hemen pozis-
yon al›narak at›fl yap›labile-
ce¤i de¤erlendiriliyor.

Pire ‹çin 
Yorgan Yak›lmaz
Kendilerine karfl› bir güdüm-
lü mermi atefllenmesini ge-
rektirmeyecek kadar göre-
celi olarak de¤ersiz hedefler
olmalar›n›n yan› s›ra atefl-
lense bile, bir su üstü plat-
formu için çok yüksek say›-
lan süratlere eriflebilen dü-
flük iz seviyeli MRTP’lerin,
mevcut güdümlü mermiler
taraf›ndan durdurabilmeleri-
nin çok zor oldu¤u gerçe¤i,
güdümlü mermi ateflleyebil-
me kabiliyeti kazand›r›lm›fl
ONUK MRTP’ler gibi di¤er
küçük / orta boy platformla-
r›n da mevcut büyük plat-
formlara karfl› flans›n› ciddi
flekilde artt›rmaktad›r.
Özellikle ONUK MRTP’ler gi-
bi, radar kesit alan› neredey-
se bir bal›kç› teknesi kadar
düflük olan bir platforma çok
yüksek bir atefl gücü kazand›-
r›lmas›, özellikle k›y› sular›n-
da cereyan etmesi muhtemel
muharebelerin seyrini de et-
kileyecek gibi görünüyor. 
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Günümüzde sadece büyük 
ve a¤›r platformlarda kullan›labilen

Harpoon (üstte) ve Exocet (altta)
güdümlü mermileri

©
M

B
D

A
©

A
m

er
ik

an
 D

o
n

an
m

as
›

©
Y

o
n

ca-O
n

u
k



26

Bir adan›n arkas›na veya s›¤
bir körfeze saklanan farkl›
pozisyondaki Kaan s›n›f›
ONUK MRTP33’lerin, kendi
aktif sensörlerini kullanma-
dan ve dolay›s›yla yerlerini
belli etmeden, A¤ Merkezli
Harekât kabiliyeti kazand›r›l-
m›fl 70 knot’luk sürat yapabi-
len bir ONUK MRTP20’den
veya dost hava gücünden ge-
len hedef verileriyle, has›m
f›rkateyn(ler)e ya da muh-
rip(ler)e karfl› güdümlü mer-
milerini atefllediklerini ve
h›zla bölgeden uzaklaflt›kla-
r›n›n, gelecekte konuyla ilgili
kaleme al›nacak makalelere
konu oldu¤unu flimdiden gö-
rür gibiyiz.
Bu arada, dünyan›n önde
gelen füze üreticilerinin
yüksek h›zl› su üstü plat-
formlara karfl› yeni nesil fü-
zeler gelifltirme çal›flmala-
r›n› h›zland›rmalar› da dik-
katlerden kaçm›yor. ‹ngilte-
re ve Fransa’n›n, 50 tondan

500 tona kadar deplasmana
sahip yüksek süratli plat-
formlara karfl› etkili olabile-
cek yeni nesil bir füze ihtiya-
c› belirtmeleri üzerine,
MBDA taraf›ndan bafllat›lan
çal›flmalar kapsam›nda ge-
lifltirilen ve ‹ngiltere taraf›n-
dan FASGW (Future Anti-
Surface Guided Weapon),
Fransa taraf›ndan da ANL
(Anti Navire Leger) olarak
adland›r›lan füze, bu kap-
samda verilebilecek iyi bir
örnek. Helikopterden atefl-
lenebilecek ve 2015 civar›n-
da envanterlere girebilece¤i
de¤erlendirilen yeni füzenin,
‹ngiltere’nin envanterindeki
Sea Skua’lar›n ve Fransa’n›n
envanterindeki AS15 TT’le-
rin yerini almas› planlan›yor.
Bu çal›flmalar, MRTP ve
benzeri platformlar›n yarat-
t›¤› tehdidin ciddiyetini gös-
termesi aç›s›ndan önemli.
Ancak bu geliflmelerin de,
maliyet etkinlik aç›s›ndan

ele al›nd›¤›nda ne kadar ye-
terli bir çözüm olaca¤›n› ve
dengeleri de¤ifltirip de¤iflti-
remeyece¤ini zaman göste-
recek.
Ayr›ca, özellikle k›y›n›n bir-
kaç metre yak›n›na kadar
yaklaflabilen bir ONUK
MRTP benzeri platformun
tespit edilebilirli¤inin iyice
güçleflece¤ini ve tespit edil-
se dahi, bu durumda onu he-
def alacak güdümlü mermi-
nin kara taarruz kabiliyetine
sahip olmad›¤› sürece etkili
olamayaca¤›n› ve tabi ki böy-
lesi bir güdümlü merminin
maliyetinin çok yüksek ola-
ca¤›n› da eklememiz gereki-
yor. Günümüzde envanter-
lerde bulunan bir güdümlü
merminin 35 m’lik bir hede-
fi vurup vuramayaca¤› da ay-
r› bir tart›flma konusu ol-
makla birlikte, MRTP33’le-
rin yol açt›¤› konsept de¤i-
flikli¤i paralelinde, MRTP33
ve benzeri boyutlardaki plat-

formlar için BAE Systems
taraf›ndan gelifltirilen Bo-
fors 40 mm Mk4 gibi, uzun
menzilli programlanabilir
mühimmat kullanan bafl
toplar› ve hava savunma fü-
zeleriyle donat›lm›fl bir
ONUK MRTP33 ya da ONUK
MRTP40’›n, güdümlü mermi
ve helikoptere karfl› kendisi-
ni gayet iyi bir flekilde koru-
yabilece¤i gerçe¤inin de bu
dengeler üzerindeki etkisi
unutulmamal›d›r.
Patent sürecinin baflar›yla
sonland›r›lmas›n› müteakip,
konu üzerindeki çal›flmalar›-
na h›z veren Yonca-Onuk
Tersanesi, 2011 y›l› içerisin-
de bir adet ONUK Katlanabi-
lir Rampa Sistemi üretmeyi
hedefliyor. Üretim faaliyetle-
rinin tamamlanmas›yla be-
raber de Deniz Kuvvetlerimiz
dahil olmak üzere konunun
taraflar›n›n bu çal›flma hak-
k›nda bilgilendirilmesi süreci
bafllayacak.
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ANAL‹Z

MRTP33'lerde kullan›labilmesi için
hafifletilen BAE Systems'in 
Bofors 40 mm Mk4 topu

Yonca-Onuk Tersanesi taraf›ndan
gelifltirilen Kaan s›n›f› ONUK MRTP22 FAC

MBDA taraf›ndan gelifltirilen 
FASGW füzesi
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A¤ustos ay›n›n gündemini oldukça meflgul eden Yüksek

Askerî fiura (YAfi) kararlar›, 9 A¤ustos 2010 tarihinde 

Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girdi. Buna göre;

Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› 

ve Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›na mensup 25 general, 

3 amiral ve 39 albay ile Jandarma Genel Komutanl›¤›na mensup 

2 general ve 4 albay›n 30 A¤ustos 2010 tarihinden geçerli olarak 

bir üst rütbeye terfi ettirildi¤i aç›kland›. Gülhane Askerî T›p Akademisi

Komutanl›¤›nda görevli ö¤retim üyesi 5 albay ile Askerî Yarg›tay

Baflkanl›¤›nda görevli 1 askerî hakim albay ve Askerî Yüksek ‹dare

Mahkemesinde görevli 1 askerî hakim albay›n da bir üst rütbeye terfileri

yine 30 A¤ustos itibariyle yürürlü¤e kondu.

YAfi 2010 Kararlar› ve TSK’n›n
Yeni Komuta Kademesi
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27A¤ustos tarihinde
gerçeklefltirilen de-
vir teslim töreni ile

Org. ‹lker Baflbu¤’dan Genel-
kurmay Baflkanl›¤› görevini
teslim alan Org. Ifl›k Koflaner, 3
y›l boyunca bu görevi icra ede-
cek. Org. Koflaner’in Genelkur-
may Baflkanl›¤›na atanmas›yla
beraber boflalan Kara Kuvvet-
leri Komutanl›¤›na ise daha ön-
ce 1’inci Ordu Komutan› olan
Org. Erdal Ceylano¤lu atand›.
1’inci Ordu Komutanl›¤›na ata-
nan Ege Ordusu Komutan› Org.
Hayri K›vr›ko¤lu’nun yerine ise
Harp Akademileri Komutan›
Org. Hüseyin Nusret Taflde-
ler’in atamas› yap›ld›. Genel-
kurmay 2’nci Baflkan Yard›mc›-
s› Org. Bilgin Balanl› Harp Aka-
demileri Komutanl›¤›na atan›r-

ken emekliye ayr›lan Org. Atilla
Ifl›k’›n yerine 2’nci Ordu Komu-
tan› Orgeneral Necdet Özel,
Jandarma Genel Komutanl›¤›-
na atand›. Kara Kuvvetleri E¤i-
tim ve Doktrin Komutanl›¤›na
atanan 3’üncü Ordu Komutan›
Org. Sald›ray Berk’in yan› s›ra
2010 YAfi kararlar› ile orgene-
ralli¤e yükselen Korgeneral
Yalç›n Ataman 3’üncü Ordu Ko-
mutanl›¤›na, Korgeneral Servet
Yörük ise 2’nci Ordu Komutan-
l›¤›na atand›. Bu atamalar›n d›-
fl›nda Deniz Kuvvetleri Komuta-
n› Ora. Eflref U¤ur Yi¤it’in, Hava
Kuvvetleri Komutan› Org. Ha-
san Aksay’›n, Genelkurmay
2’inci Baflkan› Org. Aslan Gü-
ner’in, Kara Kuvvetleri Kurmay
Baflkan› Org. Bekir Kalyon-
cu’nun ve Donanma Komutan›

Ora. Emin Murat Bilgel’in 
görevlerinde bir de¤ifliklik 
yap›lmad›.
Bu kapsamda flekillenen yeni

komuta kademesi ve bir üst
rütbeye yükseltilen general,
amiral ve albaylar›n listesi
afla¤›daki gibidir:

Orgeneral
Erdal Ceylano¤lu

Orgeneral Erdal Ceylano¤lu, 1945 y›l›nda Kayse-
ri’de do¤mufltur. 1966 y›l›nda Kara Harp Okulun-
dan, 1967 y›l›nda Piyade Okulundan mezun ol-
mufltur.
1974 y›l›na kadar Kara Kuvvetlerine ba¤l› çeflitli
birliklerde; tak›m ve bölük komutanl›¤› yapm›fl-
t›r. Bu süre içerisinde Özel Harp E¤itimini ta-
mamlam›flt›r.
Orgeneral Ceylano¤lu, 1976 y›l›nda Kara Harp

Akademisinden mezun olmufl, ard›ndan kurmay subay olarak; Genelkurmay Harekât
Baflkanl›¤› E¤itim Dairesi Baflkanl›¤›nda Plan Subayl›¤›, Kara Harp Okulu Ö¤renci
Alay› Ö¤renci Bölük Komutanl›¤›, Kara Harp Akademisi Ö¤retim Üyeli¤i, 4’üncü Z›rh-
l› Tugay Kurmay Baflkanl›¤›, Kara Kuvvetleri Komutan› Özel Sekreterli¤i, K›br›s Türk
Kuvvetleri Alay Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
‹ngiltere’de Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Silahlar Karargâh Subayl›¤› e¤itimi alm›fl,
1984 y›l›nda Amerika Birleflik Devletleri Kara Kuvvetleri Komuta-Kurmay Kolejini bi-
tirmifltir.
1992’de Tu¤generalli¤e terfi eden Orgeneral Erdal Ceylano¤lu bu rütbede; Kara Kuv-
vetleri Okullar Daire Baflkanl›¤› ile 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanl›¤› gö-
revlerinde bulunmufltur.
1996 y›l›nda Tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile; 1996-1998 y›llar›
aras›nda Z›rhl› Birlikler Okulu ve E¤itim Tümen Komutanl›¤›, 1998-1999 y›llar› ara-
s›nda E¤itim ve Doktrin Komutan Yard›mc›l›¤›, 1999-2000 y›llar› aras›nda E¤itim ve
Doktrin Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤›, 2000-2002 y›llar› aras›nda Milli Güvenlik
Akademisi Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
2002 y›l›nda Korgeneralli¤e terfi ederek s›ras›yla, 2002-2004 y›llar› aras›nda Jandar-
ma Asayifl Komutanl›¤› ve Jandarma Asayifl Kolordu Komutanl›¤›, 2004-2007 y›llar›
aras›nda Kara Kuvvetleri Denetleme ve De¤erlendirme Baflkanl›¤› görevlerinde bu-
lunmufltur.
2007 y›l›nda Orgeneralli¤e terfi eden Erdal Ceylano¤lu; 2007-2010 y›llar› aras›nda
E¤itim ve Doktrin Komutanl›¤› görevini yürütmüfl, 30 A¤ustos 2010 tarihinden geçer-
li olarak Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›na atanm›flt›r.
Orgeneral Erdal Ceylano¤lu; Türk Silahl› Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyas›, Türk Si-
lahl› Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyas› sahibidir.
Bayan fiule Ceylano¤lu ile evli olan Orgeneral Erdal Ceylano¤lu iki çocuk babas›d›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Orgeneral
Ifl›k Koflaner

Türk Silahl› Kuvvetlerinin 27'nci Genelkurmay
Baflkan› olan Orgeneral Ifl›k Koflaner 1945 y›l›nda
‹zmir’de do¤mufltur. 1965 y›l›nda Kara Harp Oku-
lundan, 1966 y›l›nda Piyade Okulundan mezun ol-
mufltur.
1976 y›l›na kadar Kara Kuvvetlerine ba¤l› çeflitli
birliklerde; Tak›m ve Bölük Komutanl›¤›, Da¤ Ko-
mando Okulu ve E¤itim Merkezi Komutanl›¤›nda
ö¤retmenlik, K›br›s Bar›fl Harekât›’nda Komando

Tugay›nda Tak›m Komutanl›¤› ve Tabur Karargâh Subayl›¤›, Genelkurmay Özel Harp Daire
Baflkanl›¤›nda Özel Tim Komutanl›¤› yapm›flt›r.
Orgeneral Koflaner, 1978 y›l›nda Kara Harp Akademisinden mezun olmufl, ard›ndan kur-
may subay olarak; Genelkurmay Özel Harp Daire Baflkanl›¤›nda Karargâh Subayl›¤›, NATO
Savunma Kolejini bitirmeyi müteakip ‹talya / Napoli’deki Güney Avrupa Müttefik Kuvvet-
leri Komutanl›¤›nda Karargâh Subayl›¤›, 3’üncü Ordu Lojistik Baflkanl›¤›nda Plan Koordi-
nasyon fiube Müdürlü¤ü, ‹ngiltere / Londra’da Savunma ‹ncelemeleri Kraliyet Kolejini bi-
tirmeyi müteakip Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Plan Daire Baflkanl›¤›nda Strateji fiube
Müdürlü¤ü, 8’inci Piyade Tümeni 131’inci Piyade Alay Komutanl›¤›, Genelkurmay Özel
Kuvvetler Komutanl›¤›nda Kurmay Baflkanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1992 Y›l›nda Tu¤generalli¤e terfi eden Orgeneral Ifl›k Koflaner bu rütbede; Kara Kuvvetle-
ri Komutanl›¤› Lojistik Plan Daire Baflkanl›¤› ile 1’inci Komando Tugay Komutanl›¤› görev-
lerinde bulunmufltur. 1996 y›l›nda Tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile
Kara Harp Okulu Komutanl›¤› görevini yürütmüfltür. 2000 y›l›nda Korgeneralli¤e terfi ede-
rek s›ras›yla; Millî Savunma Bakanl›¤› Müsteflarl›¤› ve K›br›s Türk Bar›fl Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› görevlerinde bulunmufltur. 
2004 y›l›nda Orgeneralli¤e terfi eden Ifl›k Koflaner; 2004-2005 y›llar› aras›nda Ege Ordusu
Komutanl›¤›, 2005-2006 y›llar› aras›nda Genelkurmay 2’nci Baflkanl›¤›, 2006-2008 y›llar›
aras›nda Jandarma Genel Komutanl›¤›, 2008-2010 y›llar› aras›nda Kara Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› görevlerinde bulunmufl, 30 A¤ustos 2010 tarihinden geçerli olarak Genelkurmay
Baflkanl›¤›na atanm›flt›r.
Orgeneral Ifl›k Koflaner, Türk Silahl› Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyas›, Türk Silahl› Kuv-
vetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyas›, Türk Silahl› Kuvvetleri fieref Madalyas›, Türk
Silahl› Kuvvetleri K›br›s Üstün Cesaret ve Feragat Madalyas›, Kore Cumhuriyeti Millî Gü-
venlik Liyakat Madalyas› ve Pakistan ‹mtiyaz Niflan› sahibidir.
Bayan Nurdan Koflaner ile evli olan Orgeneral Ifl›k Koflaner, iki çocuk babas›d›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Genelkurmay Baflkan›

Kara Kuvvetleri Komutan›

Deniz Kuvvetleri Komutan›

Hava Kuvvetleri Komutan›

Jandarma Genel Komutan›

1'inci Ordu Komutan›

2'nci Ordu Komutan›

3'üncü Ordu Komutan›

Ege Ordusu Komutan›

K.K.E¤itim ve Doktrin Komutan›

Genelkurmay 2'nci Baflkan›

Kara Kuvvetleri Kurmay Baflkan›

Donanma Komutan›

Harp Akademileri Komutan›

ORGENERAL ATAMALARI

Orgeneral Sebahattin Ifl›k KOfiANER

Orgeneral Erdal CEYLANO⁄LU

Oramiral Eflref U¤ur Y‹⁄‹T

Orgeneral Hasan AKSAY

Orgeneral Necdet ÖZEL

Orgeneral Hayri KIVRIKO⁄LU

Orgeneral Servet YÖRÜK

Orgeneral Yalç›n ATAMAN

Orgeneral Hüseyin Nusret TAfiDELER

Orgeneral Sald›ray BERK

Orgeneral Aslan GÜNER

Orgeneral Bekir KALYONCU

Oramiral Emin Murat B‹LGEL

Orgeneral Bilgin BALANLI
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B‹R ÜST RÜTBEYE YÜKSELT‹LEN GENERAL - AM‹RAL ve ALBAYLAR
KARA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

ORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN KORGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 KORGENERAL YALÇIN ATAMAN

2 KORGENERAL SERVET YÖRÜK

KORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL ABDULLAH RECEP

2 TÜMGENERAL KAM‹L BAfiO⁄LU

3 TÜMGENERAL HÜSEY‹N KENAN HÜSNÜO⁄LU

4 TÜMGENERAL ORHAN AKBAfi

TÜMGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL ‹BRAH‹M YILMAZ

2 TU⁄GENERAL fiENOL ALPARSLAN

3 TU⁄GENERAL YILMAZ UYAR

4 TU⁄GENERAL U⁄UR TARÇIN

5 TU⁄GENERAL TAYFUN ÖZDEN

6 TU⁄GENERAL MEHMET FARUK fiENGÜN

7 TU⁄GENERAL ‹SMA‹L MET‹N TEMEL

8 TU⁄GENERAL fiEREF ÖNGAY

9 TU⁄GENERAL SADIK ÇEL‹KÖRS

10 TU⁄GENERAL MET‹N GÜRAK

11 TU⁄GENERAL SAL‹H ULUSOY

12 TU⁄GENERAL HIFZI ÇUBUKLU

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TOPÇU KURMAY ALBAY MUHARREM MET‹N ÖZBEK

2 HAVA SAVUNMA KURBAY ALBAY MUZAFFER SÖNMEZ

3 P‹YADE KURMAY ALBAY MEHMET AKYÜREK

4 P‹YADE KURMAY ALBAY MUSTAFA UZUN

5 TOPÇU KURMAY ALBAY ÖMER fiEVK‹ GENÇTÜRK

6 TOPÇU KURMAY ALBAY HÜSEY‹N HAMD‹ ERGÜN

7 TOPÇU KURMAY ALBAY MEHMET ÖZO⁄LU

8 TANK KURMAY ALBAY AT‹LLA fi‹R‹N

9 TANK KURMAY ALBAY MEMDUH HAKB‹LEN

10 HAVA SAVUNMA KURBAY ALBAY YAVUZ SEL‹M KAHVEC‹

11 TOPÇU KURMAY ALBAY HAL‹L ‹BRAH‹M ERG‹N

12 TOPÇU KURMAY ALBAY S‹NAN YAYLA

13 MUHABERE KURMAY ALBAY MUSTAFA AYSAN

14 KARA P‹LOT KURMAY ALBAY HAKAN ATINÇ

15 TOPÇU KURMAY ALBAY KAHRAMAN GÜNEfi

16 TANK KURMAY ALBAY RAFET SEV‹NÇ fiAfiMAZ

17 P‹YADE KURMAY ALBAY MET‹N AKKAYA

18 TOPÇU KURMAY ALBAY ABDULLAH BAYSAR

19 TOPÇU KURMAY ALBAY MEHMET HALUK YILDIZDAN

20 TANK KURMAY ALBAY VEL‹ TARAKCI

21 P‹YADE KURMAY ALBAY LEVENT KÖSE

22 P‹YADE ALBAY KEMAL KORKMAZ

23 TOPÇU ALBAY ERKAN ATALAY

24 ‹ST‹HKAM ALBAY RIZA ÇA⁄ATAY ERDO⁄AN

DEN‹Z KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

KORAM‹RALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMAM‹RAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMAM‹RAL DEN‹Z CORA

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

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄AM‹RAL ERDEM CANER BENER

2 TU⁄AM‹RAL AHMET S‹NAN ERTU⁄RUL

TU⁄AM‹RALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 DEN‹Z KURMAY ALBAY ÖMER FARUK HARMANCIK

2 DEN‹Z KURMAY ALBAY S‹NAN AZM‹ TOSUN

3 DEN‹Z KURMAY ALBAY fiAFAK YÜREKL‹

4 DEN‹Z KURMAY ALBAY FAHR‹ CAN YILDIRIM

5 DEN‹Z KURMAY ALBAY HASAN DO⁄AN

6 DEN‹Z KURMAY ALBAY AL‹ SAD‹ ÜNSAL

7 DEN‹Z MÜHEND‹S ALBAY MEHMET fiEVK‹ fiEKEREFEL‹

HAVA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

KORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL TURGUT ATMAN

2 TÜMGENERAL NEJAT B‹LG‹N

TÜMGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL HASAN HÜSEY‹N DEM‹RARSLAN

2 TU⁄GENERAL N‹HAT KÖKMEN

TU⁄GENERAL BÜLENT KOCABABUÇ

3 TU⁄GENERAL AL‹ DEM‹RAL

4 TU⁄GENERAL AYHAN GÜMÜfi

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY ‹DR‹S AKSOY

2 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY HAKAN TAfiKESEN

3 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY MEHMET ELDEM

4 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY MEHMET U⁄UR BALKIfi

5 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY KUB‹LAY BALO⁄LU

6 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY MEHMET CAH‹T BAKIR

7 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY ‹SMA‹L YALÇIN

8 HAVA UÇAK BAKIM KURMAY ALBAY GÖKSEL KAHYA

JANDARMA GENEL KOMUTANLI⁄I

TÜMGENERALL‹⁄E YÜKELT‹LEN TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL YUSUF KAYA

2 TU⁄GENARAL ATA KALKAN

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 JANDARMA KURMAY ALBAY AL‹ ÇARDAKCI

2 JANDARMA KURMAY ALBAY SAL‹H KARATAfi

3 JANDARMA KURMAY ALBAY GÜRAY ALPAR

4 JANDARMA KURMAY ALBAY NAMIK BORAN

GÜLHANE ASKER‹ TIP AKADEM‹S‹ KOMUTANLI⁄I

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 PROF. TAB‹P ALBAY F‹KRET ARPACI

2 PROF. TAB‹P ALBAY YUSUF PEKER

3 PROF. TAB‹P ALBAY UFUK DEM‹RKILIÇ

4 PROF. DEN‹Z TAB‹P ALBAY BEK‹R SITKI CEBEC‹

5 PROF. HAVA TAB‹P ALBAY CAN POLAT EY‹GÜN

ASKERÎ YÜKSEK ‹DARE MAHKEMES‹

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAY

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 ASKER‹ HAK‹M ALBAY ABDULLAH ARSLAN

ASKERÎ YARGITAY

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAY

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 ASKER‹ HAK‹M ALBAY HASAN DENG‹Z
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Z›rhl› Muharebe
Arac›n›n Do¤uflu
Amerikan Ordusu, 1950’li
y›llar›n sonlar›nda, NATO
ordular›n›n korkulan Sovyet
taarruzuna karfl› durup du-
ramayaca¤›n› gerçekçi ola-
rak de¤erlendirmeye bafllar.
Konvansiyonel silahlar ile
say›sal üstünlü¤e sahip Sov-
yet Ordusunu durdurmak ol-
dukça zor görünmektedir.
Bu durumda tek çözümün
taktik nükleer silahlar›n
kullan›lmas› oldu¤u düflü-
nülmektedir.
Ancak bu durumda, nükleer
ortamda konvansiyonel piya-
de taktikleri ile muharebenin
mümkün olamayaca¤› afli-
kard›r. Piyade muharebeye
z›rhl› araçlar›n›n içerisinden
ç›kmadan kat›lacak, gerekti-
¤inde araç içerisinden d›flar›-
ya atefl edebilecek, ama en
önemlisi, araç üzerinde bu-
lunan silah sistemi, karfl› ta-
raf›n z›rhl› araçlar›n› imha
edebilecek yetene¤e sahip
olacakt›r.
Ayn› dönemde Sovyetler Bir-
li¤i’nde ise nükleer silahlar›n
konvansiyonel silahlar› ve
ordular› gereksiz k›ld›¤› dü-
flüncesi genifl kabul görmeye
bafllam›flt›r. Ancak baz› teo-
risyenler, stratejik nükleer
silahlar›n kullan›ld›¤› topye-
kun bir nükleer savafl yerine,
Orta Avrupa’da k›s›tl› bir
konvansiyonel muharebenin

daha gerçekçi oldu¤u yakla-
fl›m›n› benimsemektedir.
Ancak bu yaklafl›mda, NATO
güçlerinin giderek daha yo-
¤un bir flekilde muharebe
alan› taktik nükleer silahlar›-
n› gelifltirme ve envantere al-
ma çabalar›, Sovyet taktis-
yenlerini düflündürmektedir.
Bu tip bir muharebede, piya-
denin nükleer bir muharebe
sahas›nda sa¤ kalmas›n›n
çok güç olaca¤› de¤erlendi-
rilmektedir. Bu gereksinim-

ler ›fl›¤›nda yap›lan çal›flma-
lar sonucunda, BMP z›rhl›
muharebe arac› gelifltirilme-
ye bafllan›r ve 1967 y›l›nda
K›z›l Orduda envantere girer.
BMP arac› sahip oldu¤u z›rh
korumas›, 73 mm’lik topu,
tanksavar füzesi
ve arazide hare-

ket yetene¤i
ile art›k sade-
ce bir savafl
alan› taksisi de¤il, yüksek
atefl gücüne sahip, piyadenin
araç içerisinden d›flar›ya atefl
de edebilece¤i bir Z›rhl› Mu-
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Z›rhl› Muharebe
Araçlar›nda 
Silah Sistemleri
Piyadenin muharebe sahas›na tafl›nmas› amac›yla ortaya
ç›kan Z›rhl› Personel Tafl›y›c› (ZPT) araçlar› ile bafllayan
süreç içerisinde, yeni bir araç s›n›f› ortaya ç›kar. Z›rhl›
Muharebe Arac› (ZMA) olarak s›n›fland›r›lan bu araçlar,
So¤uk Savafl döneminin nükleer ortamda muharebe 
taktikleri aray›fl›na bir çözüm olarak do¤arlar. 
Günümüz ZMA’lar› ise, geliflen teknoloji sayesinde, 
öncüllerine nazaran çok daha yüksek bir atefl gücünü, 
çok daha etkili olarak düflmana yöneltebilecek silah 
sistemleriyle donat›labilmektedir.
Oykun EREN / editor@savunmahaber.com
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harebe Arac› olarak adland›-
r›lmaktad›r.
Almanya’da da Sovyetler Bir-
li¤i ile ayn› zamanda baflla-
yan yeni muharebe arac› ge-
lifltirme çal›flmalar› daha
uzun sürer ve 1971 y›l›nda
Marder olarak adland›r›lan
ZMA’n›n Federal Almanya
Ordusunda hizmete girme-
siyle sonuçlan›r.
Amerikan Ordusu, K›z›l Or-
dunun BMP araçlar› ile teç-
hiz edilmesini endifle ile izle-
mektedir. BMP arac›na ce-
vap olarak, Mekanize Piyade
Muharebe Arac› (MICV) pro-
jesi bafllat›l›r. Bu projenin
sonunda, So¤uk Savafl döne-
minin en çok bilinen simala-
r›nda biri olan M2/M3 Brad-
ley ZMA araçlar› gelifltirilir.
Bradley araçlar›, M113 araç-
lar›na göre oldukça yüksek
bir balistik koruma yetene¤i-
ne sahip olacak flekilde ta-

sarlanm›flt›r. Yine M113
araçlar›nda bulunan kupolal›
12,7 mm’lik makinal› tüfek
teçhizat›na göre Bradley, 25
mm’lik otomatik top, 7,62
mm’lik makinal› tüfek ve
TOW tanksavar füzeleri bulu-
nan çift kiflilik bir kule ile teç-
hiz edilmesi sayesinde, ol-
dukça yüksek bir atefl gücü-
ne sahip olmufltur. Di¤er
yandan, güç paketi ve yürü-
yen aksam› da, M113’e göre
arazi flartlar›nda daha yük-

sek h›z sa¤layacak flekilde
tasarlanm›flt›r. M2 Bradley
arac›, mekanize muharebe-
nin vazgeçilmez 3 unsuru
olan hareket kabiliyeti, beka
ve atefl gücü aç›lar›ndan, ön-
cülü M113 arac›na göre bü-
yük üstünlü¤e sahiptir.
Takip eden y›llarda, di¤er ül-
keler de benzer araçlar ile
ordular›n› teçhiz

etmeye bafllar. Bu araçlar
aras›nda, ülkemiz, Hollanda
ve Belçika ordular›nda da
kullan›lan YPR-765 ve ZMA
s›n›f› araçlar, BMP-2 ve
BMP-3 serisi, ‹ngiliz Warrior,
‹spanyol ve Avusturya 
ordular› envanterinde olan 
ASCOD araçlar› örnek verile-
bilir. Bu araçlara ilave olarak,
son y›llarda çeflitli ülkelerin
envanterlerine girmeye bafl-
layan, nispeten daha modern
CV90, Puma ve Namer araç-
lar›, paletli ZMA araçlar›na
örnekler oluflturmaktad›r.
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Denel firmas› taraf›ndan gelifltirilen çift kiflilik LCT-30 kulesi, 
lisans alt›nda üretilen ve Badger ad› verilen 8x8 araç üzerinde



Di¤er yandan, paletli araçlara
ilave olarak çeflitli ordular te-
kerlekli ZMA araçlar›n› da en-
vanterlerine almaktad›r. Bu
araçlar, özellikle bar›fl› koru-
ma ve bar›fl› sa¤lama gibi ha-
rekâtlarda, düflük iflletme gi-
derleri, yüksek süratleri ve
devriye görevlerine uygun-
luklar› nedeniyle tercih sebe-
bi olmaktad›r. 6x6 ve özellikle
8x8 tekerlekli araçlar, ZMA
konfigürasyonunda teçhiz
edilebilmektedir. Bu s›n›ftaki
araçlara örnek olarak, ülke-
mizden FNSS firmas› üretimi
PARS 8x8 ve 6x6, Otokar üre-
timi Yavuz ve Arma 8x8 ve 6x6
araçlar› ve dünyada çeflitli or-
dularda hizmet veren Piran-
ha, Freccia, Stryker, Patria
AMV ve Boxer araçlar› örnek
olarak verilebilir.

Tehdit Ortam›
Dünya çap›nda çeflitli ordu-
lar, kuvvet yap›lar›n› süratli
intikal, bar›fl koruma ve sa¤-
lama gibi harekâtlar›n ge-

reksinimlerine uygun
hale getirmek için

çaba sarf etmek-
tedir. Bu du-

rum, farkl› ve sürekli olarak
de¤iflen bir tehdit ortam›na
uygun bir güç yap›s› ihtiyac›n›
ortaya koymaktad›r.
Son y›llara kadar ABD Ordu-
su dahil dünyan›n bir çok or-
dusu, mekanize kuvvetlerini
büyük çapl› bir z›rhl› muha-
rebe sahas›n›n ihtiyaçlar›na
cevap verecek flekilde flekil-
lendirmifltir. Ancak günümüz
asimetrik muharebe ortam›-
n›n ortaya koydu¤u yads›na-
maz baz› gerçekler, bu kuv-
vet yap›s›n›n de¤ifltirilmesini
flart koflmaktad›r. fiehir or-
tamlar› da dahil, sivil nüfu-
sun yaflad›¤› muharebe sa-
halar›, h›zla de¤iflen tehdit-
ler, dost birlik kay›plar›na
karfl› yüksek hassasiyet ve
asimetrik savaflan düflman›n
bu hassasiyeti bilerek hare-
ket etmesi gibi unsurlar, bu
de¤iflimi gerektirmektedir.
Konvansiyonel mekanize
muharebe sahas›nda tehdit
ortam›, büyük oranda, karfl›
taraf›n ana muharebe tank-
lar› ve ZMA araçlar›ndan iba-
ret olmaktad›r. Ancak asi-
metrik muharebe sahas›nda
tehdit ortam›, a¤›r makinal›
tüfeklerden, RPG-7 ve ben-

zeri z›rh delici mühimmatla-
ra ve el yap›m› patlay›c›lar-
dan, may›nlar ve patlay›c› ile
flekillendirilmifl delici (Explo-
sively Formed Penetrator /
EFP) harp bafll›klar›na kadar
uzanan genifl bir yelpazeyi
kapsamaktad›r.

Atefl Gücü
ZMA s›n›f› araçlar›n ilk örnek-
lerinden günümüze kadar
olan geliflimine bakt›¤›m›zda,
önemli at›l›mlar yap›ld›¤›n›
görmekteyiz. Günümüzün ye-
ni ya da gelifltirilmifl araçlar›,
önemli ölçüde art›r›lm›fl yol
ve arazi hareket kabiliyeti,
yüksek balistik ve may›n ko-
ruma seviyesine ve yine yük-
sek personel beka yetene¤ine
sahiptir. Yine bak›m ve idame
kolayl›¤› ve azalt›lm›fl lojistik
ihtiyaçlar da bu yenilikler ara-
s›nda say›labilir.
Ancak kuflkusuz, ciddi bir ge-
liflime sahip olan bir alan
olarak atefl gücü de öne ç›k-
maktad›r. ZMA silah sistem-
leri, giderek daha isabetli,
daha güvenilir ve daha etkili
hale gelmektedir. Günümüz
muharebelerinde, muharip

platform say›s› So¤uk Savafl
dönemine nazaran daha dü-
flük olmas›na ra¤men; bu
platformlardan oluflan bir
kuvvetin, daha yüksek bir
atefl gücünü, daha etkili ola-
rak düflmana yöneltebilmesi
de bu geliflimini bir sonucu
olarak ele al›nmal›d›r.

Silah Sistemlerinin
Seçiminde Etkili
Parametreler
ZMA silah sistemlerinin seçi-
minde etkili parametreler-
den ilki, operasyonel gerek-
sinimlerdir. Kullan›c›n›n araç
için belirledi¤i rol ve kulla-
n›m senaryolar›, muhakkak
ki araç üzerine uygulanacak
silah sisteminin seçiminde
bir parametredir.
Benzer flekilde, arac›n kulla-
n›laca¤› ordunun doktrini de
etkili bir faktördür. ZMA araç
komutan›n›n, ayn› zamanda
araç içerisinde nakledilen
mekanize piyade tak›m›n›n
da komutan› olmas› durumu,
buna iyi bir örnek olarak gös-
terilebilir. E¤er tak›m komu-
tan›, ayn› zamanda araç ko-
mutan› rolünü de üstlenmifl
ise, belirlenen noktaya geldi-
¤inde, tak›m› ile birlikte arac›
terk etmek durumundad›r.
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‹talyan Freccia 
8x8 arac› üzerindeki
Oto Melara’n›n 
30 mm’lik Hitfist 
çift kiflilik kulesi
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Bu yaklafl›m, di¤er paramet-
reler bir yana, ilk bak›flta çift
kiflilik kule uygulamas›n› ge-
reksiz k›lmaktad›r. ZMA ara-
c›n›n temel olarak ne tip ha-
rekâtlarda kullan›laca¤› da
yine önemli bir etmendir. An-
ti-terör ve bar›fl koruma ha-
rekâtlar›nda, genelde tehdit
ortam› piyade silahlar›, hafif
makinal› tüfekler ve omuzda
tafl›nan RPG-7 ve benzeri gü-
dümsüz roketlerden ibaret-
tir. Bu durumda, silah sistemi
seçiminde tehdit silahlar›n
menzilinin d›fl›ndan (yaklafl›k
600 m) hedefleri atefl alt›na
almak amaç olmaktad›r. Ge-
nel maksatl› makinal› tüfek-
ler, otomatik bombaatarlar
ve a¤›r makinal› tüfekler, bu
senaryoda araç için uygun bi-
rer seçenek olarak görül-
mektedir.
Ancak orta ve yüksek yo¤un-
luklu muharebeler için düflü-
nülen bir ZMA arac›nda, kar-
fl› taraf›n hafif ve orta s›n›f
z›rhl› araçlar›n› olabildi¤ince
uzun bir menzilden tespit ve
imha edebilecek, hareket
halinde isabetli at›fl yapabile-
cek ve yüksek at›fl yo¤unlu-

¤una sahip silah sistemleri
öne ç›kmaktad›r.
Silah sisteminin entegre edi-
lece¤i arac›n a¤›rl›k s›n›f› ve
boyutlar› da di¤er bir etken
olarak karfl›m›za ç›kmak-
tad›r. Takdir edilece¤i
üzere, 3 ton civar› bir
a¤›rl›¤a ve 2 m üzeri halka
diflli çap›na sahip çift kifli-
lik bir kulenin hafif bir
araca entegre edilebilme-
si, gerek teknik olarak ge-
rekse maliyet aç›s›ndan uy-
gun olmayacakt›r.
Silah sisteminin etkili
menzilinde isabetli at›fl
yapabilme gereksinimi de
sistem mimarisini flekillendi-
ren unsurlardan biridir. Ku-
pola monteli makinal› tüfek
uygulamalar›n›n isabetli fle-
kilde kullan›lmas› pek müm-
kün olmamaktad›r. Bu uygu-
lamalarda genellikle beklen-
ti, istenilen bir bölgeye yük-
sek yo¤unlukla bask› at›fl› ya-
p›labilmesi yönündedir.
Özellikle, hareket halindeki
araçtan, hareket halindeki
hedeflere yüksek isabet ora-
n› ile at›fl yap›labilmesi ge-
reksinimi, uygulanabilecek

sistemlerin seçiminde flekil-
lendirici olmaktad›r. Bu tip
bir gereksinimin karfl›lana-
bilmesi, geliflmifl görüfl sis-
temleri, hareket halindeki
araçtan gelen bozucu etkile-
rin ortadan kald›r›lmas› için
cayro-stabilizasyon yetene¤i,
lazer mesafe bulma cihazlar›
ve at›fl kontrol ve hedef takip
algoritmalar›n›n koflturuldu-
¤u at›fl kontrol sistemlerini

gerektirmekte-
dir. Bu tip yete-
nekler de hiç

kuflkusuz sistem karmafl›kl›-
¤›n› ve do¤al olarak da sis-
tem maliyetlerinin önemli öl-
çüde artmas›n› beraberinde
getirecektir.
Sistemin temelini oluflturan
silah›n seçimi de yine ZMA
için belirlenen senaryo ve
harekâtlar›n analizi ile ortaya
ç›kmaktad›r. ZMA araçlar›
için bafllang›ç seviyesi bir si-
lah say›labilecek 12,7 mm’lik
a¤›r makinal› tüfeklerin bile,
tipik etkili menzillerinde,
tu¤la ve hatta betonarme
duvar› kolayl›kla delip geçe-
bilece¤i düflünüldü¤ünde,

‹ngiliz Warrior ZMA araçlar›n›n 
yeni kuleler ile teçhizi projesi 
kapsam›nda BAE Systems
taraf›ndan gelifltirilen 
çift kiflilik kule
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Hollanda ve
Danimarka taraf›ndan

kullan›lan CV90 
ZMA araçlar›

üzerindeki 35 mm’lik
Bushmaster toplu 

çift kiflilik kule





ciddi bir atefl gücünden bah-
sedilebilece¤i ortaya ç›kar.
Bu silah›, tipik bir bar›fl› ko-
ruma operasyonu esnas›nda
karfl›lafl›labilecek bir mes-
kun mahal senaryosuna da-
hil etti¤imizde, yap›lacak
at›fllar›n, sivil hayata ve alt
yap›ya ne kadar ciddi bir is-
tenmeyen hasar verme ihti-

mali oluflturdu¤u dikkat çe-
kicidir. Kalibrenin 25 mm ve-
ya 30 mm seviyesine ç›kmas›
durumunda, bu riskin ne bo-
yutlara ç›kabilece¤i okuyu-
cunun takdirine b›rak›lm›flt›r.
Ancak yüksek yo¤unluklu bir
mekanize harekât göz önüne
al›nd›¤›nda, karfl›lafl›labile-
cek tehditlerin seviyesi ciddi

flekilde artmaktad›r. 25 veya
30 mm ve hatta daha yüksek
kalibreli ve yüksek at›fl h›z›na
sahip otomatik toplar ve ge-
liflmifl at›fl kontrol sistemleri,
bu tip senaryolarda kuvvet
üstünlü¤ünün sa¤lanmas› ve
muharebe sahas› hakimiyeti
aç›s›ndan güç çarpanlar› ola-
rak ortaya ç›kmaktad›r.

ZMA Silah 
Sistemleri
Günümüz ana muharebe
tanklar› kulelerinin mimarisi
ve tasar›m› büyük oranda
“dondurulmufl” olmakla be-
raber, ZMA s›n›f› araçlar›n si-
lah sistemleri evrimini sür-
dürmektedir.
ZMA silah sistemlerinin ge-
nel s›n›fland›rmas›n› yapt›¤›-
m›zda, 3 temel sistemle kar-
fl›laflmaktay›z: Çift kiflilik ku-
leler, tek kiflilik kuleler ve in-
sans›z sistemler. Kupola
monteli sistemler her ne ka-
dar genifl kullan›m alan› bul-
sa da; daha çok hafif s›n›f
z›rhl› araçlar ve ZPT s›n›f›
araçlar için tercih edilen çö-
zümler olmalar› dolay›s›yla,
bu makale kapsam›nda ele
al›nmayacakt›r.

Çift ve Tek Kiflilik
Kuleler
Çift kiflilik kuleler, araç ko-
mutan› ve niflanc› olmak
üzere iki personel içermele-
ri sayesinde, ifl yükünün
paylafl›lmas› konusunda
avantaja sahip sistemlerdir.
Araç komutan›, kendine ait
görüfl sistemi ve kule üzeri
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ZMA arac› üzerindeki
FNSS’nin tek kiflilik

Sharpshooter kulesi

Eurosatory 2010 fuar›nda sergilenen en yeni kulelerden biri olan 
Rheinmetall’in çift kiflilik Lance kulesi, Boxer 8x8 arac› üzerinde
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periskoplar sayesinde çev-
resel görüfl ve fark›ndal›k
yetene¤ine sahiptir. Daha
geliflmifl sistemlerde bulu-
nan komutana ait ba¤›ms›z
panoramik ve stabilize gö-
rüfl cihazlar›, ana muharebe
tanklar›na benzer flekilde
avc› / vurucu fonksiyonlar›n›
sisteme kazand›rmaktad›r.
Komutan, kendine ait kule
dönüflünden ba¤›ms›z yan
eksen yetenekli görüfl siste-
mi kullanarak hedef arama
fonksiyonunu yerine getir-
mektedir. Önlenmesine ka-
rar verdi¤i bir hedef buldu-
¤unda, bu hedefi, atefl alt›na
al›nmas› için niflanc›ya dev-
retmekte ve kendisi yeniden
hedef aray›fl›na geri dön-
mektedir. Niflanc› ise hem
belirlenen hedeflerin atefl
alt›na al›nmas› hem de ilave
bir hedef arama fonksiyonu-
nu yerine getirmektedir. Bu
yetenek, takdir edilece¤i
üzere, önemli derecede bir
etkinlik çarpan› olarak ZMA
arac›n›n performans›na etki
etmektedir.
Ancak daha önce bahsedildi-
¤i gibi, araç komutan› ayn›
zamanda araç içerisinde
nakledilen piyade tak›m›n›n
da komutan› ise, çift kiflilik
kule kullan›m› önemli ölçüde
anlam›n› yitirmektedir.
Çift kiflilik kuleler, yukar›da
belirtilen avantajlar›n›n yan›
s›ra 2 ila 4 ton aras› a¤›rl›k-
lar›yla uygulanabilecekleri
araç s›n›flar›n› k›s›tlamakta-
d›r. Yine araç içerisinde dö-
nen ve iki kifli idame ettiren
bir sepet yap›s›, araç faydal›
hacmini ve tafl›nabilecek
personel say›s›n› azaltmak-
tad›r. Bu durumda tafl›nan
piyade tak›m›ndaki asker
say›s›n›n azalt›lmas› ya da
bir tak›m›n iki araca bölün-
mesi gereklili¤i ortaya ç›k-
maktad›r.
Tek kiflilik kuleler, içerisinde
sadece niflanc›y› bar›nd›rma-
lar›yla, çift kiflilik kulelerin
say›lan k›s›tlamalar›n›n bü-
yük k›sm›n› ortadan kald›r-
maktad›r. Gerek hafiflikleri
(1,3-2 ton) gerekse küçültül-

müfl halka diflli çaplar› ile
daha az hacim iflgal etmek-
tedirler. Ancak yine de bir
personelin konforlu flekilde
içerisinde oturabilece¤i bir
ortam› yarat›rken, ana ve
yard›mc› silahlar, bunlar›n
mühimmat depolama ve mü-
himmat besleme sistemleri,
bofl kovan ve mayonlar›n d›-
flar›ya sevk sistemleri ve tah-
rik grubu gibi alt sistemlerin
s›¤d›r›ld›¤› z›rhl› bir yap›, is-
ter istemez önemli bir hacim
kaplayacakt›r.
Tek kiflilik kule uygulama-
s›nda, araç komutan›n›n
araç içerisine al›nmas›, ko-
mutan›n çevresel görüflü ve
fark›ndal›¤› aç›s›ndan deza-
vantaj yaratmaktad›r. Bu du-
rum, geliflmifl sistemlerde
ilave elektro-optik cihazlar
ve görüntü aktar›m› sistem-
leri yard›m›yla, araç komu-
tan›na belirli bir oranda d›fl
görüfl imkân› verilmesiyle
çözülmeye çal›fl›lmaktad›r.
Kule uygulamalar›nda dik-
kate al›nmas› gereken bir
di¤er husus da, araç üzerin-
de bulunan ciddi bir kütle-
nin, araç a¤›rl›k merkezine
olan olumsuz etkisidir. Yük-
selen a¤›rl›k merkezi, arac›n
viraj dönme, yan e¤imde ha-
reket ve arazi performans›-
na olumsuz etki edecektir.
Buna bir de günümüzde en
s›k karfl›lafl›lan tehditlerden
biri olan may›n ve el yap›m›

patlay›c› tehdidi karfl›s›nda
artan kar›n alt› yüksekli¤ini
de ekledi¤imizde, arac›n
devrilme riski artmaktad›r.
Ancak tek ve özellikle çift ki-
flilik kulelerin devrinin geçti-
¤ini söylemek yanl›fl olacak-
t›r. Do¤rudan optik görüfl
sistemlerine sahip olmalar›,

periskoplar ve kapaklar sa-
yesinde sahip olunan çevre-
sel görüfl imkân› ve komutan
ile niflanc› aras›nda ifl payla-
fl›m› olana¤›, bu sistemlerin
günümüzde de birçok ordu
taraf›ndan tercih sebebi ol-
maya devam etmesini sa¤la-
maktad›r. 
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Oto Melara taraf›ndan gelifltirilen Hitfist 30 OWS uzaktan komutal› kulesi
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KMW taraf›ndan gelifltirilen FLW200 uzaktan komutal› silah istasyonu



‹ngiliz Ordusunun FRES pro-
jesi kapsam›nda seçilen pa-
letli araçlar›n silah sistemle-
rinde çift kiflilik kulelerin ter-
cih edilmesi, bu duruma iyi
bir örnek teflkil etmektedir.

‹nsans›z Sistemler
‹nsans›z sistemler, gelecek
odakl› ve giderek artan popü-
lerli¤e sahip sistemler ola-
rak günümüzde genifl kulla-
n›m alan› bulma yolunda
ilerlemektedir.
Silah sistemlerine niflanc›n›n
araç d›fl›na ç›kmas›na gerek
kalmadan kumanda edebil-
mesi, uzun y›llard›r gündem-
de olan bir düflüncedir. An-
cak bu konseptin, a¤›rl›k, bo-
yutlar ve birçok ordunun ka-
bul edebilece¤i maliyet s›n›r-
lar› içerisinde kalacak bir ta-
sar›ma dönüflmesi uzun za-
man alm›flt›r.
‹nsans›z sistemler, uzaktan
komutal› silah istasyonlar› ve
uzaktan komutal› kuleler ol-
mak üzere iki ana bafll›k al-
t›nda incelenebilir.

Uzaktan Komutal›
Silah ‹stasyonlar›
Uzaktan komutal› silah is-
tasyonu (UKS‹) uygulama-
s›nda, niflanc› ve araç komu-
tan› araç içerisinde otur-
maktad›r. Silahlar, mühim-
mat kutusu ve elektro-optik

sensörler araç üzerinde bu-
lunan bir kaide ve kaide üze-
rinde yükselifl hareketi ya-
pan bir befli¤e yerlefltiril-
mifltir. Silah sisteminin araç
içerisinde sadece komuta
konsolu ve bilgisayar› bu-
lunmaktad›r. Bunun d›fl›n-
daki tüm komponentler araç
üzerine monte edilmifltir.
Kule alt›nda oturan niflanc›,
araç gövdesinin z›rh koru-
mas› alt›ndad›r.
Sistemin komuta edildi¤i ope-
ratör konsolu, araç içerisinde
herhangi bir yere monte edi-

lebilir. Araç komutan› ilave bir
görüntü aktarma sistemi ara-
c›l›¤›yla görüfl kabiliyetine,
ikinci bir kontrol sisteminin
beraberinde getirece¤i ek
maliyetin kabulü durumunda
ise sisteme komuta yetene¤i-
ne sahip olur.
UKS‹’ler, araç gövdesinin üst
k›sm›nda kablo delikleri d›-
fl›nda herhangi bir delik veya
aç›kl›¤a ihtiyaç duyulmadan
uygulanabilme gibi önemli
bir avantaja sahiptir. Bu sa-
yede, neredeyse her s›n›f
araca monte edilebilirler.

Ancak hedef tespit ve görüfl
sistemi ile silah ve besleme
sistemleri, araç üzerinde ko-
runmas›z olarak yerlefltiril-
mifltir. Bu durum, kule üze-
rindeki ekipmanlar›n çevresel
etmenlere ve düflman hafif si-
lahlar›n›n atefline karfl› has-
sasiyetinin artmas›na neden
olmaktad›r. Yine di¤er bir de-
zavantaj da, besleme sistemi
veya silahlarda bir sorun
meydana geldi¤inde, gerekli
müdahalenin yap›labilmesi
için niflanc›n›n, araç d›flar›s›-
na ç›kmas› gereklili¤idir.
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Alman Ordusunun
yeni nesil Puma ZMA arac›

üzerinde yenilikçi bir 
yaklafl›m ile seçti¤i 30 mm’lik

uzaktan komutal› kule

Eurosatory 2010 
fuar›nda KMW stand›nda

Boxer 8x8 arac› 
üzerinde uzaktan 

komutal› kule 
sistemlerinin en yeni

örneklerinden biri
sergilendi.
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Di¤er yandan, bu tip sistem-
ler, genellikle konvansiyo-
nel kulelerden daha yüksek
olmalar› sebebiyle, araç si-
luetini ve dolay›s›yla arac›n
tespit edilebilirli¤ini artt›r›r.
Siluetinin yüksek olmas›,
arac›n, özellikle uçak ile ha-
vadan nakledilebilme kabili-
yetini de olumsuz etkile-
mektedir.

Uzaktan Komutal›
Kuleler
Temel olarak konvansiyonel
kulelerinin insans›z bir türevi
olan bu sistemlerde, di¤er
gruplardaki UKS‹’lerden
farkl› olarak, silahlar, görüfl
ve besleme sistemleri ile
mühimmat da z›rh korumas›
alt›nda bulunmaktad›r.
Bu tip silah kuleleri, kon-
vansiyonel kulelere göre
araç tavan›nda daha küçük
bir aç›kl›¤a ihtiyaç duymak-
tad›r. ‹nsans›z kulelerin di-
¤er bir önemli avantaj› da
sistem dahilinde, araç içeri-
sinde önemli bir hacim kap-
layan sepet yap›s›n›n bulun-
may›fl›d›r. Bu sayede araç içi
faydal› hacmin, araçta gere-
ken farkl› ihtiyaçlar için kul-
lan›labilmesi sa¤lanmakta-
d›r. Ancak yine de z›rhl› bir
kule yap›s›na sahip olmalar›
ve nispeten yüksek maliyet-
leri nedeniyle, özellikle ikin-
ci grup silah istasyonlar›n-
dan farkl› olarak, z›rhl›
muharebe araçlar›

gibi daha a¤›r s›n›fta araçla-
r›n kullan›m›na uygundur.
‹nsans›z kulelerde niflanc›,
bir önceki grupta yer alan
sistemlerde oldu¤u gibi araç
içerisinde istenilen bir yerde
konumland›r›labilir. Kule
içerisinde bulunan görüfl ve
hedef tespit sistemlerinden
elde edilen veriler, benzer
flekilde niflanc›n›n karfl›s›n-
daki ekran veya ekranlara
yans›t›l›r. Araç komutan› da
kendisine sa¤lanabilecek ek
sistemler ile kuleye komuta
edebilir.

Bu tip kuleler; üst yap›daki
ekipmanlar›n z›rh korumas›
alt›nda bulunmas›, sepetsiz
olmalar› sayesinde araç içi
hacminden azami oranda
faydalan›labilme ve di¤er
gruplardan farkl› olarak, si-
lah ve besleme sistemlerine
araç içerisinde eriflim imkân›
gibi önemli avantajlara sahip-
tir. Bu tip sistemler üzerinde
son y›llarda yo¤un çal›flmalar
yap›ld›¤› görülmektedir.
Uzaktan komutal› sistemler,
yukar›da ifade edilen avantaj-
lar› ve yetenekleri sayesinde,

son y›llarda yo¤un flekilde
kullan›lmaya bafllanm›fl du-
rumdad›r. Her ne kadar in-
sans›z sistemlere olan talep
ve uygulamalar› son y›llarda
ciddi bir art›fl gösteriyor olsa
da; kullan›mdaki sistemlere
bak›ld›¤›nda, büyük oranda
hafif ve orta a¤›rl›kta ZPT s›n›-
f› araçlarda ve genel maksatl›
ve a¤›r makinal› tüfekler ile
birlikte kullan›ld›¤› görül-
mektedir. Dolay›s›yla ZMA gi-
bi daha muharip bir araç ve
daha yüksek atefl gücüne sa-
hip silahlar söz konusu oldu-
¤unda, uzaktan komutal› ve
tek ve çift kiflilik kulelerin ter-
cih sebebi olaca¤›n› söylemek
do¤ru bir yaklafl›m olacakt›r.
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Ülkemizi ZMA silah 
sistemlerinde sözü geçen 
oyunculardan biri haline 
getirmesi beklenen, FNSS ve
ASELSAN ifl birli¤iyle 
gelifltirilmekte olan uzaktan
komutal› kule

Uzaktan komutal› kuleler 
ailesine yeni kat›lan üyelerden 

bir di¤eri: Kongsberg 
MC RWS sistemi





K ara Kuvvetleri Komu-
tanl›¤›n›n istekleri
do¤rultusunda Aral›k

1996’da bafllat›lan ve a¤›rl›k-
l› olarak ticari haz›r ürünlerin
kullan›ld›¤› çal›flmalar›n ilk
aflamas›nda,
� EMI alg›lay›c› (Metal 

Dedektörü),
� GPR alg›lay›c› (Yere 

Nüfuz eden Radar),
� K›z›l ötesi (Infrared) 

alg›lay›c›,
� Akustik alg›lay›c› ve
� Tomografik görüntüleme
sistemleri gelifltirme faali-
yetlerine bafllayan TÜB‹TAK,
böylelikle may›n tespit sis-
temleri alan›ndaki çal›flma-
lar›n›n ilk tohumlar›n› da at-
m›fl oldu. Araca tak›labilir bir
may›n tespit sistemine yöne-
lik dizi (array) EMI/GPR alg›-
lay›c› gelifltirme çal›flmalar›-
n›n da yap›ld›¤› bu süreçte,
elde tafl›nabilir bir may›n tes-
pit sistemine yönelik, EMI ve
GPR alg›lay›c›lar›n tek bir
sistemde toplanmas› ve
may›n cinslerinin be-
lirlenmesi üzerine

çal›fl›ld›. 1997-2000 y›llar›
aras›nda yap›lan bu Ar-Ge
çal›flmalar›, ETMTS labora-
tuvar prototipinin gelifltiril-
mesiyle sonuçland›.
Bu sürecin tamamlanmas›-
n›n ard›ndan, Aral›k 2002’de,

yine Milli Savunma Bakanl›¤›
(MSB) Ar-Ge ve Teknoloji Da-
iresi Baflkanl›¤› taraf›ndan,
Modern May›n Tespit Sis-
temleri Projesi bafllat›ld›.
2003-2006 y›llar› aras›n› kap-
sayan çal›flmalar›n bu ikinci
aflamas›nda ise;
� Elde Tafl›nabilir May›n

Tespit Sistemi (ETMTS),
� May›n Koku Sensörü

(MKS),
� Araca Tak›labilir 

May›n Tespit Sistemi
(ATMTS) ve

� May›n Tomografi Sistemi
(MATOS)

prototiplerinin yerli imkan-
larla üretilmesi hedeflen-
miflti. Ancak bunlardan sa-
dece ikisi projelendirilebilin-
ce, ETMTS seri üretim proto-
tipi ve MKS laboratuvar pro-
totipi elde edilebildi. Bu ça-
l›flmalar neticesinde geliflti-
rilen ETMTS-1 seri üretim
prototipi yurt içinde denendi
ve kullan›c› geri beslemeleri
al›nd›.
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TÜB‹TAK May›nlar›
Görerek Bulacak
MSB Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan 90’l›
y›llar›n ikinci yar›s›nda hayata geçirilen May›n Tespit Sistemleri
Projesi kapsam›nda bafllatt›¤› çal›flmalar›n› aral›ks›z sürdüren
TÜB‹TAK, bu alandaki ürünlerine bir yenisini daha ekledi:
ETMTS-2. Dört aflamal› bir proje sürecinin ürünü olan 
ETMTS-2 ve öncülü ETMTS-1 ile TÜB‹TAK B‹LGEM BTE,
geçmiflte yurt d›fl›ndan tedarik edilen may›n dedektörlerine
yönelik yerli ve etkin bir çözüm gelifltirmifl oldu.
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Dr. Mehmet SEZG‹N* / mehmet.sezgin@bte.tubitak.gov.tr
*Bafluzman Araflt›rmac›, Proje Yöneticisi, TÜB‹TAK B‹LGEM BTE
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2007’de bafllat›lan üçüncü
aflama çal›flmalar›nda ise pi-
lot üretimlerin k›sa süre için-
de tamamlanmas› sa¤land›.
Saha testlerinin  de gerçek-
lefltirildi¤i bu cihazlarda, da-
ha önce al›nm›fl geri besle-
melerin olabildi¤ince hayata
geçirilmesine özen gösterildi.
Sistemlerin baflar›l› olmas›yla
birlikte hâlihaz›rda dördüncü
aflama çal›flmalar›n›n sürdü-
¤ü bugünlerde, TÜB‹TAK 
B‹LGEM BTE, ETMTS-1’in ge-
lifltirilme sürecinde elde edilen
tecrübelerin ›fl›¤›nda, SEZER
ad› verilen ETMTS-2’nin ge-
lifltirme çal›flmalar›n› ta-
mamlam›fl durumda. Metal
dedektörü ve yere nüfuz eden
radar alg›lay›c›lar›n› bar›nd›-
ran ve zor askeri flartlarda
çal›flabilme özelli¤ine sahip
yeni nesil bir cihaz olan
ETMTS-2, çoklu alg›lay›c› ya-
p›s› sayesinde, toprakta bulu-
nan kara may›nlar›n› tespit ve
teflhis edebilme yetene¤iyle
dikkat çekiyor.

SEZER’den Kaç›fl Yok
Klasik elde tafl›nabilir may›n
tespit cihazlar› sadece metal
dedektörü bar›nd›rd›¤› için,
metal içermeyen plastik ma-
y›nlar› bulma flanslar› yok.
Ayr›ca bu tür cihazlar›n ço-
¤unda, bir tespit durumunda,
kullan›c›ya sadece sesli ola-
rak uyar› veriliyor.
TÜB‹TAK B‹LGEM BTE tara-
f›ndan gelifltirilen ETMTS-2
ise düflük metal yo¤unluklu
anti personel may›nlar›n›n
yan› s›ra metal içermeyen
plastik may›nlar›n tespitinde
de etkili bir sistem. Zorlu as-
keri çevre flartlar›nda çal›fla-
bilmeye uygun ola-
rak gelifltirilen ci-
haz, may›n arama
faaliyeti s›ras›nda,
kullan›c›y›, hem
sesli hem de görsel
olarak uyararak tes-
pit ifllemini kolaylaflt›-
r›yor. Operatörün uyar›lar›
sadece iflitmekle kalmay›p,
görsel ikazlar› da takip ede-
bilmesi sayesinde, tespit ve
teflhis baflar›m› artt›r›l›yor.

Kullan›c›ya gömülü cisim ile
ilgili sesli ve görsel uyar›lar
kulakl›k / harici hoparlör ve
LCD ekran üzerinde görsel
olarak veriliyor. Böylece kul-
lan›c›, sistem taraf›ndan
oluflturulan uyar›lar› de¤er-
lendirerek, kendi öznel tefl-
his karar›n› da oluflturabili-
yor. Ayr›ca ETMTS-2, önce-
den verileri girilmifl may›n ya

da di¤er cisimleri yapay zekâ
tabanl› görüntü tan›ma (pat-
tern recognition) yöntemleri
yard›m›yla teflhis ederek, gö-
mülü cismin cinsi hakk›nda
kullan›c›ya otomatik bir ön-
görü de verebiliyor.
Alg›lay›c›lar›n oluflturdu¤u
tespit bilgilerinin, sesli uyar›-
n›n yan› s›ra LCD ekran ara-
c›l›¤›yla görsel olarak da kul-
lan›c›ya aktar›lmas› sayesin-
de ayr›ca, kullan›c› kendisini
e¤iterek, gömülü cismin cin-
si hakk›nda kendisi de öznel
karar›n› oluflturabiliyor.
Arama yap›lan bölgeye yöne-
lik alg›lay›c› verilerinin bir
ekran yard›m›yla görsel ola-
rak kullan›c›ya aktar›lmas›
ve taranan bölgenin görsel
veriler yard›m›yla incelene-
bilmesi, kullan›c›n›n güven-
li bir biçimde tarama yapa-
bilmesi aç›c›s›ndan da bü-
yük önem arz ediyor.

Çünkü alg›lay›c› tespit
ç›kt›lar›n›n sadece
sesli olarak verildi-
¤i di¤er sistemler-
de ortaya ç›kan

yanl›fl alarmlar,

operatörün kendini rahat ve
güvende hissetmesinin
önündeki en büyük engeller-
den birisi. Bu noktada dünya
üzerindeki iki alg›lay›c›n›n
birlikte kullan›ld›¤› üç sis-
temden birisi olan SEZER,
LCD görsel arayüzü bulunan
tek askeri may›n tespit cihaz›
olarak da öne ç›k›yor.
Neredeyse bir piyade tüfe¤iy-
le ayn› a¤›rl›kta olan sistem,
temelde el birimi ve elektro-
nik birim olmak üzere, iki
ana üniteden olufluyor. Du-
yargalar ve kullan›c› etkile-
flim birimi, el birimi üzerinde
bulunuyor. MIL-STD-810G ve
MIL-STD-461F askeri stan-
dartlar›nda, dayan›kl›, hafif
ve ergonomik bir biçimde ta-
sarlanan ETMTS-2 her iki el
ile kullan›labildi¤i gibi, elek-
tronik birim hem omuza as›-
labiliyor hem de palaskaya
ba¤lanabiliyor.
Sistemin güvenilirli¤ini sa¤-
lamak amac›yla, gerek aç›-
l›flta gerekse kullan›m s›ra-
s›nda iç testler yap›l›yor, al-
g›lay›c›lar ile yap›lan iletiflim,
sistem uyar›lar› ve batarya

Alg›lay›c›lar

Yetenekler

Birimler

Kullan›c› Arayüzü

Fiziksel Özellikler

Çevresel ve EMC/EMI fiartlar›na Uyumluluk

Elektriksel Özellikler

Çal›flma S›cakl›¤›

ETMTS-2 TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
Metal Dedektörü (Electro Magnetic Induction / EMI)
Yere Nüfuz Eden Radar (Ground Penetrating Radar / GPR)

Metalik may›nlar›n tespiti
Metal olmayan may›nlar›n tespiti
Topraktaki süreksizliklerin tespiti
Yüksek gerilim hatlar› alt›nda tespit
Sesli ve görsel bilgiler ›fl›¤›nda hassas cisim merkezi belirleme
Önceden tan›mlanan gömülü cisimlerin otomatik teflhisi
Görsel ve sesli arayüz yard›m›yla operatörün kendisini e¤itebilme imkân›

Tarama kolu
Kullan›c› arayüzü
Arama bafll›¤›
Elektronik birim
LCD ekran
Sekmeler yard›m›yla kontrol
3 tufllu kolay kullan›m
Kulakl›k ve ilave sesli uyar› birimi
Metal ve metal olmayan cisimlere farkl› tonlarda uyar›

Toplam a¤›rl›k < 5,5 kg
Tarama kolu uzunlu¤u < 160 cm
MIL STD 810G standard›
MIL STD 461F standard›
Li-Ion batarya

25oC’de 3 saat kesintisiz kullan›m

-25oC ile +55oC aral›¤›

ETMTS-2 
genel 

görünümü



seviyesi ekranda kullan›c›ya
aktar›l›yor. ETMTS-2’de, ön-
ceki sürümlere göre a¤›rl›k,
güç tüketimi ve ergonomi
aç›s›ndan da önemli de¤iflik-
likler yap›ld›. Cihaz, gerekti-
¤inde ethernet yard›m›yla,
d›fl dünya ile de haberleflebi-
liyor.

NATO da ‹lgileniyor
ETMTS-1 ve ETMTS-2, ulus-
lararas› arenada da duyuru-
larak testlere tabi tutuluyor.
TÜB‹TAK B‹LGEM BTE, ma-
y›n tespitinin yer ald›¤› NATO
programlar›ndan NATO
Systems Concepts and Integ-
ration-193, NATO Industrial
Advisiory Group ve NATO
Science for Peace and Secu-
rity’ye aktif kat›l›m sa¤laya-
rak Türkiye’yi temsil ediyor.
Türkiye'nin çeflitli bölgele-
rinde saha denemeleri yap›-

lan ETMTS-2 sistemi, geçti-
¤imiz Haziran ay›nda, NATO
SCI-193 çal›flma grubu et-
kinlikleri kapsam›nda Fran-
sa'da gerçeklefltirilen test-
lerde de denendi ve ergono-
mik yap›s› ve görsel ara yüzü
ile kat›l›mc›lar›n be¤enisini
toplad›.
ETMTS-2, gerek askeri ge-
rekse sivil amaçl› may›n te-
mizleme operasyonlar›nda
may›nlar›n tespiti için kulla-
n›labilecek özellikte. Ayr›ca
toprak alt›nda gömülü bulu-
nan boru, kablo, tarihi kal›n-
t›lar ve asfalt kalitesinin
araflt›r›lmas›nda da bu tür bir
sistemden yararlanmak
mümkün.
TÜB‹TAK B‹LGEM BTE, ma-
y›n tespit çal›flmalar›n›n de-
vam›nda, araca tak›labilir
sistemlerin gelifltirilmesi fa-
aliyetlerini de sürdürüyor.
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ETMTS-2 
Görsel Kullan›c› Arayüzü
LCD ekran›n, alg›lay›c› verilerine ayr›lan k›sm›ndaki en üst pencerede
metal yo¤unluk ve tespit bilgisi, ortadaki pencerede GPR hedef enerjisi ve
tespit bilgisi, en alt pencerede ise toprak alt› GPR kesit görüntüsü
kullan›c›ya sunuluyor. ETMTS-2 sisteminde bulunan EMI ve GPR
alg›lay›c›lar›na yönelik tespit sinyalleri ile GPR alg›lay›c›s›na ait yer alt›
kesit görüntüsü alt alta yerlefltirilmifltir. Ekran›n alg›lay›c› verilerine
ayr›lm›fl bölümünün en üst penceresinde, EMI alg›lay›c›s› verilerinin 
gösterilmesinin ana nedeni, sahada s›kl›kla metal tespiti ile
karfl›lafl›lmas›d›r. Ço¤u kullan›c›n›n tekil metal tespit sistemlerine al›fl›k
olmas› da bu yerleflimin bir baflka nedenidir. Kullan›c›, EMI alg›lay›c›
penceresinde, tarama h›z›na ba¤l› olarak ne kadar bir aral›k içinde  metal
tespit edildi¤ini (metal yo¤unluk fonksiyonundaki renk de¤ifltiren k›sm›n
uzunlu¤u) ve metal yo¤unlu¤u fliddetinin ne kadar oldu¤unu 
görebilmektedir. Ortadaki pencerede, hedeften yans›yan GPR enerji
fonksiyonu gösterilmektedir. Önemli bir de¤ifliklik tespit edildi¤inde,
fonksiyonun renginde / tonunda de¤ifliklik (EMI alg›lay›c›s›ndaki tespit
durumuna göre farkl› bir tonda) olmaktad›r.
En alt penceredeki GPR kesit görüntüsünde ise tespit yap›lan bölgedeki
hedefe iliflkin uzamsal kesit bilgisini ve hedefin yaklafl›k derinli¤ini
belirten bilgiler kullan›c›ya sunulmaktad›r. Örne¤in toprak yüzeyine yak›n
ve metal yo¤unlu¤u düflük olan bir cisim ile derindeki metal yo¤unlu¤u
yüksek olan bir cisim, klasik metal dedektörleri ile birbirine yak›n
ses fliddetinde / tonunda 
alg›lanabilmekte, dolay›s›yla
cisimlerin ay›rt edilmesi sa¤l›kl›
bir flekilde yap›lamayabilmektedir.
ETMTS-2 sayesinde ise operatör,
metal dedektörü verilerinden
ay›rt edemedi¤i nesneyi, GPR
kesit görüntüsündeki bilgiler
›fl›¤›nda uzamsal bilgileri ve
yaklafl›k derinli¤ini de görerek
daha sa¤l›kl› bir biçimde 
inceleyebilmekte, böylece daha
do¤ru bir öznel teflhis karar›
oluflturabilmektedir.

ETMTS-2’nin 
NATO SCI-193 denemeleri

ETMTS-2’nin NATO SCI-193 
denemelerinde kullan›lan test alan›





‹mza töreninde konuflan
Yonca-Onuk Tersanesi Yö-
netim Kurulu Baflkan› fia-

kir Y›lmaztürk, 1996 senesin-
de Kaan 15 ile bafllayan ça-
l›flmalar›n›n neticesinde, bu-
gün 70 adet MRTP’nin görev-
de oldu¤unu ve k›sa sürede
bu say›ya 30 tane daha ilave
edilece¤ini söyledi. Bot say›-
s›n›n, 2014 civar›nda 250’nin
üzerine ç›kaca¤›n› belirten
Y›lmaztürk sözlerini flöyle
sürdürdü: “Osmanl›, Akde-
niz’i bir Türk gölü haline ge-
tirmiflti. Biz ise Dünya’y› bir
Türk gölü yapmak için çal›fl›-
yoruz. Karadeniz’de, Marma-
ra’da, Ege’de, Akdeniz’de, K›-
z›ldeniz’de ve Hint Okyanu-
su’nda MRTP’ler var. Atlas ve
Pasifik okyanuslar›nda ol-
mas›na da az kald›. Bu ifl bir-
li¤inin do¤urdu¤u bir netice
ve as›l üzerinde durmam›z
gereken nokta da bu. Biz ih-
racat yaparsak kendimizi ba-
flar›l› addedece¤iz demifltik
ve bugün, Yonca-Onuk dünya
çap›nda teknoloji lideri bir
tersane haline geldi ve rakibi
de yok. ‹nflallah bundan son-
ra da kolay kolay olamaya-
cak, çünkü bizler hep daha
iyiyi aramaya yo¤unlaflt›k,
hep en ileri teknolojiyi
MRTP’lerde kulland›k ve
bundan sonra da böyle de-
vam edece¤iz. Savunma Sa-
nayii Müsteflarl›¤›, Sahil Gü-
venlik Komutanl›¤› ve devle-
tin ilgili tüm kurumlar›n›n
deste¤ini arkam›zda hissetti-
¤imiz sürece de bu yolda da-
ha çok uzun mesafeler kat

edece¤imizden kimsenin
flüphesi olmas›n.”
Daha sonra söz alan Sahil
Güvenlik Komutan› Tümami-
ral ‹zzet Artunç da uzun sü-
redir ihtiyaç duyduklar› Kaan
s›n›f› yeni botlar›na kavufla-
caklar›ndan duydu¤u mem-
nuniyeti dile getirerek sözle-
rine bafllad›. Göreve bafllad›-
¤›ndan beri geçen 1 y›l içeri-
sinde Kaan s›n›f› botlarla bir-
çok heyeti karfl›lad›¤›n› söy-
leyen Tümamiral Artunç, es-
kiden büyük hayranl›k duyu-
lan Bat›l› ülkelerin komutan-
lar›n›n kendi sanayilerinin
reklam›n› yapmalar›na tan›k-

l›k etti¤ini, bugün ise ayn› fle-
yi MRTP’lerle yapabiliyor ol-
maktan mutluluk duydu¤u-
nun alt›n› çizdi.
Yonca-Onuk Tersanesi Yöne-
tim Kurulu Baflkan Vekili Dr.
Ekber Onuk ise konuflmas›n-
da, dünya üzerinde kendi ta-
sar›m› ve kendi üretimi bir
savafl platformuna kendi ta-
sar›m› ve kendi üretimi silah
sistemini entegre edebilen
çok az say›da ülke oldu¤unu
ve ASELSAN ile yapt›klar› ifl
birli¤i neticesinde, MRTP’ler
sayesinde, Türkiye’nin de ar-
t›k bu ülkelerden biri oldu¤u-
nu söyledi.

‹mzalar Yeni 
Ama Proje Eski
SSM ve Yonca-Onuk Tersa-
nesi aras›nda imzalanan ve
17 adet botu kapsayan bu te-
darik sözleflmesiyle yeni bir
aflamaya geçen projenin
geçmifli, asl›nda çok daha
gerilere uzan›yor. Yar›s›n›
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›-
n›n, di¤er yar›s›n› da SSM ve
Yonca-Onuk Tersanesi’nin fi-
nanse etti¤i bir Ar-Ge projesi
çerçevesinde gelifltirilen
MRTP20, Sahil Güvenlik Ko-
mutanl›¤›n›n, 2004 y›l›nda,
Ani Müdahale Botu Projesi’ni
Gelifltirilmifl Ani Müdahale
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Sahil Güvenlik 
Komutanl›¤›n›n 
Yeni Kaanlar› ‹çin 
‹mzalar At›ld›
7 Eylül, savunma sanayimiz ve Türk denizcili¤i aç›s›ndan
oldu¤u kadar Sahil Güvenlik Komutanl›¤›m›z için de büyük
önem tafl›yan imzalar›n at›ld›¤› bir gün olarak tarihteki yerini
ald›. Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’de düzenlenen, 
25 Tonluk Sahil Güvenlik Botu Projesi ‹mza Töreni’ne,
Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar ve Sahil Güvenlik
Komutan› Tümamiral ‹zzet Artunç ile birlikte Yonca-Onuk
Tersanesi ve Sahil Güvenlik Komutanl›¤› temsilcileri kat›ld›.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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Botu Projesi ad› alt›nda de-
vam ettirme ve botlar›n daha
da gelifltirilmesi karar› alma-
s›yla hayat buldu. Projede,
önce MRTP18 üzerinde du-
ruldu. Daha sonra ise hedef-
ler daha ileriye tafl›narak
MRTP19’a gelindi ve borda
numaras› da bu yüzden 19
olan ve Sahil Güvenlik Komu-
tanl›¤› taraf›ndan Kaan 19
olarak adland›r›lan MRTP19
ortaya ç›kt›. Botun tasar›m›y-
la ilgili çal›flmalar sürerken,
ç›ta biraz daha yükseltildi ve
MRTP16 ile aray› daha da
açan Yonca-Onuk Tersanesi,
çok daha üstün kabiliyetlere
sahip, net boyu 20,55 m olan
MRTP20’yi gelifltirdi.
14 Temmuz 2006’da suya in-
dirilmesinin hemen akabinde
MRTP20 üzerine yapt›¤›m›z
söyleflide, Dr. Ekber Onuk
flunlar› söylemiflti:
“MRTP20 ile iki adet 1620 bey-
girlik motorla 62 knot civar› bir
h›za ulaflt›k. Dünya üzerinde
20 metre civar› boyda, 2 ton
görev yükü tafl›yabilip de 50
knot’›n üzerinde h›za ulaflabi-
len baflka bir tekneyi kimse
duymad› bugüne kadar.”
Çal›flmalar›n baflar›s› üzeri-
ne, konu, Savunma Sanayii
‹cra Komitesi (SS‹K)’e tafl›nd›
ve Aral›k 2007’deki toplant›-
s›nda SS‹K, 25 Tonluk Sahil
Güvenlik Botu Tedariki Pro-
jesi’nde, Yonca-Onuk Tersa-
nesi ile sözleflme görüflme-
lerine bafllanmas›na karar
verdi. Bu karar do¤rultusun-
da çal›flmalar›n› sürdüren
SSM’nin, Temmuz 2009’da
Teklife Ça¤r› Dosyas›’n› ya-
y›nlamas› ve A¤ustos 2009’da
ald›¤› teklifi de¤erlendirme

çal›flmalar›n› da tamamla-
mas›yla sözleflme imzalan-
mas› aflamas›na gelindi.
Kesin teslimi Eylül 2008’de
yap›lan ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanl›¤›n›n 1 y›l boyunca
test etti¤i ve devam›n› uygun
buldu¤u MRTP20, ayr›ca De-
niz Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n
da dikkatini çekti. 2007 y›l›n-
da, botun su jetli sevk siste-
mine sahip versiyonu olan
MRTP20U’dan 2 adet siparifl
eden Deniz Kuvvetleri Komu-
tanl›¤›n›n botlar› ise 2008 y›l›
içerisinde teslim edildi.
SS‹K karar›n›n al›nmas›yla,
sözleflme görüflmeleri ve
teklif de¤erlendirme aflama-
s› aras›nda uzun bir süre var
gibi görünse de SSM yetkili-
leri, bu sürenin gelifltirilmifl
ani müdahale botu sözlefl-
mesinin daha iyi bir hale ge-
tirilmesi yolunda verimli kul-
lan›ld›¤›n› söylüyor.

Botlar 5 Y›l ‹çinde
Teslim Edilecek
25 tonluk sahil güvenlik bot-
lar›n›n teslimat› için ise söz-
leflmenin imzalanmas›ndan
17 botun kesin teslimine ka-

dar, yaklafl›k 5 y›ll›k bir süre
öngörülüyor. Sözleflmeye
göre, 2015 y›l›n›n ilk çeyre-
¤inde, bütün botlar›n teslimi
tamamlanacak. Ancak Yon-
ca-Onuk Tersanesi yetkilile-
rinden ald›¤›m›z bilgilere gö-
re, teslimatlar›n çok daha er-
ken tamamlanabilmesi de
mümkün. Proje kapsam›n-
daki yerli katk›n›n ise yüzde
50’den çok daha fazla olmas›
bekleniyor. MRTP20’lerin
kendilerine gece görüfl, do-

lay›s›yla gece operasyon ka-
biliyeti de kazand›racak,
ASELSAN’›n stabilize maki-
nal› tüfek platformu STAMP’›
tafl›mas› ihtimali üzerinde de
duruluyor. Hatta imza töre-
ninde de gündeme gelen ko-
nuyla ilgili Yonca-Onuk Ter-
sanesi yetkilileri, teslim edi-
lecek MRTP20’lerin, ilave bir
bedel talep edilmeden, do¤-
rudan STAMP entegrasyonu-
na uygun olarak infla edile-
ce¤ini ifade ettiler.
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KAAN19 SINIFI ONUK MRTP20 GEL‹fiT‹R‹LM‹fi 
AN‹ MÜDAHALE BOTU TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Toplam Boy : 22,80 m

Tekne Boyu : 20,55 m

Genifllik : 4,76 m

Su Kesimi : Statik 1,30 m; dinamik 0,90 m

Ana Makina : MTU 12V2000 M84 (2x1620 BG) Diesel

Sevk Sistemi : ASD14 Arneson Surface Drives ve Rolla pervane

Tam Yük Deplasman : 38 ton

Görev Yükü : 2 ton

Azami H›z : 55 knot

Menzil : 350+ deniz mili

Mürettebat : 10 (+8 personel tafl›ma kapasitesi)

Denizcilik Kabiliyeti : Deniz durumu 3 her yönde 55 knot
Deniz durumu 4 her yönde 28 knot

Yap› : ‹leri kompozit (DNV HSLC Patrol R3)

Yonca-Onuk Tersanesi Yönetim Kurulu Baflkan› fiakir Y›lmaztürk, Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar’a  (solda) ve Sahil Güvenlik Komutan› Tümamiral ‹zzet
Artunç’a MRTP20’nin maketini takdim ederken.
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Haaretz’in iddias›na gö-
re, Lavi projesi iptal
edilmemifl olsayd›, ‹s-

rail flu anda modern bir sa-
vafl uça¤›na sahip olacak, La-
vi ya da onun birleflenleri
üzerinden yapaca¤› gelifltir-
melerle yeni nesil savafl uça-
¤› konusunda alternatiflerini
çeflitlendirebilecekti.
Kuflkusuz bu iddialar›n ger-
çekleflme durumlar› da tart›-
fl›labilir. Belki Lavi projesine
devam edilse bile daha bü-
yük gelifltirme – üretim so-
runlar› ile bo¤uflmak zorun-
da kal›nacak ve proje her du-
rumda iptal edilecekti. Belki
de Haaretz’in düflündü¤ü gibi
iyimser bir sonuç ortaya ç›-
kacakt›. Bu tür tart›flmalar
çeflitli zamanlarda ve ortam-
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Lavi, F-35 ve 
Ulusal Havac›l›k

Endüstrileri
‹srail’in Haaretz gazetesinde, 27 Temmuz’da, ‹srail’in 

F-35 al›m› ile ilgili bir haber-yorum yay›nland› (Moshe Arens, 

“F-35 - take it or leave it”). Yaz›n›n haber k›sm›nda, 

uzun süredir bilindi¤i gibi ‹srail’in F-35’in alt sistemlerine 

müdahale edemeden (kendi özgün ürünlerini F-35 üzerinde 

kullanamadan), yüksek fiyatl› bu uçaklardan 25 tane almay› 

planlad›¤› bilgisi yer ald›. Konuyu ilgi çekici hale getiren 

yorum k›sm›nda ise “Lavi projesini iptal etmeseydik halimiz 

böyle mi olurdu?” fleklinde bir sorgulama yap›ld›. 

Türkiye aç›s›ndan da anlaml› olan bu sorgulamay›, 

biraz daha geniflleterek ve yorumlar›m›z› da katarak 

bu makalemizde ele alaca¤›z.
Dr. K. Burak CODUR / editor@savunmahaber.com
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larda yap›ld› ve yap›lmaya
devam ediliyor. Konu hakk›n-
da yap›lacak bir ‹nternet
araflt›rmas›, ilgilileri bu tar-
t›flmalara dair bilgilerin yer
ald›¤› çeflitli sitelere yönlen-
direcektir.
Biz ise konuyu iki aç›dan ele
alaca¤›z. ‹lk olarak daha kav-
ramsal bir bak›fl aç›s› ile 
“F-35 ve di¤erleri” çerçeve-
sinde konuya yaklaflaca¤›z.
‹kinci olarak ise Lavi örne-
¤inden hareketle, ulusal as-
keri havac›l›k endüstrileri
üzerinde duraca¤›z.

F-35 ve Di¤erleri
E¤er Lockheed Martin ve
ABD Hava Kuvvetlerinin de-
meçlerinden ve kamuoyuna
verdikleri bilgilerden hareket
edecek olursak, Haaretz’deki
yorumun gözden kaçan
önemli bir noktas› var: Bili-
nen tasar›m anlay›fllar› ile
gelifltirilen uçaklar ile F-35’i
karfl›laflt›rmak do¤ru olma-
yacakt›r. F-15, F-16, F/A-18,
Eurofighter, Rafale, Gripen,
MiG-29 ve Su-27 / Su-33 /
Su-35 gibi di¤erleri, manevra
kabiliyeti, yük tafl›ma, h›z ve
menzil gibi kabiliyetler dik-
kate al›narak ve aerodinamik
özellikleri ön planda tutula-

rak tasarland›. F-35’te ise bi-
rinci öncelik, düflman radar-
lar› taraf›ndan tespit edile-
meme oldu. ‹kinci öncelik
koltu¤una da müflterek kul-
lan›m (Hava Kuvvetleri, Deniz
Kuvvetleri ve Deniz Piyadele-
ri) ve alg›lay›c› (radar, elek-
tro-optik, elektronik harp)
tümlefltirmesi oturtulabilir.
Manevra kabiliyeti ise en iyi
ihtimalle bunlardan sonra
dikkate al›nan bir özellik ola-
rak gündeme gelmifl olabilir.
Nitekim A¤ustos 2008’de
RAND Corporation’dan John
Stillion ve Scott Perdue ta-
raf›ndan sunulan “Air Com-
bat Past, Present and Futu-
re” (Hava Savafl›: Geçmifl,
Günümüz ve Gelecek) bafl-
l›kl› araflt›rmada, F-35’in,
AN/APG-81 – AMRAAM ikilisi

sonras›nda, ifl it dalafl›na ka-
l›rsa, özellikle Sukhoi tasar›-
m› Su serisi uçaklara karfl›
pek flans› olmad›¤›na dair
çözümlemeler yay›nlad›.
D›fl görünüfl benzerli¤inden
de esinlenerek “daha iyi bir
F-16” olarak nitelendirilebi-
lecek Lavi’nin, gelifltirilmesi
ve hizmete al›nmas› gerçek-
leflseydi, bugün ‹srail’e geti-
rece¤i avantajlar – F-35 ile il-
gili iddialar dikkate al›n›rsa –
pek de anlaml› olmayacakt›.
Daha da gelifltirilmifl bir Lavi
bile muhtemelen F-35’in ana
tasar›m kriterleri olan gö-
rünmezlik seviyelerine yak-
laflamayacakt›. Di¤er bir de-
yiflle, Lavi projesi devam etse
bile, ‹srail, bugün muhteme-
len yine F-35 almak ihtiyac›
hissedecekti. Bu noktada ba-

z› aç›lardan benzer bir yol iz-
leyen Japonya’n›n F-2 örne-
¤ini de gözden kaç›rmamak
gerekir. Hatta e¤er Çin’in 
J-10 uçaklar›n›n ‹srail deste-
¤i ile Lavi’ye dayand›r›ld›¤›
söylentileri de do¤ru kabul
edilirse, J-10’un durumu da
bu tart›flmaya dahil edilebilir.
Japonya, F-16 temelli bir ge-
lifltirme yap›p ortaya F-2’yi ç›-
kartm›fl olsa da F-2 üzerin-
den yeni gelifltirmeler yap-
mad› ya da yapamad›. As›l is-
te¤i olan F-22 tedariki de
ABD taraf›ndan kabul görme-
yince, Japonya da F-35 yü-
zünden ‹srail gibi müflkül du-
rumda kald›. Bu örnek “Lavi
projesi tamamlansayd›...” ile
bafllayacak cümlelerin ge-
çerlili¤i için ölçütlerden birisi
olarak kullan›labilir.
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Birleflik Arap Emirlikleri'nin
Blok 60 F-16E savafl uça¤›

Japonya'n›n envanterinde bulunan F-2 savafl uça¤›



F-35 ve
Ulusal Havac›l›k
Endüstrileri
Bir tasar›m formunun piya-
sadaki hemen hemen tüm
ürünlere hâkim olmas›, art›k
sorgulanmadan o tasar›m›n
kullan›lmas› gibi olgularla
ortaya ç›kan Egemen Tasa-
r›m (Dominant Design) uçak-
lar için de geçerlidir. fiu anda
yürütülmekte olan insans›z
savafl uça¤› projelerinden X-
47, nEUROn ve Taranis’in re-
simleri yan yana konuldu-
¤unda bu alandaki egemen
tasar›m hemen göze çarpa-
cakt›r (fiekil 1).
F-35 de Bat› / NATO konsept-
lerine göre bir egemen tasa-
r›m gibi görünmektedir: fark
edilme güçlü¤ü, geliflmifl al-
g›lay›c›lar ve geliflmifl silah-
larla donat›lma bu tasar›m›n
ana hatlar›d›r. Bu yarg›n›n
geçerlili¤ini sorgulamak için,
konuya biraz farkl› bir bak›fl

aç›s› ile yaklafl›p, flu soruyu
soral›m: Bütçe k›s›tlar› ol-
masa ve ‹srail kendi savafl
uça¤› projesine bugün baflla-
sa, tasarlad›¤› uçak F-35’e
ne ölçüde benzeyecektir?
E¤er F-35 bir egemen tasa-
r›m de¤ilse, ulusal havac›l›k
endüstrileri aç›s›ndan konu,
kendi hava kuvvetlerinin
konsept oluflturma / tan›m-
lama yetenekleri ile ilgilidir.
Hava kuvvetleri, ihtiyac› daha
iyi karfl›layan bir konsepti ta-
n›mlar ve havac›l›k endüstri-
si de o konseptin gerektirdi¤i
ürünleri gelifltirir. Ancak 
F-35 ortaklar› aras›nda böyle
bir hareketlilik görünme-
mektedir. Di¤er bir deyiflle,
program orta¤› olan ülkeler,
F-35’in yeteneklerinden
memnun gözükmektedirler.
Bu noktadan hareketle, 
F-35’i egemen tasar›m ola-
rak tan›mlayaca¤›z.
F-35 egemen tasar›m ise,

ulusal havac›l›k endüstrileri
böyle bir ürünü ne ölçüde ta-
sarlayabilir ve üretebilir? 
F-35’in gelifltirme maliyetle-
rine bakt›¤›m›zda, ABD’yi
d›fllayan, mevcut ortakl›k ya-
p›s› d›fl›nda herhangi bir çö-
züm görünmüyor.
Kuflkusuz, projenin ABD ta-
raf›ndan ele al›n›fl› elefltirile-
bilir. F-35’in zaman ve bütçe-
ye uygun olarak gelifltirile-
memesi konusunda ABD be-

ceriksizlikle de suçlanabilir.
Di¤er yandan, “Böyle bir pro-
jeyi ‹srail, ‹ngiltere, Rusya ya
da Türkiye daha iyi bir flekil-
de ele alabilir miydi?” soru-
suna, sadece spekülasyon-
larla cevap verilebilir.
Fakat flu nokta asla göz ard›
edilmemelidir: Türkiye’de 
F-35 ile ilgili bu kadar bilgili
isek bu hep Government Ac-
countability Office gibi ku-
rumlarda ve Flight Interna-
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fiEK‹L 1: ‹nsans›z savafl uçaklar› için egemen tasar›m (Soldan sa¤a: X-47, nEUROn, Taranis)
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F-35, Bat› / NATO konseptlerine göre 
bir egemen tasar›m gibi görünmektedir: 

fark edilme güçlü¤ü, geliflmifl alg›lay›c›lar 
ve geliflmifl silahlarla donat›lma 

bu tasar›m›n ana hatlar›d›r.

F-15E



tional, Aviation Week, Defen-
se News ve di¤er pek çok
sektörel yay›nda tüm aç›kl›¤›
ile yay›nlanan rapor ve maka-
leler ile gerçekleflebildi. ‹n-
giltere d›fl›ndaki di¤er ülkeler
bu kadar aç›k olmayacakt›r.
fiimdiye kadar ulaflt›¤›m›z
sonuçlar, F-35’in egemen ta-
sar›m oldu¤u ve gelifltirme
sürecinin maliyeti dolay›s› ile
bu iflin ülkeler taraf›ndan tek
bafl›na ele al›namayaca¤› ol-
du. O zaman ulusal havac›l›k
endüstrileri aç›s›ndan konu,
mevcut flartlar alt›nda de-
vaml›l›klar›n› sürdürmek ve
varl›k nedenleri olan görev-
lerini yerine getirebilmek ha-
lini al›yor.

Süreçler Uzuyor
Günümüzde, uçaklar›n gelifl-
tirme süreçlerinin uzad›¤›,
envantere giren uçak say›la-
r›n›n ise azald›¤› görülmekte-
dir. Savafl uçaklar›n›n tarihini
incelersek, ‹kinci Dünya Sa-
vafl›’ndan 1990’lara kadar, en
fazla 10 sene arayla yeni nesil
bir uça¤›n gelifltirildi¤ini gö-

rebiliriz. F-15, F-16 ve F/A-18
(atas› YF-17 de hesaba kat›l-
d›¤›nda) hep 1970’li y›llar›n
tasar›m›d›r (fiekil 2). Bu üç
uçak da s›ras› ile F-15E, F-16
C/D Block 50/52, F-16 E/F ve
F/A-18 E/F modelleri ile gü-
nümüze kadar geçerliliklerini
sürdürebildi. Yaflanan süreç-
te, F/A-18 d›fl›ndaki di¤er ör-
neklerde de¤iflen fley temel-
de alg›lay›c›lar oldu, ek yak›t
tanklar› d›fl›nda F-15 ve 
F-16’n›n d›fl kabuklar› her-
hangi bir de¤iflim yaflamad›.
F-35 ise yaklafl›k 20 y›ll›k ara-
dan sonra envantere giren ilk
yeni tasar›m uçak olacak.

Yaz›n›n ç›k›fl noktas› olan ör-
ne¤e dönecek olursak, Lavi
envantere al›nabilseydi,

muhtemelen 1980’lerin so-
nunda seri üretimine bafllan-
m›fl olacakt›. Ancak Lavi’nin
gerçekleflmesi havac›l›k en-
düstrisinde çal›flanlar›n
önemli bir bölümünün iflten
ç›kart›lmas›n› yaln›zca erte-
lemifl olacakt›. Lavi’den he-
men sonra yeni bir uça¤›n
çal›flmalar›na bafllanm›fl ol-
sayd› bile, o proje de yaklafl›k
10 sene içinde bitecek, yeni
proje olmamas› nedeni ile
ortaya ç›kacak iflten ç›kart-
ma sorunu, 2000’li y›llara er-
telenmifl olacakt›.
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1986
Rafale’nin ilk uçuflu 1988

Gripen’in 
ilk uçuflu

1990
F-22’nin 
ilk uçuflu

1978
F/A-18’in 
ilk uçuflu

1974
F-16’n›n ilk uçuflu

1972
F-15’in 
ilk uçuflu

1994
Eurofighter’›n ilk uçuflu

1977
MIG-29 ve SU-27’nin 
ilk uçuflu

1970-1980

ÇA⁄DAfi SAVAfi UÇAKLARININ ‹LK UÇUfi TAR‹HLER‹

1990-20001980-1990

IAI Lavi
fiubat 1980’de bafllat›lan Lavi projesi, ABD’nin de yüzde 40’l›k mali
deste¤i ile yürütüldü. ‹srail Hava Kuvvetlerinin kullan›m›na yönelik,
çok rollü bir uçak olarak planlanan Lavi, A-4 Skyhawk uçaklar›n›n
yerini alacakt›. 1982’de tam ölçekli gelifltirme çal›flmalar› bafllayan
Lavi için Pratt & Whitney PW1120 motoru seçildi. Planlanan 5 pro-
totipten ilki 1986, ikincisi 1987 y›llar›nda ilk uçufllar›n› gerçeklefltirdi.
Di¤er üç prototip bitirilemeden, proje 1987 y›l›nda iptal edildi. ‹ptal
nedenleri bugün de tart›fl›lmaktad›r.
Kuyrukta yatay kontrol yüzeyleri bulunmayan Lavi, Gripen, Rafale ve
Eurofighter gibi burun bölgesinde kanatç›klara sahipti. Kanatlar› için
ise delta kanat tasar›m› seçilmiflti. Lavi için gelifltirilen aviyonikler,
daha sonra ‹srail’in sat›n ald›¤› F-15I ve F-16I uçaklar›nda, ABD’nin de
izni ile kullan›ld›.

fiEK‹L 2
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Ana Problem 
Sahalar›na 
E¤ilebilmek
F-35’in do¤ru uçak oldu¤u
tart›fl›labilir; do¤ru uçak
de¤ilse çözümü bulacak ve
uygulayacak, ülkelerin ha-
va kuvvetleridir. F-35 proje
yap›lanmas›, ülkelerin pay-
lar›, yaz›l›m kaynak kodlar›-
n›n paylafl›lmamas› da tar-
t›fl›labilir; buralardaki so-
runlara çözüm bulacak ve
çözümleri uygulayacak
olanlar ise ülkelerin teda-
rik makamlar›d›r.
Uzun ve yüksek maliyetli
gelifltirme süreçleri sonun-
da, az say›da uça¤›n tedarik
edildi¤i günümüzde, hava-
c›l›k sektörünün sa¤l›¤› ve
devaml›l›¤›n›n, projelerle
ve bunlar›n getirece¤i
prestij ile de¤il, baflka öl-
çütlerle de¤erlendirilmesi
daha uygun olacak gibi gö-
rünüyor.
Çekirdek de olsa, tasar›m
ve üretim ekipleri duraksa-
ma olmadan meflgul tutu-
labiliyor mu? Son teknoloji-
lerle ilgili araflt›rma-gelifl-
tirme çal›flmalar› yap›labili-
yor mu? Bu çal›flmalara ye-
terli kaynak ayr›labiliyor

mu? Bu çal›flmalar ürüne
dönüflebiliyor mu?
Bu bak›fl aç›s›yla konu ele
al›nd›¤›nda, Lavi projesinin
seri üretim safhas›na geçe-
memesi, hayati bir kay›p
olarak görünmeyecektir.
Çünkü Lavi projesi, yukar›-
daki sorulara, geride b›rak-
t›¤›m›z 20-30 y›ll›k dönemin
bir bölümünde cevap olabi-
lecekti. Oysa F-15 ve F-16
ortak üretimleri, ‹HA’lar,
tanker uça¤› dönüflümleri,
havadan erken ikaz ve
elektronik harp uçaklar› ve
sivil çal›flmalar, ‹srail hava-
c›l›k sektörünü hep zinde
tutabildi.
Di¤er yandan F-2 projesi
kapsam›nda baflar›l› olan
Japonya, bugün F-35 proje-
sine dâhil olsa bile hem geç
kat›ld›¤› için hem de askeri
teknoloji ihraç k›s›tlar› ne-
deni ile tasar›m / gelifltirme
rolleri üstlenemeyecek ve
havac›l›k alt yap›s›n› nas›l
idame edebilece¤ini düflün-
mek zorunda kalacak.
Kuflkusuz konunun burada
irdelendi¤i kadar basit ol-
du¤u iddia edilemez. En
az›ndan BAC TSR-2 ve Av-
ro Canada CF-105 Arrow
uçaklar›n›n da kat›ld›¤› da-
ha genifl bir bak›fl aç›s› ile
yaklaflmak, konu bütünlü-
¤ü için yararl› olacakt›r. Yi-
ne de burada yap›lan tar-
t›flma, proje bazl› düflün-
mek yerine yetenek bazl›
düflünmenin, böyle du-
rumlarda daha gerçekçi
olaca¤›n› bir ölçüde gös-
termifl oldu.
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Mitsubishi F-2
Japon Hava Kuvvetleri taraf›ndan kullan›lan F-1 uçaklar›n›n ve 
baz› F-4EJ uçaklar›n›n yerini alacak yeni nesil bir uçak gelifltirme 
projesi kapsam›nda 1987 y›l›nda Japonya ve ABD, F-16 temelli bir
tasar›m üzerinde çal›flmak için anlaflmaya vard›. Teknoloji transferi 
ve ifl paylafl›m› ile ilgili sözleflme 1990 y›l›nda imzaland› ve 
ayn› y›l içinde gelifltirme çal›flmalar› bafllad›. Var›lan anlaflmaya 
göre ABD’nin ifl pay› yüzde 40 olarak belirlendi. Uçak F-2 olarak
adland›r›ld›.
Yap›lan ortak gelifltirme çal›flmalar› sonucunda ortaya ç›kan 
F-2 ile F-16 aras›ndaki temel farkl›l›klar flöyle s›ralanabilir:
• Kompozit malzemelerin de kullan›ld›¤› daha büyük kanatlar,
• Daha büyük kuyruk kontrol yüzeyleri,
• Sa¤lamlaflt›r›lm›fl kanopi,
• Sa¤lamlaflt›r›lm›fl ön ve orta gövde,
• Japon tasar›m› ve üretimi aviyonikler.
F-2, gerek Japon anayasas›n›n silah ihracat›na yönelik k›s›tlar›
gerekse ABD ile yap›lan anlaflma nedeni ile ihraç edilmedi.
Japonya’n›n savunma planlama politikalar› gere¤i y›ll›k belirlenen
say›larda tedarik edilen uça¤›n üretim say›lar› son y›llarda düflük
seyretti. Üretim hatt›n›n 2011’de kapanmas› bekleniyor. F-2 ile ilgili
daha ileri gelifltirme çal›flmalar› düflünülse de bunlar gerçekleflmedi.
Burada ilginç olan nokta, bir ada ülkesi olmas› ve savafl uçaklar›n›n
büyük oranda deniz üzerinde uçmas› nedeniyle hep çift motorlu 
uçaklar› tercih eden Japonya’n›n, F-2’de tek motora yönelmesiydi.
F-1 uçaklar›n›n yerini F-2’nin ald›¤› Japonya, bugünlerde kalan 
F-4EJ uçaklar›n› emekli edip modern uçaklar› envantere 
almak istiyor. Fakat Japonya’n›n birinci tercihi olan F-22 için 
ABD’den izin ç›kmamas›, fuarlarda tam ölçekli maketini 
gösterdi¤i kendi tasar›m› yeni nesil uça¤›n gelifltirme çal›flmalar›na
devam edip etmeme konusunda karar verememesi ve di¤er olas› 
tercihlerle (F-35, Eurofighter, F/A-18, F-15, Rafale) ilgili çeflitli 
konular, Japonya’n›n bafl›n› a¤r›tan hususlar›n 
bafl›nda geliyor.

Daha da gelifltirilmifl bir Lavi bile
muhtemelen F-35'in ana tasar›m 
kriteri olan görünmezlik seviyelerine
yaklaflamayacakt›.
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Ümit BAYRAKTAR: Güldane Han›m, 

geçen y›lki Biliflim Zirvesi öncesi 

gerçeklefltirdi¤imiz söyleflide, bu y›l için

yenilikler olaca¤›n›n müjdesini 

vermifltiniz. Savunma özelinde ele alacak

olursan›z, bu y›l kat›l›mc›lar› ne gibi 

yenilikler ve konular bekliyor?

Güldane TAfiDEM‹R: Öncelikle biraz Bi-
liflim Zirvesi’nin geneliyle ilgili bilgi ver-
mek isterim. 2010’da 10’uncu y›l›n› kut-
layan Biliflim Zirvesi’nin içeri¤i; birey-
lerden topluma, sektörlerden ülkelere
kadar en önemli konulara dokunacak
flekilde 10’uncu y›l için yeniden tasar-
land›. Bu sene 4-5 Ekim 2010’da Lütfi
K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda dü-
zenlenecek olan Biliflim Zirvesi’10,
Turkcell’in ana sponsorlu¤unda ger-
çeklefltirilecek. Biliflim Zirvesi’10, bu y›l
Türkiye’nin yan› s›ra Orta Do¤u, Türk
Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinin si-
yasi liderlerini ve ifl adamlar›n› da a¤›r-
lamaya haz›rlan›yor. Bu y›l Biliflim Zir-
vesi’10’un ilk günü “Ana Tema Günü”
olarak planland›. “Oyun Yeniden Bafll›-
yor” temas›yla 21’inci yüzy›l›n ikinci 10
y›l›n› anlatacak olan Biliflim Zirvesi’10,
bölge gündemine, küresel bir gelecek

stratejisiyle dikkat çekecek. Oyun Yeni-
den Bafll›yor Ana Tema Konferans›’nda
dünyan›n etkili üç küresel düflünürü Ke-
vin Kelly, Charles Leadbeater ve Dennis
Anderson; kurallar›n de¤iflti¤i 21’inci
yüzy›l›n ikinci 10 y›l›nda, “Oyun Yeniden

Bafll›yor” temas›yla dünyay› nas›l bir ge-
lece¤in bekledi¤ini anlatacaklar. Bunun
yan› s›ra Kaspersky CEO’su Eugene
Kaspersky, TUSIAD Brüksel Daimi Tem-
silcisi Bahad›r Kalea¤as› ve ‹stanbul Di-
jital Kültür ve Sanat Vakf› Baflkan› Zafer
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Bu y›l dördüncü kez savunma sanayimizi a¤›rlamaya

haz›rlanan Biliflim Zirvesi, yenilenen mekân› ve

içeri¤iyle Ekim ay›nda kat›l›mc›lar›n› buluflturacak.

Bu y›lki organizasyonun en büyük fark› ise sadece

ülkemizden de¤il, Orta Do¤u, Türk Cumhuriyetleri 

ve Balkan ülkelerinden siyasi liderlerin ve ifl

adamlar›n›n da zirve kapsam›nda buluflacak olmas›.

MSI Dergisi’nin, geçmiflte oldu¤u gibi bu y›l da bas›n

sponsoru olarak destek verdi¤i Savunma Konferans›

ve zirve çerçevesinde düzenlenecek di¤er etkinlikler

hakk›nda bilgi alabilmek amac›yla Biliflim Zirvesi’ni

düzenleyen ‹nterpromedya firmas›n›n Genel Müdürü

Güldane Tafldemir ile bir araya geldik.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Biliflim Zirvesi, Kap›lar›n›
Yeniden Savunmaya Aç›yor
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Kurdakul, teknolojinin de¤ifltirdi¤i yeni
ekonomik, toplumsal ve güvenlik konu-
lar›n› ele alacaklar.
Biliyorsunuz teknolojinin geliflimiyle
birlikte, ülkeler, fiziksel savunma ve fi-
ziksel güvenlik sistemleri yat›r›mlar›n›
siber güvenlik alan›nda yo¤unlaflt›r›yor.
Çünkü aç›k a¤lar ve bu a¤lara eriflim
artt›kça, sanal dünyada sald›r›lar, kor-
sanl›klar da büyük tehdit oluflturmaya
bafllad›. Ülkelerin bilgi sistemleri ve
stratejik kurumlar›na yap›lan sanal sal-
d›r›lar›n, fiziksel hasarlardan çok daha
büyük y›k›mlar oluflturdu¤u göz önünde
bulunduruldu¤unda, ülkemizdeki siber
güvenlik politikalar› ve bu alana yap›lan
yat›r›mlar da giderek daha çok önem
kazanmaya bafllad›. Bu paralelde bu y›l-
ki Biliflim Zirvesi’nde, ülkemizin siber
güvenlik alan›nda yapt›¤› çal›flmalar, sa-
vunma sanayimizin ileri teknoloji proje-
lerinin sivil sektörlerde ve kamu alan›n-
da kullan›m›, savunma alan›nda kullan›-
lan otonom sistemler, gömülü yaz›l›m-
lar, savunma sanayisi güvenli¤i yönet-
meli¤i vb. konular› tart›flmaya aç›yoruz.
Aç›l›fl konuflmalar›n› Savunma Sanayii
‹malatç›lar Derne¤i Genel Sekreter Yar-
d›mc›s› Y›lmaz Küçükseyhan, Türk Elek-
tronik Sanayiciler Derne¤i Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Müjdat Altay ve Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad Bayar’›n yapa-
ca¤› konferansta, “A¤ destekli yetenek;
kritik tesis ve altyap›lar›n güvenli¤i” ve
“Savunma çözümlerinin kamu ve özel
sektöre uyarlanmas›” bafll›klar› alt›nda
iki de farkl› panelimiz olacak.

Ümit BAYRAKTAR: Bu y›lki zirve 

içeri¤inin, Türkiye’nin yan› s›ra bölge 

ülkelerini de kapsayacak flekilde 

yap›land›r›ld›¤›n› görüyoruz. Bu konuda

okuyucular›m›z› bilgilendirir misiniz?

Güldane TAfiDEM‹R: Türkiye ve bölge
ülkelerin ifl, siyaset ve teknoloji liderle-
rinin buluflaca¤› 4 Ekim Pazartesi, yani
Ana Tema Günü’nde, dünyan›n günde-
mindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal
geliflmeler ele al›nacak. Bu çerçevede
enerjiden çevreye, ekonomiden tekno-
lojiye, siyasetten inovasyona uzanan kü-
resel konular, uzman konuflmac›lar ta-
raf›ndan ele al›nacak ve gelecek 10 y›l›n
stratejileri belirlenecek. ‹lk günde ayn›
zamanda, sosyal etkinliklerin de yo¤un
olaca¤›, Türk ifl dünyas› ile bölge ülke
yöneticilerinin ifl ve iletiflim gelifltirebi-
lecekleri, ifl birli¤i yapabilecekleri zen-
gin bir ortam da sunulacak.
Bölge ülkelerin devlet ve kamu yönetici-
lerinin kat›laca¤› ve baflar›l› e-devlet uy-

gulamalar›n›n paylafl›laca¤› Devletlera-
ras› e-Devlet Forumu, Biliflim Zirve-
si’nin dikkat çeken etkinliklerinden ola-
cak. Biliflim Zirvesi bu y›l bölge ülkelerin
siyasi liderlerine de ev sahipli¤i yapa-
cak. Çevre ülkelerden parlamenterlerin
kat›laca¤› Ülkeleraras› Parlamenterler
Forumu’nda ülkeler aras›ndaki say›sal
uçurumun giderilmesi ve teknolojik ba-
r›fl›n sa¤lanabilmesi için yap›labilecek
karfl›l›kl› ifl birlikleri gündemde olacak.

Ümit BAYRAKTAR: Bu y›lki konferansta,

savunma çözümlerinin kamu ve 

özel sektöre uyarlanmas› konulu panel,

özellikle dikkatimizi çekti. Son günlerde

savunma sektörünün de gündeminde 

üst s›ralarda yer alan bu konu ve panelle

ilgili okuyucular›m›za neler söylemek 

istersiniz?

Güldane TAfiDEM‹R: Savunma sektörü-
nün kendi içinde gelifltirdi¤i biliflim çö-
zümleri, yüksek teknoloji yetenekli, yük-
sek güvenlikli, uluslararas› standartlar-
da ve ileri düzey bilgi-iletiflim çözümle-
rinden olufluyor. Ayn› zamanda pazara
sunulan yeni teknolojiler, öncelikli ola-
rak savunma sektöründe deneniyor,
kullan›l›yor, belli bir olgunluk seviyesine
getiriliyor; ard›ndan toplumun yarar›na
sunuluyor. Bu noktadan hareketle, so-

nucu kan›tlanm›fl ve iyi sonuçlar al›nm›fl
çözümlerin, hem kamu hem de özel
sektördeki kritik öneme sahip uygula-
malar için kullan›lmas› son derece
avantajl› oluyor. Böylelikle savunma
sektörü uygulama ve çözüm zenginli¤i
kazan›rken kamu ve özel sektöre de
yüksek teknoloji uygulamalar› kazand›r-
m›fl oluyor. Konferans›m›zda bu konuya
de¤inerek savunma sektörü ile kamu-
özel sektörünü kaynaflt›rmay› ve tekno-
loji al›flveriflini art›rmay› hedefliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Biliflim Zirvesi ve 

ona paralel olarak savunma temal› 

etkinliklerinizi sürekli gelifltirdi¤inize 

tan›kl›k ediyoruz. Bu paralelde son 

olarak, gelece¤e de ›fl›k tutmak amac›yla,

bir sonraki savunma konferans›nda 

kat›l›mc›lar› nelerin bekleyece¤ini 

sorarak bitirmek istiyorum.

Güldane TAfiDEM‹R: Savunma sanayi-
mizin bilgi birikimi ve yetenekleri, gelifl-
tirilen ileri düzey biliflim projelerinin
bölge ülkelere tan›t›lmas›, gelecekte de
gündemde olmas› gereken en önemli
konulardan biri. ‹nterpromedya olarak
Orta Do¤u, Balkanlar ve Körfez ülkeleri-
ne biliflim yeteneklerimizin tan›t›m› ve
anlat›lmas› anlam›ndaki çabalar›m›z ve
projelerimiz, önümüzdeki dönemde da-
ha da önem kazanacak. Savunma sana-
yimizin gelifltirdi¤i teknolojiler ve proje-
leri bu ülkelere tafl›mak konusunda ça-
l›flmalar›m›z devam edecek.
Onun yan› s›ra siber güvenlik konusu
hiç olmad›¤› kadar önem kazanmaya
devam ediyor. Bir sonraki savunma et-
kinli¤imizde, üzerinde duraca¤›m›z di-
¤er bir konu da siber dünyada güvenlik
olacak.

Güldane Tafldemir’e vermifl oldu¤u 
bilgiler için teflekkür ediyoruz. 
4-5 Ekim’de düzenlenecek Biliflim 
Zirvesi etkinli¤inin program›n› afla¤›da
bulabilirsiniz. 57
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Eurofighter Typhoon savafl uça¤›n› üreten Eurofighter Konsorsiyumu taraf›ndan
düzenlenen ve hem e¤lenceli hem de ö¤retici çal›flmalar›n yap›ld›¤› Uluslararas›
Havac›l›k Yaz Okulu (International Aerospace Summer School / IASS)’de bu y›l
ülkemizi, ayn› zamanda MSI Dergisi ekibinin de üyesi olan üniversite ö¤rencileri
temsil etti. 8-14 A¤ustos tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen 1 haftal›k etkinlikte,
toplam 6 ülkeden gelen flansl› ö¤renciler, benzersiz bir hafta geçirdi.
Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com - Yücel Orkut AKTAfi / editor@savunmahaber.com

Genç Mühendis Adaylar›m›z
Eurofighter’›n

Konu¤u Oldu
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Alenia Aeronautica,
BAE Systems, EADS
CASA ve EADS Ger-

many firmalar›n›n
oluflturdu¤u Euro-

fighter Konsorsiyu-
mu’nun sponsorlu¤un-

da, Avrupa’n›n önde gelen
üniversitelerinden biri olan
‹ngiltere’nin baflkenti Lon-
dra’daki Cranfield Üniver-
sitesi’nde 2006 y›l›nda dü-
zenlenmeye bafllanan IASS
organizasyonu, bu sene
5’inci kez ö¤rencileri a¤›r-
lad›. Geçen y›llarda oldu¤u
gibi bu y›l da etkinli¤e, Eu-
rofighter Konsorsiyumu’na
üye olan Almanya, ‹ngiltere
ve ‹spanya’n›n yan› s›ra
Hindistan, ‹sveç ve Türki-
ye’den gelen toplam 15 ö¤-
renci kat›l›m gösterdi. Ön-
ceki y›llarda yap›lan uygu-
laman›n aksine, bu y›lki
havac›l›k yaz okulu, bu defa
daha farkl› bir konseptle,
lise düzeyindeki ö¤rencile-
rin yan› s›ra ilk kez üniver-
site ö¤rencilerine de kap›-
lar›n› açt›.
Bu sayede, MSI Dergisi
olarak bugüne kadar Türk
ö¤rencilerin kat›l›m›n› des-
tekledi¤imiz IASS 2010 et-
kinli¤ine bu y›l, hem ‹stan-
bul Teknik Üniversitesi
Uçak Mühendisli¤i Bölümü
ö¤rencisi hem de MSI Der-
gisi ekibinin bir üyesi ola-
rak, yine ayn› bölümde ö¤-
renim gören Yücel Orkut
Aktafl ile birlikte kat›lma
f›rsat› elde ettik.

Havac›l›k Dolu 
Bir Hafta
Hem ö¤rencilere havac›l›¤›
sevdirmek hem de tercihini
havac›l›ktan yana yapm›fl
ö¤rencilerin ufkunu açmak
ve kariyer planlamalar›n›
gözden geçirmelerini sa¤-
lamak amac›yla da düzen-
lenen yaz okulu boyunca,
havac›l›k ile ilgili çeflitli
konferanslar ve dersler ve-
rilmesinin yan› s›ra hava
araçlar›yla uçufllar, gruplu
analiz çal›flmalar› ve Avru-
pa’n›n önde gelen firmala-
r›na ziyaretler de gerçek-
lefltirildi.
Uçak mühendisli¤i ve hava-
c›l›k konular›nda dünyan›n
önde gelen e¤itim ve ö¤re-
tim kurumlar›ndan olan
Cranfield Üniversitesi’nde
geçirdi¤imiz bir haftal›k sü-
re boyunca, konusunda uz-
man kiflilerden; bir uça¤›n
aerodinami¤i, yap›sal özel-
likleri, uçak motorlar›n›n
temel özellikleri, jet moto-
ru teknolojilerindeki gelifl-
meler ve gelece¤in hava
arac› konseptleri konula-
r›nda çeflitli dersler ald›k.
Özellikle biz uçak mühen-
disli¤i bölümü ö¤rencileri
için faydal› birer tekrar ni-

teli¤inde olan dersle-
rin ard›ndan, üniversi-
tenin havaalan›ndan

kalkan 18 kiflilik bir tur-
boprop uçakla Milton Key-

nes semalar›nda uçmak ise
bizim için ilginç bir tecrübe
oldu.
Bizlere uçma keyfini yaflat-
man›n ötesinde, bu uçufl-
lardaki temel amaç olan,
uçufl esnas›nda pilotun ifli-
ni kolaylaflt›ran gösterge-
leri kullanarak uçufl için
gerekli temel hesaplama-
lar› yapmak da bize çok fley
ö¤retti. Her uçufl sonras›n-
da düzenlenen grup çal›fl-

malar› ise çeflitli havac›l›k
problemlerini çözdü¤ümüz
keyifli toplant›lara dönüfltü.
Cranfield Üniversitesi’nde
geçirdi¤imiz havac›l›k ve
mühendislik dolu günlerin
ard›ndan, Eurofighter Kon-
sorsiyumu flirketlerinden,
Lancashire’de bulunan 
BAE Systems ve Eurofigh-
ter Typhoon’a güç veren
EJ200 motorlar›n›n üretici-
si EUROJET firmas›n›n 
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ortaklar›ndan Derbyshi-
re’da bulunan Rolls Royce
firmalar›n› ziyaret ettik. ‹lk
dura¤›m›z, Eurofighter
Typhoon uçaklar›n›n kanat-
ç›k ve istikamet dümeni
(rudder) gibi parçalar›n›n
üretildi¤i BAE Systems ol-
du. Burada önce, firman›n
yap›lanmas›, çal›flmalar› ve
Eurofighter Typhoon uça¤›
hakk›nda genel bir sunum
dinledik. Ard›ndan da Euro-
fighter Typhoon’un montaj
hatt›n› ve dünyan›n dikey
kalk›fl ve inifl yapabilen ilk
operasyonel uça¤› olan
Harrier ile Hawk ileri jet
e¤itim uçaklar›n›n moder-
nizasyon hatt›n› inceleme
f›rsat› bulduk. Bu esnada,
firman›n üretim kabiliyetle-
ri, kullan›lan teknolojiler,
çal›flan profili gibi birçok
konuda da yetkililere soru
sorma imkân›m›z oldu. Ay-
r›ca, simülatörde de olsa,
geliflmifl teknolojilerle do-
nat›lm›fl Eurofighter Typho-
on uça¤›n› tecrübeli pilotlar

eflli¤inde uçurmak, bizler
için bir di¤er benzersiz

tecrübeydi.
Rolls Royce firma-

s›na gerçeklefl-

tirdi¤imiz ziyaret ise yine
bir firma tan›t›m› ve bilgi-
lendirme sunumu ile bafl-
lad›. Ard›ndan firma bünye-
sinde yer alan motor müze-
sini ziyaret ederek motor
teknolojisinin geçmiflten
günümüze kat etti¤i mesa-
feyi, çeflitli resimlerden ve
tecrübeli kiflilerin a¤z›ndan
ö¤renme f›rsat› bulduk.
Özellikle enerji sektörüne
yönelik çal›flmalar üzerin-
de yo¤unlaflm›fl oldu¤unu
gözlemledi¤imiz Rolls Roy-
ce firmas›nda, türbin ve
pervane pallerinin üretim
teknikleri ve malzeme se-
çimi konusunda da önemli
bilgiler edindik.

Türk Ö¤renciler
Olarak 
Gözlemlerimiz
2006 y›l›ndan bu yana bir-
çok genç ö¤rencinin hava-
c›l›¤a olan ilgisini ve bilgi-
sini artt›rmay› amaçlam›fl
ve bu nedenle hiç bir mas-
raftan kaç›n›lmam›fl olan
IASS organizasyonunda, bu
y›l, üniversite ö¤rencileri-
nin de çal›flmalara dahil
edilmesiyle birlikte, asl›n-
da uzun zamand›r yap›lma-

s› planlanan bir hamle de
hayata geçirildi. Bu sayede
zaten havac›l›¤a yönelmifl
olan gençlerin düflüncele-
rinin daha iyi flekillenmesi
ve ifl hayatlar›nda daha ya-
rat›c› ve baflar›l› olmalar›
için önemli bir ad›m at›lm›fl
oldu.
Bunlar›n yan› s›ra BAE
Systems ve Rolls Royce fir-
malar›na gerçeklefltirdi¤i-
miz geziler sayesinde, ül-
kemizin havac›l›k alan›nda
lider firmalar› Türk Havac›-
l›k ve Uzay Sanayii A.fi. (TU-
SAfi) ile TUSAfi Motor Sa-
nayii A.fi. (TEI)’nin gerçek-
lefltirdi¤i çal›flmalar›n öne-
minin daha da fark›na var-
man›n ötesinde, ad› geçen
firmalar›m›z›n, üretim ka-
biliyetleri aç›s›ndan yurt d›-
fl›ndaki benzerlerinden hiç
de geri kalmad›klar›n› göz-
lemlemek, bizi çok mutlu
etti. Özellikle BAE Systems
firmas›nda gördü¤ümüz
üretim hatt›, kompozit üre-
tim teknolojileri ve metal
iflleme teknolojileri gibi uy-
gulamalar ile TUSAfi’ta yü-
rütülen çal›flmalar aras›n-
da büyük benzerlikler bu-
lundu¤unun alt›n› çizme-
miz gerekiyor.

Türkiye 
Bu Çal›flmalar› 
Sorgulamal›
Önceki say›lar›m›zda da de-
¤indi¤imiz gibi, gençlerin;
havac›l›k kültürünü benim-
semelerine, konusunda uz-
man ve tecrübeli kiflilerle
bilgi paylafl›m›nda bulun-
malar›na, Avrupa’n›n en bü-
yük havac›l›k firmalar›n› ye-
rinde gözlemlemelerine ve
yabanc› ö¤renciler ile ortak
çal›flmalar yürütmelerine
olanak sa¤laman›n yan› s›ra
Eurofighter program›n›n
gelece¤inde rol alabilecek
daha yetenekli ve kalifiye ifl
gücünün belirlenmesinde
de etkisi olan IASS ve ben-
zeri organizasyonlar›n dü-
zenlenmesindeki nedenleri
ve geri kazan›mlar› sorgula-
mam›z ve Türkiye olarak
baz› dersler ç›kartmam›z
gerekti¤ini düflünüyoruz.
Umuyoruz ki IASS’nin 5’inci
y›l›nda yaflad›klar›m›z› ve
gözlemlerimizi paylaflt›¤›-
m›z bu yaz›m›z› okuyan de-
¤erli büyüklerimiz, özellik-
le de uçak ve uzay bilimleri
konular›nda e¤itim alan
ö¤rencilerimizin bu ve ben-
zeri e¤itsel ve kültürel ola-
naklardan faydalanmalar›
için gerekli çal›flmalar› ya-
pacaklard›r.

ÖZEL HABER
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1990’lar›n ilk yar›s›nda her
fley bir hayal ürünü gibiy-

di. Haydar Aliyev liderli¤in-
deki Azerbaycan ile Süley-
man Demirel’in Çankaya
Köflkü’nde oturdu¤u Türkiye,
Kafkasya petrollerinin Türki-
ye üzerinden uluslararas› pi-
yasalara ulaflmas› yolunda
bir anlaflmaya varm›fllard›.
Amerikan ve ‹ngiliz yönetim-
leri taraf›ndan desteklenen,
BP’nin do¤rudan içinde yer
ald›¤› proje, So¤uk Savafl
sonras›nda ortaya ç›kan
enerji ba¤›ml›l›¤› konusunu
çözebilecek nitelikteydi.
Amaç, Avrupa ekonomisinin
Rusya ile olan enerji ba¤›ml›-
l›¤›n› ortadan kald›rmak ve
Türkiye’yi, bir NATO üyesi
olarak alternatif enerji kori-
doru haline getirmekti.
Proje bafllang›çta çok tepki
çekti; özellikle, Eduard fie-
vardnadze liderli¤indeki ge-
çifl güzergâh› Gürcistan çok
büyük bedeller ödedi. Ayn›
flekilde, baz› gizli eller de Ba-
kü’den ç›k›p Tiflis üzerinden
Türkiye’nin Akdeniz’deki li-
man› Ceyhan’a ulaflmas›
beklenen boru hatt›n› engel-
lemek için, Türkiye toprakla-
r› üzerinde terörü destekli-
yordu.
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Dokuz Türk’ün ölü-

müyle sonuçlanan 31

May›s tarihli gemi

bask›n›n› yorumlayan “‹s-

rail üçlüsünün” sergiledik-

leri tablodan ortaya ç›kan

ana konu, piflmanl›k gös-

termemeleriydi.

‹srailli yetkililere göre, Gaz-

ze’nin yeni ad› Hamastan’d›

ve bu bölgeye karfl› sürdü-

rülen ambargo politikas› ül-

ke güvenli¤i aç›s›ndan ge-

rekliydi. Netanyahu-Barak

ikilisi, Gazze’deki Hamas

yönetimi sürdü¤ü sürece,

‹srail’in, üzerindeki bütün

bask›lara karfl›n bu ablukay›

sürdürece¤ini bir kez daha

ifade etti.

‹srailli sivil-asker yetkililer-

den edinilen izlenim, yöneti-

min, Mavi Marmara liderli-

¤indeki filoya karfl› kararl›-

l›k gösterirken, bir direniflle

karfl›lafl›labilece¤i olas›l›¤›-

n›n göz ard› edildi¤ini ortaya

koydu.

‹sraillilere göre her fley

çok önceden iyi planlan-

m›flt›, ama Mavi Marma-

ra’daki silahs›z sivillerin

direnifli kan dökülmesine

neden olmufltu!

Akdeniz’in ortas›nda, ulusla-

raras› sulardaki bir gemiye

silahl› bask›n yap›lmas› nor-

mal karfl›lanmal›, fakat elle-

rine geçirebildikleri demir

çubuklar ile direnmeye çal›-

flan siviller “terörist” olarak

ilan edilmeliydi.

Komisyon çal›flmalar›nda

iki sivil, Netanyahu ve Ba-

rak’›n, Korgeneral Aflkena-

zi’ye göre daha sert bir gö-

rüntü sergilemeleri de dik-

kat çekti.

Bu arada ‹srailli yetkililerin,

filolar›n haz›rl›¤› aflamas›n-

da Türk yönetimi ile diplo-

matik iliflki kurduklar› ve

gerekli uyar›lar› yapt›klar›-

na iliflkin sözleri de dikkat

çekti.

‹srail’in “ba¤›ms›z” medya

kurulufllar›nda yer alan yo-

rumlar ise, Netanyahu-Ba-

rak ikilisinin, ülkenin ›rkç›

D›fliflleri Bakan› Lieberman’›

aratmayan radikal bir tutum

içinde olduklar› yolundayd›.

Özellikle Haaretz gazetesi

flöyle diyordu: “Netanyahu-

Barak ikilisi, Turkel Komis-

yonu önündeki halleri ve ko-

misyon çal›flmalar›n›n med-

yaya yans›t›lmas› ile dünyaya

flu mesaj› vermeye çal›fl›yor-

lard›: ‹srail, Bat›’n›n liberal

demokrasi ve özgürlüklere

dayal› sisteminin Orta Do-

¤u’daki tek kalesidir ve öz-

gür medyas›yla bu durum

hemen belli olmaktad›r. Et-

raf› diktatörlükler ile çevrili

bu ülkenin güvenli¤i için her

fley yap›labilir. Ama unut-

tuklar› ana nokta, bu öyküyü

art›k dünyan›n fazla ciddiye

almad›¤›yd›…”
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‹srail’in, Mavi Marmara katliam›n› 
soruflturmakla görevlendirdi¤i Turkel
Komisyonu’nun çal›flmalar›, bu ülkenin,
sald›rgan politikalar üretmekten 
çekinmeyen bir hükümet taraf›ndan 
yönetildi¤ini ortaya koydu. Söz konusu
komisyonda önce Baflbakan Benyamin
Netanyahu, ard›ndan da Savunma Bakan›
Ehud Barak ile Genelkurmay Baflkan›
Korgeneral Gabi Aflkenazi sorular›
yan›tlad›lar.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

‹srail’de Bir 
Soruflturma Komedisi

Türkmen
Petrolü de
Ceyhan’da
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Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol
boru hatt›, önüne ç›kar›lan
bütün engellere ra¤men so-
nuca vard›. Bugün, Azerbay-
can’dan gelen günde 800.000
varil petrol, Ceyhan üzerin-
den dünyaya ulafl›yor.
Projenin tamamlanmas›n-
dan sonra stratejinin ikinci
aya¤› devreye sokulmufltu.
Amaç, Türkmenistan ve Ka-
zakistan’dan gelen petrolün
de bir alternatif yol olarak bu
boru hatt›ndan akmas›yd›.
Özellikle bu iki devlet, petrol
ihracat›nda kelimenin tam
anlam›yla eski Sovyet, günü-
müz Rusya petrol boru hatla-
r›na ba¤›ml›yd›lar.
Anlaflmalar yap›ld›, Türkme-
nistan’›n Hazar Denizi’nin al-
t›ndan döflenen bir boru hat-
t›yla Bakü’ye, oradan da Tif-
lis-Ceyhan’a ba¤lanmas›
sa¤land›. ‹ngiliz petrol flirketi
BP taraf›ndan geçti¤imiz
günlerde yap›lan aç›klama,
tarihi dönemecin yaflan›ld›¤›-
na iflaret ediyordu: Bakü-Tif-
lis-Ceyhan petrol boru hatt›-
na ilk kez Türkmen petrolü
de girmiflti!
Böylece, özellikle son 15 y›l-
d›r çok konuflulan bir hayal
gerçekleflmiflti: Türkiye sa-
dece Kafkasya enerji depola-
r›n› de¤il, art›k Orta Asya’y›
da dünyaya ba¤l›yordu. Bu
kez, petrol Bakü’ye tankerler
ile tafl›nm›fl ve buradaki
merkezden boru hatt›na
pompalanm›flt›…

Takvimlerin 11 A¤ustos
2010 gününü gösterdi¤i

dakikalarda Beyaz Sa-
ray’da bir araya gelen ekip,
gerçekten güçlü ve alan›n-
da tek isimlerden oluflu-
yordu. Baflkan Barack
Obama, D›fliflleri Bakan›
Hillary Clinton, Savunma
Bakan› Robert Gates ve
Ulusal Güvenlik Bafldan›fl-
man› James Jones Irak’ta-
ki çekilme takvimi için bir
araya gelmifllerdi. Video
konferans›n öbür ucunda
ise, Irak’taki Amerikan
kuvvetlerinin komutan› Or-
general Ray Odierno vard›.
Baflkan Obama, Irak’ta gö-
revli olan askerlerin daha
önceden ilan edilmifl tak-
vim çerçevesinde, 1 Eylül
2010 tarihinden itibaren
geri çekilme iflleminin
bafllayaca¤›n› duyurmufltu.
Bununla birlikte Irak’ta ya-
flan›lan kanl› terör olaylar›,
Amerikan geri çekilmesi-
nin zamanlamas› konu-
sunda çok ciddi soru ifla-
retleri do¤uruyordu.
Ülkenin Kürt özerk yöneti-
minin bulundu¤u kuzey ke-
siminde genel olarak bir
güvenlik istikrar› vard›.
Ama Sünni ve fiii Araplar
aras›ndaki gerginlikten ya-
rarlanan güçler, Ba¤dat,
Musul ve Basra’y› adeta

cehenneme çeviriyorlard›.
Amerikan askerinin geri
çekilme takvimi ile birlikte,
Sünni-fiii gruplar aras›nda
çok kanl› bir iç savafl›n
bafllayabilece¤i beklentisi
her geçen gün biraz daha
güçleniyordu. Nitekim,
Amerikan askerinin çekil-
mesinden sonra Irak’ta gü-
venli¤i sa¤lamakla görevli
güçlerin, Irak Ordusunun
Genelkurmay Baflkan› Or-
general Babaker Zebari,
Obama yönetiminin aç›kla-
m›fl oldu¤u geri çekilme
takviminin çok erken oldu-
¤unu savunuyordu. Kürt
kökenli Irak Genelkurmay
Baflkan›’na göre, emrinde-
ki ordu, ancak 2020 y›l›nda
bütün Irak’ta kontrolü sa¤-
layabilecek bir güce sahip
olacakt›!
Asl›nda, Obama yönetimi-
nin “geri çekilme” olarak
tan›mlad›¤› harekât›n per-
de arkas›nda, Irak’taki
Amerikan askeri varl›¤›n›
daha da kal›c› hale getirme
stratejisinin de oldu¤u he-
men anlafl›ld›. Çünkü ABD,
geri çekilmesi halinde
Kürtler-Sünniler ve fiiiler
aras›nda meydana gelebi-
lecek bir kanl› hesaplafl-
may› önlemeye yönelik
olarak, henüz süresi tam
olarak ilan edilmemifl bir

zaman dilimi için 50.000
askeri bu ülkede b›rakaca-
¤›n› da aç›klam›flt›.
Yani, Amerikan askeri
Irak’tan geri çekilmifl gibi
yapmakla birlikte, 50.000
kiflilik askeri güç, ülkeyi,
büyük bir askeri üsse çevi-
recekti.
Özellikle, ‹ran’›n nükleer
program›ndan kaynakla-
nan geliflmelerin bölgeyi
topyekûn savafla sürükle-
di¤i bir dönemde, ABD’nin
Irak’ta b›rakaca¤› askeri
gücün boyutu önemliydi.
Kamuoyuna yans›yan di¤er
yorumlar ise, Amerikan
yönetiminin, ‹srail ile bir-
likte, Orta Do¤u’da asla,
Irak düzeyinde güçlü bir
Arap devletini istemedi¤i;
bu nedenle, Irak’› zaman
içinde bölünmeye b›raka-
ca¤› yönündeydi. Bu yo-
rumlara göre, Saddam
Hüseyin döneminde yük-
sek petrol geliri ile bir
Arap gücü haline gelen
Irak’›n, bir daha ayn› düze-
ye gelmesi asla istenmi-
yordu ve ülkenin üçe bö-
lünmesi, özellikle Penta-
gon’daki planlamac›lar
aç›s›ndan önemliydi.
Belki de, Amerikan askeri-
nin düzenli çekilme prog-
ram›, bu stratejinin yeni
bafllang›ç noktas›yd›.
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Yoksa Irak’ta Bölünme mi?
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ABD Baflkan› Barack
Obama’n›n A¤ustos ay›

bafllar›nda ülkenin önde
gelen gazeteci ve yazarla-
r›yla buluflup, yönetiminin
‹ran politikas›n› bir kez da-
ha anlatmas› dikkat çeki-
ciydi. Söz konusu buluflma-
dan sonra ortaya ç›kan tab-
lo, siyasi uzmanlar taraf›n-
dan, “Obama’n›n Mona Lisa
gülümsemesi” olarak de-
¤erlendirildi. Yani, d›flar›-
dan bak›ld›¤›nda gülümsü-
yor gibi, ama büyük olas›-
l›kla, çelikten difllerini sak-
lamaya çal›fl›yor.
ABD Baflkan›n› ‹ran konu-
sunda biraz daha hareket-
lendiren geliflmeler, asl›n-
da, yönetiminin bu konuda
karfl›laflt›¤› sorunlar›n da
k›sa bir özeti gibiydi.

1Rusya lideri Medve-
dev’in son Washington

ziyaretinde, bir hamburger
dükkân›nda yenilen ö¤le
yeme¤ine kadar uzanan sü-
reçte yeniden flekillendiril-
meye çal›fl›lan ABD-Rus
iliflkilerinin ne kadar k›r›l-
gan oldu¤unu anlamak için
45 gün yeterliydi. Bu bulufl-
madan sonra, ‹ran’a dönük
ambargo karar›na kat›lan
ve bu hareketiyle Çin’i de
cesaretlendiren Rusya, son
bir ayd›r eski pozisyonuna

dönüyordu. Rusya ile ‹ran
aras›nda özellikle petrol
alan›nda imzalanan bir dizi
anlaflma, Washington aç›-
s›ndan gerçek anlam›yla bir
hayal k›r›kl›¤›yd›. Rus pet-
rol devi Lukoil, ‹ran’›n ihti-
yac› olan petrol rafinerisi
konusunda devreye girmifl,
Moskova, Buflehr Nükleer
Santrali’ne de yak›t ikmali
yapmay› kararlaflt›rm›flt›.

2Konunun Çin aç›s›ndan
daha da farkl› bir boyutu

vard›: Pekin, son dönemde,
‹ran’›n petrol sektörüne
tam 29 milyar dolarl›k yat›-
r›m gerçeklefltirmifl, 11
milyar dolarl›k yat›r›m›n da
onay›n› vermiflti. Çin’in
enerji sektörüne toplam 40
milyar dolar yat›rd›¤› ‹ran’a
etkileyici bir ekonomik am-
bargo uygulamas›n›n im-
kâns›zl›¤› ortadayd›.

3Barack Obama’n›n, bu-
güne kadar diplomasiye

yön veren stratejisi, ‹sra-
il’de afl›r› gerginli¤e yol aç›-
yordu. Elde edilen bilgiler,
‹srail’in, ‹ran’›n nükleer te-
sislerini en k›sa zamanda
vurma konusunda kararl›
oldu¤unu ortaya koyuyor-
du. Obama’n›n aç›klamala-
r›, özellikle Kas›m ay›nda
yap›lacak Kongre ara se-
çimleri öncesinde, güçlü

‹srail lobisini yat›flt›rma
gayreti olarak da de¤erlen-
diriliyordu.

4Bu arada, ABD, bir yan-
dan Basra Körfezi’ndeki

askeri gücünü en yüksek
noktaya t›rmand›r›rken, di-
¤er yandan ‹ran Ordusunun
ülkeye dönük muhtemel bir
operasyon çerçevesinde
topraklar›na ayak basmas›
beklenen Amerikan asker-
leri için mezar yerleri kaz-
d›¤› haberleri geliyordu.

Hata Nerede?
Tarafs›z gözlemcilere göre,
‹ran’›n nükleer program›n-
dan kaynaklanan krizin bir
türlü kontrol alt›na al›na-
mamas›n›n perde arkas›n-
da iki tarafl› bir hatalar zin-
ciri var. Birincisi, ‹ran lider-
li¤i, Obama’n›n ifl bafl›na
geldi¤i dönemde kendileri-
ne uzatm›fl oldu¤u zeytin
dal›n› net bir ifadeyle karfl›-
lamad› ve bu sürecin daha
bar›flç› bir rotada ilerleme-
si için do¤mufl iyi bir f›rsat›
de¤erlendiremedi. Fakat
özellikle geçti¤imiz yaz ay-
lar›nda, ‹ran’daki cumhur-
baflkanl›¤› seçimi sonras›n-
da yaflan›lanlar da, Obama
yönetiminin ‹ran’da bir kar-
fl› devrim bekledi¤ini ve
zeytin dal› politikas›nda çok

da samimi olmad›¤›n› gös-
terdi.
Bu arada, ‹srail’in ‹ran’a
dönük politikalar›n›n yük-
selmesi ise, Orta Do¤u’yu
topyekûn savafl›n içine sü-
rükledi.

MSI Dergisi - Eylül 2010 www.milscint.com

‹ran’da Sinirler Gergin

Lübnan
Gerçe¤i 
ve Türkiye
Orta Do¤u’da ‹srail-‹ran 
gerginli¤inin yükselmesi, 
bu arada ‹srail-Türkiye
iliflkilerinin de kopma
noktas›na gelmesi, ilk etkisini
Lübnan’da gösterdi. ‹ran
taraf›ndan yönlendirildi¤i 
ileri sürülen Lübnan’›n
güneyindeki Hizbullah örgütü
ile Gazze’deki Hamas yönetimi,
bir anda ‹srail’in bir numaral›
hedefi haline geldiler. 
‹srail, ‹ran’a dönük bir askeri
harekât gerçeklefltirdi¤i
takdirde, Tahran’›n 
kendisine yak›n bu iki 
örgüt üzerinden karfl› sald›r›
gerçeklefltirmesine kesin
gözüyle bak›yor. Bu arada,
aralar›nda Ürdün, Katar, 
Suudi Arabistan ve Türkiye’nin
de bulundu¤u baz› bölge
ülkelerinin, özellikle 
Lübnan’›n kal›c› istikrar›
konusunda gösterdikleri 
hassasiyet de ‹srail’i rahats›z
ediyor. Lübnan’a dönük bütün
yard›m programlar›n› ayn›
zamanda ‹ran yanl›s›
Hizbullah’a yard›m gibi görme
e¤ilimindeki ‹srail, bu alanda
bir de uluslararas› medya
üzerinden Türkiye karfl›t› bir
kampanya bafllatm›fl durumda.
Son olarak ‹talyan Corriere
della Sera gazetesinde yer
alan, “Türkiye ve Suriye,
‹ran’›n yan›nda yer ald›,
Hizbullah’a askeri yard›m
bafllatt›lar” yönündeki asl›
olmayan haberin de bu tür 
bir kampanyan›n ürünü 
oldu¤u anlafl›ld›. ‹srail,
Türkiye’nin, ‹ran’a 
dönük askeri müdahaleyi 
durdurabilecek
manevralar›ndan da 
rahats›z oldu¤unu aç›kça 
ifade ediyor.
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Mavi Marmara katliam›n› “sözde” araflt›ran ‹srail’deki
Turkel Komisyonu’nda ortaya ç›kan tablo, gerçek an-

lam›yla bir tiyatro: Baflbakan Netanyahu, Savunma Baka-
n› Barak, son olarak da Genelkurmay Baflkan› Korgeneral
Aflkenazi, b›rak›n hiç de¤ilse, üstü kapal› “üzüntü bildiri-
mini”, yapt›klar›yla gurur duyan görüntü çizdiler. Bu, ‹sra-
il’in, ayn› zamanda, Birleflmifl Milletler (BM) bünyesinde
kurulan araflt›rma komisyonundan da pek çekinmedi¤ini
gösterdi.
Perde arkas›ndaki iliflkiler, ‹srail’in rahatl›¤›n›n, BM Genel
Sekreteri taraf›ndan kurulan komisyondaki bir isme da-
yand›¤›n› gösteriyor: Yerini, son seçimi kazanan Juan Ma-
nuel Santos’a b›rakacak olan “eski”  Kolombiya Cumhur-
baflkan› Alvaro Uribe.
Uribe-Santos ikilisi, bu ülkede muhaliflere karfl› kanl› ey-
lemleriyle tan›nan “idam mangalar›na” yak›n ve bu tür
“yar›-askeri örgütleri destekleyen” isimler olarak adland›-
r›l›yorlar. Söz konusu afl›r› sa¤c› idam mangalar›, Kolom-
biya’da 1964 y›l›ndan bu yana varl›¤›n› sürdüren Marksist
FARC gerillalar›na karfl› kuruldu ve zamanla bütün ülkeyi
bask› alt›na alan unsurlar haline geldi. 2006 y›l›nda ortaya
ç›kar›lan belge ve isimler ise, bu idam mangalar›n›n “‹sra-
illi uzmanlar” taraf›ndan e¤itildi¤ini gösteriyor.
Bu arada, ‹srail, Uribe döneminde Kolombiya’n›n bir nu-
maral› silah tedarikçisi durumuna yükselmifl durumda.
Kolombiya Ordusu da terörle mücadele bölgelerinde ‹sra-
il yap›m› Heron’lar› kullan›yor! ‹srail-Kolombiya askeri
iliflkilerinin güçlenmesi, Latin Amerika’n›n anti-Amerikan
çizgisinde yer alan Venezuela lideri Hugo Chavez’in flu
sözleriyle anlam kazan›yor: “Kolombiya, Latin Ameri-
ka’n›n ‹srail’idir.”
‹srail’in Kolombiya ile yaflad›¤› askeri yak›nl›k, bölgedeki
rakibi Venezuela’n›n da Rusya ve ‹ran’a yaklaflmas›na ne-
den oldu. ‹srail, Karakas-Tahran do¤rudan uçak seferleri-
nin, Latin Amerika güvenli¤i aç›s›ndan tehdit oluflturdu¤u-
nu savunuyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, nedense,
ülkesinin güvenli¤ini ‹srail ile olan iliflkilere dayand›rm›fl
bir ismi Mavi Marmara komisyonunda “baflkan yard›mc›-
s›” yapt›!
Belki de, Alvaro Uribe’nin komisyondaki varl›¤›, ‹srail’in
tarihinde ilk kez, neden bir BM komisyonuna “evet” dedi-
¤inin de s›rr›n› çözüyor.

Afganistan’da görevli ulus-
lararas› askeri gücün, ül-

ke çap›nda gerçekleflen ope-
rasyonlarda çok say›da sivilin
ölümüne yol açmas›, ülkede-
ki geliflmelerin kontrol edile-
mez noktaya do¤ru t›rman-
mas›na neden oluyor.
2001 y›l›nda Afganistan’daki
Taliban yönetimini ortadan
kald›rmak üzere bu ülkeye
giden Amerikan askerleri,
savaflta 9’uncu y›l›n dolma-
s›yla, Amerikan tarihinin en
uzun savafl›n›n erleri olma
özelli¤ini kazanm›fl durum-
dalar. Uluslararas› gücün,
Taliban ve El-Kaide unsurla-
r›na karfl› sürdürdü¤ü hare-
kâtlarda ise, yüzlerce masum
sivilin öldü¤ü haberleri yo-
¤unluk kazan›yor. Bölgede
göreve yeni bafllayan Orgene-
ral Petraeus’un da, giderek
Afgan halk›nda bütün yabanc›
askerlere karfl› sert tepkinin
do¤mas›na neden olan bu ge-
liflmeye karfl› önlem almaya
çal›flt›¤› bildiriliyor.
Özellikle Wikileaks isimli bir
‹nternet sitesinde yer alan
Pentagon’a ait 71.000 sayfal›k
özel belgelerde, Amerikal›
yetkililerin operasyonlarda
ölen Afgan sivillerin say›s›n›
yanl›fl belirttikleri, hatta bü-
yük ölçüde saklad›klar›n›n
anlafl›lmas› bu konudaki tar-
t›flmalar› da alevlendirdi.
Askeri kaynaklar, ülkenin ya-
flamakta oldu¤u yeni gelifl-
meler çerçevesinde, NATO ve
Amerikan güçlerinin daha da
fazla kay›p vermelerinin bek-

lendi¤ini vurguluyorlar.
Afganistan’daki geliflmeler,
büyük bir bütçe ve insan gü-
cüyle 9 y›ld›r sürdürülen bu
savafl›n giderek bir yenilgiye
do¤ru ilerledi¤ini gösteriyor.
Afgan halk› için planlanan
yard›mlar›n, Kabil’deki “yol-
suzluk yönetimi” taraf›ndan
arzu edildi¤i gibi da¤›t›lma-
mas› ve ülkedeki az›nl›k bir
kesimin ola¤anüstü zenginle-
flirken büyük ço¤unlu¤un aç-
l›k noktas›na sürüklenmesi,
savafl›n önündeki en büyük
sorun olarak biliniyor.
Afganistan’da “savafl baron-
lar›” olarak adland›r›lan ve
iliflki a¤lar› hükümete kadar
uzanan bir grup insan, özel-
likle eroin ticaretinden çok
büyük paralar kazan›yor, ama
bu birikimler ülke ekonomisi
için yat›r›ma dönüflemiyor.
Dünyan›n dört bir yan›ndan
Kabil’e gönderilen yard›m pa-
ralar› da k›s›tl› say›daki yük-
sek düzeydeki politikac› ve
bürokrat›n banka hesaplar›na
geçiyor.
Sadece bu nedenden, son 9
y›lda kendilerine önerilen va-
atlere uyarak silah b›rakm›fl
pek çok Mücahid savaflç›n›n
tekrar silahlar›n› alarak da¤-
lara çekildikleri bildiriliyor.
Bu konuda medya ile konuflan
Mücahid liderler, asl›nda sa-
vaflmak istemediklerini, fakat
kendilerine vaat edilen hiçbir
fleyin yerine getirilmemesi
üzerine, adamlar›yla birlikte
tekrar silahlanmak zorunda
kald›klar›n› vurguluyor.

‹srail’in BM’deki
“Kolombiyal›” Dostu

Afganistan’da
Beklenen Sona Do¤ru
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Avrasya güvenli¤i aç›s›n-

dan Balkanlar kadar

önem tafl›yan Kafkasya, Rus-

ya’n›n, “askeri geri dönüflü-

ne” sahne oluyor. Bölge ül-

kelerini hedef alan stratejisi

do¤rultusunda Moskova, son

bir ay içinde bölgede büyük

ad›mlar atmay› baflard›:

12008 y›l› yaz aylar›nda

Rus-Gürcü Savafl›’na

sahne olan Güney Osetya ve

ba¤lant›s›ndaki Abhazya ile

siyasi-askeri iliflkilerin güç-

lendirilmesi, Rusya lideri

Medvedev’in bu bölgelere

gerçeklefltirdi¤i ziyaretler

ile kesinleflti. Gürcistan’›n

protestosuna neden olan,

Bat› taraf›ndan da endifle ile

izlenen bu ziyaretler zinci-

rinde Medvedev, Rusya’n›n

Kafkasya’daki ayr›l›kç› böl-

gelere olan güçlü deste¤inin

sürece¤ini net olarak ifade

etti. Bu geliflmeden çok k›sa

bir süre sonra Rusya, ayr›-

l›kç› Abhazya s›n›rlar›na 

S-300 hava savunma füze

sistemi bataryalar› yerlefltir-

di¤ini, Abhazya Ordusunun

güçlendirilmesi program›na

da h›z verildi¤ini aç›klad›.

2Rusya, S-300 hava sa-

vunma füze sistemi ile

Gürcistan co¤rafyas›na bir

kez daha güçlü bir flekilde

yerleflir ve bu uygulama ‹s-

rail taraf›ndan, “‹srail-Ame-

rikan Hava Kuvvetlerinin

‹ran’a dönük muhtemel ope-

rasyonuna karfl› bir gözda-

¤›” olarak de¤erlendirilir-

ken, bu kez yeni hamlesini

Erivan üzerinden yapt›. Er-

menistan-Rusya Güvenlik ve

‹fl Birli¤i Anlaflmas›’n›n ilgili

maddeleri, Rusya’y›, Erme-

nistan’›n güvenli¤i konusun-

da garantör seviyesine yük-

seltiyor. Yani Ermenistan’a

dönük bir askeri sald›r›, ayn›

zamanda Rusya’ya dönük bir

sald›r› olarak de¤erlendiri-

lecek. Anlaflma çerçevesin-

de Gümrü’deki Rus askeri

üssünün görev imtiyaz› 2044

y›l›na kadar uzat›l›rken,

Rusya, Ermeni Ordusu için

en son model silahlar›n sat›-

fl›na da onay verecek. Anlafl-

ma, Rus ve Ermeni savunma

sanayisi ifl birli¤ini, baz›

yüksek teknolojili silahlar›n

bu ülkede üretilmesini de

öngörüyor.

3Ermeni-Rus garantörlük

anlaflmas›n›n Türkiye’nin

Da¤l›k Karaba¤ sorununa bir

noktada askeri olarak müda-

hale etme riskine karfl› gelifl-

tirildi¤i biliniyor. Ama Kaf-

kasya kaynaklar›, as›l hede-

fin, son y›llarda yüksek pet-

rol geliri nedeniyle ordusunu

güçlendiren ve iflgal alt›nda-

ki topraklar›n› gerekirse sa-

vaflla geri almakta kararl›l›k

gösteren Azerbaycan’a karfl›

oldu¤unu belirtiyorlar.

4Söz konusu anlaflman›n

Bakü’de do¤uraca¤› tep-

kileri hesaba katan Rus-

ya’n›n, flu ana kadar resmi

çevreler taraf›ndan reddedi-

len fakat perde arkas›nda

gerçekli¤i kabul edilen

Azerbaycan’a S-300 hava sa-

vunma füze sistemi sat›fl›na

onay verece¤i belirtiliyor.

Ancak Ermenistan, tama-

men savunma amaçl› da olsa

bu sistemlerin Azerbaycan’a

verilmesinin bölgedeki güç-

ler dengesini bozaca¤›n› sa-

vunuyor. Azerbaycan’›n, 

S-300 sistemlerini ekonomi-

sinin ana zeminini oluflturan

petrol alanlar› ve tesislerine

yerlefltirece¤i, bu durumda

da Ermenistan ile bir savafla

girmekten çekinmeyece¤i

öne sürülüyor.

Bütün bu geliflmeler, her ne

olursa olsun, Moskova’n›n,

ad›m ad›m Kafkasya’ya geri

döndü¤ü, özellikle Azerbay-

can’›n askeri gücünü artt›r-

mas›na yol vererek Erme-

nistan’› kendisine daha da

ba¤›ml› hale getirece¤ini

gösteriyor.
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Kafkasya’da Rusya’n›n Gövde Gösterisi
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New York'ta yaflayan Müslümanlar›n, ilk bak›flta son dere-
ce basit görünen bir talebi var: 11 Eylül sald›r›lar›nda y›k›-

lan ünlü ‹kiz Kuleler’in halen temellerinin bulundu¤u yere iki
blok ötede, “Afla¤› Manhattan” denilen bölgede, bir ‹slami Kül-
tür Merkezi açmak. Cordoba House ad› verilen bu merkezde,
bir cami, bir yüzme havuzu, bir jimnastik salonu ve sanat mer-
kezi olacak. Merkez'in bir köflesi ise, 11 Eylül sald›r›lar›nda
yaflamlar›n› kaybeden 2700 kiflinin an›s›na ayr›lacak.
K›saca “Ground Zero” (S›f›r Noktas›) Camiî olarak adland›r›lan
merkezle ilgili büyük f›rt›nalar kopuyor... Cumhuriyetçiler
ayakta... Bu partinin gelecek seçimde baflkan aday› olmas›
beklenen Yahudi lobisinin güçlü ismi Newt Gingrich'e göre bu
cami, 11 Eylül'de yaflamlar›n› kaybetmifl olanlar›n an›s›na ha-
karet anlam› tafl›yor! Gingrich ve onun gibi düflünenlere göre,
Müslümanlar›n orada bir cami yapmas›, bu insanlar›n topra¤a
kar›flt›klar› “kutsal mekâna” sayg›s›zl›k!
Amerikan kamuoyunda hakim olan (hatta 24, NCIS gibi TV di-
zilerinde de aç›kça dile gelen) “‹slam düflmanl›¤›”n›n yaratt›¤›
anafora, Demokrat Parti'nin ileri gelenleri de kat›lm›fl durum-
da. Amerikan Anayasas›'n›n ilgili hükümleri, ülke vatandaflla-
r›n›n tümünün dini özgürlüklerini garanti alt›na al›yor... Oysa,
ad›n›n bir yerinde Hüseyin kelimesi bulunan Amerikan Baflka-
n›'n›n Ramazan nedeniyle Beyaz Saray'da verdi¤i iftar yeme-
¤inde söyledikleri ne kadar umut yaratm›flt›. Obama, konufl-
mas›nda ülkenin dini özgürlükler kavram›n› önemle hat›rlat-
m›fl, Müslümanlar›n da bu haklar›n› di¤er dinler gibi rahatl›k-
la kullanabileceklerini söylemiflti... Aradan 24 saat geçti...

“Ben o konuflmada New York'taki caminin yeriyle ilgili bir yo-
rumda bulunmad›m” diyerek, Müslüman Amerikan vatandafl-
lar›n›n dini özgürlüklerine baz› s›n›rlamalar getirilebilece¤inin
de iflaretini verdi. Asl›nda Obama ne yapaca¤›n› flafl›rm›fl du-
rumda. Bir yanda Afganistan ve Irak'ta, “Müslüman ifl birlikçi-
lere” ihtiyac› var ve onlara New York'ta bir camiye neden kar-
fl› ç›kt›¤›n› anlatamaz. Di¤er yanda Amerikan kamuoyundaki
genel hava, Müslümanlar› kollad›¤›n› gösteren bir baflkan›n
ikinci seçim flans› olmad›¤›n› gösteriyor.
Dünyan›n en önemli petrol ve do¤al gaz kaynaklar›na sahip
Müslüman Orta Asya ve Orta Do¤u co¤rafyalar›nda at kofltur-
maya çal›flan, kendisine müttefikler arayan bir süper gücün,
kendi bünyesinde faflizmin güçlü zemin yakalad›¤›n› ve bu ha-
reketin do¤rudan Müslümanlar› hedef ald›¤›n› gösteren garip
bir dönem…

ABD’de 
‹slam Tart›flmas›

Tarihinin en a¤›r ekono-
mik krizi ile bo¤uflan

Yunanistan’da, ifl bafl›ndaki
Yorgo Papandreu hüküme-
tinin, kamyon floförlerinin
grevine karfl› do¤rudan or-
duyu devreye sokmas›, Yu-
nan Ordusunun “grev k›r›c›”
olarak kullan›ld›¤› son ge-
liflmelere ise Avrupa Birli-
¤i’nin “hiç ses ç›karmama-
s›” dikkat çekti.
Yunanistan’› büyük bir sos-
yal krize sürükleyen gelifl-
meler, ülkenin çok a¤›r bir
ekonomik krizin içine gir-
mesiyle bafllad›. Avrupa
Birli¤i’nin iki büyük gücü
Almanya ve Fransa, bu
stratejik ülkenin kurtar›l-
mas› için öncelikle çok tu-
tarl› bir ekonomik program
uygulanmas› gerekti¤ini sa-
vundular. Yunanistan hükü-
meti, kendisine gelen ulus-
lararas› telkinler çerçeve-
sinde, ülkenin yaflamakta
oldu¤u ekonomik krizin ana
noktas›n› oluflturan bütçe
aç›¤›n› kapatmak için, bütün

harcamalarda çok ciddi
k›s›nt›ya gitti. Uygula-

nan program, bütün çal›flan
kesimlerin ve emeklilerin
çok a¤›r bedeller ödemesi-
ne neden oldu. Bu çerçeve-
de, Yunanistan’da ulafl›m
sektöründeki çal›flanlar da
istedikleri ücret art›fllar›n›
alamad›klar› gerekçesiyle
toplu grev karar› ald›lar. ‹fl-
çi sendikalar›n›n bafllatt›k-
lar› ve ülkenin ekonomik
damarlar›n›n durmas›na
neden olan genel grevin
üçüncü gününde, Yunanis-

tan hükümeti, anayasadaki
bugüne kadar hiç kullan›l-
mam›fl bir maddeyi kulla-
narak greve müdahale etti:
Bütün kamyon floförlerini
ulusal seferberlik kanunu
çerçevesinde silâhalt›na
ald›¤›n› ve floförlerin çal›fl-
mas› gerekti¤ini aç›klad›.
Yunan Ordusunu bir anda
grev k›r›c› noktaya sürük-
leyen bu karar›n ulafl›m ifl-
çileri taraf›ndan reddedil-
mesinden hemen sonra ise

ordu soka¤a indi, grevi
durdurdu ve öncelikle ben-
zin istasyonlar›na ve enerji
santrallerine yak›t›n akta-
r›lmas›n›, g›da da¤›t›m›n›n
da normal olarak sürmesi-
ni sa¤lad›. Bu karara, Yu-
nanistan’›n içinden ve Av-
rupa Birli¤i’nden en küçük
bir yorumun bile gelme-
mesi dikkat çekti. Demok-
ratik bir ülkede bir sendi-
kan›n bafllatt›¤› grev, aske-
ri rejimleri and›ran bir me-
totla durdurulmufl oldu.
Yorgo Papandreu’nun bu
konuda ad›m atan bir siya-
setçi olmas› ise Yunanistan
siyaset tarihine a¤›r bir çe-
liflki olarak geçti. Bilindi¤i
gibi, Yunanistan Ordusu,
1967 y›l›nda, Yorgo Papan-
dreu’nun “sosyalist” baba-
s› Andreas Papandreu’nun
seçim kazanmas›n› önle-
mek için darbe yapm›fl ve
kurulan “Albaylar Cunta-
s›”, 1974 y›l›ndaki K›br›s’ta-
ki Türk zaferine kadar
ayakta kalm›flt›.

Grevde Orduyu Kullanmak!
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Mekanize savafl›n ta-
rihteki ilk görkemli
örne¤i olarak haf›-

zalara kaz›nan ‹kinci Dünya
Savafl›, günümüzde kulla-
n›lan birçok z›rhl› araç mo-
deli gibi, köprücü tanklar›n
gelifliminde de önemli bir
dönüm noktas› teflkil etti.
“Y›ld›r›m Harbi” (Blitzkrieg)
olarak adland›r›lan ve tank-
lar ile yer taarruz uçaklar›-
n›n birlikte kullan›m›na da-
yanan bir doktrinle düflman
savunma hatlar›n› etkisiz
hale getirmeyi hedefleyen
Almanya, savafl›n bafllang›ç
dönemlerinde, Panzer I
tank flasisi üzerine flekil-
lendirilen Brückenleger I
ile Panzer II tank flasisi
üzerine flekillendirilen
Brückenleger II köprücü
tanklar›n› kulland›. ‹lerle-
yen dönemlerde ise daha
geliflmifl bir model olan
Brückenleger IV’ü muhare-
be sahas›nda sürdü. ‹lk kez
1940 y›l›nda hizmete giren
Brückenleger IV, Panzer IV
tank flasisi üzerine flekil-
lendirilmiflti. Toplam 20
adet (baz› kaynaklarda 24

adet) üretilen Brückenle-
ger IV için Alman Ordusu
(Wehrmacht)’ta her biri 4
adet köprücü tanktan teflkil
edilen köprücü tak›mlar›
oluflturuldu. 1’inci, 2’nci,
3’üncü, 5’inci ve 10’uncu
Panzer tümenlerinde görev
yapan bu tak›mlar, Bat› ve

Do¤u cephesindeki hare-
kâtlarda kullan›ld›.

Müttefik Cephesi de
Hareketli
Köprücü tanklar konusunda
Almanya’da bu geliflmeler
yaflan›rken, müttefikler cep-
hesinde yer alan Anglo-Sak-

son ülkelerinde de benzer
çal›flmalar yürütülüyordu.
1941 y›l›nda resmen savafla
dahil olan ABD, köprücü tank
yar›fl›nda M4 Sherman serisi
tanklar› tadil ederek yer ald›.
Anglo-Sakson dünyan›n bir
di¤er temsilcisi olan ‹ngiltere
ise M4 Sherman köprücü

ANAL‹Z
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‹stihkâm Birliklerinin
Vazgeçilmezi:
Köprücü Tanklar
Taarruzda ok bafl› olarak tan›mlanabilecek uç cephede 

yer alan z›rhl› ve mekanize birliklerle beraber hareket

etmesi öngörülen istihkâm birlikleri, zorlu görevlerin

üstesinden gelebilecek kabiliyetlere sahip z›rhl› araçlarla

donat›lmaktad›r. Akarsu ve hendek gibi engellerin

afl›lmas›n› sa¤lamak üzere tasarlanan köprücü tanklar da

modern istihkâm birliklerinin kuruluflunda yer alan en

dikkat çekici çözümlerden birisidir.

Cenk ÖZGEN* / cenkozgen@savunmahaber.com
*Uluda¤ Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp Tarihi Bölümü Okutman›
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tanklar›na ilave olarak;
Churcill, Covenanter ve Va-
lentine serisi tanklar›n flasi-
leri üzerine flekillendirilen
modelleri kulland›. Bat› Av-
rupa ve ‹talya’daki muhare-
belerde genifl ölçüde kullan›-
lan Valentine’ler, 30 ton tafl›-
ma kapasitesine sahipti. Yak-
lafl›k 80 adet üretilen ve ‹n-
giltere d›fl›nda Avustralya,
Çekoslovakya ve Polonya or-
dular›n›n envanterine de gi-
ren Covenanter’in, 24 ve 30
ton tafl›ma kapasitesine sa-

hip 2 farkl› modeli gelifltiril-
miflti. Ayn› flekilde yüksek ta-
fl›ma kapasitesiyle dikkat çe-
ken Churchill’lerin de farkl›
köprü tiplerine sahip model-
leri bulunmaktayd›.
Müttefikler cephesinde köp-
rücü tanklar› muharebe sa-
has›na süren bir baflka ülke
ise Sovyetler Birli¤i oldu. Al-
man Ordusunun h›zl› ilerleyi-
fli karfl›s›nda ölüm kal›m mü-
cadelesi veren Sovyetler Bir-
li¤i, 1930’lu y›llar›n bafllar›n-
da gelifltirdi¤i ST-28 serisi

köprücü tanklar›, savafl s›ra-
s›nda yayg›n flekilde kulland›.
T-28 serisi hafif tanklar›n fla-
sileri üzerine flekillendirilen
bu araçlar, 7,35 m uzunlu¤a
ve 1100 kg a¤›rl›¤a sahip me-
tal bir köprü tafl›maktayd›.
BT, T-27 ve T-28 serisi tank-
lar›n geçifline olanak sa¤la-
yan bu köprü, araç üzerinde
yer alan vinç vas›tas›yla, yak-
lafl›k 40 saniye içerisinde is-
tenilen noktaya yerlefltirile-
bilmekteydi. Öte yandan Sov-
yetler Birli¤i, savafl s›ras›nda

s›n›rl› say›da olmakla birlik-
te, ST-26 temel al›narak ge-
lifltirilen farkl› köprücü tank
modellerini de hizmete ald›.
Ayr›ca ‹ngiltere’den al›nan
bir miktar Valentine serisi
köprücü tank› da kulland›.

Çal›flmalar 
H›zlan›yor
‹kinci Dünya Savafl›’nda ken-
dini kan›tlayan köprücü tank-
lar konusundaki çal›flmalar,
savafl sonras› dönemde h›z-
lanarak devam etti. So¤uk
Savafl’›n ilk y›llar›nda ‹kinci
Dünya Savafl›’ndan kalma
köprücü tanklar› kullanan
Amerikan Ordusu, ilerleyen
dönemlerde yeni modelleri
de envanterine ald›. Bu kap-
samda, Amerikan Ordusunda
hizmete giren köprücü tank-
lar›ndan biri M48 AVLB (Ar-
moured Vehicle-Launch
Bridge)’dir. M48 Patton tank
flasisinin tadil edilmesiyle
üretilen bu araç, taret k›sm›-
n›n yerine monte edilen, ma-
kas köprü sistemiyle donat›l-
m›flt›r. Alüminyumdan imal
edilen bu köprü, hidrolik ola-
rak hareket ettirilmekte olup,
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KMW firmas› taraf›ndan gelifltirilen Leguan köprücü tank›



2 ila 5 dakika aras›nda isteni-
len noktaya yerlefltirilebil-
mektedir. 19,2 m uzunlu¤un-
da olan köprünün azami tafl›-
ma kapasitesi 60 tondur.
1959 y›l›nda M48 tanklar›n›n
üretiminin sona ermesinin
ard›ndan, köprücü tanklarda
kullan›lmak üzere yeni flasi
aray›fl›na geçen Amerikan
Ordusu, bu amaçla, M60 Pat-
ton ana muharebe tanklar›na
yöneldi. ‹lk kez 1963 y›l›nda
hizmete giren ve selefiyle ay-
n› özellikleri tafl›yan makas
köprü sistemiyle donat›lan
M60 AVLB, yol flartlar›nda
saatte 48,3 km, arazide ise

saatte 19,3 km h›z yapabil-
mektedir. 464 km menzile
sahip olan M60 AVLB, 2 kifli-
lik mürettebat taraf›ndan
kullan›lmaktad›r. Uzun y›llar
boyunca M48/M60 köprücü
tanklar›n› kullanan Ameri-
kan Ordusu, de¤iflen harekât
ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak söz
konusu araçlar› modernize
etmifltir. Hâlihaz›rda önemli
bir bölümü aktif kullan›mda
olan bu araçlar, ABD d›fl›nda,
çok say›da müttefik ülkenin
silahl› kuvvetleri taraf›ndan
da tercih edilmifltir.
M60 köprücü tanklar›n›n, ha-
reket kabiliyeti ve tafl›ma ka-

pasitesi aç›s›ndan, muhare-
be sahas›nda birlikte görev
yapmalar› öngörülen M1 Ab-
rams ana muharebe tankla-
r›na efllik etmede yetersiz
kald›¤›n› de¤erlendiren
Amerikan Ordusu, 1983 y›l›n-
da yeni nesil bir köprücü tan-
k›n›n hizmete al›nmas› konu-
sunda çal›flmalara bafllad›.
ABD’nin General Dynamics
ve Almanya’n›n MAN Mobile
Bridges (bugün KMW) firma-
lar›n›n ifl birli¤iyle hayata ge-
çirilen proje kapsam›nda ge-
lifltirilen çözüm, M104 Wol-
verine olarak adland›r›lmak-
tad›r. ‹lk kez 2003 y›l›nda hiz-

mete giren ve halen Ameri-
kan Ordusunda görev yapan
en modern köprücü tank ol-
ma özelli¤ini elinde bulundu-
ran Wolverine, 26 m uzunlu-
¤undaki Leguan kayar köprü
sisteminin, M1 ana muhare-
be tank› flasisinin üzerine
yerlefltirilmesiyle üretil-
mektedir. 70 ton tafl›ma ka-
pasitesine sahip bu köprü, 5
dakikadan k›sa bir süre içe-
risinde istenilen noktaya
yerlefltirilebilmekte ve M1A2
SEP Abrams ana muharebe
tanklar› da dahil olmak
üzere, her tür a¤›r z›rhl›
arac›n geçifline imkan sa¤-
lamaktad›r. 2 kiflilik müret-
tebat taraf›ndan kullan›lan
ve 420 km menzile sahip
olan Wolverine, yol flartla-
r›nda saatte 56 km, arazide
ise saatte 32,2 km h›z yapa-
bilmektedir.

‹ddial› Rakipler
Köprücü tanklar› konusun-
daki çal›flmalar›yla dikkat
çeken bir di¤er ülke ise Sov-
yetler Birli¤i (bugün Rus-
ya)’d›r. Amerikan Ordusu gi-
bi So¤uk Savafl’›n ilk y›lla-
r›nda ‹kinci Dünya Sava-
fl›’ndan kalma köprücü
tanklar›n› kullanan Sovyet
Ordusu, ilerleyen dönemler-
de yeni modelleri de envan-
terine alm›flt›r. Bu kapsam-
da, hizmete giren çözümler-
den biri MTU’dur. 
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ABD d›fl›nda, çok say›da müttefik ülkenin silahl› kuvvetlerinin envanterine de
giren M60A1 AVLB çözümü

Modern köprücü tanklarda tafl›y›c› olarak
ekseriyetle ana muharebe tanklar›n›n 
flasileri tercih edilmekle birlikte, harekât
ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak tekerlekli 
araçlar da kullan›labilmektedir.
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Seri üretimine 1955 y›l›nda
bafllanan MTU, T-54 tank fla-
sisi üzerine flekillendirilmifl-
tir. 12 m uzunlu¤unda köprü
tafl›yan MTU’nun, azami tafl›-
ma kapasitesi 50 tondur.
So¤uk Savafl döneminde
Sovyet Ordusu’nda hizmete
giren bir di¤er köprücü tank
da MTU-20’dir. Envanterdeki
MTU köprücü tanklar›n›n de-
¤ifltirilmesi amac›yla tasar-
lanan ve ilk kez 1967 y›l›nda
hizmete giren MTU-20, T-55
tank flasinin üzerine entegre
edilen, 20 m uzunlu¤unda
köprü tafl›maktad›r. 50 ton
a¤›rl›¤a sahip araçlar›n geçi-
fline imkân sa¤layan bu köp-
rü, 5 dakika içerisinde isteni-
len noktaya yerlefltirilebil-
mektedir.
Köprücü tank ihtiyac›n› a¤›r-
l›kl› olarak paletli araçlarla
karfl›layan Sovyet Ordusu,
özellikle motorlu piyade tü-
menlerinde görev yapmak
üzere, KMM ve TMM-3 gibi
tekerlekli çözümlere de yö-
nelmifltir. Hareket kabiliyeti
aç›s›ndan istenileni vereme-
mekle birlikte, maliyet etkin
olmalar›yla dikkat çeken bu
çözümlerden KMM; 6x6 
ZIL-157, TMM-3 ise; 6x6
KrAZ-255B taktik tekerlekli
arac› üzerine flekillendiril-
mifltir.
Uzun y›llar boyunca MTU,
MTU-20, KMM ve TMM-3 gibi
çözümleri kullanan Sovyet
Ordusu, 1980’li y›llar›n son-
lar›nda yeni bir köprücü tan-
k›n gelifltirilmesi konusunda
çal›flmalara da bafllad›:
MTU-72. T-72 ana muharebe
tank› flasisinin tadil edilme-
siyle üretilen ve halen Rus
Ordusu’nun envanterindeki
en modern köprücü tank ol-
ma özelli¤ini elinde bulundu-
ran MTU-72, 20 m uzunlu-
¤unda köprü tafl›maktad›r. 3
dakika içerisinde istenilen
noktaya yerlefltirilebilen bu
köprü, azami 50 ton tafl›ma
kapasitesine sahiptir. 2 kifli-
lik mürettebat taraf›ndan
kullan›lan ve 500 km menzile
sahip olan MTU-72, yol flart-
lar›nda saatte 60 km h›z ya-

pabilmektedir.
Bu noktada bir parantez aça-
rak, Sovyetler Birli¤i’nin mi-
rasç›s› konumunda bulunan
Rusya’n›n, köprücü tanklar
konusunda önemli bir bilgi
birikimini devrald›¤› da belir-
tilmelidir. Köprücü tanklar
konusundaki çal›flmalara
aral›ks›z devam eden Rus
Savunma Sanayisi’nin, bu
alandaki en yeni çözümleri
MTU-90 (Gusenitsa-1) ve
TMM-6 (Gusenitsa-2)’dir. 
24 m uzunlu¤unda ve azami
60 ton tafl›ma kapasitesine

sahip makas köprü sistemiy-
le donat›lan bu araçlardan
MTU-90; T-90 ana muharebe
tank›, TMM-6 ise; 8x8 BAZ-
7930 taktik tekerlekli arac›
üzerine flekillendirilmifltir.

Yo¤un ‹lgi
Kuflkusuz köprücü tanklar
konusundaki çal›flmalar sa-
dece ABD ve Sovyetler Birli¤i
ile s›n›rl› kalmam›flt›r. So¤uk
Savafl döneminden günümü-
ze kadar, Almanya; Biber,
Leguan ve PSB-2, Çekoslo-
vakya (bugün Çek Cumhuri-

yeti ve Slovakya); MT-34, MT-
55A, T-813 AM-50 ve T-815
AM-50, Çin; Tip 84 AVLB, De-
mokratik Almanya Cumhuri-
yeti (bugün Almanya) / Po-
lonya; BLG-60, BLG-67 ve
BLG-67M2, Fransa; PAA,
AMX-13 PDP, AMX-30H ve
PTA-2, ‹ngiltere; Centurion
Mk 5 (FV 4002), Centurion
ARK (FV 4016), Chieftain
AVLB (FV 4205) ve Titan, Ja-
ponya; Tip 81 ve Tip 91, Kore
Cumhuriyeti; K1 AVLB, Po-
lonya; PMCz-90 (PMCz-94),
Singapur; LAB-30 ve Bionix
AVLB ve Ukrayna BMU-84 gi-
bi çözümleri gelifltirmifltir.
Bugün yeni nesil köprücü
tanklar›n›n hizmete al›nmas›
konusundaki çal›flmalar tüm
h›z›yla devam etmektedir.
Amerikan Ordusunun hare-
kât ihtiyaçlar› do¤rultusunda
yürütülen Müflterek Taarruz
Köprüsü (Joint Assault Brid-
ge / JAB) projesi, bu kap-
samda verilebilecek örnek-
lerden sadece birisidir.

Tafl›ma Kapasitesi
Art›yor
‹stihkâm birliklerinin vazge-
çilmez donan›mlar› aras›nda
yer alan köprücü tanklar,
h›zla ilerleyen birliklerin,
muharebe sahas›nda karfl›-
laflabilecekleri akarsu, hen-
dek, batakl›k ve çukur gibi
engellere tak›lmadan yollar›-
na devam etmesi amac›yla
hizmete al›nmaktad›r. 

‹ngiliz Ordusunun harekât ihtiyaçlar› 
do¤rultusunda gelifltirilen Titan köprücü tank›
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Hâlihaz›rda 
gelifltirilme çal›flmalar› 
devam eden JAB
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Taarruzda ok bafl› olarak ta-
n›mlanabilecek uç cephede
yer alan z›rhl› ve mekanize
birliklerle birlikte hareket et-
mek üzere tasarlanan bu
araçlar, genel olarak, tafl›y›c›
bir flasi ve üzerine yerlefltiri-
len köprü sisteminden olufl-
maktad›r.
Çal›flma flekillerine göre,
makas ya da kayar olmak
üzere, 2 farkl› köprü sistemi-
nin kullan›ld›¤› modern köp-
rücü tanklarda, tafl›y›c› ola-

rak; tekerlekli z›rhl› araç ve
z›rhl› muharebe arac› flasile-
ri de tadil edilmekle birlikte,
genel e¤ilim, yeni veya görev
d›fl›na ç›kar›lm›fl ana muha-
rebe tank› flasilerinin tadil
edilmesidir. Bu tercihin ne-
denlerinden birisi, köprü sis-
temlerinin fazla a¤›r olmas›

ve tank flasilerinin bu ifl için
en uygun platform olmas›d›r.
Bir di¤er neden de tank flasi-
lerinin yüksek düzeyde z›rh
korumas› sa¤lamas›d›r. Bu
tercihin alt›nda yatan bir bafl-
ka neden ise hareket kabili-
yetidir. Zira köprücü tanklar,
muharebe sahas›nda a¤›rl›k-

l› olarak ana muharebe tank-
lar›yla birlikte görev yapt›-
¤›ndan, onlara efl hareket
kabiliyetine sahip olmas› zo-
runludur.
Günümüzde köprücü tanklar
konusunda dikkat çeken en
önemli geliflme, daha yüksek
tafl›ma kapasitesine sahip
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Yak›n bir gelecekte TSK’n›n envanterine girecek olan Leguan köprücü tank›, kayar tip köprü sistemiyle donat›lm›flt›r. Kayar köprü sistemlerinin en önemli 
avantajlar›ndan birisini, kurulum s›ras›nda düflman taraf›ndan tespit edilmelerinin güçlü¤ü oluflturmaktad›r.
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modellerin ön plana ç›kma-
s›d›r. So¤uk Savafl dönemin-
de, Askeri Yük S›n›fland›rma-
s› (Military Load Classificati-
on / MLC)’ye göre, 50 (MLC
50) ve 60 (MLC 60) ton tafl›ma
kapasitesine sahip modeller
kullan›l›rken, z›rhl› araç a¤›r-
l›klar›n›n artmas›na paralel
olarak, bugün 70 (MLC 70) ve
80 (MLC 80) ton s›n›f›na giren
köprücü tanklar›n hizmete
al›nd›¤› görülmektedir.

Türkiye’nin Seçimi:
Leguan
Uzun y›llard›r M48 tank fla-
sileri üzerine flekillendiri-
len makas tip köprücü
tanklar› kullanan Türk Si-
lahl› Kuvvetleri (TSK), söz
konusu araçlar›n tafl›ma ve
hareket kabiliyeti aç›s›n-

dan, envantere yeni giren
Leopard 2A4T ve M60T ile
yak›n bir gelecekte hizmete
girmesi öngörülen ALTAY
ana muharebe tank›yla bir-
likte görev yapmakta yeter-
siz kalaca¤› de¤erlendir-
mesinden hareketle, yeni
nesil bir köprücü tank ihti-

yac› belirlemifltir. Almanya
ile Türkiye aras›nda Kas›m
2008’de imzalanan anlafl-
ma uyar›nca çal›flmalar›na
bafllanan proje, 36 adet
Krauss-Maffei Wegmann
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(KMW) tasar›m› Leguan ka-
yar köprü sisteminin teda-
rikini öngörmektedir. Mali
boyutu yaklafl›k 100 milyon
avro olan proje kapsam›n-
da, TSK’n›n envanterinde
yer alan Leopard 1A3T1 ana
muharebe tanklar› ile Le-
guan kayar köprü sistemi-
nin entegrasyonu gerçek-
lefltirilecektir. Prototip ve
e¤itim amaçl› kullan›lacak
6 arac›n Almanya’daki
KMW tesislerinde, kalan
araçlar›n ise Kayseri’deki
2’nci Ana Bak›m Merkezi
Komutanl›¤›nda entegras-
yonunun gerçeklefltirilece-
¤i projede, seri üretim hat-
t›ndan ç›kacak ilk köprücü
tank›n, May›s 2011’de tes-
lim edilmesi hedeflenmek-
tedir.

Kullan›c›n›n talepleri do¤-
rultusunda MLC 70 ve MLC
80 s›n›f›nda üretilen Legu-
an, harekât ihtiyaçlar›na
ba¤l› olarak, 1 adet 26 m
uzunlu¤unda ya da 2 adet
14 m uzunlu¤unda köprü
tafl›yabilmektedir. Ana
muharebe tank› flasileri
d›fl›nda, 8x8 ve 10x10 tak-
tik tekerlekli araçlara da
entegre edilebilen Leguan,
sürücü ve operatör olmak
üzere, 2 kiflilik mürettebat
taraf›ndan kullan›lmakta-
d›r. 5 dakika içerisinde is-
tenilen noktaya yerlefltiri-
lebilen ve derin su geçifl
harekâtlar› için pontonlara
ba¤lanarak duba ifllevi de
görebilen Leguan, bugün
kendi s›n›f›nda dünyan›n
en geliflmifl çözümlerin-
den biri olarak kabul edil-
mektedir. TSK’n›n envan-
terinde yer alan her tür
paletli / tekerlekli arac›n
geçifline uygun olan ve hiz-
mete girmesiyle birlikte
istihkâm birliklerimizin
yeteneklerini önemli ölçü-
de artt›raca¤› de¤erlendi-
rilen Leguan, halen; ABD,
Belçika, Endonezya, Fin-
landiya, Güney Afrika
Cumhuriyeti, Hollanda, ‹s-
panya, Malezya, Norveç,
Singapur, fiili, Venezuela
ve Yunanistan taraf›ndan
da kullan›lmaktad›r.
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Muharebe Sahas›n›n 
Gizli Kahramanlar›:
‹stihkâm Birlikleri
Savunma konular›na uzak kiflilere “askeri s›n›flar hangileridir”
sorusu soruldu¤unda, al›nacak cevaplar üç afla¤› befl yukar› bellidir.
Hemen herkes ilk olarak piyadeden bahsedecek, s›ralamas›
de¤iflmekle birlikte onu tankç› ve topçu izleyecektir. Elbette bu
durum, görsel ve yaz›l› bas›nda söz konusu s›n›flar›n genifl 
yer bulmas›yla ilgilidir. S›radan yurttafllar, savafl ç›kt›¤›nda 
televizyonda önüne gelen her fleyi ezip geçen devasa ana muharebe
tanklar›n›, atefl kusan toplar› ve kahraman piyadeyi görmektedir.
Harekât›n baflar›ya ulaflmas›nda asli rol oynayan di¤er s›n›flar ise 
ya geri bölgede yer ald›klar› için görülmemekte ya da görülseler 
bile fazla dikkat çekici olmad›klar›ndan ilgi çekmemektedir.
‹flte muharebe sahas›n›n gizli kahramanlar› olarak
adland›rabilece¤imiz bu s›n›flardan birisi de istihkâmd›r. Bir ordunun
olmazsa olmazlar› aras›nda yer alan istihkâm birliklerinin görevi,
düflman taarruzlar›n› durdurmak için engel haz›rlamak ve dost 
birliklerin ileri harekât› s›ras›nda karfl›lafl›labilecek do¤al ya da
do¤al olmayan engelleri ortadan kald›rmakt›r. Bu son derece kritik
bir görevdir. Zira istihkâm birlikleri taraf›ndan do¤ru haz›rlanm›fl
tahkimatl› bir cephe hatt›, savunma yapan taraf›n iflini
kolaylaflt›r›rken, karfl› taraf›n harekât planlar›n› alt üst edebilir.
Ayn› flekilde, taarruz eden taraf›n güçlü istihkâm birliklerine sahip
olmas›, karfl›lafl›labilecek olas› engellerin k›sa süre içerisinde
ortadan kald›r›lmas›n› ve ileri harekât›n kesintisiz flekilde icra
edilmesini sa¤layabilir.

Savunma m› Taarruz mu?
Bir ordunun genel stratejisinin savunmaya m› yoksa taarruza m›
dayal› oldu¤u, istihkâm birliklerinin yap›lanmas›na bak›larak
kolayl›kla anlafl›labilir. D›flar›dan gelecek sald›r›lara karfl› teflkil
edilen istihkâm birliklerinin görevi, düflman ilerleyiflini durdurmak 
ya da en az›ndan yavafllatmak için engeller haz›rlamakt›r. Barikatlar,
dikenli teller, hendekler, may›n tarlalar› ve yapay kum tepeleri,
istihkâmc›lar›n savunmaya yönelik haz›rlad›¤› engellerin en bilinen
örnekleridir. Öte yandan söz konusu taarruzi harekâtlar icra etmek
oldu¤unda, ordular istihkâm savafl birlikleri olarak adland›r›lan farkl›
bir yap›lanmaya yönelir. Z›rhl› ve mekanize birliklerin ileri harekât›n›
destekleyecek flekilde teflkil edilen istihkâm savafl birlikleri, 
motorize yap›ya sahiptir. Bu birliklerin asli görevi, engel haz›rlamak
de¤il düflman istihkâmc›lar› taraf›ndan haz›rlanm›fl engelleri 
ortadan kald›rmakt›r.
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Öncesi ‹kinci Dünya Sa-
vafl›’na dayansa da,
özellikle Vietnam’da

gelifltirilerek geniflletilen
Amerikan Özel Kuvvetleri, çok
farkl› alanlarda ve çok gizli gö-
revleri yerine getirmek için çe-
flitli mücadeleler vermifllerdir.
Bunlar aras›nda en çok öne ç›-
kan Yeflil Bereliler, özellikle
milis sisteminin kurulmas›yla
ilgilenmifllerdir. SEAL (Sea,
Air, Land / Deniz, Hava, Kara)
olarak adland›r›lan deniz ko-
mando birimleri, donanman›n
hâkim oldu¤u k›y› ve nehir böl-
gelerinde özel harekâtlar dü-
zenlemifllerdir. LRRP (Long
Range Reconnaisance Patrol /
Uzun Mesafe Keflif Devriyesi)
birimleri ise zor co¤rafi flartla-
ra ve tehlikelere ra¤men, de-
rin keflif görevlerini yerlerine
getirmifllerdir. En gizli olan ve
az önce sayd›¤›m›z bütün bu
birimlerden al›nan en seçme
askerlerden oluflturulan
MACV-SOG (Military Assistan-
ce Command Vietnam-Study
& Observation Group / Askeri
Destek Komutanl›¤› Vietnam-
Çal›flma ve Gözlem Grubu)
mensuplar›na ise çok gizli ve
s›n›rlar› aflan görevler yüklen-
mifltir. Bu özel birlik unsurlar›,
savafl›n sonucunu de¤ifltire-
meseler de, gidiflat›na önemli
katk›larda bulunmufllard›r.

Yeflil Bereliler
Asl› ‹kinci Dünya Savafl›’nda
mücadele vermifl olan, “fiey-
tan’›n Tugay›” lakapl› Birinci
Özel Hizmetler Gücü’ne daya-
nan Amerikan Özel Kuvvetleri,
1952’de kurulmufltur. 1961’de
ise bu birlik mensuplar›na,
Baflkan J. F. Kennedy taraf›n-
dan yeflil bere giyme ayr›cal›¤›
tan›nm›flt›r. Kennedy, bu biri-
mi Amerikan Özel Kuvvetler
sisteminin oda¤›na oturtmufl
ve özellikle isyana karfl› kuv-
vet olarak geliflmesine önayak
olmufltur. Mevcudiyetini ise
2500’den 10.000’e ç›karm›flt›r.
Gruplar›n bölündü¤ü taburlar
halinde yap›land›r›lan bu as-
kerler, Amerikan Kara Kuv-
vetlerinin özel harekât gücü-
nü oluflturmufllard›r. Bu as-

kerlerin, özellikle kontrgerilla
taktikleri konusunda e¤itim
gördükleri yer ise Kuzey Kali-
forniya’daki Fort Bragg üs-
sünde bulunan Özel Harp
Merkezi’dir.
Vietnam’da görev yapan Bi-
rinci, Beflinci ve Yedinci Özel
Kuvvetler gruplar›ndan Birin-
ci grup, 1957 Haziran›nda
Okinawa’da kurulmufl ve ilk
olarak, Nha Trang’da Güney
Vietnam komandolar›n› e¤it-
meye bafllam›flt›r. Bu koman-
dolar, Güney Vietnam Özel
Kuvvetleri (Luc Luong Dac Bi-
et / LLDB)’nin oluflturulmas›-
n› sa¤lam›flt›r.
Vietkong gerillalar›na karfl›
ABD’nin uygulamaya koydu¤u
kontrgerilla stratejisi kapsa-
m›nda kurulan bu özel birlik-
ler, oluflturulan kamplarda,
Güney Vietnam köylerinden
gelen gönüllülere, Vietkong
gerillalar›na karfl› koyabilme-
leri için e¤itim vermifllerdir.
1957’den itibaren Güney Viet-

nam’da görevlendirilen Yeflil
Bereliler, CIA’den devrald›k-
lar› ve CIDG olarak adland›r›-
lan Sivil Bafl›bozuk Savunma
Grubu program› dâhilinde
teflkilatland›rd›klar›, 700.000
civar›nda bir nüfusa sahip ve

genifl özerklik isteyen orta
platodaki da¤ kabileleri olan
Montagnardlar ve çeflitli pa-
ramiliter kuvvetleri savafla
kazand›rarak, Güney Viet-
nam’daki birçok köy ve kasa-
ban›n savunulmas›n› sa¤la-
m›fllard›r. Birinci Özel Kuv-
vetler Grubu, e¤itmeye baflla-
d›klar› bu da¤ kabileleriyle
birlikte, 1962’de, 129 köyü
tahkim ederek 10.000 kabile
üyesi ile buralar›n savunma-

s›n› haz›rlam›fl ve 1800 kiflilik
de mobil vurufl gücü olufltur-
mufllard›r.
E¤itim için haz›rlanan bu
kamplarda, 12 kiflilik özel
kuvvet e¤itim subay›n›n olufl-
turdu¤u “A Tak›m”lar› bulu-
nuyordu. Program gitgide ya-
y›ld›. Yeflil Berelilerin kontro-
lünde bulunan kamplar›n sa-
y›s› 84’e kadar ç›kt›. CIDG ele-
manlar›n›n say›s› da Aral›k
1963’te 43.476’ya yükselmiflti.
Bunun haricinde 18.000 CIDG
daha mobil vurufl güçlerine
kat›lm›flt›. Bunlar, 879 da¤
köyünün korumas›n› üslen-
mifllerdi. Program 1970’te ta-
mamland›¤›nda, geride kalan
14.534 CIDG askerinden 37
hafif tabur kurularak Güney
Vietnam Ranger Komutanl›¤›-
n›n emrine verildi. Yeflil Bere-
liler ayr›ca, 1962’de, Laos’taki
milisleri de Komünist Pathet
Lao’ya karfl› e¤itmeye baflla-
m›fllard›. Bunun üzerine, sa-
vafl›n bafllar›nda Laos’ta 7000
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Özel olarak yetifltirilmifl Amerikan askerleri, Vietnam’daki
siyasi ve askeri hedeflere yönelik çok say›da harekâtta 
yer alm›fllard›r. Milis gücü yetifltirme, arazinin 
derinlemesine keflfi, askeri ve siyasi liderlere suikastlar gibi
çok say›da özel ve gizli görev, bu askerlere verilmifltir.
Burak ÇINAR / editor@savunmahaber.com

Vietnam’da 
Özel Birlikler
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olan Kuzey Vietnam askerinin
say›s› zamanla artt› ve 1974’te
70.000’i aflt›.
1 Ekim 1964’te Güney Viet-
nam’a sürekli konuflland›r›-
lan Beflinci Özel Kuvvetler
Grubu ise, ülkenin s›n›r gü-
venli¤ini sa¤layacak tahkimat
sistemini tamamlam›flt›r. Her
biri birkaç k›tadan meydana
gelen befl bölükten oluflan
Beflinci Grup, Nha Trang’da
üslenmiflti. Ülkeye yollanan
Yeflil Berelilerin ço¤u, 13 Ka-
s›m 1971’e kadar ülkede ka-
lan bu grupta yer alm›fllard›.
Grubun E Bölü¤ü MACV-
SOG’un emrine verilmiflti. 
Tet Sald›r›s›’n›n bafllad›¤› 31
Ocak 1968’de, Beflinci
Grup’taki 3400 Yeflil Bereli Vi-
etnam’da görev yapmaktayd›.
Yeflil Bereliler,1966’da baflla-
t›lan “Blackjack” bask›nlar›y-
la, s›n›ra yak›n bölgelerde,
düflman›n koruma bölgeleri-
ne kay›plar verdirerek düzen-
lerini bozmaya bafllad›lar.
1967’nin ilk yar›s›nda devam
eden bask›nlarda, 15 düflman
bölük ya da tabur karargâh›na
bask›n vermeyi baflard›lar.
Öte yandan CIDG birlikleri ve
Yeflil Berelilerin faaliyetleri
için 130 kadar hava üssü infla
edilmesi de, Amerikan birlik-
lerinin konuflland›r›lmas› için
ciddi bir sorunun da gideril-
mesini sa¤lad›.
Yeflil Bereliler, di¤er yandan
Güney Vietnam Özel Kuvvet-
leri askerlerini de e¤itmeye
devam ediyorlard›. 1966’da
oluflturduklar› baz› mobil vu-
rufl güçleriyle Vietkong üsle-
rini arama harekâtlar›na ka-
t›ld›lar. Bu arada çok gizli
stratejik istihbarat toplamak
için oluflturulan MACV-SOG
birimiyle, sahra komutanlar›-
na özel ve stratejik keflif bilgi-
si sa¤lad›lar. Zamanla görev
alanlar› Kuzey Vietnam, Kam-

boçya ve Laos’a kadar genifl-
ledi. Bölgedeki 12 büyük sefe-
re dâhil edildiler ve üstün sa-
vafl kabiliyetleri sayesinde sa-
y›s›z madalya sahibi oldular.
1965’ten sonra Yeflil Bereliler
ve Güney Vietnam Özel Kuv-
vetleri mensuplar›ndan olu-
flan kar›fl›k tak›mlar, düzenle-
dikleri uzun mesafe keflif gö-
revleri sayesinde Ho Chi Minh
Yolu ile ilgili sa¤lad›klar› istih-
barat› Amerikan Hava Kuv-
vetlerine ulaflt›rarak, bu yolun
bombalanmas›n› sa¤lad›lar.
Ancak bütün bu baflar›lar›n
karfl›l›¤›nda 546 ölü ve 5163
yaral› gibi önemli ölçüde ka-
y›p vermifllerdi.

SEAL
Donanmaya ba¤l› olan SEAL
timleri, hava indirme ve su al-
t› taarruz gibi zorlu e¤itimler-
den geçmifl özel birlik asker-
lerinden oluflmufltur. Yeflil
Bereliler gibi, Vietnam Sava-
fl›’n›n bafllar›nda kurularak,
1962’den itibaren görev yap-
maya bafllam›fllard›r. Kökeni,
1960’tan beri Vietnam’da gö-
rev yapmakta olan UDT (Un-
derwater Demolition Team /
Sualt› ‹mha Timi)’ne dayan-
maktad›r. Oluflturulan SEAL
mobil e¤itim timi, 1962 Ni-
san’›nda Vietnam’a gönderil-
mifltir. SEAL Tak›m› 1’e ba¤l›
iki müfreze, 1965’te Saygon
yak›nlar›ndaki Rung Sat Özel
Bölgesi’nde üslenmifltir. Ar-
d›ndan bölgedeki di¤er kent-
lere 4 müfreze daha yerleflti-

rilmifltir. Genifl anlamda ise
Vietnam’da 1966’da görev
yapmaya bafllam›fllard›r. Sa-
y›lar› en çok 1968’de 100’e
ç›km›flt›r. Ço¤unlukla Nehir
Devriye Kuvveti olan 116. Gö-
rev Gücü’ne ba¤l› olarak Me-
kong Deltas› ve Rung Sat Özel
Bölgesi’nde görev yapm›fllar-
d›r. SEAL’lerin karfl›laflt›klar›
düflman, ço¤unlukla Vietkong
gerillalar› olmufltur. Genel-
likle her biri 6 kifliden oluflan
SEAL timleri, gece pusular›,
su alt› sabotajlar›, keflif devri-
yeleri, Vietkong gerilla üsleri-
ne bask›nlar gibi görevlerde
kullan›lm›fl ve baz› büyük ha-
rekâtlara da kat›lm›fllard›r.

Baz›lar› MACV-SOG bünye-
sindeki en gizli istihbarat gö-
revlerine kat›lm›fllard›r. Viet-
nam’da toplam 46 SEAL ko-
mandosu hayat›n› kaybetmifl-
tir. ABD’nin bölgeden çekildi-
¤i 1973’e kadar Vietnam’da
bulunmufllard›r.

LRRP
Lurps olarak da zikredilen bu
birimler, düflman sahas›n›n
derinlerine s›zman›n gerekti¤i
uzun mesafeli keflif görevleri
için kullan›lm›fllard›r. Viet-
nam’da taktik seviyede geliflti-
rilmifl olan bir birimdir. Üç çe-
flit LRRP birli¤i oluflturulmufl-
tur. Bunlardan ilki, 1964’te
Özel Kuvvetlerin içinde kuru-
lan B-52 (Delta Projesi) bölü-
müdür. Bu gücün mevcudu
1301’e yükseltilmifl olup, bu

say› 93 yeflil bereli ve 1208 Vi-
etnaml› ile di¤er etnik gruplar-
dan oluflmufltur. Bu askerler,
12 keflif timine bölünerek Ku-
zey Vietnam ve Vietkong birlik-
lerinin hareket güzergâhlar›
hakk›nda istihbarat toplamak,
topçu ve hava bombard›man-
lar› için koordinatlar› sa¤la-
mak, bombard›manlar›n hasar
tespitlerini yapmak ve özel
bask›nlar düzenlemek görev-
leriyle uzun mesafeli keflfe ç›-
k›yorlard›. Bütün ülke boyunca
görev yapan gruplar, Nha
Trang’ta üslenen MACV-SOG
taraf›ndan idare ediliyordu.
1966 Eylül’ünden bafllayarak
Amerikan piyade birimlerin-
den seçilen baz› askerlerle,
yeni LRRP birlikleri de olufltu-
rulmaya baflland›. Bunlar Özel
Kuvvetlerin LRRP elemanlar›
taraf›ndan e¤itildiler. 
1966 A¤ustos’unda, Ban Me
Thuot’ta 2’nci Kolordu bünye-
sinde B-50 (Omega Projesi)
oluflturuldu. Bu bölüme 127
Yeflil Bereli ile birlikte 894 di-
¤er etnik gruplardan asker
al›narak e¤itimine bafllanm›fl-
t›. B-50 de B-52 gibi buradaki
I. Sahra Kuvveti’nin hizmetine
verildi. B-56 (Sigma Projesi)
Bölümü de Saygon yak›nlar›n-
daki Ho Ngoc Nau’da olufltu-
rularak II. Sahra Kuvveti’nin
emrinde görev yapmaya bafl-
lad›. Ancak Omega ve Sigma,
1967 Kas›m’›nda MACV-SOG’a
devredildi. Özel Kuvvetlerin 
B-57 (Gamma Projesi) Bölü-
mü ise Kamboçya içine yap›-
lan keflif devriyelerini içerdi-
¤inden son derece gizliydi.
Özel Kuvvetlerin haricinde,
di¤er Amerikan ve Müttefik
birliklerinin içinde de LRRP
birimleri mevcuttu. Bunlar-
dan Avustralya Görev Gücü’ne
ba¤l› SAS (Special Air Service)
1966 Nisan’›nda, 3’üncü Ko-
lordu bölgesindeki Phuoc Tuy
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flehrinde görev yapmaya bafl-
lam›flt›. Amerikan Ordu bi-
rimleri içinde de belli say›da
LRRP birimi oluflturulmufltur.
Hatta bunlardan biri Ulusal
Muhaf›zlar›n tek piyade bölü-
¤ü olan, Vietnam’daki 151. Pi-
yade Alay›’nda görev yapan
Ranger birimi olan Indiana D
Bölü¤ü’dür. Bunlar›n haricin-
de, cephedeki muharip birlik-
lerin, resmen ya da fiilen
oluflturduklar› LRRP birimleri
de mevcuttu. Bunlara daha
çok özel e¤itimli birimlerin ol-
mad›¤›, savafl›n ilk safhas›nda
rastlan›yordu. Genellikle tü-
menlerin süvari tak›mlar›n-
dan oluflturulan bu müfreze-
ler, muharebe alan› istihba-
rat› topluyorlard›. Vietnam’da
oluflturulan LRRP birimleri

oldukça etkili olmufl, hare-
kâtlar›n verimlili¤ini art›ran
keflif raporlar›n›n yan›nda,
girdikleri çat›flmalarda da
düflmana önemli kay›plar
verdirmifllerdir. Kurulan 13
adet LRRP ve Ranger bölü¤ü,
450 ölü vermelerine karfl›l›k
10.000 kadar Kuzey Vietnam
askeri ve Vietkong gerillas›
öldürmüfllerdir.

MACV-SOG
Kara kuvvetleri, hava kuvvet-
leri, deniz kuvvetleri ve deniz
piyade birimlerini kapsayan
bu oluflum, son derece gizli
bir birim olarak Özel Kuvvet-
ler, 90. Özel Harekât Filosu,
SEAL, Deniz Piyadeleri keflif
personeli ve s›n›r ötesi uzun

mesafe devriye görevleri ya-
pan di¤er birimlerden 2500
askerin kat›l›m›yla teflkil
edilmiflti. Bunlardan ço¤u 5.
Özel Harekât Grubu’ndan
gelmiflti. Bunlar›n yan›nda,
say›lar› 7000’e varan Güney
Vietnam Özel Kuvvetleri ve
CIDG gönüllüleri de bulunu-
yordu. MACV-SOG, 1964 ve
1965 y›llar›nda, Kuzey Viet-
nam’a k›y› ç›karma ve hava
indirme yoluyla s›zarak hare-
kâtlar düzenledi. 1965 y›l›nda
ayr›ca, Laos ve Kamboçya’ya
keflif devriyeleri düzenlen-
mesinde de görev ald›.

Hava Komandolar›
Hava Komandolar›, asl›nda
‹kinci Dünya Savafl›’nda Pasi-
fik Cephesi’nde faal hava bi-
rimleri olup, savafl sonras›n-
da la¤vedilmifllerdi. Üçüncü
Dünya ülkelerinde Sovyet
destekli çat›flma ortamlar›
artmaya bafllay›nca, Nisan
1961’de Orgeneral Curtis Le-
May’in ›srar›yla, 4400. CCTS
(Combat Crew Training Squ-
adron / Muharebe Personeli
E¤itim Tak›m›) ad›yla yeniden
kuruldu ve Üçüncü Dünya ül-
kelerindeki isyanc›lara karfl›
e¤itim ve harekât görevlerini
icra etti. Avustralya’ya özgün
yeflil asker flapkas› giyen ko-
mandolara da “Jungle Jim”
lakab› tak›ld›. Bunlar 1961
Ekiminde “Farm Gate Hare-
kât›” kapsam›nda Güney Vi-
etnam ve Laos’ta konufllan-
d›r›ld›lar. 1 Haziran 1963’te 1.
Hava Komando Grubu ad›n›
alan birim, 1968’de 1. Özel
Harekât Tak›m› oldu.

Pathfinders
Giydikleri siyah beysbol ke-
pinden ötürü Pathfinders (Ka-
ra fiapkal›lar) ismi tak›lan bu
rehberler, Amerikan Kara
Kuvvetlerinin muharip hava
araçlar› kontrol personeliydi-
ler. Bunlar Kuzey Vietnam ya
da Vietkong kontrolündeki
bölgelere paraflütle önceden
iner ve buradan hava trafi¤ini
idare ederlerdi. Pathfinderlar,
seyrüsefer, hedefleme, topçu
atefli ile hava bombard›man-

lar›n› düzenleyerek, uçaklar›n
uçufllar›n› ile helikopterlerin
indirme ve inme noktalar›n›
düzenledikleri için, Vietnam
Savafl›’nda çok önemli bir ye-
re sahip olmufllard›r.

Güney Vietnam
Özel Kuvvetleri
Güney Vietnam Özel Kuvvetle-
ri’nin kuruluflu 1956 y›l› fiu-
bat’›na dayanmaktad›r. Nung
kabilesinden gelen bir grup
paral› asker, Frans›z istihba-
rat›n›n e¤itti¤i Vietnaml›lar,
Kuzey Vietnam’dan kaçanlar
ve Ngo Dinh Diem’in koruma-
lar›ndan oluflturulan 1. Göz-
lem Grubu, Amerikan Askeri
Yard›m Program› taraf›ndan
desteklenmifl ve CIA taraf›n-
dan organize edilmiflti. Bu 
birli¤in öncelikli görevi ise Ku-
zey Vietnam’›n Güney Vietnam
hükümetini y›kmas›n›n önüne
geçmekti. 15 kiflilik 20 kadar
timden oluflan yaklafl›k 300
kiflilik personel, Yeflil Bereli
ve Ranger dan›flmanlar tara-
f›ndan e¤itilmeye baflland›.
Daha sonra ad› 77. Grup yap›-
lan bu birlik, 7 sene boyunca,
31. Grup ile birlikte, Kuzey Vi-
etnam, Kamboçya ve Laos’ta;
adam kaç›rma, suikast, istih-
barat toplama ve sabotaj gö-
revlerinde bulunmufllard›r.
Bunlardan, Kuzey Viet-
nam’daki görevler genellikle
baflar›s›zl›kla sonuçlanm›fl ve
her iki grup da oldukça asker
kayb›na u¤ram›flt›r.1960’tan
sonra bu gruplar daha çok
Güney Vietnam’da Ulusal
Kurtulufl Cephesi ve komünist
olmayan di¤er gruplara karfl›
Diem Hükümetini korumaya
yönelmifllerdir.
77. Grup, 15 Mart 1963’te Gü-
ney Vietnam Özel Kuvvetleri
ad›n› alm›flt›r. Do¤rudan 
Diem ve kardefli Ngo Dinh

Nhu’nun emrinde olan Güney
Vietnam Özel Kuvvetleri, Ara-
l›k 1963’te Diem ve Nhu öldü-
rüldükten k›sa bir süre sonra,
1 Nisan 1964’te Güney Viet-
nam Özel Kuvvetleri Ranger
ve Keflif Komutanl›¤› ad› al-
t›nda ba¤›ms›z bir birim ola-
rak Güney Vietnam Ordusu
(ARVN)’ye ba¤lanm›flt›r. Gü-
ney Vietnam Özel Kuvvetleri
askerleri, Phoenix Program›
ve CIDG a¤› gibi, çok gizli olan
projelerin yürütülmesinde de
yer alm›fl ve MACV-SOG’un
faaliyetlerine de kat›lm›flt›r.
Güney Vietnam Özel Kuvvet-
leri, 1975’te genifl çapl› örtülü
harekâtlar›n› kesmifltir.
Sayd›klar›m›z›n d›fl›nda, özel-
likle savafl›n bafllar›nda, CIA
projeleri sonucu gelifltirilen
40 kiflilik Halk Eylem Tak›m-
lar› (PAT), 4 ila 8 kiflilik kontra
terör timleri ve ‹l Keflif Birim-
leri (PRU) gibi di¤er birlikler
de Vietnam’da denenmiflti.
Ancak bu birlikler, daha son-
raki birimlerin gelifltirilerek
genifl çapl› kullan›lmalar› için
geçifl unsurlar› olmufllard›r.
Genel olarak, özel birlikler
Vietnam’da baflar›l› olmuflsa
da bu durum, ABD ve mütte-
fiklerinin stratejik sonuca
ulaflmas›n› sa¤layamam›flt›r.
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