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

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yay›n Yönetmeni

Her ne kadar rotam›z› yaklaflan IDEF’e çevirmifl olsak da, bu say›da, Mart ay›n›n, hem yurt
içinde hem de yurt d›fl›nda yaflanan önemli geliflmelerini göz ard› etmedik. A¤›rl›kl› olarak 
yurt içindeki faaliyetlere odaklanmadan önce, AERODAYS 2011’e dair söyleyeceklerimiz var.

Savunma Sanayii Müsteflar›m›z Murad Bayar’›n, Türk havac›l›k sektöründen çok büyük 
beklentileri oldu¤unu, özellikle Meksika benzeri bir model yarat›p, sadece havac›l›k için,
5 milyar dolarl›k bir ciro hedefi belirledi¤ini daha önce sizlerle paylaflm›flt›k. Ancak, 1500’den
fazla kat›l›mc›n›n yer ald›¤›, baflta, havac›l›kta söz sahibi Avrupa firmalar›n›n en üst düzeyde
temsil edildi¤i AERODAYS 2011’de birlikte oldu¤umuz bir avuç Türk temsilci, özelefltiri
yapt›¤›m›zda, bu hedefle pek de örtüfltüremedi¤imiz bir görüntüydü…

Bu tablonun yak›n gelecekte de¤iflece¤i umuduyla, biraz da içeride neler oldu¤una bakal›m.
Mart ay›n›n önemli geliflmelerinden biri, BMC’nin -her ne kadar ilk teslimatlar fiubat ay›nda
yap›lm›fl olsa da- may›na karfl› korumal› arac› K‹RP‹’nin teslimat töreni oldu. Projede bir 
miktar gecikme yaflansa da teslimatlar›n bafllam›fl olmas› ve bu tören, her f›rsatta, art›k 
teslimat zaman›n›n geldi¤ini, gecikme yaflanan çok say›daki projemizdeki problemlerin
afl›lmas› gerekti¤ini söyleyen Bayar aç›s›ndan da önemliydi kuflkusuz…

Bu say›m›zda dikkatinizi çekmek istedi¤imiz konu bafll›klar›ndan biri, belki de en önemlisi,
Azerbaycan Savunma Sanayisi Bakan› Yaver Camalov röportaj›. Camalov, Azerbaycan olarak
Türk Savunma Sanayisi’ne bak›fl aç›lar›n› flu sözleriyle ifade ediyor:

“Türkiye, kardeflimiz ve stratejik orta¤›m›zd›r. ‹fl birli¤inin geniflletilmesi konusunda yeni
tekliflerimiz var ve iki taraftan da ilgili kurumlar bu konular üzerinde çal›fl›yor. fiimdilik,
sadece, önümüzdeki günlerde yeni müflterek projelerimiz olaca¤›n› söyleyebilirim.”
Azerbaycan Milli Meclisinin, 22 Aral›k 2010 tarihli toplant›s›nda onaylad›¤›, “Azerbaycan 
ve Türkiye Aras›nda Stratejik Ortakl›k ve Karfl›l›kl› Yard›m Anlaflmas›”n›n detaylar›n› ve
Azerbaycan’›n savunma sistemleri tedarik çal›flmalar›yla ilgili baz› haberleri daha önce 
sizlerle paylaflm›flt›k.

fiimdi alt alta ele ald›¤›m›z bu iki konuya biraz daha yak›ndan bakal›m.

Savunma sanayimizin, özellikle insans›z hava arac› (‹HA)’lar ve kara araçlar› alan›nda 
kat etti¤i mesafe, her f›rsatta, hem SSM yetkilileri hem de taraf›m›zdan dile getiriliyor. 
Ancak, Azerbaycan’da, ‹HA’lar söz konusu oldu¤unda, ‹srail’in Elbit Systems firmas›n›; 
may›na karfl› korumal› araçlar söz konusu oldu¤unda da Güney Afrika Cumhuriyeti’nin
Paramount Group firmas›n› görüyoruz.

Bu geliflmeler, yukar›daki sat›rlarla biraz çelifliyor.

‹ster istemez de akl›m›za flu soru geliyor: Bu sonuç, bahsi geçen ‹srail ve Güney Afrika
Cumhuriyeti firmalar›n›n baflar›s› m›, yoksa savunma sanayimizin baflar›s›zl›¤› m›?

Bu sorunun do¤ru cevab›n› buldu¤umuzda, sizlerle paylaflaca¤›m›zdan hiç flüpheniz olmas›n
diyerek, Azerbaycan’›n, 75 civar›nda ürünüyle yer alaca¤›, IDEF’e geri dönelim.

2 y›l kadar önce, 2009 Haziran ay› say›m›zda, afla¤›daki flu cümleleri sizlerle paylaflm›flt›k:

“Konunun taraflar› ile gerçeklefltirdi¤imiz görüfl al›fl verifllerinde edindi¤imiz izlenimler, 
2011 y›l›n›n May›s ay›nda düzenlenecek bir sonraki IDEF’in de ‹stanbul’da olaca¤› ve ç›tay›
biraz daha yukar› çekece¤ine iflaret ediyor.”

Hakl› da ç›kt›k…

fiu an itibariyle -ki bu say›n›n fuar tarihi yaklaflt›kça biraz daha artmas›n› bekliyoruz- IDEF’e
kat›lan firma say›s› 500’ü aflm›fl durumda. Bu say›, bir önceki fuara kat›lan firma say›s›n›n 463
oldu¤unu göz önünde bulundurursak, yüzde 10’dan fazla bir büyümeye iflaret ediyor.

IDEF 2011’i öncekilerden farkl› k›lan bir di¤er unsur da, özellikle çok say›da yerli firman›n ilk
kez kat›l›yor olmas› ve daha da önemlisi, çok say›da yeni sistem ve ürünün de bu IDEF’te 
ilk kez sergilenecek olmas›. Özellikle yeni ürün say›s›n›n fazlal›¤›, her ne kadar Azerbaycan
cephesinde al›nan sonuçlar bizi tatmin etmese de, savunma sanayimizin geliflimi aç›s›ndan da
bir gösterge olarak dikkate al›nabilir.

IDEF özel say›m›zla May›s ay›nda yeniden birlikte olmak ve IDEF’te görüflmek dile¤iyle…

IDEF’e Çeyrek Kala…
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Asl›nda, 1989’da Berlin
Duvar›’n›n y›k›lmas›,
1991’de de Sovyetler

Birli¤i’nin, Varflova Pakt› ile
birlikte tarihin tozlu raflar›na
kalkmas›ndan sonra, 
bu tür bir geliflmeyi hiç 
beklemiyorduk: Bat›, 
“yeni-sömürgecilik” 
döneminin karar›n›, demek,
çok önceden alm›fl!
Samuel P. Huntington’un,
So¤uk Savafl’›n bitti¤i, liberal
demokrasiler ile komünizm
aras›ndaki uzlaflmaz
çeliflkinin, serbest piyasa
ekonomisinin zaferi ile
sonuçland›¤› günlerde ortaya
att›¤›, “Medeniyetler
Çat›flmas›” kavram›n› da
basite alm›fl›z…
‹nsano¤lunun, yeni
dönemdeki ana çeliflkisinin
medeniyetler aras›ndaki
farkl›laflmaya dayanaca¤›n›
savunan “Medeniyetler
Çat›flmas›” teorisini, bir anda
kendini dünyan›n tek hâkimi
olarak bulan Bat›
medeniyetinin “düflman
yaratma”, bu yolla da kendi
içinde “saflar› s›klaflt›rma”
gayreti olarak 
de¤erlendiriyorduk.
fiimdi, “ötekini” yaratma 
ve onu “so¤ukkanl›l›kla
öldürme” stratejisinin 
ilk ad›m› oldu¤unu 
görüyoruz.
Öldürülenler -nedense-
sadece Müslümanlard›r.
Öldürenler ise -nedense-
Medeniyetler Çat›flmas›
kavram›na sad›k olanlar!

20 Y›l›n Hazin Tablosu
Sovyetler Birli¤i da¤›ld›¤›nda,
yeniden yap›lanan Rusya
Federasyonu’nda bir halk,
“ba¤›ms›z” yaflamay› tercih
etti¤ini ilan etti. Müslüman
Çeçenler taraf›ndan 
1991 y›l›nda at›lan bu ad›m,
1994 ve 1999 y›llar›nda,
Rusya’n›n Çeçenistan’› tahrip
etmesi, yüz binlerce sivili
katletmesiyle sonland›.
Ayn› dönemde, yine
Rusya’n›n deste¤iyle
Ermeniler, Müslüman
Azerbaycan Türklerini

katlediyor ve topraklar›n›n
yüzde 20’sini iflgal 
ediyorlard›.
Irak’›n bafl›nda bulunan 
diktatör Saddam Hüseyin
ise, dönemin ABD Ba¤dat
Büyükelçisi April Gillispie ile
yapt›¤› özel sohbet s›ras›nda,
Kuveyt’in iflgali için 
kendisine yeflil ›fl›k
yak›ld›¤›n› san›yordu!
Saddam’›n doldurufla 
gelerek bafllatt›¤› Kuveyt
iflgali, yine, yüz binlerce
masum Müslüman sivilin
ölümüyle sonuçlanacakt›.
‹nsanl›¤›n, tam Birinci Körfez
Savafl›’n›n sonland›¤›n›
düflündü¤ü günlerde, 
bu kez, Avrupa’n›n önde

gelen devletlerinin ve
Rusya’n›n deste¤ini alan
S›rplar, Bosna-Hersek’teki
300.000 masum Müslüman
sivili, bütün dünyan›n gözü
önünde kestiler!
11 Eylül terörü sonras›nda,
iki ülke -tekrar- kan gölüne
döndü: Afganistan, zaten 
10 y›l süren Sovyet iflgalinde
periflan olmufltu, flimdi
Amerikan iflgalinin bedelini
ödemeye devam ediyor.
Irak’ta ise son 8 y›lda
yaflan›lan Amerikan iflgalinin
insani faturas›, 1.422.933 
(bir milyon dörtyüzyirmiikibin
dokuzyüzotuzüç) 
Irakl› Müslüman’›n
öldürülmesidir!..

Bu arada, ‹srail’in iki de 
bir açt›¤› savafllar sonucunda
Lübnan, Bat› fieria ve
Gazze’de, kaç bin Müslüman
kad›n ve çocu¤un öldü¤ü
tam olarak bilinemiyor...
Kosova, Keflmir, K›rg›zistan,
Somali… Kaç bin Müslüman
sivilin, dünyan›n yüksek
stratejileri ad›na aç›lan
çat›flma alanlar›nda
yaflamlar›n› kaybettikleri de
ayn› flekilde, bilinemiyor...
‹nsanl›¤›n “bar›fl ça¤›” 
umut edilen son 20 y›lda,
sald›ran taraflar›n, sürekli
“öteki” ilan ettikleri
Müslümanlar› bu kadar
rahat öldürmeleri do¤al
karfl›lanabilir mi?

Yeni-Sömürgecilik
Dönemi

11 Eylül 2001 günü, New York ve Washington’daki 
titizlikle seçilmifl hedeflere yönelik “ultra-terörist”
sald›r›lar›n, insanl›k aç›s›ndan yeni bir dönemin
bafllang›c› oldu¤u art›k daha iyi anlafl›l›yor. Özellikle
New York’taki “‹kiz Kuleler”in, dünyan›n gözü önünde,
canl› yay›nda y›k›l›p gitmeleri, binlerce insan›n adeta
buharlaflmas› ve “nükleer terör öncesi” ulafl›labilecek
son noktaya gelindi¤inin görülmesi, bu yeni dönemin
“gerekçesidir”…
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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Libya Gerçe¤i 
Neyi Gösteriyor?
Birleflmifl Milletler (BM)
Güvenlik Konseyi’nin Libya
için ald›¤› 1973 say›l› karar
öncesinde, bu ülkeye bir
“durum de¤erlendirme
heyeti” göndermemifl
olmas›, nas›l izah edilebilir?
Bir ülke yönetiminin,
demokrasi istediklerini 
savunan muhalefet
gruplar›na karfl› afl›r› fliddet
uygulad›¤›n› savunacaks›n›z,
hatta bu uygulaman›n 
durdurulmas› için dünya
kamuoyunu ve devletlerini
harekete geçireceksiniz,
ama elinizde iddian›z›
destekleyen tek sat›r 
rapor olmayacak…
Yar›n, BM tarihini inceleyecek
olan gelece¤in tarihçileri,
1973 say›l› karar ile ilgili, 
bu karar› hakl› gösterecek
bir tek belgenin arflivlerde
olmad›¤›n› görecekler…
Dünya ad›na karar veren 
bir kurum, gazete 
haberlerinin yaratt›¤› f›rt›nal›
gündem do¤rultusunda
karar alabilir mi?
Al›r… Çünkü Libya “ötekidir”
ve bu dünyada en rahat ifl,
bir Müslüman’› öldürmektir.
Nitekim…
Fransa Cumhurbaflkan›
Sarkozy’nin, Paris’te apar
topar gerçeklefltirdi¤i “Libya
Konferans›”… Türkiye bu 
tür bir konferansa
ça¤r›lmayabilir, normaldir;
ama Libya’n›n kendisi yok!
BM Güvenlik Konseyi’nin
benzer kararlar›ndan sonra,
bugüne kadar izlenen 
normal rota, BM Genel
Sekreteri’nin Paris’tekine
benzer bir konferans ça¤r›s›
yapmas› ve isteyen bütün
devletlerin özgür iradeleriyle
bu konferansta yer almas›
esas›na dayan›yor.
Libya olay›nda, Sarkozy, 
konferans toplayan,
devam›nda da Libya’y› 
bombalayan (‹ngiltere
Baflbakan› Cameron ile 
birlikte) isim…
Bu, normal de¤ildir…
Libya üzerinde yaflan›lanlar,

insanl›¤›n çok tehlikeli bir
sürece do¤ru ilerlemekte
oldu¤unu göstermektedir.
Bu süreç, geçmiflin
sömürgeci güçlerinin, 
bir kez daha, Afrika ve
Asya’n›n uluslar›n› silahla
tehdit ettikleri bir süreçtir…
Bugün Libya’da izledi¤imiz
hoyratl›¤›n, yar›n hangi
ülkeyi hedef alaca¤›n›n da
hiçbir garantisi yoktur. 

‹ran ve Suriye
Tehditleri
Her iki ülkede de “normal
rejimler” olmad›¤›n› 
kabul ediyoruz. ‹ran, fiii
radikalizmini devlet 
sistemine dönüfltürmüfl,
terör örgütlerini kendi d›fl
politikas›nda kullanmay› da
ana strateji olarak kabul
etmifl bir ülkedir. Suriye’de
ise, her ne kadar yumuflama
gayretleri gösterse de,
Arap Baas milliyetçili¤inin,
günümüz dünyas›nda
“arkaik” olarak
adland›r›labilecek garip, 
diktatoryal sistemi 
sürmektedir…
Ama bu durum, 
öncelikle, ilgili ülkelerin
vatandafllar›n›n ana
sorunudur ve hiçbir zaman,
dünyan›n geliflmifl
ordular›n›n bu devletleri
vurma gerekçesi olamaz…
Ama, Bat›’n›n ma¤rur, 
zengin ve güçlü devletlerinin,
son 20 y›ld›r süren 
“vural›m-ifli bitirelim”
stratejisi, bu iki ülkeyi hedef
tahtas›na oturtmufl 
bulunmaktad›r.

Dün Irak ve Afganistan’da,
bugün Libya’da yaflan›lan
senaryolardan birinin, 
yar›n Suriye veya ‹ran’da
yaflanmayaca¤›n›n, o toz
duman aras›nda, yine 
milyonlarca masum
Müslüman sivilin
ölmeyece¤inin hiçbir 
garantisi bulunmamaktad›r.
Dikkatli gözler, Libya’da
yaflan›lan, “bir az›nl›¤› 
ayakland›r, BM korumas›na
al, ülkeyi bombala” 
politikas›n›n, Suriye’ye de
uyarlanmaya çal›fl›ld›¤›n›
görüyor haliyle…
Geliflme, yeni Müslüman
cenazeleri, y›k›m ve 
gözyafl› anlam›na geliyor…

Türkiye ‹yi Yap›yor
Belli ki, Türkiye, çevresinde
yaflan›lan geliflmelerin perde
arkas›nda yatan felaket
senaryolar›n›n fark›nda…
NATO’nun, “füze kalkan›”
projesinde, ittifak›n, ‹ran’›
do¤rudan hedef almas›n›
engelledi… ‹ran’›n nükleer
araflt›rmalar›n›n, bölgede
yeni bir savafl›n ç›kmas›na
yol açmas›n›, yan›na
Brezilya’y› da alarak, 
hiç de¤ilse “erteletmeyi”
baflard›…
Ayn› flekilde, Suriye’deki
Beflar Esad yönetimi ile son
derece sa¤l›kl› bir iliflki a¤›
kurarak, bu ülkenin belli
senaryolar›n kurban›
olmas›n›n yolunu -büyük
ölçüde- kapatt›; fiam 
yönetiminin, dünyan›n 
hassasiyetlerini dikkate
almas› do¤rultusunda 

önemli ad›mlar att›…
M›s›r’daki geliflmelerin, bu
büyük ülkeyi parçalamas›na,
siyasi radikalleflme, iç
çat›flma ve uzun süreli
istikrars›zl›k yaratmas›na
“dur” diyen en önemli bölge
ülkesi yine Türkiye oldu. 
Bu do¤rultuda, M›s›r
Ordusunun kurumsal 
önemini öne ç›kartan 
stratejiyi gelifltiren baflkentin
de Ankara olmas› anlaml›d›r.
Ve nihayetinde, Libya’da
yaflan›lan Sarkozy
ç›lg›nl›¤›n›, harekât›n 
komutas›n› NATO’ya 
devrederek durduran ve 
bu ülkenin çok a¤›r y›k›mlar
yaflamas›n› önleyen, yine
Türkiye oldu…
“Büyük Arap Devrimi” 
olarak adland›r›lan, Arap
dünyas›ndaki demokrasi
aray›fl›n›n bugün geldi¤i
nokta, ne yaz›k ki, 
beklentileri karfl›lam›yor.
Tunus ve M›s›r’da askerler,
“demokrasiye geçifl 
sürecini” tanzim ediyorlar…
Libya ve Suriye’de yaflan›lan
geliflmeler ise bu ülkeleri 
d›fl müdahaleye aç›k hale
getiriyor…
Bahreyn ve Yemen’deki 
bilek güreflleri ise,
Müslüman dünyas› aç›s›ndan
en yüksek riski oluflturan, 
fiii ‹ran-Vehhabi Suudi
Arabistan çat›flmas›n›n 
gölgesinde do¤mufl 
durumda…
Müslümanlara, fiii-Sünni
çat›flmas›n›n zulmünü
yaflatan bu iki devletin
hesaplaflmas›, 
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“yeni-sömürgeci güçlerin”
bölgedeki manevra alan›n›
sonuna kadar geniflletmekte,
bütün Orta Do¤u’yu, 
cehenneme çevirecek 
zemin yaratmaktad›r.
Sünni Müslüman nüfuslu
Türkiye’nin, Bahreyn’deki 
fiii nüfusu, Suudi Ordusuna
karfl› korumaya almas›, 
bu aç›dan tarihi anlam 
içermektedir.

TSK’n›n Önemi Art›yor
Geliflmeler, Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’n›n 
bölgedeki öneminin daha da
artmas›na neden oluyor.
Türkiye’nin, Libya’daki 25.000
vatandafl›n› kazas›z belas›z
tahliye etme harekât›nda, bir
donanman›n güçlü olmas›n›n
ne ölçüde stratejik de¤er

tafl›d›¤› hemen anlafl›ld›.
Benzer flekilde, BM kararlar›
do¤rultusunda 
gerçeklefltirilecek 
uluslararas› operasyonlarda
tüm gücümüzle varl›¤›m›z›n,
Sarkozy gibi, ihtiraslar›
yeteneklerinin önünde 
politikac›lar›n serüvenlerini
durdurmak için de gerekli
oldu¤u ortaya ç›kt›…
Zaten, TSK, s›n›rlar›n›n
ötesindeki bar›fl kurma
amaçl›, sivilleri korumaya
yönelik harekât düzenleme
konusunda, dünyan›n en
yetenekli, deneyimli ve
baflar›l› ordular›ndan biri
olarak adland›r›l›yor. Bu
yetenek, TSK’y›, kuflkusuz,
önümüzdeki dönemlerde
yeni görevlere de
tafl›yacakt›r.

Türkiye: 
NATO’nun Ruhu
Fransa ile ‹ngiltere’nin tek
tarafl› kararla bafllatt›klar›,
arkas›ndan ABD’nin de
kat›ld›¤› Libya hava harekât›,
bir gerçe¤i ortaya koydu:
Kritik çat›flma bölgelerinde,
TSK’n›n kat›lmad›¤› 
harekâtlar sonuçsuz
kalmaya mahkûmdur.
Çünkü Türkiye, çok özel
kimli¤iyle NATO’nun
ruhunu temsil etmektedir.
Türkiye, Afganistan’da vard›r
ve buradaki uluslararas›
askeri güç, Türk askerinin
moral deste¤inde, Afgan
halk› taraf›ndan kabul
görmektedir.
Türkiye, Irak’ta yoktur, 
en güçlü silahlar›yla bu
ülkeyi iflgal edenler, d›flar›
ç›kman›n yol haritas›na
ihtiyaç duymaktad›rlar.
Türkiye, Libya’n›n 
bombalanmas›na karfl›
ç›km›flt›r; bombalayanlar,
çareyi, komutay› 
devretmekte bulmufllard›r…

Mustafa Kemal
Gelene¤i
Türkiye’nin topraklar›,
asl›nda, “sömürgecili¤in
yenilebilece¤inin 
ispatland›¤›” topraklard›r.
‹ki kez…

Birincisi, 1915’te
Çanakkale’ye dayanan
sömürgeciler sulara
gömülmüfllerdir…
‹kincisi, Sakarya ovas›
üzerinden Ankara’y› 
basmaya kalkanlar, 
‹zmir’e kadar kaçmaya 
bile f›rsat bulamam›fllard›r…
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluflu, sömürgecili¤e
karfl› verilmifl 
devrimsel savafl›n
öyküsüdür… 
Mustafa Kemal ve silah
arkadafllar›n›n mucizevî
baflar›s›, dünyan›n di¤er
topraklar›ndaki ba¤›ms›zl›k
hareketlerini tetiklemifl,
sömürgeci güçler geri 
çekilmek zorunda
kalm›fllard›r…
E¤er… Ayn› devletler,
“Üçüncü Dünya”n›n
k›rlar›nda, “yeni-sömürgeci”
serüvenlere yelken 
açt›larsa ki geliflmeler 
bunu gösteriyor, bir kez 
daha Türkiye Cumhuriyeti 
ile karfl›laflmalar› 
çok do¤ald›r…
Çünkü bu ülkeyi, “geldikleri
gibi giderler” diyen bir 
lider kurdu… O’nun ülkeye
miras b›rakt›¤› kal›c› 
ruh ise, çevresinde 
kötü niyetli yabanc›lar›
görmek istemiyor…
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Sa¤l›k çözümleri baflta
olmak üzere, çeflitli

ihtiyaçlar için mobil 
sistemlerin tasar›m› ve 
üretimi üzerinde uzmanlaflan
Turmaks firmas›n›n, 2011 y›l›
ile birlikte a¤›rl›k verdi¤i
tan›t›m ve pazarlama
faaliyetleri çerçevesinde, 
son dura¤›, Brezilya’da
düzenlenen LAAD fuar› oldu.
Bir fuarda daha Türk
Savunma Sanayisi’nin 
temsilcileri aras›nda yer
alarak ürünlerini dünyan›n
baflka bir bölgesinde tan›tma
f›rsat› bulan ve hâlihaz›rda,
ülkemizin, mobil hastane
üreten ve bunu ihraç eden 

ilk ve tek firmas› konumunda
bulunan Turmaks’›n, ROLE
2+ s›n›f›nda yer alan seyyar
sahra hastanesi, yaklafl›k 
1,5 y›ld›r Sudan’›n Darfur
kentinde görev yapan
Birleflmifl Milletler UNAMID
(The African Union – United
Nations Hybrid Operation in
Darfur) bünyesinde hizmet
veriyor. Firman›n, 3 ay gibi
çok k›sa bir süre içerisinde
üretilip teslim edilen bu
sahra hastanesini farkl› k›lan
bir di¤er özelli¤i ise üretim
süreçlerinde eriflilen yerlilik
oran›n›n, yüzde 85 olmas›.
Turmaks'›n, 40 yatakl› bir
di¤er ROLE 2+ seyyar sahra

hastanesinin de önümüzdeki
ay, bölgede yaflanan olaylar›n
yat›flmas›n› müteakip, yine
Birleflmifl Milletler
bünyesinde hizmet vermek
üzere, Fildifli Sahilleri'nde
kurulmas› planlan›yor.
Mobil sa¤l›k çözümleri
alan›nda Turmaks,
geniflleyebilir / kendini
yükleyebilir konteynerlerden
prefabrik hastanelere; araç
üstü sa¤l›k sistemlerinden
sahra hastanelerine kadar,
çok say›da farkl› çözümün
yer ald›¤› genifl bir ürün 
yelpazesine sahip. Firma,
Mobil Afet Koordinasyon
Merkezi ile Komuta ve
Kontrol Merkezi gibi de¤iflik
amaçlara hizmet eden seyyar
ürünleri de bu yelpazeye
eklemek için çal›flmalar›n›
sürdürüyor. Öte yandan
firma yetkilileri, yeni projeleri
için, hem özel üretim parçalar

hem de tedarikçilerden gelen
parçalar üzerinde tasar›m ve
Ar-Ge çal›flmalar›na devam
ediyorlar. Edindi¤imiz bilgilere
göre; gerek kullan›lan
malzemeler gerekse 
elektronik ve mekanik
parçalar olsun, dünya
üzerindeki geliflme ve 
yenilikler de Turmaks’›n
mobil ürünlerine
yans›t›lmaya çal›fl›l›yor.
fiubat ay›nda, Birleflik Arap
Emirlikleri’nde düzenlenen
IDEX fuar› ve sonras›nda
LAAD ile birlikte tan›t›m
ata¤›na kalkan firman›n bir
sonraki dura¤› ise IDEF 
olacak. Özellikle bölgemizdeki
ülkeler ile çeflitli projeler
üzerinde görüflmelerini
sürdüren firma yetkilileri, çok
yak›nda yeni ihracat 
haberlerini bizlerle
paylaflacaklar›ndan 
umutlular.

Turmaks Mobil Çözümlerde
At›l›mlar›na Devam Ediyor

Avrupa’n›n en büyük mobil iklimlendirme sistemleri 
üreticileri aras›nda yer alan Safkar, metro ve hafif rayl›

sistemlerden sonra savunma sanayisi için de iklimlendirme
sistemi gelifltirmek için kollar›n› s›vad›. Askeri çözümler
konusunda kabin uygulamalar› ve z›rhl› araçlar›n 
so¤utulmas›yla ilgili çal›flmalara odaklanan firma, Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’n›n envanterindeki araçlar›n tümünün 
iklimlendirme çözümlerini milli olarak yapmay› hedefliyor.
Safkar Genel Müdürü Doruk Ayd›n, konuyla ilgili olarak
flunlar› söyledi: ''Ar-Ge gücümüz savunma sanayisinden 
gelen beklentilere de cevap verecek nitelikte. fiu anda 
dünyada ve Türk Ordusunda askeri klima çözümleri a¤›rl›kl›
olarak ‹srail taraf›ndan sa¤lan›yor. Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤›'n›n yerlilefltirme projelerine e¤ilimi söz konusu.
Klima sistemlerinin tamam›n› yerlilefltirmek ad›na çal›flma
yap›yoruz. Ürünlerimiz haz›r, ilk uygulamalar› yapt›k. 
Bu alana ciddi a¤›rl›k verdik ve önemli ürünler ç›kard›k.
Önümüzdeki dönemde savunma sanayisinde Safkar'›n a¤›rl›¤›
daha çok hissedilecek.” Safkar, Türkiye'nin mobil 

iklimlendirme sistemleri alan›ndaki tek Ar-Ge Merkezi ile
Avrupa'n›n say›l› Test Merkezlerinden birine de sahip.

Avrupa’da ve Akdeniz ülkelerinde sahip oldu¤u pazarda 
giderek güç kazanan Safkar, ciddi bir çal›flma yürüttükleri 
iklimlendirme çözümleriyle ilgili olarak önümüzdeki dönemde
savunma sanayisinde de a¤›rl›¤›n› artt›rmay› hedefliyor.
2009 y›l›nda ABAfi Grubu bünyesine giren ve y›ll›k 4000 adetlik
üretim kapasitesine sahip olan firma, 2010 y›l›n› yüzde 40
büyümeyle kapatt›. Bu büyümeyi 2011'de de devam ettirmeyi
hedefleyen Safkar, mevcut tesislerini, fiziksel olarak yaklafl›k
2,5 kat büyütmeye yönelik yat›r›m ve çal›flmalar›n› sürdürüyor.

Safkar, ‹klimlendirme Sistemleriyle Savunmaya da El Att›
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Hava Harp Okulu Havac›l›k

ve Uzay Teknolojileri

Enstitüsü (HUTEN)

taraf›ndan, iki y›lda bir,

uluslararas› kat›l›mla

düzenlenen, “Uzay

Teknolojilerindeki 

Son Geliflmeler

Konferans›”

(International Conference

on Recent Advances in

Space Technologies / RAST),

bu y›l, 9-11 Haziran aras›nda,

‹stanbul Harbiye’deki Askeri Müze ve Kültür Sitesi

Komutanl›¤› tesislerinde icra edilecek.

Uzay teknolojilerine iliflkin, dünyada yaflanan son

geliflmelerin tart›fl›lmas› ve bilgi paylafl›m›n›n amaçland›¤›

RAST konferanslar›n›n, bu y›l düzenlenecek 5’incisi, 

2011 y›l›n›n ayn› zamanda Türk Hava Kuvvetlerinin 100’üncü 

kurulufl y›ldönümü olmas› sebebiyle, 100’üncü y›l kutlama

etkinlikleri çerçevesinde ve öncekilere göre daha genifl 

bir kat›l›mla icra edilecek. RAST 2011 Konferans›’na, 

ABD, Brezilya, Çin, Hindistan, Kore Cumhuriyeti ve 

Rusya gibi ülkelerin uzay ajans› baflkanlar› da davet edildi.

Kendi alan›nda, dünyan›n önde gelen konferanslar›ndan 

biri olarak bilim dünyas›nda yerini alan RAST

konferanslar›n›n ilki, 20-22 Kas›m 2003 tarihlerinde 

düzenlenmifl, 32 ülkeden yaklafl›k 300 bilim insan›n›n

kat›ld›¤› bu konferansta, toplam 146 bildiri sunulmufltu.

Dünyan›n farkl› ülkelerinden, yaklafl›k 700 kiflinin

kat›lmas›n›n beklendi¤i RAST 2011 konferans›nda ise

afla¤›daki ana bafll›klar alt›nda, yaklafl›k 300 bildirinin

sunulmas› planlan›yor:

• Remote Sensing

• Navigation and Control

• Satellite Design

• Space Propulsion and Launch

• Aerospace Structures

• Student Satellites, Cubesats & Education

• Space Communication

• Space and Security

• Space Sciences

• Synthetic Aparture Radar

• Social Benefits and Education

• Space Wheather

• Aerospace Materials & Characterization

• International Cooperation

• Space Robotics

• Energy From Space

• Bio Space

RAST 2011 Konferans› ile ilgili ayr›nt›l› bilgiye

www.rast.org.tr ‹nternet adresinden ulafl›labilir.

100’üncü Y›lda Uzay da Unutulmad›: RAST 2011
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Ülkemizin önde gelen kara platformlar› üreticilerinden
Otokar, 5 Nisan’da yapt›¤› aç›klama ile birçok farkl› göreve

uyarlanabilir 4x4 Z›rhl› Personel Tafl›y›c› (ZPT) arac› için 
9,3 milyon dolarl›k yeni bir ihracat sözleflmesine imza att›¤›n›
duyurdu. Otokar, yedek parçalar ve e¤itimin de dahil oldu¤u
anlaflma kapsam›nda, her zamanki gibi ad› aç›klanmayan 
kullan›c›s›na, araçlar› bu y›l içerisinde teslim edecek.
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, konuyla ilgili yapt›¤›
aç›klamada, Otokar araçlar›n›n yurt d›fl›nda farkl› görevlerde
gösterdikleri baflar›lar›n›n yeni siparifllere referans oldu¤unu
belirterek, “Türkiye’nin en büyük özel sermayeli savunma
sanayisi flirketi olan Otokar’›n, Türkiye’de oldu¤u kadar 
uluslararas› arenada da gösterdi¤i baflar›lar, bir dünya
markas› oldu¤umuzun en büyük kan›t›... Tasar›m› ve üretimi
tamamen Otokar’a ait olan ZPT araçlar›m›z›n ald›¤› bu
sipariflin, hali haz›rda dünyada baflar›yla temsil etti¤imiz Türk
Savunma Sanayisi’nin konumunu daha da güçlendirece¤ine
inan›yoruz” dedi. Otokar’›n sahip oldu¤u Ar-Ge gücü, bilgi
birikimi ve deneyimi ile kara sistemlerinde lider bir konumda
oldu¤unu vurgulayan Görgüç, “Otokar z›rhl›lar›n›n özellikle
yurt d›fl› görevlerinde gösterdi¤i performanslar›n ihracat›m›za
oldukça olumlu etkileri oluyor.” fleklinde konufltu.

Otokar da Ar-Ge Merkezi Oldu
Bu ihracat haberinin hemen öncesinde ise Otokar, 5746 say›l›
Kanun kapsam›nda, “Ar-Ge Merkezi Belgesi” almaya hak
kazanan Koç Toplulu¤u flirketlerinden biri oldu. 26 fiubat’ta
düzenlenen törende, Koç Toplulu¤u’na ait 6 flirketin “Ar-Ge
Merkezi Belgesi”ni, tüm flirketleri ad›na, Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’dan ald›. Konuyla ilgili aç›klama yapan Otokar Genel
Müdürü Serdar Görgüç, “Yapm›fl oldu¤umuz Ar-Ge
yat›r›mlar›m›z ve tüm çal›flmalar›m›z sonucunda bu belgeyi
alm›fl olmaktan dolay› gurur ve mutluluk duyuyoruz. 
Ar-Ge merkezimize ay›rd›¤›m›z 24.000 m2 alanda, 280 Türk
mühendisi ve tasar›mc›s› ile z›rhl› ve z›rhs›z askeri araçlar,
toplu tafl›ma araçlar›, semi-treylerler tasarl›yoruz. Otokar

olarak, otobüs alan›nda Türkiye’nin pazar lideriyiz, z›rhl› ve
z›rhs›z askeri araç alan›nda ise dünya çap›nda ad›m›zdan söz
ettiriyoruz. Ar-Ge çal›flmalar›m›z›n sonucu olan ürünlerimiz,
Türkiye’nin yan› s›ra bugün dünyada da büyük talep görüyor.
Otokar otobüsleri, baflta Avrupa olmak üzere 30’dan fazla 
ülkeye ihraç ediliyor. Z›rhl› araçlar›m›z ise 20’ye yak›n ülkenin
ordusunda, bar›fl güçlerinde ve Birleflmifl Milletler 
görevlerinde aktif olarak kullan›l›yor.” dedi.

Cironun Yüzde 4’ü Ar-Ge’ye
Otokar’›n geçmiflte baflar›yla tamamlad›¤› ve hâlihaz›rda
devam eden Ar-Ge çal›flmalar›yla ilgili olarak da bilgi veren
Görgüç, “Türkiye’nin ilk ana muharebe tank› tasar›m› için
yürütülen ALTAY Milli ‹mkânlarla Modern Tank Üretimi
Projesi, Türkiye’nin ilk hibrit otobüsü, Türkiye’nin ilk özgün 
8x8 z›rhl› muharebe arac›, COBRA 4x4 z›rhl› arac›, engelli
yolcu tafl›maya uygun hatl› tafl›mac›l›k minibüsü, alçak tabanl›
flehir içi otobüs gibi birçok baflar›yla tamamlanm›fl ve devam
eden Ar-Ge çal›flmalar›m›z bulunuyor. Ar-Ge harcamalar›n›n
cirodan ald›¤› pay, Türkiye ortalamas›nda yüzde 0,86 iken, 
son 5 y›ld›r Ar-Ge harcamalar› Otokar cirosunun yüzde 4’ünü
oluflturuyor. Otokar Ar-Ge Merkezi olarak Türkiye ve dünyada
ilklere imza atmaya devam edece¤iz.” diye konufltu.

Otokar ‹hracata Doymuyor
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ABD Savunma Bakanl›¤›, 24 Mart’ta, JSF projesi 

kapsam›nda gelifltirilen F-35 uçaklar›na güç verecek

alternatif motorlardan F136’ya iliflkin ifl isteklerini 

durdurdu¤unu aç›klad›. Kongre’ye sunulan, Baflkanl›k 2012

Mali Y›l› Bütçe Teklifi’nde pay ayr›lmayan F136 program›na,

yönetim taraf›ndan önemli bir muhalefet gösteriliyordu.

Bakanl›¤›n görüflüne göre,

vergi mükelleflerinin

paras›n›n israf edilmesi

anlam›na gelen ve yönetimin

öncelikleri aras›nda 

bulunmayan program›n 

durdurulmas› bir zorunluluk

haline gelmiflti. Son olarak

ABD Temsilciler Meclisi’nin

de karfl› ç›kt›¤› program,

zaten alternatif motor için 

bir mali yetkinin de 

bulunmamas› dikkate

al›narak, yap›lan bir

düzeltme ile 2011 

bütçesinden de ç›kar›lm›flt›.

Kongre’nin ayr›cal›klar› ve

yönetimin program

hakk›ndaki görüflleri de de¤erlendirilerek ifl iste¤inin 

durdurulmas› konusunda do¤ru bir karar verildi¤ini

aç›klayan Pentagon yetkililerine göre; durdurma ifllemi,

program›n gelece¤i hakk›nda nihai bir karara var›lmamas›

durumunda ve ana yüklenici konumunda bulunan, General

Electric (GE) ve Rolls-Royce firmalar›ndan oluflan ekip 

ile ABD hükümetinin, herhangi bir uzatma konusunda

mutabakat sa¤lamamalar› halinde, en geç 90 gün 

içerisinde yürürlü¤e girecek.

Ekstra Motora 
Ekstra Para Yok

©
G

E



www.savunmahaber.com

myTECHNIC, E¤itim Kurumlar› 
ile ‹fl Birli¤ini Gelifltirerek Sürdürüyor

Hava arac› bak›m, onar›m ve
yenileme (BOY) alan›nda, sürekli

s›ra d›fl› ifllerin alt›na imzas›n› atan
myTECHNIC, özel bir önem ve öncelik
verdi¤i e¤itim kurumlar› ile ifl birli¤ini
gelifltirmeye yönelik çal›flmalar›na bir
yenisini daha ekledi. En kritik kayna¤›
olarak gördü¤ü ifl gücünün yarat›lmas›
ve havac›l›ktaki istihdam›n artt›r›lmas›
amac›n› tafl›yan bu çal›flmalarda,
myTECHNIC, son olarak da Kapadokya
Meslek Yüksek Okulu (MYO) ile 
ifl birli¤i bafllatt›. Hava arac› BOY 
faaliyetleri ile iliflkili tüm üniversite,
yüksek okul ve liseler ile ortak 
çal›flmalar yapan myTECHNIC’in, 
e¤itim ve iliflkili faaliyetlerde 
ifl birli¤ine yönelik protokol imzalad›¤›
di¤er e¤itim kurumlar› ise flöyle:
• 2008 y›l›nda Erciyes Üniversitesi 

Sivil Havac›l›k Yüksek Okulu,
• 2009 y›l›nda TOBB Ekonomi 

ve Teknoloji Üniversitesi,
• 2010 y›l›nda ‹stanbul Teknik 

Üniversitesi.
Taraflar aras›nda imzalanarak, 
1 fiubat’tan itibaren geçerlilik kazanan
bir protokole dönüfltürülen bu ifl birli¤i
kapsam›nda, taraflar›n mevcut imkân
ve kabiliyetlerinin kullan›larak, sahip
olduklar› fayda ve kazançlar›n› artt›rma
ve sinerji yaratma hedefine uygun 
olarak:
� Kapadokya MYO bünyesinde, 

2010-2011 Akademik Y›l›nda e¤itim 
vermeye bafllam›fl olan “Uçak 
Teknolojisi” ön lisans program›n›n 
gelifltirilmesi ve daha etkin 
yürütülmesi,

� Yayg›n e¤itim kapsam›nda, 
“hava arac› BOY temel e¤itimi”
programlar›n›n tasarlanmas›, 
güncel tutulmas› ve uygulanmas›,

� Zaman içinde, Kapadokya MYO 
taraf›ndan oluflturulacak 
mekânlarda, ilgili ulusal / 
uluslararas› hava arac› BOY 
pazar›n›n ifl gücü ihtiyac›n›n 
karfl›lanmas›na yönelik, yetifltirme
ve gelifltirme kayna¤› oluflturacak
programlar›n tasarlanmas› 
ve uygulanmas› planlan›yor.

2 fiubat itibariyle uygulamaya 
konulan ifl birli¤i kapsam›nda 
yap›lacak çal›flmalar ise flöyle:
� E¤itim müfredat›n›n gelifltirilmesi /

güncellenmesi faaliyetlerine 
aktif kat›l›m,

� Uygulama e¤itimlerinde kullan›lacak
(uçak kanat profili / CF6 motoru
modülleri gibi) e¤itim 
yard›mc›lar›n›n oluflumuna 
katk› sa¤lanmas›,

� Uygulama ekipman› ve malzeme 
teminine katk› sa¤lanmas›,

� E¤itim programlar›na geçici süreli
uzman e¤itmen deste¤i sa¤lanmas›,

� Teknik e¤itimlerde ö¤retim 
elemanlar›na kontenjan verilmesi,

� Ö¤retim elemanlar›na ve 
ö¤rencilerine konferans ve seminer
düzenlenmesi,

� Ö¤rencilerine, s›n›rl› süreli 
hangar içi “ifl bafl›” e¤itimleri 
düzenlenmesi,

� Ö¤rencilerine, yaz döneminde 
(Haziran-A¤ustos aylar›nda) staj 
imkân› sa¤lanmas›,

� ‹lgili programda “en baflar›l› 
3 mezun”un myTECHNIC’te 
istihdam edilmesi,

� Yüksek okulun yönetim 
faaliyetlerine kat›l›m.

Bu ifl birli¤i çerçevesinde, en heyecan
veren geliflme aflamalar›ndan ilki de
geçti¤imiz günlerde hayata geçirildi 
ve 24 Mart’ta, uygulama e¤itimlerinde
kullan›lacak e¤itim yard›mc›lar›, 
ekipman ve malzemeler okula teslim
edildi.
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F-35 ve Genel Maksat Kararlar› Daha Sonraya B›rak›ld›
Savunma Sanayii ‹cra 

Komitesi (SS‹K), 
gündeminde yer alan konular›
görüflmek ve karara ba¤lamak
amac›yla, 22 Mart’ta, 
Baflbakan Recep Tayyip 
Erdo¤an’›n baflkanl›¤›nda
topland›. Toplant›n›n 
ard›ndan, Milli Savunma 
Bakan› Vecdi Gönül 
taraf›ndan yap›lan bas›n 
aç›klamas›nda, sektörün 
merakla bekledi¤i baz› 
kararlar›n daha sonraya 
b›rak›ld›¤›n›n belirtilmesi,
özellikle Genel Maksat 
Helikopteri ve JSF
projelerine iliflkin çeflitli 
tart›flmalar› da beraberinde
getirdi.Toplant›da al›nan 
kararlar flöyle oldu:
I) De¤erlendirme çal›flmalar›
tamamlanan projelerde, 
yüklenici firmalar ile 
sözleflme imzalamak üzere
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) yetkili k›l›nm›flt›r. 
Bu çerçevede;
1) Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK) ve di¤er kamu kurum
ve kurulufllar›n›n helikopter
ihtiyac›n› karfl›lamak üzere
bafllat›lan Genel Maksat 
Helikopteri Projesi 
kapsam›nda al›nan tekliflerin
de¤erlendirme çal›flmalar›na
devam edilmesine,
2) TSK için yürütülmekte
olan yurt içi gelifltirme 

projelerinin ihtiyaç duydu¤u
teknoloji altyap›s›n›
gelifltirmek üzere, sanayi 
kurulufllar› öncülü¤ünde,
üniversitelerimiz ve 
araflt›rma kurulufllar›m›z›n
aktif olarak kat›laca¤› 
mutelif Ar-Ge projelerinin
bafllat›lmas›na,
karar al›nm›flt›r.
II) SS‹K, SSM taraf›ndan 
yürütülen çeflitli projeler
kapsam›nda oluflan 
ihtiyaçlar›n giderilmesi 
maksad›yla muhtelif 
sözleflme de¤ifliklikleri 
yap›lmas› ve kaynak tahsisi
konular›nda müsteflarl›¤›
yetkilendirmifltir. Bu 
kapsamda:
A400M nakliye uça¤› projesine
iliflkin olarak sürdürülen 
müzakere süreci sonucunda,
konsorsiyum üyesi 6 kat›l›mc›
ülke ile mutab›k kal›nan 
sözleflme de¤iflikli¤inin 

onaylanmas› için SSM’ye 
yetki verilmifltir.
III) Aralar›nda Türkiye’nin de
bulundu¤u 9 ülkenin ortak
oldu¤u konsorsiyum taraf›ndan
yürütülmekte olan JSF 
projesi kapsam›ndaki 
geliflmeler de ‹cra Komitemiz
taraf›ndan de¤erlendirilmeye
al›nm›flt›r. JSF projesi, hem
Hava Kuvvetlerimizin güncel
teknoloji ile güçlendirilmesi
hem de savunma sanayimizin
uluslararas› projelere aktif
kat›l›m›n›n sa¤lanmas› 
aç›s›ndan önem verdi¤imiz
bir projedir. Proje kapsam›nda
üretilerek, Türkiye’ye ilk 
teslimat›n›n 2015 y›l›nda 
yap›lmas› öngörülen F-35A
uçaklar›, ülke savunmam›z›n
ana silahlar›ndan birini 
oluflturacakt›r. 1998 y›l›ndan
bu yana orta¤› oldu¤umuz
JSF projesinde, bir sonraki
aflama olan uçak siparifllerinin

verilebilmesi için, proje 
kapsam›ndaki beklentilerimizin
karfl›lanmas›na yönelik 
müzakerelerin tatmin edici
bir sonuca ulaflmad›¤› 
belirlenmifltir. Söz konusu
müzakerelerin geldi¤i 
aflamaya ba¤l› olarak uçak
siparifllerinin verilmesi 
konusu, bir sonraki SS‹K 
toplant›s›nda tekrar 
de¤erlendirilecektir.
IV) Son olarak SSM ve 
‹stanbul Ticaret Odas› 
taraf›ndan Sabiha Gökçen
Havaalan› bölgesinde 
kurulmas› kararlaflt›r›lan
“Teknopark ‹stanbul” 
faaliyetleri hakk›nda ‹cra 
Komitemiz bilgilendirilmifl 
ve ülkemizin ileri teknoloji
üssü olmaya aday 
teknopark›n kurulufl 
faaliyetlerine h›z verilmesi
hususunda mutab›k 
kal›nm›flt›r.
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fiili Art›k Denizalt›nda da
Güvende

fiili Deniz Kuvvetleri,
denizalt› savunma harbi

(DSH) konfigürasyonunda
üretilen ilk C295 uça¤›n›,
Airbus Military’den teslim
ald›. Uçak, 1960 y›l›ndan beri
Avrupa taraf›ndan üretilen,
DSH kabiliyetine sahip ilk
uçak olma özelli¤ine de
sahip. fiili taraf›ndan, 2007
y›l›nda siparifl edilen toplam
3 tane C295 uça¤›ndan ilki,

deniz karakol uça¤› olarak
üretilerek Aral›k 2009’da 
teslim edilmiflti. Yine DSH
konfigürasyonunda üretilen
üçüncü ve son uça¤›n ise
önümüzdeki birkaç ay
içerisinde, fiili’ye teslim
edilmesi planlan›yor. 
Bugüne kadar Airbus 
Military taraf›ndan 55 farkl›
kullan›c›ya sat›lan CN235 ve
C295 say›s› ise toplam 356.

‹talyan Hava Kuvvetleri için üretilen ilk M-346 ileri jet

e¤itim uça¤›, ilk uçuflunu 31 Mart’ta gerçeklefltirdi.

‹talyan Hava Kuvvetleri taraf›ndan T-346A olarak

adland›r›lan uçak, 40 dakika süren uçuflta, 15.000 feet 

irtifaya ç›kt›. Avrupa’da oldu¤u kadar, dünyan›n di¤er

birçok ülkesinde de pazarlama çal›flmalar›n› sürdüren

Alenia Aermacchi, Amerikan Hava Kuvvetlerinin e¤itim

uçaklar›n›n yenilenece¤i T-X projesinde ise M-346’n›n,

Amerikan Hava Kuvvetleri için gelifltirilen T-100 adl› 

versiyonuyla yar›flmaya haz›rlan›yor.

Ayn› gün, Alenia Aermacchi’nin ba¤l› oldu¤u Alenia

Aeronautica da Bulgaristan Hava Kuvvetleri taraf›ndan

2006 y›l›nda siparifl edilen 3 adet C-27J nakliye uça¤›n›n

sonuncusunu, kullan›c›s›na teslim etti. Teslimat esnas›nda

ayr›ca, teslimat›n yap›ld›¤› Vrazhdebna üssünde, 

C-27J’ler için kurulan Lojistik Destek Merkezi’nin aç›l›fl› da

yap›ld›.

T-346A ‹talya için Uçtu
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A rt›k gelenekselleflen
“FNSS Askeri Kara
Araçlar› Plastik Maket

Yar›flmas›” ile koydu¤u ç›tay›,
“FNSS MIL. DESIGN 2011 As-
keri Kara Araçlar› Tasar›m
Yar›flmas›” ile birlikte daha
da yukar›lara ç›kartan FNSS,
sosyal sorumluluk projeleri-
ne de bir yenisini ekledi. Sa-
vunma sektöründe tasar›m
gücünü gelifltirmeye yard›m-
c› olmak, genç tasar›mc›lar›
profesyonel çevrelerle bulufl-
turmak ve Türkiye'de özgün
ürün gelifltirme çal›flmalar›-
na destek olmak amac›yla
düzenlenen yar›flma, kapsa-
m› ve de¤erlendirme kriter-
leri itibariyle, Dünya'da da ilk
kez gerçeklefltirilmifl oldu.
"Profesyonel Kategori" ve
“Ö¤renci Kategorisi" olmak
üzere, iki farkl› kategoride
düzenlenen yar›flmaya, 45’i
profesyonel ve 20’si ö¤renci
kategorisinde olmak üzere,
toplam 65 proje kat›ld›. Tasa-
r›m konusunda farkl› disip-
linlerden gelen üyelerden
oluflan Seçici Kurul’un, 12
fiubat’ta toplanarak de¤er-
lendirdi¤i projelerden,12’si
de ödüle lay›k görüldü.

Türk Silahl› Kuvvetleri, Milli
Savunma Bakanl›¤›, Savun-
ma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) üst düzey bürokrat ve
subaylar›, savunma firmala-
r›m›zdan temsilciler, akade-
misyenler, Endüstriyel Tasa-
r›mc›lar Meslek Kuruluflu
temsilcileri ve tasar›mc›lar›n
kat›ld›¤› ödül töreni, FNSS
Genel Müdürü Nail Kurt’un
aç›l›fl konuflmas› ile bafllad›.
Konuflmalar›n tamamlanma-
s›n› müteakip, ödül kazanan-
lar›n aç›klanmas› ve ödüllerin
takdiminden sonra, tören, da-
vetliler taraf›ndan projelerin
yer ald›¤› serginin gezilmesi
ve kokteyl ile son buldu.

Hayaller Gelece¤e
Ifl›k Tutuyor
Ödül töreninde, etkinli¤e ka-
t›lanlara hitap eden FNSS
Genel Müdürü Nail Kurt’un,
Einstein (Aynfltayn)’›n, “Hayal
gücü bilgiden daha önemli-
dir” sözüyle bafllayan konufl-
mas›, FNSS’nin, neden böyle
bir yar›flma düzenlemeye
kaynaklar›n› ay›rd›¤›n›n da
ipuçlar›n› veriyordu.
Hayal etmenin her fleyin bafl-
lang›c› oldu¤unu söyleyerek

MSI Dergisi - Nisan 2011 www.milscint.com

Yar›flman›n Genel Tasar›m Gereksinimleri

YÜZME: Araç; nehir, göl ve batakl›klardan geçebilmeli.
HAREKET YETENE⁄‹: Araç; tropik araziler, çöller ve kayal›k arazilerde
hareket edebilmeli, meskûn mahallerdeki dar sokaklarda manevra 
yapabilmeli.
AZAM‹ UZUNLUK: 8 m
AZAM‹ GEN‹fiL‹K: 3 m
AZAM‹ YÜKSEKL‹K: 2,5 m
S‹LAH S‹STEMLER‹: Afla¤›da belirtilen silah sistemlerinden biri 
tercih edilebilir.
� Makineli Tüfek Kupolas›
� Uzaktan Kumandal› Silah ‹stasyonlar›
� Uzaktan Komutal› Kuleler
� Tek Kiflilik Kuleler
� Çift Kiflilik Kuleler

De¤erlendirme Kriterleri
YEN‹L‹KÇ‹L‹K: Tasar›m›n, yepyeni bir araç konsepti yaratmas› 
veya mevcut bir araca yeni bir yaklafl›m getirmesi.
ÖNGÖRÜLEN ‹HT‹YACA CEVAP VERME: Tasar›m›n, kullan›c›s›n›n
ihtiyaçlar›na cevap verebilme potansiyeli.
GERÇEKLEfiT‹R‹LEB‹L‹RL‹K: Tasar›m›n, mevcut teknoloji ile 
gerçeklefltirilebilirli¤i veya üretim için öngördü¤ü teknoloji ve
olanaklar›n gerçekçi olup olmad›¤›.
ESTET‹K KATKI: Tasar›m›n görsel uyumu ve görsel etkisi.
GEL‹fiT‹RME VE DETAYLANDIRMA DÜZEY‹: Projenin kullan›m senaryosu 
ve teknik detaylar› ile ne derece derinlemesine kurguland›¤›.
GENEL TASARIM GEREKS‹N‹MLER‹NE UYUMLULUK: Bu yar›flma için
tan›mlanan gereksinimlere uygunluk.

FNSS Gelece¤i Tasarl›yor
Sadece rekorlara imza att›¤› ihracat

baflar›lar›yla yetinmeyen FNSS, 
düzenledi¤i, “FNSS MIL. DESIGN 2011

Askeri Kara Araçlar› Tasar›m
Yar›flmas›” ile de, sektörün, her alanda
öncü bir firmas› oldu¤unu, bir kez daha

gözler önüne serdi. Kat›l›mc›lardan,
bugün ve önümüzdeki 30 sene

içerisinde görev yapmas› muhtemel,
hafif (azami 10 ton) ve orta s›n›f 

(azami 25 ton) bir “Z›rhl› Muharebe
Arac›”n›n tasarlanmas›n›n istendi¤i

yar›flman›n ödül töreni ise 
19 Mart’ta Ankara’da yap›ld›.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
FNSS CEO’su ve Genel Müdürü K. Nail Kurt
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sözlerini sürdüren Kurt, gü-
nümüzde, milletlerin, kendi
geleceklerini hayal ettikleri
ve bu hayal do¤rultusunda
tasarlad›klar› ölçüde gelifle-
bilecekleri, yapamayanlar›n
ise di¤erlerinin tasarlad›kla-
r›n›n bir parças› olmaktan
öteye geçemeyece¤ini ve an-
cak günü kurtarabilecekleri-
nin alt›n› çizdi. Savunma sa-
nayimizdeki geliflmeleri de
bu bak›fl aç›s›yla de¤erlen-
dirmek gerekti¤ini söyleyen
Kurt, kendi tasar›mlar›m›z›
yapmak zorunda oldu¤umu-
zu, aksi takdirde, geçmiflte
(hatta bugün de) yaflad›¤›m›z
gibi, baflkalar›n›n tasarlad›k-
lar›n›, ancak onlar izin verdi-
¤i ölçüde ve onlar›n amaçla-
r›na uygun flekilde kullan-
maktan öteye geçemeyece-
¤imizi vurgulad›.
Kurt sözlerini flöyle sürdürdü:
“Bu açmazdan kurtulmak
için, 80’lerin bafl›nda
SSM’nin kurulmas›yla baflla-
yan süreçte, bugün, çok
önemli yerlere, kendi ürün-
lerimizi tasarlar hale geldik.
Savunma sektörü olarak, bu
aç›dan bakt›¤›m›zda, Türki-
ye’nin çok önünde oldu¤u-
muzu düflünüyorum. Ama
bunun yeterli olmad›¤› da or-
tada. Ald›¤›m›z dersler var,
daha iyi yapaca¤›m›z ifller
var. Bu, taraf›m›zdan milli bir
mesele olarak alg›lan›yor ve
bunun da etkisiyle gerçekle-
rin fazlas›yla fark›nday›z.”
Problemlerin kal›c› olarak çö-
züme kavuflturulabilmesi için

ise altyap›n›n gelifltirilmesinin
ve bu noktada da gençlerin
kazan›lmas›n›n gereklili¤ine
de¤inen Kurt, böyle bir yar›fl-
ma düzenleme fikrinin ortaya
ç›k›fl›yla ilgili de dinleyicileri
bilgilendirdi. FNSS’nin çok
uzun süre önce ortaya koydu-
¤u ve bugün, bir noktaya ka-
dar da baflar›ya ulaflm›fl ol-
duklar›, dünyan›n önde gelen
kara sistemleri üreticilerin-
den biri olma vizyonu do¤rul-
tusunda, sürekli, hep daha
fazla ne yapabiliriz diye dü-
flündüklerini belirten Kurt,
böyle bir yar›flma düzenleme
fikrinin de bu düflünceler pa-
ralelinde ortaya ç›kt›¤›n› söy-
ledi. Kurt, yar›flma düzenle-
me fikrinin ilk ateflleyicisi ola-
rak bahsetti¤i, Yonca-Onuk
Tersanesi’nin Yönetim Kurulu

Baflkan Yard›mc›s› Dr. Ekber
Onuk’a da teflekkür etti.

Don Kiflot Olduk
Z›rhl› araç tasar›m yar›flmas›
düzenleme amaçlar›ndan bi-
rinin de ülkemiz gençlerinin
fikir altyap›s›na katk›da bu-
lunmak oldu¤undan bahsede-
rek sözlerine devam eden
Kurt, bafllang›çta, maddi aç›-
dan herhangi bir beklentileri
olmasa da, manevi aç›dan,
böyle bir yar›flmaya yeterli sa-
y›da kat›l›mc› olup olmayaca¤›
ya da devletin ilgili kurumlar›-
n›n deste¤ini al›p alamaya-
caklar› gibi çekinceleri olma-
s›na ra¤men, risk alarak, bü-
yük bir zevkle “Don Kiflot” ol-
maya soyunduklar›n› anlatt›.
Bafllar bafllamaz, umdukla-
r›ndan çok daha fazla say›da
ve çok baflar›l› tasar›mlarla
karfl› karfl›ya kald›klar›n›
söyleyen Kurt, sözlerini flu
flekilde noktalad›:
“Yar›flman›n duyurulmaya
bafllanmas›yla birlikte, deyim
yerindeyse, tasar›m ya¤maya
bafllad›. Beklentimizin çok
ötesinde tasar›mlarla karfl›-
laflt›k. Gerek Türk Silahl› Kuv-
vetleri gerek Milli Savunma
Bakanl›¤› ve gerekse de
SSM’nin yan› s›ra TÜB‹TAK,
Endüstriyel Tasar›mc›lar
Meslek Kuruluflu ve üniversi-
telerden ald›¤›m›z destekler
için teflekkür ediyoruz.”

Topçu Te¤menlerin
Hayalleri…
Ödül töreninde, sunumunu
yapmak üzere son olarak
kürsüye ç›kan, FNSS Pa-
zarlama ve Strateji Direk-
törü Haluk Bulucu’nun,
profesyonellere tafl ç›kar-
tan sahne performans›n›
da izledik. Arka plandaki,
itinayla haz›rland›¤› her
halinden belli olan görsel
bir flölenle birlefltirdi¤i,
“hayal” kurgusu üzerine
kurulu sunumunda, Bulu-
cu, bizleri, adeta zamanda
bir yolculu¤a ç›kard›. Bulu-
cu, savunma sanayimizin,
1940’l› y›llardan günümüze
kadar olan maceras›n›,
1943 y›l›nda Kara Harp
Okulu’ndan mezun olan iki
topçu te¤men, babas› Top-
çu Te¤men Nuri ve kay›n-
pederi Topçu Te¤men ‹s-
mail’in, hayalleri ve etkile-
yici hikâyeleri ›fl›¤›nda an-
latmaya bafllad›… Bulucu,
her biri ayr› bir devletten
al›nm›fl, ne zaman bozula-
ca¤› belli olmayan, bak›m›
çok zor araçlar›n kullan›l-
d›¤› y›llardan bugüne geldi-
¤inde ise, dev ekranda, gü-
nümüzde Türk Silahl› Kuv-
vetlerinin envanterinde yer
alan ve o günkü hayaller-
den, nerelere geldi¤imizin
de adeta bir ispat› olan mo-
dern araçlar vard›…
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Seçici Kurul Üyeleri
� Yonca-Onuk Tersanesi Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› 

Dr. Ekber Onuk
� TÜB‹TAK Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Ömer Anla¤an
� Tasar›mc› Osman Dalaman
� Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 

Prof. Dr. Taner Altunok
� Bahçeflehir Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü 

Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Asatekin
� Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Teknik Proje Yönetim Dairesi Baflkanl›¤› 

Proje Subay› Müh. Bnb. Nejdet Polat;
� Kaan Onuk Projesi Bafl Tasar›mc›s› Gökhan Muharrem Ak›fl
� FNSS Pazarlama ve Strateji Direktörü Haluk Bulucu
� FNSS Tekerlekli Araçlar Grup fiefi Koray Ulu
� FNSS Silah ‹stasyonlar› Gelifltirme Lider Mühendisi Oykun Eren

FNSS Pazarlama ve
Strateji Direktörü

Haluk Bulucu
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Sözü, FNSS olarak, bugün
yap›lanlar›n yak›n gelecekte
yeterli olmayabilece¤inin
bilincinde olduklar›n›n alt›n›
çizen Bulucu’ya b›rakal›m:
“Dostlar, hayaller bitmiyor.
Topçu Te¤men Nuri ve Top-
çu Te¤men ‹smail’in hayal-
leri bugün bu noktaya geldi;
ama önümüzdeki 10 y›l için
yeterli olmayabilir. O yüzden
FNSS baflka hayaller peflin-
de. Diyoruz ki, önümüzdeki
20 y›l›n tasar›mc›lar›na ihti-
yac›m›z var. O halde gençle-
ri destekleyelim.”
Bu noktada, FNSS’nin, bu-
güne kadar çeflitli ö¤renci
etkinliklerine vermifl oldu¤u
deste¤i de göz ard› etme-
mek gerekiyor. Zaten Bulu-

cu da sunumunda, FNSS’nin
çal›flmalar›yla ilgisi olmasa
bile, gençlere destek olduk-
lar›, hidrojen arabas› ve gü-
nefl arabas› gibi projelerden
de bahsetmeyi ihmal etme-
di… Bulucu, bu projelere
destek olmaktaki tek amaç-
lar›n›n ise gençleri, tasa-
r›mc›l›k konusunda teflvik
etmek oldu¤unun da özel-
likle alt›n› çizdi.
Bulucu, 7 ayl›k bir süre içe-
risinde hayata geçirdikleri
yar›flmaya, 2 y›l sonra ulus-
lararas› bir boyut kazand›r-
may› planlad›klar›n›n da
müjdesini verdi ve “E¤er
dünya liderli¤ine oynuyor-
san›z, uluslararas› arenada
söz sahibi olman›z gerekir.

Böylece, bizim tasar›mc›la-
r›m›z da uluslararas› are-
nada yerlerini alacaklar”
dedi.
Bulucu, sektördeki di¤er
büyük firmalar›m›z›n da
benzeri yar›flmalarla kendi
alanlar›ndaki tasar›mc›lar›
bulup ortaya ç›karmalar›n›
dileyerek sözlerine son
verdi ve dereceye giren ya-
r›flmac›lara ödüllerinin tak-
dimine geçildi…
Her iki kategorinin birincisi
olmay› baflaran yar›flmac›-
lar›n tasar›mlar›yla ilgili bil-
gileri vermek için, bizzat ya-
r›flmac›lar taraf›ndan haz›r-
lanan raporlar›, kaleme al-
d›klar› kendi cümleleriyle
sizlerle paylafl›yoruz.
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Yar›flma Sonuçlar› ve Dereceye Giren Kat›l›mc›lar
Ö⁄RENC‹ KATEGOR‹S‹
PROJE SAH‹B‹ DERECES‹
Muzaffer Koçer 2009 ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü Mezunu, Yüksek Lisans Ö¤rencisi 1’inci
Serdar Soyal Mimar Sinan Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü Ö¤rencisi 2’nci
Eren Özdemir ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisli¤i Bölümü Ö¤rencisi 3’üncü
Orhan Umut Gökcek ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü Ö¤rencisi Mansiyon
Mert Kayacan Bahçeflehir Üniversitesi, Mekatronik ve Elektrik Elektronik Mühendisli¤i 

Bölümleri Ö¤rencisi (çift anadal) Mansiyon
PROFESYONEL KATEGOR‹

PROJE SAH‹B‹ DERECES‹
Bülent Özkurt 1’inci
DESIGNNOBIS Ekibi 2’nci
Gökhan Keman 3’üncü
Evren Özgün Mansiyon
Erhan Kaynak Mansiyon
DESIGNNOBIS Ekibi Mansiyon
U¤ur Düzgün Mansiyon

Profesyonel Kategori 
1’incisi:
BÜLENT ÖZKURT

Rumuz:

AHTO-985  
Kategori:

PROFESYONEL
Kat›l›m Durumu:

B‹REYSEL KATILIM
Araç, elektrikli (hibrit)

araç teknolojilerinin, 

z›rhl› araçlarda 

uygulanmas› fikrinden 

yola ç›k›larak 

tasarlanm›flt›r.

Otomotiv sektörü için 

devrim niteli¤inde olan 

ve araçlar›n yap›s›n› 

tamamen de¤ifltirecek 

bu teknolojilere yönelifl,

günümüzde h›zla devam

etmektedir. Gelecek 

10-15 y›ll›k periyotta, 

z›rhl› araçlarda da bu 

dönüflümün gerçekleflmesi

kaç›n›lmazd›r.

Z›rhl› araçlar›n en 

büyük handikab› z›rh›n

neden oldu¤u a¤›rl›k ve

buna ba¤l› afl›r› güç 

ihtiyac›d›r. Bu enerji 

ihtiyac›n›, sadece 

istasyonlarda flarj edilen

pillerle sa¤lamak yerine,

hibrit bir çözüm daha 

rasyonel olacakt›r. 

Özellikle de askeri bir

arac›n tek bir enerji 

kayna¤›na ba¤›ml› 

olmamas› ve k›smen de

olsa kendi enerjisini 

sa¤layabilmesi önemlidir.

6x6 olarak tasarlanan

araç, pilleri flarj eden 

Profesyonel Kategori 1’incisi Bülent
Özkurt’a ödülünü, Nurol Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Hüsnü Do¤an verdi. 

Ö¤renci Kategorisi 1’incisi Muzaffer Koçer, ödülünü,
Müsteflar Yard›mc›s› ‹smail Tohumcu’dan ald›.
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dizel jeneratör ve günefl

panelleri ile tekerlek 

içi motorlara (in-wheel) 

gücü, kablolarla aktaran

(drive-by-wire) bir 

altyap›dan oluflmaktad›r.

Bu sayede daha basit,

imalat› kolay bir z›rh 

yap›s› elde edilmektedir.

Piller, arac›n taban›na

yerlefltirilebildi¤i için 

a¤›rl›k da¤›l›m› idealdir.

Ayr›ca önerilen modüler

lastik yap›s› sayesinde 

in-wheel tekerle¤in, 

lastik de¤iflimleri için 

yerinden sökülmesi 

gerekmemektedir.
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Üretebilmek Kadar
Pazarlayabilmek de
Önemli
Bulucu taraf›ndan yap›lan
etkileyici sunum, adeta, ya-
p›lan iflin pazarlanmas›n›n
da en az iflin yap›lmas› kadar
önemli oldu¤unun canl› bir
kan›t›yd›. FNSS’nin, yar›fl-
maya oldu¤u kadar, ödül tö-
renine de çok iyi haz›rland›¤›
ve görevli ekip üyeleri tara-
f›ndan çok emek harcand›¤›
belliydi. Özellikle Bulu-
cu’nun sunumu, bizce, her
türlü övgü ve takdire lay›k-
t›... Perde arkas›nda, yar›fl-
man›n ve bu etkinli¤in orga-
nizasyonunda görev alan di-
¤er FNSS çal›flanlar›n› da
unutmayal›m...
MSI Dergisi olarak, FNSS’yi,
örnek teflkil eden böylesi ba-
flar›l› bir çal›flmay› hayata ge-
çirdikleri ve daha da önemli-
si, tasar›m yapma, hem de bir
z›rhl› muharebe arac› tasar-
lama iddias›yla ortaya at›lan
genç arkadafllar›m›za sahip-
siz olmad›klar›n› gösterdikle-
ri için kutlamak istiyoruz…
Bu say›m›zda, her zamanki
gibi sayfalara s›¤amad›¤›m›z
için, sadece her iki kategori-
nin birincilerine yer verebil-
mifl olsak da, dereceye giren
di¤er tasar›mc›lar›n projele-
ri hakk›ndaki bilgileri gele-
cek say›larda sizlerle payla-
flaca¤›z.
MIL. DESIGN 2011 Askeri
Kara Araçlar› Tasar›m Yar›fl-
mas›'nda dereceye giren 12
projenin, FNSS’nin, 10-13
May›s aras›nda ‹stanbul'da
gerçeklefltirilecek IDEF fua-
r›ndaki stand›nda da sergile-
nece¤ini de belirtelim.
Fuarda, FNSS'nin yerli tasa-
r›m ve üretim projesi olan,
"Seyyar Yüzücü Hücum Köp-
rüsü (SYHK)" ile FNSS ve
ASELSAN’›n ortak tasar›m ve
üretim projesi olan "Uzaktan
Komutal› Kule (UKK)" da ilk
defa sergilenecek. Bu sis-
temlerin yan› s›ra FNSS,
AKINCI ZMA, PARS 8x8 ve
yeni PARS 6x6'y› da IDEF’te
ziyaretçilerin karfl›s›na ç›-
karmay› planlan›yor.
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Ö¤renci Kategorisi
1’incisi:
MUZAFFER KOÇER

2009 ODTÜ Endüstri 

Ürünleri Tasar›m› Bölümü

Mezunu 

Scuola Politecnica 

Di Design, Yükseklisans

Ö¤rencisi

Rumuz:

MKDE025 
Kategori:

Ö⁄RENC‹
Kat›l›m Durumu:

B‹REYSEL KATILIM
“Kangal”, konsept olarak

hafif s›n›f, insanl› bir z›rhl›

muharebe arac›d›r. Bu

araç, önde bir sürücüsü ve

bir silah istasyonu 

operatörü, arkada ise 6

kiflilik devriye müdahale

ekibi bar›nd›rmaktad›r.

Araç floförü ve silah 

operatörü, araca solda

bulunan kap›dan, devriye

müdahale erleri ise 

arka kap›dan araca 

binmektedirler. Arac›n

sürücüsü yol kat ederken,

gerekli durumlarda

arkadaki silah operatörü

Kupola Silah ‹stasyonunu

(KS‹ 12,7 mm makineli

tüfek) rahatl›kla 

kullanabilecek görüfl

aç›s›na sahiptir. Arkada

yer alan devriye müdahale

erleri de, üst k›s›mdaki

kapaklar› açarak olaya

müdahale edebilirler.

Arac›n z›rhl› d›fl yüzeyinin

yan› s›ra pencerelerinin

geometrik formlar› da

sürücü ve operatörün

görüfl aç›lar› düflünülerek

en az aç›kl›k olacak

flekilde tasarlanm›flt›r.

Ayr›ca camlarda da z›rh

olarak EN1063 (BR2-BR7)

ve Stanag 4569 (LVL II-III)

standartlar› kullan›lmas›

ön görülmüfltür. Araç

günümüz askeri uçaklar›na

binebilecekleri, 2,30 m

yüksekli¤ine uygun olarak

tasarlanm›flt›r. Ayr›ca, acil

veya arac›n hareket 

edemeyece¤i durumlarda,

arac›n flasesine ba¤l› önde

ve arkada bulunan 2’fler

adet (toplam 4) kanca

takma detay› ile helikopter

gibi araçlarla tafl›nabilmesi

düflünülmüfltür. Ülkemizin

co¤rafyas›n›n ele al›narak

tasarland›¤› “Kangal”, 4x4

ve yeteri yüksekli¤e sahip

olmas› yan› s›ra arkaya

yerlefltirilmifl 2 adet su jeti

sayesinde “amfibi araç”

olarak da suda yoluna

devam edebilmektedir.

Ayr›ca, ülkemizin ve 

özellikle zaman zaman

“ola¤an üstü hal” ilan

edilen bölgelerimizin iklim

koflullar› düflünülerek

arac›n paletli kullan›m

senaryosu da projeye 

dahil edilmifltir.

Son olarak, proje ismini,

büyük bafl hayvanlar›

“kurtlardan ve çakallardan”

korumayla sorumlu olan

ve ülkemize ait simgeler

aras›nda gösterilen

“Kangal - Çoban

Köpe¤i”nden alm›flt›r.





Bu y›l alt›nc›s› düzenle-
nen AERODAYS 2011
kapsam›nda, NATO ve

Avrupa Birli¤i toplant›lar›na
da geçmiflte ev sahipli¤i ya-
pan Madrid Belediye Kongre
Saray›’n›n ferah ortam›nda ve
amac›na uygun düzenlenmifl
salonlar›nda icra edilen yo-
¤un program›n ana konusu;
“Küreselleflen dünyada güçlü
bir havac›l›k için yeni bulufl-
lar” olarak belirlenmiflti.
Toplam 56 paralel oturumun
gerçeklefltirildi¤i sekiz top-
lant› salonundaki panel ve
konferanslara ilave olarak,
yüksek seviyeli ve genel kat›-
l›ml› alt› oturum ise 1900 kifli
kapasiteli büyük salonda ya-
p›ld›. Dünyan›n önde gelen
havac›l›k ve uzay firmalar›n›n
üst düzey yöneticileri, siya-
setçiler, bilim insanlar›, genç
mucitler ve bas›n mensupla-
r›, gerek kat›ld›klar› panel ve
konferanslarda gerek sergi
alan›ndaki standlarda ve ge-
rekse düzenlenen sosyal et-
kinlikler ve sanayi gezilerin-
de, üç gün boyunca sektörde-
ki çok önemli sorunlar› tar-
t›flma ve çözüm yollar›n› üre-

tecek projeleri tan›ma yönün-
de büyük gayret sarf ettiler.
Yorucu oldu¤u kadar, 2050
Avrupa Havac›l›k Vizyonu’nu
anlamak isteyenler için ya-
rarl› oldu¤u görülen etkinli¤e
kat›lan 1500’den fazla kat›-
l›mc›, bu alanda yürütülen
154 adet Avrupa Projesi’nin
son durumunu da ö¤renme
f›rsat› buldu. Tan›nma ve ta-
n›ma ise, kat›l›mc›lar›n en
fazla çaba gösterdi¤i konula-
r›n bafl›nda geliyordu yine do-
¤al olarak.

Stratejik Sektör: 
Havac›l›k
Ana tema, konferans›n ba-
fl›nda aç›fl konuflmas› yapan
‹spanya Bilim ve Bulufllar
Bakan› Cristina Garmendia
taraf›ndan aç›k ve net bir bi-
çimde ortaya konuldu. Top-
lant›larda, “Avrupa’n›n gele-
cekteki refah› için stratejik
sektör olma özelli¤ine sahip,
güvenli, emniyetli, daha etki-
li ve rekabetçi bir havac›l›k ve
hava tafl›mac›l›¤›nda küresel
oyuncu olmas› yönündeki ge-
liflmeler, bulufllar ve sektö-
rün sorunlar›” genifl bir bi-

çimde ele al›nacakt› ve öyle
de oldu. Avrupa Komisyonu-
nun haz›rlad›¤›, yeni vizyon
2050 doküman›, aç›l›fl oturu-
munda, Komisyon Baflkan
Yard›mc›s› ve Ulaflt›rma Ko-
misyonu üyesi Siim Kallas ve
Avrupa Parlamentosu üyesi
Ines Ayala taraf›ndan kat›-
l›mc›lara tan›t›ld›. Daha son-
ra yap›lan dört farkl› genel
oturumda ise s›ras›yla;
� “Sürdürülebilir Hava 

Tafl›mac›l›¤›”,
� “Küresel Sahne Nas›l 

Gelifltiriliyor?”,
� “Havac›l›¤›n Gelece¤ine

Hükmetmek”,
� “Gelece¤in Hava Trafik

Yönetimi” 
konular› tart›fl›ld›. Kapan›fl
oturumunda da 2050 yeni viz-
yonunun nas›l gerçeklefltiri-
lece¤i ile ilgili Avrupa Komis-
yonu üyeleri ile sektörün güç-
lü kuruluflu Aerospace & De-
fence Industries Association
of Europe (ASD)’nin baflkan›
ve yine sektörün dev firmala-
r›ndan, ‹spanyol Indra ve
Frans›z Safran firmalar›n›n
CEO’lar›n›n öngörü ve temen-
nilerini dinledik.

Havac›l›k alan›ndaki teknolo-
jik geliflmelerin, insan yafla-
m›n› nas›l kolaylaflt›raca¤›n›
görmek, bu teknolojilerin sa-
vunma sanayisinde nas›l kul-
lan›labilece¤ini düflünmek-
ten bizi al›koymad› do¤al ola-
rak. Bu noktada, AERODAYS
2011’e kat›lan bas›n mensup-
lar› aras›nda, MSI dergisinin
tek savunma sanayisi temsil-
cisi olmas›n›n avantaj›n› da
kullanarak, bütün bas›n et-
kinliklerinde, gerekli ilgi ve
deste¤i gördü¤ümüzü de vur-
gulamak istiyoruz. Son otu-
rumda sordu¤umuz: Avrupa
Komisyonunun, havac›l›k ve
hava tafl›mac›l›¤› projeleri
kapsam›nda, Avrupa Savun-
ma Ajans› (EDA) ile yürüttü¤ü
ortak projeler olup olmad›¤›
sorusuna, Araflt›rma, Gelifl-
tirme ve Bilim Komisyonu
üyesi Maire Geoghegan-Qu-
inn net bir yan›t verdi: “Bütün
projeler gayri askeridir”.
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Avrupa’n›n en önemli sanayi dal› oldu¤u her f›rsatta dile

getirilen “havac›l›k” ve bu sektörün çok önemli iki lokomotifi

olan havac›l›k teknolojileri ve hava tafl›mac›l›¤› alanlar›ndaki

yeni bulufllar ve son geliflmeler, 30 Mart-1 Nisan 

tarihlerinde, üç gün süre ile Madrid’de masaya yat›r›ld›.
Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com

AERODAYS 2011’de 
2050 Y›l›na Havadan Bak›ld›
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Ancak, hem aç›l›fl hem de
kapan›fl oturumlar›nda siya-
silerle ayn› masay› paylaflan
panelistler aras›nda, Agusta-
Westland, Airbus, Boeing, In-
dra ve Safran gibi savunma
devlerinin CEO’lar›n›n bulun-
du¤u dikkate al›nd›¤›nda, bu
cevab›n ne kadar samimi ol-
du¤unun takdirini okuyucu-
lar›m›za b›rak›yoruz.

AERODAYS’te 
Türkiye
Türk firmalar›n›n içerisinde
yer ald›¤› projeler ve etkinli-
¤e Türkiye’den gelen kat›-
l›mc›lar ile ilgili olarak yaz›-
lacak çok fley var. Ancak, ön-
celikle vurgulayal›m, biri yurt
d›fl›ndan di¤eri de Türki-
ye’den etkinli¤e kat›lan iki
Türk ö¤retim üyesi, Prof. Dr.
Zafer Gürdal ve Yrd. Doç. Dr.
S›tk› Uslu, panel tart›flmala-
r›nda, bir yandan sorduklar›
sorularla konuflmac›lar› ter-
letirken di¤er yandan da ko-
nuya katk›lar›yla izleyenlerin
birçok yönden ayd›nlanmas›-
n› sa¤lad›lar. 
Ayr›ca, TÜB‹TAK, ‹stanbul
Üniversitesi ve Anadolu Üni-
versitesi’nin yan› s›ra Alp 
Havac›l›k, ATARD, Ayd›n 
Yaz›l›m ve TEI, yine yüksek
profil göstererek dikkat çek-
tiler. Savunma Sanayii Müs-
teflarl›¤›ndan gerçekleflen iki
kiflilik kat›l›m›n›n önemli ol-
du¤unun da alt›n› çizelim.
Fakat, yönlendirme eksikli-
¤inden mi ya da bütçe s›k›nt›-
s›ndan m› bilinmez, birçok
önemli projede isimleri geç-
mesine ra¤men, baflta hava-
c›l›k devimiz TUSAfi olmak
üzere, ad›n› sayd›klar›m›z›n
d›fl›ndaki havac›l›k firmalar›-
m›z›n kat›l›mc›lar aras›nda
yer almam›fl olmamas›n›, bir
di¤er alt› kal›n çizilecek hu-
sus olarak not etti¤imizi de
belirtmeden geçmeyelim.
Firmalar›m›z›n, Avrupa Birli-
¤i projelerine ilgi gös-
termeme nedenlerinin
ne oldu¤unu bilmiyoruz. Bil-
di¤imiz ya da daha do¤ru bir
ifadeyle, bas›n brifingleri s›-
ras›nda ö¤rendiklerimiz ›fl›-

¤›nda, bu projelerde yer alan
az say›da firmam›z›n baflar›-
lar›ndan bahsetmeden de
geçmeyelim. Örne¤in, hava
araçlar›na güç sa¤layan mo-
torlarda karbondioksit sal›-
m›n› azaltmay› amaçlayan
DREAM projesi. Toplam de-
¤eri 40.200.000 avro olan
projenin tamamlanma süresi
ise 36 ay. Projeye ortak olan
13 ülkeden 44 firma var, bun-
lardan birisi de PARS Maki-
na. PARS Makina firmas›n›n,
üretim ve zaman›nda tesli-
mat konular›nda ne kadar
baflar›l› oldu¤unu, Rolls-
Royce firmas›n›n Proje Koor-
dinatörü David Bone’un ver-
di¤i bilgilerden ö¤rendik.

Avrupa’n›n Gelece¤i
Havac›l›ktan Geçiyor
Avrupa Komisyonu bas›n bü-
rosundan Patrick Vittet-
Philippe ve ‹spanya Sanayi ve
Teknolojik Bulufllar Tan›t›m
Merkezi’nden Ana Neira’n›n
çabalar› ile hiçbir aksakl›k
olmaks›z›n uygulanan farkl›
bir bas›n program› olmas›
nedeniyle, oturumlar›n ta-
mam›na kat›lma imkân› bu-
lamad›k. Fakat, genel otu-
rumda yer alan bütün üst dü-
zey konuflmac›lar›n, bas›n
konferanslar›nda bas›n men-
suplar›n›n karfl›s›na ç›kar›l-
mas› ve neredeyse bütün
önemli projelerin sorumlula-
r› taraf›ndan bas›na özel su-
numlar›n da yap›lmas›, bu

eksikli¤i çok fazla hissettir-
medi. Önemli projeler olarak
ön plana ç›kan; CleanSky,
ALICIA, ENFICA-FC ve 
DREAM programlar›n›, önü-
müzdeki say›lar›m›zda sizle-
re ayr›nt›lar› ile tan›tmaya
devam edece¤iz. Burada sa-
dece üzerinde durmak iste-
di¤imiz konu, Avrupa’n›n, ha-
vac›l›¤›n gelece¤i ile kendi
gelece¤ini nas›l bir bütün
olarak gördü¤ü gerçe¤i ve bu
gerçe¤i ifade flekli. Bütün bu
gayretlerin arkas›ndaki mad-
di beklenti, mutlaka esas et-
kenlerden birisi. 
Ancak, Avrupa Komisyo-
nu’nun, Avrupa Birli¤i üyesi
olan ülkelerin bile fon ay›r-
maktan kaç›nd›¤› projelere,
nas›l zaman ve bütçe ay›rd›¤›-
n›, proje sorumlusu bilim in-
sanlar›n›n ayr›nt›l› sunumla-
r›nda ve soru cevap bölümle-
rinde görünce, olay›n, finans
ve politik boyutu d›fl›nda, in-
sani de¤erlere olan sayg› ile
de çok yak›ndan ilgili oldu¤u-
nu düflünmeye bafllad›k.

“Küresel Sahne Nas›l Gelifliyor” 
konulu genel oturumda konuflan
Çin’in AVIC firmas›n›n Baflkan› 
Lin Zuoming (Solda)

©
M

S
I

D
ergisi

©
M

S
I

D
ergisi





ÖZEL HABER

28

MSI Dergisi - Nisan 2011 www.milscint.com

AERODAYS’in aç›l›fl›nda,
Avrupa Komisyonu Baflkan
Yard›mc›s› Siim Kallas’›n
tan›tt›¤› “Flight Path 2050”
isimli uzun vadeli stratejik
plan›n, Avrupa Birli¤i’nin,
rekabet edebilir bir hale
gelmesinde ve büyümesin-
de, havac›l›k ve hava tafl›-
mac›l›¤›ndaki geliflmenin
önemini vurgulamas› hari-
cinde, havac›l›¤›n 2050 viz-
yonunu da çok net olarak
ortaya koymas›, konuya ve-
rilen de¤erin de bir göster-
gesiydi. Havac›l›k sektörü-
nün, Avrupa’da 400.000 ki-
fliye ifl imkân› sa¤lad›¤›n›,
sektörden sa¤lanan gelirin
yüzde 12’sinin Ar-Ge’ye ay-
r›ld›¤›n›, üretimin yüzde
60’›n›n Avrupa k›tas› d›fl›na
ihraç edildi¤ini ve yolcu ta-
fl›mac›l›¤›nda her y›l yüzde
5’lik bir büyüme oldu¤unu
düflünürsek, Avrupa’n›n ge-
lece¤i ile havac›l›ktaki ge-

liflmelerin neden birlikte
düflünüldü¤ünü de anlaya-
biliriz. Zaten, “Flight Path
2050” doküman› da bu dü-
flüncemizi do¤rular biçim-
de, flu cümle ile bafll›yor;
“Avrupa; küreselleflme,
köklü bir reforma ihtiyac›
olan finans sistemi, iklim
de¤ifliklikleri ve do¤al kay-
naklarda artan ölçüdeki k›t-
l›k gibi birçok zorluklarla
yüzleflece¤i yeni bir ça¤a gi-
riyor.”

‹fl Birli¤i ve 
Teknoloji Vurgusu
AERODAYS 2011 ile ilgili göz-
lemlerimizi, etkinli¤e Türki-
ye’den kat›lanlarla yapt›¤›-
m›z k›sa söyleflilerde ifade
ettikleri fikir ve de¤erlendir-
melerini de katarak, afla¤›-
daki k›sa bafll›klarla bitirebi-
liriz. Toplant›larda ve hemen
her f›rsatta, konuflmac›lar
taraf›ndan;

� Sanayi ve araflt›rma 
kurulufllar› aras›ndaki 
sinerjinin, Avrupa’n›n 
rekabet gücünü 
artt›rmas›n›n beklendi¤i,

� Sanayi-araflt›rma 
kuruluflu-üniversiteler
aras›ndaki ifl birli¤inin
önemli oldu¤u,

� Teknoloji ile birlikte, 
yeni operasyonel 
konseptler üzerinde de
çal›fl›lmas›na ihtiyaç 
bulundu¤u,

� Sivil havac›l›k için yak›t 
tüketiminin, 2050’de, 
yüzde 45 artmas›n›n 
tahmin edildi¤i, bu 
ba¤lamda bio yak›tlarla
ilgili araflt›rma ve teknoloji
gelifltirme çal›flmalar›n›n
önem kazand›¤›,

� Dikey uçufl (vertical flight)
ve ileri uçufl (forward
flight) özelliklerinin pek
çok hava arac›nda birlikte
yer almas›n›n hedeflendi¤i,

dikey kalk›fl ve inifl ile as›l›
kalma (hovering) 
yeteneklerinin, yüksek 
h›z ile birlefltirilmesinin
ana unsur olaca¤›,

� Teknoloji gelifltirme 
çal›flmalar›nda, çevreye
zarar vermeme 
faktörünün de mutlaka
dikkate al›nmas› gerekti¤i,

� Yeni teknolojilerin, gerekli
mevzuatla birlikte 
desteklenmesinin ve 
sertifiye edilebilir 
olmas›n›n önemi,

� Teknik oturumlarda, 
malzemeye gömülü 
elektroniklerin ve 
kompozit malzeme 
teknolojisinin havac›l›k
için gelece¤in 
teknolojilerinden oldu¤u,

� Gerek Avrupa ülkelerinde
gerekse Brezilya Çin, 
Güney Afrika Cumhuriyeti
ve Japonya gibi ülkelerde,
ulusal havac›l›k 
stratejilerinin ve bu 
stratejileri hayata 
geçirmek üzere 
haz›rlanm›fl havac›l›k
programlar›n›n oldu¤u,

� Programlar›n 
finansman›nda, ulusal
fonlar›n yan› s›ra 
uluslararas› fonlardan da
önemli ölçüde istifade
edildi¤i, bu maksatla 
sanayi, üniversite ve 
KOB‹’lere özel 
destekleme oranlar›n›n
mevcut oldu¤u vurguland›.

Önümüzdeki y›l gerçeklefltiri-
lecek AERODAYS etkinli¤inde,
daha fazla say›da Türk firmas›
ve kat›l›mc› görmek ümidiyle.

ALICIA projesi kapsam›nda
EADS taraf›ndan önerilen

taslak kokpit tasar›m›
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30 ‹lk olarak Deniz Harp
Okulu Müzesi’nde a¤›r-
lanan bas›n mensuplar›,

müzedeki çeflitli eserler
hakk›nda bilgilendirildi.
Müzede gerçeklefltirilen k›-
sa gezinin ard›ndan, Deniz
Harp Okulu Komutan› Tu-
¤amiral Kemalettin Gür ta-
raf›ndan, okulu tan›t›c› bir
brifing verildi. Tu¤amiral
Gür, brifingde, Deniz Harp
Okulu Komutanl›¤›n›n mis-
yonunun,
� fieref, sadakat ve 

sorumluluk de¤erleriyle
donat›lm›fl,

� Atatürkçü düflünce 
sistemini özümsemifl,

� Yeterli fiziki yetene¤e
ulaflm›fl,

� Geliflmeye aç›k,
� Komutanl›k ve liderlik 

yeteneklerine sahip,
� Lisans düzeyinde ö¤retim

görmüfl,
� Kendisini Türk Deniz 

Kuvvetlerine hizmete adam›fl,
muvazzaf deniz subay› yetifl-
tirmek ve ihtiyaçlar do¤rul-
tusunda lisansüstü e¤itim ve
ö¤retim vermek oldu¤unu
belirtti.
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Deniz Harp Okulu
Görenleri Hayran 

B›rak›yor

Deniz Harp Okulu
Görenleri Hayran 

B›rak›yor

Köklü bir geçmifle
sahip olan ve her
dönemde, ça¤›n gerekleri
do¤rultusunda verdi¤i seçkin 
e¤itimle, tüm dünyada kendisine 
özel bir yer edinmifl olan Deniz Harp Okulu, 
1 Nisan günü bas›n mensuplar›na kap›lar›n› açt›. 
Okul yerleflkesine düzenlenen gezi ile okuldaki e¤itim ve
tesisler hakk›nda detayl› bilgi ald›¤›m›z bas›n turunda, ö¤rencilerin,
her dakikas› çeflitli etkinliklerle dolu bir gününe de efllik ettik.
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com

Deniz Harp Okulu Komutan› Tu¤amiral Kemalettin Gür
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Tu¤amiral Gür, Deniz Harp
Okulu Komutanl›¤›n›n vizyo-
nunun ise gelece¤in üstün ni-
telikli deniz subaylar›n› yetiflti-
ren, e¤itimi ve ö¤retimi ile ör-
nek gösterilen, dünyan›n en iyi
Deniz Harp Okulu olmak oldu-
¤unu söyledi. Tu¤amiral Gür
ayr›ca, denizcili¤in Türk’ün

büyük milli ülküsü olarak dü-
flünülmesi ve bu ülkünün az
zamanda baflar›lmas› gerekti-
¤ine dair Atatürk’ün direktifi
do¤rultusunda hareket ettik-
lerini vurgularken, bu konuda
üzerlerine düfleni yapmaya
her zaman haz›r olduklar›n› da
sözlerine ekledi.

Köklü Bir Tarihi 
Bulunuyor
Deniz Harp Okulu, 1773 y›l›n-
da devrin Kaptan-› Deryas›,
Aslanl› Pafla olarak da bilinen,
Cezayirli Gazi Hasan Pafla ta-
raf›ndan, Mühendishane-i
Bahrî-i Hümâyûn ad› alt›nda,
Kas›mpafla’daki Taflk›flla Ter-

sanesi içerisinde kurulmufl.
Okul daha sonra, 1838’de
Heybeliada’ya, 1985’te ise
Tuzla’ya tafl›nm›fl. ‹stanbul’a
yaklafl›k 40 km uzakl›kta 

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Nisan 2011

“Hudutlar›n›n mühim ve büyük aksam› deniz olan 
Türk devletinin, donanmas› da mühim ve büyük olmak gerektir.”

Atatürk
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bulunan Deniz Harp Okulu,
Tuzla burnu yar›madas›nda
777 dönüm arazi üzerinde
konufllu olup, 5750 m deniz,
1240 m kara s›n›r›na sahip.
Yar›madan›n kuzey k›sm›n-
da, okul gemilerinin ve e¤i-
tim botlar›n›n yer ald›¤› d›fl li-
man, olimpik ölçülerde yüz-
me havuzu, atletizm tesisle-
ri, at›fl poligonlar›, aç›k ve ka-
pal› tenis, voleybol ve basket-
bol sahalar› yer al›yor. Ayr›-
ca, sa¤l›k merkezi, sosyal te-
sisler ve iç liman bölgesinde,
ayn› anda 500 kifliyi denize ç›-
karabilen, yaklafl›k 190 yel-
kenli ve kürekli teknenin ba-
r›nd›¤›, modern bir kay›kha-
ne de bulunuyor. Yar›mada-
n›n güney k›sm›nda ise ko-
mutanl›k binas›, dekanl›k te-
sislerini içeren ö¤retim do-
kusu, ö¤renci alay komutan-

l›¤› tesisleri ve tören alan› yer
al›yor.
Deniz Harp Okulu; komutan-
l›¤a ba¤l› Kurmay Baflkanl›¤›,
Dekanl›k (lisans e¤itimi), Ö¤-
renci Alay Komutanl›¤› (tatbi-
ki deniz e¤itimi, tatbiki aske-
ri e¤itim, savafl beden e¤itimi
ve disiplin faaliyetleri), Deniz
Bilimleri ve Mühendisli¤i
Enstitüsü (lisansüstü) ve De-
niz Kuvvetleri Gücü Komu-
tanl›klar›ndan olufluyor.

Deniz Bilimleri ve 
Mühendisli¤i Enstitüsü
4’ü doktora, 25’i ise yüksek
lisans ö¤rencisi olmak üze-
re, toplam 29 subay›n halen
e¤itim görmekte oldu¤u De-
niz Bilimleri ve Mühendisli¤i
Enstitüsü, 2001-2002 y›l›n-
dan itibaren, Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’n›n ihtiyaç

duydu¤u bilim dallar›nda li-
sansüstü e¤itim ve ö¤retim
vermek ve bilimsel araflt›r-
malar yapmak üzere kurul-
mufl. Enstitüde; hareket ana-
lizi, elektronik sistemler, ko-
muta kontrol, muhabere, bil-
gisayar ve istihbarat sistem-
leri yüksek lisans program-
lar› bulunuyor. Önümüzdeki
y›l, deniz lojisti¤i yüksek li-
sans program›n›n da aç›lma-
s› planlan›yor.

E¤itim ‹mkânlar›
Deniz Harp Okulu’nda e¤itim
4 y›l olup, her akademik y›l 3
döneme ayr›l›yor. 1’inci ve
2’nci dönem, haftada 30 saat
dersin yap›ld›¤› 16 haftay›;
3’üncü dönem ise 4-7 haftay›
kapsayan yaz e¤itimlerini
içeriyor. 1’inci s›n›fta ö¤renci-
ler, temel fen ve sosyal bilim-
lere ait dersleri ortak al›yor.
2’nci s›n›ftan itibaren de ken-
di istekleri, baflar› durumlar›
ve Deniz Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› personel planlar›na
göre; endüstri, gemi infla,

makine, bilgisayar ve elektrik
elektronik mühendisli¤i dal-
lar›ndan birini seçerek, lisans
düzeyinde mühendislik e¤iti-
mi görüyor. Ayr›ca uluslara-
ras› iliflkiler ve deniz güvenli-
¤i lisans program›n›n da önü-
müzdeki y›l uygulanmas›
planlan›yor.
Dersler 25-30 kiflilik s›n›flar-
da, 90 ö¤retim üyesiyle verili-
yor. Yaklafl›k 10 ö¤renciye bir
ö¤retim eleman› düflen Deniz
Harp Okulu’nda, ö¤retim
üyelerinin yüzde 15-20’si üni-
versite ö¤retim üyelerinden
olufluyor ve her ö¤retim üye-
sinin haftada 8-15 saat ders
yükü bulunuyor. Ö¤renciler, 4
y›ll›k e¤itimleri boyunca top-
lam 1200 saat ders görüyor.
Ö¤rencilere, en az bir yaban-
c› dilde konuflma, anlama ve
araflt›rma yaparken yabanc›
literatürü takip edebilme be-
cerisinin kazand›r›lmas›
amac›yla, yo¤un olarak ‹ngi-
lizce ve seçmeli olarak da Al-
manca lisan dersleri verili-
yor. 2011-2012 e¤itim ve ö¤-
retim döneminde ise bu
derslere, Rusça ve Japonca
lisan derslerinin de eklen-
mesi planlan›yor.
Deniz Harp Okulu’nda, de¤i-
flik kapasitede 46 dershane,
toplam 756 ö¤renci kapasite-
li 4 amfi, toplam 173 ö¤renci
kapasiteli 5 lisan laboratuva-
r›, 110 ö¤renci kapasiteli 5 U
tipi lisan dershanesi, 132 ö¤-
renci kapasiteli 4 bilgisayar
dershanesi, multimedya im-
kân› bulunan 14 görsel ders-
hane ve 34 laboratuvar bulu-
nuyor. Ayr›ca 106.000 adet
kitab›n bulundu¤u Tümami-
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Deniz Harp Okulu müzesinde sergilenen balmumu heykeller, Prof. Dr. Y›lmaz
Büyükerflen taraf›ndan bizzat yap›larak, Deniz Harp Okulu’na hediye edilmifl.
Foto¤rafta Atatürk, 1928 y›l›nda, Hamidiye kruvazörünün süvari salonunda, 
an› defterini imzalarken, yan›nda Rauf Orbay ile birlikte görülüyor. Hamidiye 
kruvazörü, flu anda Heybeliada’da Bahriye Mektebi’nin önünde bulunuyor.



33

ral Orhan Ayd›n Kütüphanesi
de sabah saat 08.00’dan ak-
flam 22.00’a kadar ö¤rencile-
re hizmet veriyor.

Erasmus Ö¤renci 
De¤iflimi Lisans›na da
Sahip
Deniz Harp Okulu, 2007-2013
y›llar›n› kapsayan dönem için,
Avrupa Komisyonu taraf›n-
dan verilen, Erasmus ö¤renci
de¤iflimi lisans›na da sahip.
Okul, Erasmus üniversite be-
yannamesini Türkiye’de alan
ilk Harp Okulu olmas›n›n yan›
s›ra Avrupa’da da bu beyan-
nameyi tafl›yan ilk Deniz Harp
Okulu. Bugüne kadar, Deniz
Harp Okulu ö¤rencisi olan 8
subay Erasmus program›na
ifltirak etmifl.

Ulu¤ Bey Gökevi
‹lk gökevi (planetaryum), 
Zeiss firmas› taraf›ndan,
1925’te, Almanya’n›n Münih
flehrinde kurulmufl. 1930’da
da ABD’de gökevleri kurul-
maya bafllanm›fl. Bugün
dünyada 3000’i aflk›n göke-
vi bulunurken, bunlar›n,
2500’den fazlas› ABD’de yer
al›yor. Türkiye’de ise ilk gö-
kevi,1963 y›l›ndan itibaren
Deniz Harp Okulu bünyesin-
de tesis edilmifl ve 2005 y›l›na
kadar hizmet vermifl. 2005’te
ise Zeiss’in optomekanik
teknolojisi kullan›lan ilk mo-
deli, yine Deniz Harp Okulu
için üretilerek, ayn› y›l buraya
konuflland›r›lm›fl. Deniz Harp
Okulu’nda yap›lan gezide de
en çok ilgi gören k›s›mlardan

birisi, Ulu¤ Bey ad› verilen bu
gökevi oldu.
Deniz subay› adaylar›, Deniz
Harp Okulu’nda, çeflitli seyir
dersleri de görüyor. Bu seyir
derslerinde, ö¤rencilere,
“yersel seyir” olarak da ad-
land›r›lan klasik seyir usulleri
ve elektro-optik seyir usulleri
gösteriliyor. Klasik seyir ders-
lerinde, yeryüzünde bulunan
seyir yard›mc›lar›n› kullanma-
y› ö¤renen ö¤renci, elektro-
optik seyir usulleri sayesinde
de uydu teknolojisine kadar
uzanan seyir yard›mc›lar›n›
tan›yor. Ö¤rencilerin seyir
derslerinde ö¤rendi¤i bir di-
¤er seyir türü ise “göksel se-
yir”. Gökevi, eski ad›yla “as-
tronomik seyir” olarak adlan-
d›r›lan bu e¤itimin verilmesi

amac›yla kullan›l›yor. Deniz
Harp Okulu’ndaki Ulu¤ Bey
Gökevi’nin sundu¤u imkân-
lar sayesinde, deniz subay›
adaylar›, yeryüzü üzerinde
mevkilerini bulabilmeleri ve
arzu ettikleri baflka bir mev-
kiye de emniyetle intikal ede-
bilmeleri için, gök cisimleri-
ni, yön bulma ve yer tayin et-
me maksad›yla kullanabile-
cek hale geliyor. Ulu¤ Bey
Gökevi, öncelikle ö¤rencile-
rin gök cisimlerini tan›mas›,
gök cisimlerine bakarak yön-
lerini tayin edebilmeleri,
göksel seyir esnas›nda mev-
ki bulabilmek maksad›yla,
hangi gök cisimlerini kullan›-
laca¤›n› ö¤renmelerini sa¤l›-
yor. Daha sonra da, ö¤renci-
lerin, belirlenen bu gök ci-
simleriyle birlikte olufltura-
caklar› göksel trigonometrik
taban üzerinde, çeflitli mate-
matiksel çözümlemeleri ya-
pabilme imkân› sunuluyor.
Böylece, Ulu¤ Bey Gökevi sa-
yesinde, aç›k deniz e¤itimine
gitmekte olan tüm Deniz
Harp Okulu ö¤rencilerine,
A¤ustos ay›nda Akdeniz’de
bulunmalar› muhtemel bir
mevkiyi aylar öncesinden
gösterip, hesaplamalar›n›
yapmalar› da sa¤lanabiliyor.
Gerçek seyirde de ö¤renci-
ler, daha önce laboratuvar
ortam›nda elde ettikleri bu
çözümü, denizde tekrarlam›fl
oluyor. Bu da, ö¤rencilerin,
çözüm için denizde harcaya-
caklar› zaman› k›saltarak,
seyirde çok daha verimli ol-
malar›n› sa¤l›yor.
Günümüz flartlar›nda, her
hangi bir saatte ve flehrin
içinde, tüm gök cisimlerinin
berrak bir flekilde görüldü¤ü
bir gece görüntüsünü elde
etmenin zorlu¤unun yan› s›ra
tek tek gök cisimlerini ince-
lemek de pratikte oldukça
zor. Ancak Ulu¤ Bey Gökevi,
her saatte kullan›labiliyor.
Gökevi, küresel koordinat-
larda, istenilen mevkideki
gök resmini gösterebiliyor ve
ayn› zamanda, seyirdeymifl-
çesine bunu hareketli olarak
da yapabiliyor.
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Deniz Harp Okulu’ndaki olimpik havuzda, Su alt› Taarruz Timi taraf›ndan bir de gösteri icra edildi.
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Mekatronik 
Laboratuvar›
Yap›lan gezide, ö¤rencilerin,
özellikle de bir geminin içeri-
sindeki, güç gerektiren a¤›r
parçalar›n tafl›nmas›n› ve yer
de¤ifltirilmesini sa¤layan
mekanizmalarda kullan›lan
tüm sistemleri, birebir labo-
ratuvar ortam›nda kendileri-
nin kurup deneyebildikleri
mekatronik laboratuvar› da
dikkat çeken bir di¤er bölüm
oldu. Ö¤renciler, bu labora-
tuvarda önce bilgisayarlar
yard›m›yla sanal ortamda ya-
p›lacak ifli tasarlay›p testleri-
ni yap›yor, daha sonra da
gerçek sistemler kullanarak
da birebir gerçe¤ini uygula-

maya geçiriyor. Laboratuvar
ortam›nda sensör kullan›m›,
kontrol mekanizmas› kulla-
n›m› ve kodlamay› bir arada
yapan ö¤rencilerin, s›f›rdan
kontrol sistemi tasarlayabi-
lecek hale gelmesi hedefle-
niyor. Ö¤renciler ayr›ca, sis-
temlerde oluflan hatalar› dü-
zeltecek komutlar› üretmeyi
de ö¤reniyorlar.

‹nsans›z Deniz Arac›
Projeleri
Deniz Harp Okulu bünyesin-
de, özellikle liman sular›n›n
savunulmas› gibi k›y› görev-
lerinde kullan›labilecek pro-
jeler üzerinde de çal›fl›ld›¤›
bilgisini ald›¤›m›z gezide, hâ-

lihaz›rda 2 ayr› projenin sür-
dü¤ünü ö¤rendik. Bu proje-
lerden biri, günefl enerjili ol-
mayan bir sürat teknesinin,
di¤eri ise üzerinde günefl pa-
nelleri bulunan katamaran ti-
pi çift tekneli bir sürat tekne-
sinin uzaktan kumandal› hale
getirilmesi. Güneflten 1 KW
elektrik enerjisi elde edilerek
uzaktan kumanda edilebilen
bu teknenin, geçen y›l sonun-
daki ö¤renci projeleri su-
numda gösterimi de yap›lm›fl.
Konuyla ilgili yetkililerden al-
d›¤›m›z bilgiye göre, Deniz
Harp Okulu’nun bu konudaki
önceli¤i, çeflitli yar›flmalara
kat›lmaktan ziyade, taktik
seviyede, harita üzerinde be-
lirlenen bir noktada robotik
bir deniz arac›n›n istenilen
görevi yapabilmesi ve bu gö-
revi icra ederken de ilave bir
elektrik enerjisine ihtiyaç
duymamas›.
Hâlihaz›rda otonom bir su
üstü insans›z deniz arac› ge-
lifltirmeye yönelik çal›flmala-
r›n da sürdü¤ünü belirten
yetkililer, bu projede, makina
mühendisli¤i, elektrik, elek-
tronik ve bilgisayar mühen-
disliklerinin ortak olarak ça-
l›flt›klar›n› söylediler. Proje-
nin flu anda ulaflt›¤› aflamaya
da k›saca de¤inen yetkililer,

bilgisayar mühendisli¤i bölü-
münün arac›n küresel ko-
numlama sistemi (GPS) tara-
f›n› tamamlad›¤›n› ve halen
uzaktan kumanda edilen
araca otonom özellikler ka-
zand›rmak için çal›flmalar›n
sürdü¤ünü belirttiler.
‹nsans›z deniz araçlar›nda,
su alt›na yönelik çeflitli çal›fl-
malar da Deniz Harp Okulu
bünyesinde sürdürülüyor.
Mavi ad› verilen proje hak-
k›nda da k›saca bilgi veren
yetkililer, bu arac›n otonom
olmayaca¤›n›, uzaktan fiber
bir kablo yard›m›yla kuman-
da edilece¤ini söyledi. Bu
projenin yan› s›ra yetkililer-
den, su alt›nda dalg›çlar›n
birbirleriyle lazer arac›l›¤›yla
haberleflmesini sa¤layacak
bir sistem üzerinde çal›flma-
lar›n devam etti¤ini de ö¤-
rendik.

Spor Faaliyetlerine de
Büyük Önem Veriliyor
Deniz Harp Okulu’ndaki ö¤-
rencilerin liderlik nitelikleri-
nin gelifltirilmesi maksad›y-
la, okul bünyesinde Ö¤renci
Alay Teflkilat› ve Ö¤renci
Onur Kurulu da bulunuyor.
Bu kurullar vas›tas›yla ö¤-
renciler, fiilen okul yönetimi-
ne ifltirak ettiriliyor. 
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Ayd›n Reis Kay›khanesi’nde amaç, ö¤rencide deniz sevgisini oluflturarak, her ö¤rencinin mezuniyetinde yelken ve kürek bilerek mezun olmas›n› sa¤lamak. ‹çindeki 190 adet teknesi ve
500 adet ö¤renciyi ayn› anda denize ç›kartma kapasitesiyle, Avrupa ve dünya s›ralamas›nda ön s›ralarda yer alan kay›khanede, ö¤rencilerin günlük e¤itimlerinden bir kesit izlendi.





ÖZEL HABER

36

Yine her bir ö¤renci, tak›m
çal›flmas› anlay›fl›n›n gelifl-
mesi için, bir tak›m sporu;
kendi özgüvenini artt›rmak
ve fiziki yeteneklerini gelifl-
tirmek için de bir ferdi spor
dal›nda faaliyet göstermek
zorunda. Bu kapsamda, ön-
celikle yat, yelken ve kürek
olmak üzere yüzme, triat-
lon, deniz pentatlonu, bas-
ketbol ve tenis gibi spor dal-
lar›nda, federasyonlar›n dü-
zenlemifl oldu¤u milli ve
mahalli liglerdeki spor fa-
aliyetlerine, üniversiteler
aras› spor organizasyonlar›-
na ve harp okullar› aras›nda
icra edilen spor müsabaka-
lar›na kat›l›m gerçeklefltiri-
liyor.
Deniz Harp Okulu’ndan me-
zun olan tüm ö¤renciler,
uluslararas› amatör deniz-
cilik belgesi, uluslararas›
cankurtaran sertifikas›,
uluslararas› kurba¤a adam
dal›c› belgesi sahibi olacak-

lar› e¤itimler al›yor. Ö¤ren-
cilerin yar›y›l ve yaz tatilleri-
ni en iyi flekilde de¤erlen-
dirmeleri için de k›fl›n her
sene Erzurum’da kar kaya-
¤›, yaz›n da Foça’da su spor-
lar› a¤›rl›kl› tatil kamplar›
icra ediliyor.

Spor Alan›nda Pek Çok
Baflar›ya ‹mza At›lm›fl
Üniversiteler aras› voleybol
‹stanbul ikinci lig flampiyo-
nas›nda Deniz Harp Okulu
voleybol tak›m›, tüm maçla-
r›n› kazanarak, flampiyon ol-
mufl ve birinci lige ç›km›fl.
Bugüne de¤in tak›mlarda
baflar› göstermifl birçok De-
niz Harp Okulu ö¤rencisi,
milli forma giymeye de hak
kazanm›fl. Geçti¤imiz y›l
Bahreyn’in baflkenti Mana-
ma’da yap›lan CISM (Ulusla-
raras› Askeri Sporlar Kon-
seyi) Dünya Yelken fiampi-
yonas›’nda, erkek ve bayan
tak›m›m›z, 21 ülke aras›nda

dünya üçüncülü¤ünü kazan-
d›¤› gibi, hem erkek hem de
bayanlarda baflar› elde eden
tek ülke olmufl.
‹talya Deniz Harp Okulu Ko-
mutanl›¤› taraf›ndan geçen
y›l düzenlenen 27’nci Ulusla-
raras› Deniz Harp Okullar› 
J-24 s›n›f› yelkenli tekne ya-
r›flmalar›nda da Türk Deniz
Harp Okulu, 19 ülke aras›nda
dünya ikincisi olurken, 9 Ak-
deniz ülkesi aras›nda da bi-
rinci gelmifl.

Uluslararas› Denizcilik
Yar›flmalar›
Deniz Harp Okulu bünyesin-
de, hem ülkemizi tan›tmak
hem de uluslararas› iliflkileri
gelifltirmek amac›yla, her y›l,
uluslararas› denizcilik yar›fl-
malar› da icra ediliyor. 13 y›l-
dan beri icra edilen ve çeflitli
ülkelerin deniz harp okulla-
r›nda okuyan ö¤rencilerin,

denizcilikle ilgili spor
dallar›nda yar›flt›klar›

bu yar›flmalara, denizcilik
alan›nda geliflmifl 10-15 civa-
r›nda ülkenin Deniz Harp
Okulu ö¤rencileri ifltirak edi-
yor. Geçti¤imiz y›l yap›lan ya-
r›flmada ise Deniz Harp Oku-
lu tak›m› birinci gelmifl. 
Nautical Competition ad› ile
düzenlenen bu etkinli¤in
14’üncüsü ise 11-17 Nisan
2011 tarihleri aras›nda 10 ül-
kenin kat›l›m›yla gerçekleflti-
riliyor.

Aç›k Deniz E¤itimleri
Deniz Harp Okulu ö¤rencileri-
ne, akademik kariyerin yan›
s›ra denizcilik yetenekleri ka-
zand›rmak ve gelifltirmek
amac›yla, akademik dönemde
ve yaz döneminde, çeflitli de-
niz e¤itimleri de yapt›r›l›yor.
Deniz Harp Okulu’nda, mo-
dern kay›khane imkân› ve
çeflitli s›n›flarda 110 adet
yelkenli tekne ve 80 adet kü-
rekli tekneden oluflan genifl
filo sayesinde, ayn› anda 500
ö¤rencinin deniz e¤itimleri
gerçeklefltirilebiliyor. Bu
e¤itimlere ilave olarak, ö¤-
rencilere, kürek, kano, yat ve
yelken gibi e¤itimler de veri-
liyor.
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Ö¤renciler ayr›ca, aç›k deniz
e¤itimleri de al›yor. 4-5 haf-
tal›k bu e¤itimler kapsam›n-
da, 1 ve 2’nci s›n›f ö¤rencileri
yurt içi limanlar›, 3 ve 4’üncü
s›n›f ö¤rencileri ise yurt d›fl›
limanlar› ziyaret ediyor.
2010 y›l› aç›k deniz e¤itimin-
de, Deniz Harp Okulu ö¤ren-
cileri; KKTC, M›s›r, ‹talya,
Tunus ve ‹spanya’da çeflitli
limanlar› ziyaret etmifl.
4’üncü s›n›f› baflar› ile ta-
mamlayan ö¤rencilere, aza-
mi 5 haftal›k donanma staj›
da icra ettiriliyor.

Ö¤rencilerin 
E¤itim Seyri
Bas›n mensuplar›n›n, d›fl li-
manda yap›lan Temel Deniz
E¤itimleri’ne kat›lma f›rsat›
da buldu¤u gezide, TCG E-2

ve TCG E-7 e¤itim botlar› ile
bir e¤itim seyri de gerçeklefl-
tirildi. Seyir s›ras›nda; fla-
mand›raya ba¤lama ve fla-
mand›radan ayr›lma fleklin-
de de ifade edilebilen “Avare
Etme” e¤itimi, “Posta Çanta-
s› Alma-Verme” e¤itimi, “De-
nize Adam Düfltü” ve “Abor-
da Olma” e¤itimleri gerçek-
lefltirildi. E¤itim seyrine, De-
niz Harp Okulu Komutan› 
Tu¤amiral Gür de bizzat efllik
etti.

Yeni Ö¤renim Y›l› ‹çin
Baflvurular Bafllad›
Okulun esas ö¤renci kayna¤›,
Heybeliada’da bulunan Deniz
Lisesi. Buradaki ö¤renciler
ise sivil liselerin fen bilimi ko-
lu mezunlar›ndan seçiliyor.
Deniz Harp Okulu için bu y›l
yap›lacak ö¤renci al›mlar›
kapsam›nda, ön kay›t baflvu-

rular› ise Deniz Harp Oku-
lu’nun resmi ‹nternet sitesin-
den, 1 Nisan - 31 May›s gün-
leri aras›nda yap›labilecek.
Okulda, 601 erkek, 18 bayan
olmak üzere, toplam 619
Türk ö¤renci ö¤renim görü-
yor. Ayr›ca, Arnavutluk, Azer-
baycan, Gambiya, Gürcistan,
Kore Cumhuriyeti, Kazakis-
tan, Kuzey K›br›s Türk Cum-
huriyeti, Türkmenistan ve
Ürdün’den 23’ü Türkçe ha-
z›rl›k s›n›f›nda, 32’si di¤er s›-
n›flarda, toplam 55 askeri
misafir ö¤renci de bulunu-
yor. Gambiya ve Kore Cum-
huriyeti’nden ö¤renciler, bu
y›l ilk defa ö¤renime baflla-
m›fl, önümüzdeki dönemler-
de Senegal’den de ö¤renci
al›m›n›n yap›lmas› bekleni-
yor. Ayr›ca Türkiye ve Kore
Cumhuriyeti deniz harp okul-
lar› aras›nda ö¤renci de¤iflim
program› için çal›flmalar da
devam ediyor.
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Tatbiki deniz e¤itimlerine kat›lan 
deniz okullar› ö¤rencilerine, kursiyer 
serdümen erlere, dost müttefik ülkelerin
Deniz Kuvvetlerine mensup rütbeli 
personel ve ö¤rencilere de ça¤dafl 
düzeyde e¤itim veren Deniz Harp Okulu’nun,
Düzgit Tersanesi taraf›ndan infla edilmifl 
8 adet de e¤itim botu bulunuyor.

Posta Çantas› Alma-Verme E¤itimi
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K‹RP‹ May›na Karfl› Korumal› Araç Projesi Teslimat Töreni kapsam›nda, 
30-31 Mart tarihlerinde, iki günlük bir program haz›rlayan BMC, özellikle ilk gün
gerçeklefltirilen bas›n program› ile tüm dikkatleri üzerine çekti. BMC’nin ‹zmir,
P›narbafl›’ndaki tesislerinde bafllayan program›n ilk aya¤›nda, BMC’nin Savunma
Sanayisi ve Özel Projeler Bölümü Yöneticisi Nadi Posto¤lu taraf›ndan, bölüm ve
çal›flmalar›na iliflkin detayl› bir sunum yap›ld›. “BMC’nin Tan›t›m›”, “BMC’nin Milli
Savunma Sanayisindeki Yeri ve Önemi”, “Proje Araçlar› Gelifltirme ve Üretim
Süreci” ve “Proje Araçlar› Taktik ve Patlama Testleri” bafll›klar› alt›nda, yaklafl›k
1,5 saat boyunca bas›n mensuplar›n› bilgilendiren Posto¤lu’nun sunumunda, 
öne ç›kan ise tabi ki K‹RP‹ oldu.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com - Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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P osto¤lu, K‹RP‹’nin ya-
n› s›ra BMC’nin, 3
araçtan oluflan taktik

tekerlekli araç ailesi hakk›n-
da da bas›n mensuplar›n› bil-
gilendirdi. K‹RP‹’nin de dahil
oldu¤u Taktik Tekerlekli
Araçlar projesi kapsam›nda,
yurt içi gelifltirme modeliyle
üretilen, EFE (4x4) 2,5 ton,
BMC 235-16-P (4x4) 5 ton ve
BMC 380-26-P (6x6) 10 ton
taktik tekerlekli araçlar›n,
yüzde 40 oran›nda ortak bir
altyap›ya sahip olmas›, kulla-
n›c›ya, bak›m ve idamede ko-
layl›k sa¤l›yor. S›ras›yla, 185,
235 ve 380 beygir gücündeki
araçlar›n, isimlendirilmesi
ise flöyle yap›l›yor: BMC’den
sonra gelen say› arac›n bey-
gir cinsinden motor gücünü
gösteriyor. Bir sonraki say›
da arac›n, tafl›yaca¤› yük da-
hil, toplam a¤›rl›¤›n› belirti-
yor. Sondaki harf ise arac›n,
kabin tipinin bafl harfi.
Telsiz ba¤lant›s› için gerekli
altyap›yla donat›lan araçlar-
da, gece görevleri için gere-
ken, ›fl›k ve korna kullan›m›n›
engelleyen karartma devresi
ve harita okuma lambalar› da
bulunuyor. Di¤er iki araç tam
yüklü olarak yüzde 60 meyil
t›rmanabilirken, EFE’nin tam
yükte t›rmanabilece¤i meyil
ise yüzde 70.
Sunumun ard›ndan ise
BMC’nin, Turgutlu’da bulu-
nan test parkuruna intikal
edildi. Burada, K‹RP‹’nin yan›

s›ra 2,5, 5 ve 10 ton taktik te-
kerlekli araçlar›n›n perfor-
mans sunumu gerçeklefltiril-
di. Araçlar›n, yüzde 15, yüzde
30 ve yüzde 60 e¤im t›rman-
ma ve inme, bozuk arazi per-
formans› ve sudan geçme gi-
bi kabiliyetlerinin sergilendi¤i
test sürüfllerine, bas›n men-
suplar› da gerekli güvenlik
önlemleri al›narak dahil edil-
di. MSI ekibi olarak, parkur-
daki araçlar aras›nda gözü-
müze kestirdi¤imiz K‹RP‹’nin
personel koltuklar›nda otu-
rup, yüzde 60 e¤im t›rmanma
ve sonras›nda inifl ve sudan
geçiflini tecrübe etme f›rsat›-
m›z da oldu. Görev esnas›nda,
personelin, öncelikle kendisi-
ni güvende hissetmesi gerek-
lili¤i göz önünde bulunduru-
lursa, test sürüflümüze isti-
naden, araçta, personel gü-
venli¤inin ve rahatl›¤›n›n ön
planda tutuldu¤unu söyleye-
biliriz. Yüzde 60’l›k bir e¤imin,
yaklafl›k 31 derecelik bir aç›ya
tekabül etti¤i düflünülürse,
ç›k›fl ve inifl esnas›nda, araç
içerisinde, b›rak›n ayakta dur-
may›, oturman›n bile çok zor
oldu¤undan emin olabilirsi-
niz. Gerek arazide seyir esna-
s›nda gerekse herhangi yafla-
nabilecek bir patlama esna-
s›nda, araç içerisindeki per-
sonelin savrulmas›n› önle-
mek için ise BMC, 5 noktadan
kilitlenebilen bir emniyet ke-
meri kullanarak, emniyeti de
artt›rm›fl.

TSK için 5000 Araç
Ertesi gün düzenlenen, K‹RP‹
May›na Karfl› Korumal› Z›rhl›
Araç Projesi Teslimat Töre-
ni’nde, kürsüye ç›kan ilk isim
de BMC Savunma Sanayi ve
Özel Projeler Bölümü Yöneti-
cisi Nadi Posto¤lu oldu. 30
Mart’ta, BMC’nin genel yap›s›
ve K‹RP‹ ile taktik tekerlekli
araçlar hakk›nda bas›n men-
suplar›yla paylaflt›¤› bilgileri,
törendeki misafirlere de akta-
ran Posto¤lu, ürün tasar›m›n-
dan, gelifltirme ve mühendis-
lik çal›flmalar›na kadar, d›fla
ba¤›ml› olmadan çal›flmalar›-
n› sürdürebilen BMC’nin, ken-
di bünyesinde yürüttü¤ü Ar-
Ge çal›flmalar› ile yeni tip
ürünler gelifltirip, süratle seri
üretime geçebilecek yetene¤e
sahip oldu¤unu vurgulad›.
BMC’nin askeri araçlar›n›n
TSK d›fl›nda Pakistan, Make-
donya. Gürcistan, Azerbaycan,

Arnavutluk, K›rg›zistan, Bos-
na-Hersek, Bangladefl, K›br›s,
Yemen ve Afganistan ordular›-
n›n yan› s›ra Birleflmifl Millet-
ler görevlerinde de kullan›ld›-
¤›n› gururla ifade eden Pos-
to¤lu, tüm araçlar›n dayan›kl›,
düflük maliyetli, ekonomik ya-
k›t sarfiyatl›, iflletme ömrü
uzun olacak flekilde ve arazi-
deki tüm askeri gereklilikleri
karfl›layacak kusursuz konfi-
gürasyon yönetimine sahip
olarak üretildiklerini söyledi.
Posto¤lu, BMC’nin, 580 tasa-
r›m gelifltirme mühendisi ve
3400 çal›flan› ile faaliyetlerini
sürdürdü¤ünü de sözlerine
ekledi. fiasi, gövde, motor ve
akslar› dahil, bir arac› olufl-
turan tüm aksam›n üretimi
için gerekli olan alt yap› ile
mühendislik bilgisi ve tekno-
lojisine sahip olan BMC’nin,
72 ülkeye ihracat yapt›¤›; 8
ülkede ise lisans alt›nda üre-
tim yapt›rd›¤› Posto¤lu’nun
verdi¤i bilgiler aras›ndayd›.
Posto¤lu, BMC’yi rakamlarla
anlatmaya devam etti.
BMC’nin y›ll›k üretim kapasi-
tesinin 20.000 araç oldu¤unu
ve bugüne kadar 304.000
araç ürettiklerini ifade eden
Posto¤lu, yüzde 100 ba¤›m-
s›z bir otomotiv ve savunma
sanayisi kuruluflu olan
BMC’nin, 700 de¤iflik özelikte
arac› üretme kabiliyetine de
sahip oldu¤unu ekledi. Pos-
to¤lu’nun alt›n› çizdi¤i bir di-
¤er önemli konu ise BMC’nin
ürünlerinin tüm s›naî mülki-
yet haklar›n›n tamamen ken-
disine ait olmas›yd›.
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BMC’nin Turgutlu’da bulunan test parkurunda,
K‹RP‹ ile birlikte, 2,5, 5 ve 10 tonluk taktik 
tekerlekli araçlar›n performans› da sergilendi.



“Tüm devletlerin ana hedefi,
silahl› kuvvetlerinin tüm ihti-
yaçlar›n›; ambargolardan et-
kilenmeyecek, d›fla ba¤›ml›
olmayacak, kesintisiz lojistik
deste¤i sa¤layabilecek, da-
yan›kl›, uzun ömürlü, üstün
taktik özellikli ürünler üreten
yerli savunma sanayisinden
temin etmektir.” diyen Pos-
to¤lu, ürettikleri, toplamda
5000 civar›nda taktik ve lojis-
tik arac›n TSK envanterinde
bulundu¤unu söyledi.
Konuflmas›n›n sonlar›nda,
K‹RP‹ projesinde yüzde 70
oran›nda yerli katk› oran›na
ulafl›ld›¤›n› ve yan sanayiye ifl
ortam› yarat›ld›¤›n› belirten
Posto¤lu, Milli Savunma Ba-
kanl›¤›n›n, TSK’n›n ve Savun-
ma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM)’nin deste¤i ile çal›fl-
malar›n› daha da h›zland›-
racaklar›n› ve tüm is-
tekleri karfl›layacak-

lar›na olan inançlar›n›n son-
suz oldu¤unu söyledi.
Posto¤lu’ndan sonra kürsüye
ç›kan Çukurova Holding ve
BMC Yönetim Kurulu Baflkan›
Mehmet Emin Karamehmet
ise k›sa bir konuflma yapt›.
“Çukurova Holding olarak, ül-
kemizin milli menfaatleri
do¤rultusunda, her türlü des-
te¤i sa¤lamaya ve fedakârl›¤›
yapmaya haz›r›z. TSK’ya, va-
tan›m›z›n her köflesinde ve
bar›fl için görev alaca¤› dün-
yan›n her noktas›nda kullana-
bilece¤i, güvenli, üstün koru-
mal›, dayan›kl› ve yüksek per-
formansl› kara araçlar› sun-
maktan büyük onur duymak-
tay›z” diyerek, projede eme¤i
geçen herkese teflekkür etti.

Envanterde ‹lk
Savunma sanayimizde, özel-
likle kara araçlar› dal›nda fa-
aliyet gösteren firmalar›m›z›n
büyük at›l›mlar gerçeklefltir-
di¤ini belirterek konuflmas›na
bafllayan Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar ise
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›-
n›n ihtiyaçlar› paralelinde yü-
rüttükleri bu proje kapsam›n-
da, de¤iflik konfigürasyon ve
a¤›rl›klarda, toplam 2720 adet
taktik tekerlikli arac›n tedarik
edildi¤ini belirtti. Bayar, özel-
likle son y›llarda, bütün dün-
yada asimetrik tehditlerde ya-
flanan art›flla beraber, güven-
lik güçlerinin; may›n, el yap›m›
patlay›c›lar ve z›rh delici mü-
himmatlara karfl› korunma ih-
tiyac›n›n ortaya ç›kt›¤›n› ve bu

ihtiyac›n karfl›lanmas› maksa-
d›yla, baflta ABD olmak üzere,
birçok ülkede gelifltirme pro-
jeleri bafllat›ld›¤›na ve TSK’ya
teslim edilen K‹RP‹ gibi araç-
lar›n, güvenlik güçlerinin hiz-
metine süratle sunuldu¤una
dikkat çekti. Bu paralelde, ay-
n› ihtiyac› karfl›lamak üzere
Mart 2009’da imzalan sözlefl-
me ile tamamen Türkiye’de
tasarlanan ve imal edilen K‹R-
P‹’nin, Kara Kuvvetleri Komu-
tanl›¤›n›n hizmetine sunulma-
dan önce, kullan›c› makam
temsilcilerinin de kat›ld›¤›
zorlu testlere tabi tutuldu¤u-
nu söyleyen Bayar, al›nan
olumlu neticeler sonucunda,
araçlar›n teslimat›na baflla-
d›klar›n› ve flu an 37 arac›n ak-
tif olarak görevde oldu¤unu
sözlerine ekledi. Posto¤lu’nun
da vurgulad›¤› gibi, yüzde
70’lere varan yerli katk› oran›-
na dikkat çeken Bayar, 450’ye
yak›n alt yüklenicinin bu araç
için parça üretti¤ini ve bu ara-
c›n, ülkemizde üretilmifl bir
baflar› oldu¤unu söyledi.
TSK envanterine ilk defa ma-
y›na karfl› korumal› araçlar›n
al›nd›¤› projede, baflta Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤› per-
soneli olmak üzere, SSM ve
BMC çal›flanlar›na emekle-
rinden dolay› teflekkür eden
Bayar, sözlerini, “SSM olarak,
biz de bu projedeki baflar›la-
r›ndan dolay›, ‘Bence BMC’
diyoruz.” diyerek noktalad›.

Yurt D›fl›ndan 
Al›nacakt›
Kürsüye son olarak ç›kan

Milli Savunma Bakan›m›z
Vecdi Gönül ise, öncelikle,
savunma sanayimiz eliyle
gerçeklefltirilen önemli
bir projenin daha teslimat
aflamas›na gelmifl olma-

s›ndan duydu¤u memnuni-
yeti dile getirdi. Taktik Te-
kerlekli Araçlar projesi kap-
sam›nda, Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n malzeme ve
personelinin süratli ve emni-
yetli bir flekilde intikalinin
sa¤lanmas›, bunun yan› s›ra
iç güvenlik bölgesinde görev
yapan birlik personelinin

ÖZEL HABER

42

MSI Dergisi - Nisan 2011 www.milscint.com

K‹RP‹’nin 
hidrolik 
arka kap›s› 
hem içeriden 
hem de 
d›flar›dan kontrol
edilebiliyor.

BMC Savunma Sanayisi 
ve Özel Projeler Bölümü
Yöneticisi Nadi Posto¤lu 

Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar



may›n, el yap›m› patlay›c› ve
hafif silahlar›n etkisinden ko-
runmas› için 4 farkl› tip ara-
c›n, ülke teknolojileri ve sa-
nayi kapasitesi kullan›larak
gelifltirilip üretildi¤ini söyle-
yen Gönül, küresel ekonomik
krize ra¤men sa¤lanan yerli
katk›n›n, ülkemiz ekonomisi
için yaratt›¤› katma de¤erin
büyük önem tafl›d›¤›n› da
vurgulad›. Konuflmas›n›n
ilerleyen bölümlerinde, proje
çerçevesinde bugüne kadar
yap›lan teslimat rakamlar›n›
aç›klayan Gönül’ün verdi¤i
bilgilere göre; proje kapsa-
m›nda tedarik edilecek top-
lam 468 adet may›na karfl›
korumal› araçtan 37 adedi,
geçti¤imiz fiubat ay› itibariyle
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›-
na teslim edilmifl durumda.
Ayr›ca 706 adet 2,5 tonluk
arac›n 364 adedi, 282 adet 5
tonluk arac›n 188 adedi ve
403 adet 10 tonluk arac›n da

268 adedi envantere al›nm›fl
bulunuyor. Kara Kuvvetleri-
nin ihtiyaçlar› kapsam›nda,
Türkiye’de daha önce hiç ya-
p›lmam›fl araçlar›n gündem-
de oldu¤unu, bu yüzden de
bafllang›çta bu projenin bir
yurt d›fl› tedarik projesi oldu-
¤unu söyleyen Gönül, yerli
sanayiye güvenilmesi ve zor-
lu bir ihale süreci sonucunda
BMC’nin ald›¤› bu proje saye-
sinde, 600 milyon liral›k bir
de¤erin Türk sanayisine; bu-
nun 150 milyon liral›k k›sm›-
n›n da KOB‹’lere kazand›r›l-
d›¤›n› belirtti. Gönül, bu söz-
leflme kapsam›nda önemli
bir sorumluluk üstlenerek
baflar›l› bir performans orta-
ya koyan BMC’den, kendileri-
ne verilen bu imkân ve f›rsat-
larla, askeri taktik araçlar
alan›nda, ‹zmir’den bir dünya
markas› yaratmalar›n› istedi.
Konuflmalar›n ard›ndan, tö-
ren alan›ndaki teslimata ha-

z›r araçlar davetliler taraf›n-
dan incelendi ve tören, fabri-
ka içi test sürüflünün ard›n-
dan sona erdi.

K‹RP‹’nin Dikenleri
NATO ülkelerinin Afganistan
ve Irak’ta yürüttü¤ü operas-
yonlarda kulland›¤›, benzer
s›n›ftaki may›na karfl› koru-
mal› araçlardan daha üstün
bir araç üretilmesi hedefiyle
yola ç›kan BMC yetkilileri,
K‹RP‹’nin kendi s›n›f›nda, sa-
hip oldu¤u özellikler ve test-
lerde sergiledi¤i performans
sayesinde, dünyada üst s›ra-
lara yerleflti¤ini söylüyorlar.
Genelde kamyon gibi a¤›r
araçlar›n üretimini yapan fir-
malar›n, altyap›lar› sayesin-
de, z›rhl› araç üretimine ge-
çifllerinin kolay oldu¤unu
söyleyen BMC yetkilileri,
BMC’nin de z›rhl› araç üreti-
minde bu avantaj› kulland›¤›-
n› ve K‹RP‹ gibi bir z›rhl› ara-

c›, normalde çok daha uzun
süre gerektirmesine ra¤-
men, sözleflmenin imzalan-
mas›n› takip eden 2 y›l içeri-
sinde teslimata haz›r hale
getirdi¤ine dikkat çekti.
K‹RP‹’nin muadilleri ile ara-
s›ndaki farklardan biri, ara-
c›n, sadece gövde alt›n›n de-
¤il, motor alt›n›n da may›na
karfl› korumal› tasarlanm›fl
olmas›. NATO standartlar›n-
da üretilen ve balistik koru-
maya da sahip olan arac›n
tüm alt aksam›n›n dayan›kl›-
l›¤›, yap›lan 50 civar›nda pat-
latma testi ile onaylanm›fl.
Verilen bilgilere göre, 
K‹RP‹’nin camlar› da araçla
benzer koruma seviyesine
sahip.
Lastikleri patlad›¤› takdirde,
patlak gider (run flat) sistemi
sayesinde 40 km daha yol
alabilme özelli¤ine sahip
olan K‹RP‹’nin, lastik bas›nç
seviyesi de merkezi lastik fli-
flirme sistemi (CTIS) sayesin-
de; çöl, asfalt, da¤l›k vb. ara-
zi koflullar›na göre, floför ta-
raf›ndan tek bir tufl ile oto-
matik olarak ayarlanabiliyor.
fioförün tek tuflla kontrol
edebilece¤i bir di¤er sistem
de gece harekâtlar›nda yan-
l›fll›kla ›fl›¤›n yak›lmas›n› ya
da kornaya bas›lmas›n› önle-
mek için araca yerlefltirilen
karartma devresi. Binek oto-
mobillerinde oldu¤u gibi hid-
rolik direksiyona sahip K‹R-
P‹’de, floföre sa¤lanan bir di-
¤er kolayl›k ise arkas›n› gö-
rebilmesi için arac›n arkas›-
na yerlefltirilen kameralar.
TSK’ya ve Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤›na bugüne kadar
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Çukurova Holding ve BMC Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Emin Karamehmet 
ve Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül BMC CEO’su Mehmet Demirpençe ve Müsteflar Yard›mc›s› Ömer ‹nak

Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› ve SSM ekibi, tören sonras›nda düzenlenen fabrika içi test sürüflüne ç›kmaya haz›rlan›yor.



teslim edilen araçlar içeri-
sinde ilk defa otomatik flanz›-
mana sahip oldu¤u belirtilen
K‹RP‹’nin floförü, ileri, geri ve
nötr olmak üzere, 3 farkl›
dü¤me ile flanz›man› kontrol
edebiliyor. Yol flartlar›na gö-
re, hem 4x4 hem de 4x2 ola-
rak kullan›labilen arac›n mo-
tor gücü ise 350 beygir.
Personel rahatl›¤›n›n ön
planda tutuldu¤unu daha ön-
ce de belirtti¤imiz K‹RP‹’de,
araç içerisindeki personelin,
yaz ve k›fl flartlar›nda rahat
görev yapabilmesi için, -32
ila +52 derece s›cakl›k aral›-

¤›nda etkili olan so¤utma ve
›s›tma sistemi de mevcut.
Tam teçhizatl› toplam 13
personel tafl›ma kapasitesi-
ne sahip olan K‹RP‹’de, mo-
tor bölmesi dahil, herhangi
bir yang›n ç›kmas› durumun-
da, 250 milisaniyede bu yan-
g›n› söndürecek ve oluflacak
duman ve gaz› d›flar› atacak
bir sistem de araca entegre
edilmifl. 5 noktadan ba¤la-
nan ve tek noktadan kilitle-
nip, tek hareketle aç›labilen
emniyet kemeri dahil, yakla-
fl›k 10.000 farkl› parça, 
K‹RP‹’ye özel olarak tasar-

lanm›fl ve 450 alt yükleniciye
bu kapsamda ifl verilmifl.
Monokok gövde yap›s›na sa-
hip olan K‹RP‹’nin içerisinde,
personelin 24 saat boyunca
hayat›n› idame ettirebilece¤i
bir ortam sa¤lanm›fl. Bir
bask›n yaflanmas› halinde,
personelin, arac›n içeriden
ç›kmadan, süratle karfl›l›k
verebilmesi için, 4 adet sa¤-
da, 4 adet de solda olmak
üzere, yine gövdeyle ayn› z›rh
korumas›na sahip, at›fl maz-
gallar› da araca ilave edilmifl.
K‹RP‹’nin, s›n›f›ndaki benzer
araçlara göre bir di¤er üs-
tünlü¤ü de, herhangi bir teh-
like an›nda, personele, arac›
5 noktadan tahliye etme im-
kân› sa¤layan ç›k›fllar›. Hem
içeriden hem de d›flar›dan
kontrol edilebilecek flekilde
tasarlanan hidrolik arka ka-
p›n›n yan› s›ra araç, hem ön
hem de arkada kilitli diferan-
siyel sistemine sahip.
1 m’lik çamurda dahi kendi-
sini kurtarabilen araç, 120
cm’lik sudan, hiçbir haz›rl›k
yapmadan geçebiliyor. ‹ste¤e
göre, hidrolik kendini kurtar-
ma vinciyle de donat›labilen
araçta, çekme ve çekilme için
gerekli ba¤lant›lar da mevcut.
Yüzde 60’l›k dik e¤im t›rma-
nabilen K‹RP‹’nin geçebildi¤i
yan e¤im ise yüzde 30.
Operasyonel olarak K‹RP‹’yi
farkl› k›lan bir di¤er özellik
de dolu bir yak›t deposuyla,
ikinci bir yak›t ikmali yapma-

dan, 800 km menzile ulafla-
bilmesi. BMC yetkilileri, 800
km’lik menzili, Ankara’dan
yola ç›kan araçla, yak›t ikma-
li yapmadan, Van’a kadar gi-
derek, fiili olarak da do¤rula-
d›klar›n› belirttiler.
K‹RP‹, teslimat sürecine ge-
lene kadar çok a¤›r testlere
tabi tutulmufl. Da¤l›k bölge-
de, arazide ve asfalt yolda ol-
mak üzere, normal flartlarda
bir arac›n 400.000 km testine
eflit olan, 50.000 km dayan›k-
l›l›k ve idame ettirilebilirlik
testi, 5 ay boyunca 3 vardiya
ve 24 saat çal›flma esas›yla
yürütülmüfl. Dünyadaki di¤er
üreticilerin, her araca bir
may›n testi yapt›¤› bilgisini
veren BMC yetkilileri, test-
lerde, K‹RP‹’nin birden fazla
may›n testine tabi tutuldu¤u-
nu ve hepsinden de baflar›yla
geçti¤ini söylediler. Arac›n
z›rh korumas› da yap›lan
at›fllarla test edilmifl.
Arac›n üstüne, alt aksam› ile
ayn› z›rh korumas›na sahip
ve çeflitli silah sistemlerinin
monte edilebilece¤i bir kule
bölümü de yerlefltirilmifl. fiu
an herhangi bir silah siste-
minin bulunmad›¤› kuleye,
ihtiyaca göre, TOW ve Milan
gibi tanksavar füzelerinin ya-
n› s›ra 40 mm’lik otomatik
bombaatar ve çeflitli kalibre-
lerde makinal› tüfekler de
yerlefltirilebilecek.
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Toplam 468 adet K‹RP‹’nin 37 adedi, 706 adet 2,5 tonluk arac›n
364 adedi, 282 adet 5 tonluk arac›n 188 adedi ve 403 adet 

10 tonluk arac›n da 268 adedi TSK envanterine girmifl durumda.

Yüzde 60 e¤im t›rmanan bu K‹RP‹’nin personel koltuklar›nda biz de var›z.





Emekli olmufl ve halen
görevde bulunan çok
say›da bayan subay›n

kat›ld›¤› 8 Mart Dünya Kad›n-
lar Günü'nde düzenlenen
konferansta, kuflaklar ara-
s›nda tecrübe ve ba¤l›l›k tafl›-
yan köprülerin kurulmas›
hedeflenirken, “Atatürk,
Türk Kad›n› ve Dünya Kad›n-
lar Günü”, “Türk Havac›l›k
Tarihinde Bayan ‹lkler”,
“Dünyan›n ilk Bayan Savafl
Pilotu”, “Hava Kuvvetleri Ba-
yan Subayl›¤› Sistemi” ve
“Hava Kuvvetlerinde Bayan
Subaylar ve Gelecek Vizyo-
nu” bafll›kl› sunumlar yap›ld›.
Konferansta, Türk Hava Kuv-
vetlerinin geride b›rakt›¤› 100
y›l boyunca toplam 386 bayan
subay›n mavi üniformay› ta-
fl›maya hak kazand›¤› ve 327
muvazzaf bayan subay›n da
halen görev yapmakta oldu-
¤u belirtildi. Ayr›ca, harp
okullar›na k›z ö¤rencileri ka-
bul eden ilk NATO ülkesinin
de Türkiye oldu¤unun alt› çi-
zilirken, Bayan Subayl›¤›
Teflkilat›’n›n da Türk Silahl›
Kuvvetlerinde sadece Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›nda
bulundu¤u vurguland›.
Konferansta ayr›ca, uçan ilk
Türk kad›n› Belk›s fievket

Han›m’dan, Türk Hava Kuv-
vetlerinin ilk kad›n pilotu ve
dünyan›n da ilk kad›n savafl
pilotu olan Sabiha Gökçen’e
ve 1935 y›l›nda, paraflütle at-
layan ilk Türk kad›n› olan Y›l-
d›z Uçman’a kadar, Türk ha-
vac›l›k tarihine ad›n› yazd›r-
m›fl pek çok önemli kad›n si-
maya iliflkin bilgiler de dinle-
yicilerle paylafl›ld›.

Türk Kad›n›n›n 
Havac›l›¤›m›za 
Katk›s› Büyük
Konferans›n aç›l›fl konuflma-
s›n› yapan Hava Kuvvetleri
Komutan› Orgeneral Hasan
Aksay, kad›nlar›n sosyal yap›
içerisinde aktif olarak yer al-
mas›n›n önemine dikkat çek-
ti¤i konuflmas›nda, “Ulu Ön-
der Atatürk, Cumhuriyetimi-
zin ilk y›llar›ndan itibaren
Türk kad›n›na sosyal ve siya-
si hayatta öncelikli olarak yer
vermifltir. Dünyan›n birçok
medeni ülkesinden dahi ön-
ce, kad›nlara seçme ve seçil-
me hakk› tan›yan Atatürk,
birçok veciz sözü ile de ka-
d›nlar›n toplum içindeki öne-
mine dikkat çekmifltir” dedi.
Bayan subaylar›n, Hava Kuv-
vetlerinde üstlendikleri tüm
görevlerde, yüksek bir per-

formansla sorumluluklar›n›
yerine getirdi¤ini belirten
Org. Aksay, düzenlenen bu
konferans ile Türk kad›n›n›n
havac›l›¤›m›za olan katk›lar›-
n›n ortaya konmas›n›n yan›
s›ra gelecekte de bu katk›la-
r›n artarak sürmesi için ze-
min oluflturaca¤›na inand›¤›-
n› söyledi.

Bir Milletin Seviyesini
Kad›nlar›n Ulaflt›¤›
Seviye Belirler
Konferansta, “Atatürk, Türk
Kad›n› ve Dünya Kad›nlar Gü-
nü” bafll›kl› sunumu takdim
eden Hv.Ö¤r.Alb. Rezzan
Ünalp da Atatürk’ün Türk ka-
d›n›na verdi¤i de¤erin iyi anla-

fl›lmas› gerekti¤ini vurgular-
ken, “Atatürk düflünce siste-
mi çok yönlü irdelendi¤i za-
man, yap›lan devrimlerin bü-
yük ço¤unlu¤unun Türk kad›-
n›na yönelik oldu¤u görül-
mektedir. Çünkü bu sisteme
göre; bir milletin seviyesini, o
millette kad›n›n ulaflt›¤› sevi-
ye belirlemektedir” dedi.

Ça¤› ile Yar›flan 
Hava Kuvvetleri 
Kad›n Subaylar›ndan 
Güç Al›yor
Konferansta, bayan subay-
lar›n, üst düzey yöneticilik
vas›flar›na sahip, ça¤›n ko-
flullar›na uygun bireysel bil-
gi, beceri ve deneyim sahibi
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Türk Hava Kuvvetlerinin 
100. Y›l Kutlamalar›

Kapsam›nda Kad›nlar ve
Astsubaylar da Unutulmad›

Türk Hava Kuvvetlerinin, h›z kesmeden devam eden 100’üncü Kurulufl

Y›ldönümü etkinlikleri kapsam›nda, Mart ay› içerisinde iki ayr› konferans daha

gerçeklefltirildi. Bunlardan ilki, yine 100’üncü y›l›n› geride b›rakan 8 Mart Dünya

Kad›nlar Günü’nde, Ankara’da bulunan Komutanl›k Karargâh›’nda gerçeklefltirilen,

“Türk Hava Kuvvetlerinin 100 Y›ll›k Tarihinde Bayan Subaylar Konferans›”;

di¤eri ise ay sonunda düzenlenen, “Hava Kuvvetlerinin 100 Y›ll›k Tarihinde

Astsubaylar Konferans›” oldu.
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com
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olarak yetifltirildi¤i belirtildi
ve bayan subaylar›n amac›-
n›n, ça¤› ile yar›fl›r bir hava
ve uzay gücü olma hedefi
do¤rultusunda, Hava Kuv-
vetleri Komutanl›¤›na her
kademede de¤er katmak ol-
du¤u vurguland›. Konfe-
ransta, bir bayan Türk suba-
y›n›n, en k›sa zamanda uza-
ya gidece¤ine olan inanç da
dile getirildi.
Türk Hava Kuvvetlerinden
emekliye ayr›lm›fl bayan su-
baylar›n da geçmifl tecrübe-
lerini meslektafllar›na ak-
tard›¤› konferans›n ard›n-
dan, emekli ve halen görev-
de olan bayan subaylar
An›tkabir’i ziyaret etti ve
An›tkabir özel an› defterini
imzalad›.

Türk Hava Kuvvetleri
Tarihinde Astsubaylar 
Konferans›
Yine, Ankara'da bulunan Ko-
mutanl›k Karargâh›nda, 24
Mart’ta gerçeklefltirilen “Ha-
va Kuvvetlerinin 100 Y›ll›k Ta-
rihinde Astsubaylar Konfe-

rans›” ile de emekli ve halen
görev yapmakta olan havac›
astsubaylar bir araya geldi.
Konferansta, “Türk Hava
Kuvvetleri Tarihinde Pilot
Astsubaylar”, “Geçmiflten
Günümüze Hava Kuvvetlerin-
de Astsubay E¤itimi”, “Hava
Kuvvetleri Komutanl›k ve Üs
Astsubayl›¤› Sistemi”, “Hava
Kuvvetlerinde Astsubay Ol-
mak” ve “Gelecek Vizyonu ile
Gazi Astsubaylardan Anek-
dotlar” konular› ele al›nd›.

Yeni Havac›lar›n 
Yetifltirilmesinde
Astsubaylar›n 
Rolü Büyük
Konferans›n aç›l›fl›nda konu-
flan Hava Kuvvetleri Komuta-
n› Org. Aksay, Türk havac›l›k
tarihinde astsubaylar›n üst-
lendikleri zorlu görevlere
dikkat çekti. Eski ad› “küçük
zabita” olan astsubayl›¤›n,
Hava Kuvvetleri kadar eski
bir tarihe sahip oldu¤unu be-
lirten Org. Aksay, astsubay-
lar›n yeni havac›lar yetiflme-
sinde önemli bir rol üstlen-

diklerini ifade etti ve “Birinci
Dünya Savafl›’nda Osmanl›
Devleti’nin de¤iflik cephele-
rinde görev yapan astsubay-
lar, Kurtulufl Savafl›’nda bir
avuç havac› içinde etkin rol
oynam›fllard›r. Cumhuriyetin
ilan› ile yeni havac›lar yetiflti-
rilmesinde ön planda yer al-
m›fllard›r” dedi.

Hava Kuvvetlerine
Emekleri Büyük
Konferansta, çavufllu¤un
Osmanl› döneminde kurum-
sallaflarak ordu ve saray
teflkilat›nda yer ald›¤› ve
Kuvva-i Havaiye Müfettiflli¤i
taraf›ndan Birinci Dünya Sa-
vafl›’nda artan pilot ihtiyac›-
n›n karfl›lanmas› amac› ile
astsubaylar›n pilot olarak
yetifltirilmesine karar veril-
di¤i belirtildi. Yetifltirilen
astsubay pilotlar›n ise Kaf-
kas, Filistin, Irak Cephele-
ri’nde ve ‹stanbul’un savun-
mas›nda görev ald›¤›na dik-
kat çekildi. Konferansta ayr›-
ca, 1929 y›l›nda, Türk Hava
Kuvvetlerindeki astsubay sa-

y›s›n›n 159 oldu¤u, 1916 y›-
l›ndan 1983 y›l›na kadar
600’e yak›n pilot astsubay›n
Hava Kuvvetlerine hizmet et-
ti¤i söylendi ve 110 pilot ast-
subay›n da flehitlik mertebe-
sine ulaflt›¤› bilgisi verildi.

Hava Kuvvetlerinin
Belkemi¤i
Konferansta, Hava Kuvvetle-
rinde, 127 farkl› ihtisas ala-
n›nda 16 astsubay s›n›f› bu-
lundu¤u ve astsubaylar›n ol-
dukça genifl bir görev alan›-
na sahip olduklar› belirtildi.
Uça¤›n uçufla haz›r hale ge-
tirilmesinden, teflkilattaki
tüm telefon ve bilgisayarla-
r›n sürekli faaliyetine, gece
uçufllar›nda pistin ayd›nlat›l-
mas›ndan, ifl yerlerinde kul-
land›¤›m›z klimalara kadar
hemen her alanda astsubay-
lar›n çok büyük bir eme¤i
bulundu¤u vurguland›.
Konferans›n ard›ndan emek-
li ve halen görevde olan hava
astsubaylar da An›tkabir’i zi-
yaret ederek, An›tkabir özel
an› defterini imzalad›.

Vecihi Hürkufl’un Kaç›fl Öyküsü
Konferansta, Pilot Baflçavufl Ahmet Vecihi Hürkufl da unutulmad›. Her ne kadar
ismi daha çok kendi gelifltirdi¤i VEC‹H‹ K-VI ad› verilen ilk Türk uça¤›yla an›lsa
da, Vecihi Hürkufl’un, bir muharebede düflman uça¤› düflüren ilk Türk pilot
oldu¤u da hat›rlat›ld›. Vecihi Hürkufl’un, ancak macera kitaplar›nda yer alabilecek
bir de kaç›fl öyküsü bulunuyor. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda, 7. Tayyare
Bölü¤ü’nde Ruslara karfl› düzenlenen harekâta kat›lan Vecihi Hürkufl, bu
harekâtta bir Rus uça¤› düflürmüfl, ancak daha sonra kendi uça¤› da vurularak
esir düflmüfltü. Daha sonra, Vecihi Hürkufl, esir tutuldu¤u Hazar Denizi’ndeki
Nargin Adas›’ndan, birlikte kaçmay› baflard›¤› ‹stihkâm Te¤men Salih Bey ile
denizi yüzerek geçip, ‹ran üzerinden Erzurum’a dek yürüyerek gelmiflti.

Yaral› olarak Ruslara esir düflen Vecihi Hürkufl, bafl›nda sarg› ile görülüyor.

Em.Hv.Plt.Alb. fienay GÜNAY





Özellikle, Türkiye’den savunma
firmalar›n›n kat›l›m› ve deste¤i
ile pek çok proje bafllatan Azer-

baycan Savunma Sanayisi Bakanl›¤›
(SSB) yetkilileri, k›sa ve uzun vadeli
programlar›nda, Türk firmalar›n›n üst
seviyede kat›l›m›n› görmek niyetinde
olduklar›n› ifade ediyorlar. Bu çerçeve-
de, Azerbaycan Savunma Sanayisi Ba-
kan› Yaver Camalov ile IDEX fuar› esna-
s›nda yapt›¤›m›z röportajda, Azerbay-
can Savunma Sanayisi’nin mevcut im-
kân ve kabiliyetleri ile önümüzdeki y›l-
larda gerçeklefltirilecek projeler ve
Türk Savunma Sanayisi ile yürüttükleri
çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›k.

Reflad SÜLEYMANOV: Say›n bakan›m,

söyleflimize, Azerbaycan Savunma 

Sanayisi’nin faaliyetleri ile ilgili bilgi 

alarak bafllamak istiyoruz. SSB’nin

gereksinimlerinin yan› s›ra yürütülen 

faaliyetlerle, sahip olunan kabiliyet 

ve imkânlar›n neler oldu¤unu k›saca 

anlatabilir misiniz?

Yaver CAMALOV: Bildi¤iniz gibi, Azer-
baycan topraklar›n›n bir k›sm›, ba¤›m-
s›zl›¤›m›z›n ilk y›llar›nda, Ermenistan ta-
raf›ndan iflgal edildi. Di¤er ülkelerden
askeri ve maddi destek alan Ermenistan,
Azerbaycan ülke arazisinin yüzde 20’sini
oluflturan, yaklafl›k 20.000 km2 topra¤›n›
halen iflgal alt›nda tutuyor. Bu iflgalde,
bir milyondan fazla Azeri Türkü, öz top-

raklar›ndan zor flartlarda göç ettirildi,
binlerce sivil katledilerek soyk›r›ma u¤-
rad›. May›s 1994’te, taraflar aras›nda
sa¤lanm›fl ateflkes anlaflmas›ndan son-
ra, Azerbaycan, milli bir ordu kurulmas›
için önemli ad›mlar atmaya bafllad›.

Yak›n dönemde, silahl› kuvvetlerin yap›-
s› ve teçhizat› yenilenirken, ordunun sa-
hip oldu¤u imkân ve kabiliyetler de yük-
seltildi. Bu kapsamda, Aral›k 2005’te,
Cumhurbaflkan› ‹lham Aliyev’in emri ile
savunma sanayimizin gelifltirilmesi ve
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Savunma sanayisini gelifltirme çal›flmalar›n›
h›zland›ran Azerbaycan, özellikle geçti¤imiz 
5 y›lda, sektörde ismini duyurmaya bafllad›.
Azerbaycan, bahsi geçen dönemde, 2009’da
Türkiye’de IDEF; 2010’da Ürdün’de SOFEX,
Polonya’da MSPO ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde
AAD; son olarak da fiubat ay›nda Birleflik Arap
Emirlikleri’ndeki IDEX fuar›na kat›lmas›yla, 
sektörün önemli firmalar›n›n da dikkatini çekti.
Reflad SÜLEYMANOV
rashad.suleymanov@gmail.com / editor@savunmahaber.com

Azerbaycan 
Savunma 
Sanayisi 
Ata¤a Kalkt›



silahl› kuvvetlerimizin ihtiyaçlar›n›n kar-
fl›lanmas›n›n yan› s›ra d›fl ülkelere olan
askeri ve teknik ba¤›ml›l›¤› da ortadan
kald›rmak amac›yla, SSB kuruldu. Azer-
baycan’da SSCB döneminde infla edil-
mifl askeri fabrikalar da bakanl›¤a ba¤-
land›.
fiimdi, bakanl›¤a ba¤l› bu fabrikalar›n
modernize edilmesi ve bu fabrikalarda
günümüz teknolojisine uygun altyap›n›n
kurulmas› ile paralel bir flekilde, yeni
fabrikalar›n inflas› projeleri de gerçek-
lefltiriliyor. Bugün Azerbaycan, Güney
Kafkasya’da milli savunma sanayisine
sahip bir ülke. Ba¤›ms›z Devletler Top-
lulu¤u (BDT)’de ise Rusya, Ukrayna ve
Belarus’tan sonra, geliflmekte olan sa-
vunma sanayisine sahip dördüncü ülke
olarak Azerbaycan gösterilebilir. Azer-
baycan Savunma Sanayisi, bugün, gerek
devletin deste¤i gerekse dost ve kardefl
ülkelerin yard›m› ve katk›s› ile geliflme
aflamas›nda bulunuyor.

Reflad SÜLEYMANOV: Say›n bakan›m,

IDEX’in, bu fuara ilk kez kat›lan 

Azerbaycan SSB aç›s›ndan önemini 

de¤erlendirir misiniz?

Yaver CAMALOV: SSB, IDEX’te, bakanl›-
¤a ba¤l› fabrikalarda üretilmifl 71 adet
ürününü sergiledi. Fuar kapsam›nda,
yeni teknolojilerle de tan›flt›k. Farkl› ül-
kelerden firmalarla, bizi ilgilendiren
ürünlerinin, Azerbaycan’da müflterek
üretimi, yeni teknolojilerin transferi gibi

görüflmelerimiz ve anlaflmalar›m›z oldu
ve çeflitli protokoller imzaland›. Fuarda
sergiledi¤imiz, Azerbaycan üretimi silah
sistemleri ve mühimmatlar da kat›l›mc›
ve ziyaretçiler taraf›ndan ilgi ile karfl›-
land›. Fuar kapsam›nda; ABD, Pakistan,
Kazakistan, Kanada, Bulgaristan, Türki-
ye ve Bangladefl’ten baz› firmalarla an-
laflmalar›m›z da oldu. Bu anlaflmalar
kapsam›nda, SSB taraf›ndan, ad› geçen
devletlere, aralar›nda havanlar, RPG
serisi roketatarlar ve AGS-17 ve AGS-30
bombaatarlar›n›n bulundu¤u çeflitli si-
lahlar için mühimmatlar ve optik niflan-
gâhlar ihraç edilecek. Anlaflma kapsa-
m›nda, önce bu firmalar›n ekipleri Azer-
baycan’a gelerek, bizimle istedikleri
ürünlerin testlerini gerçeklefltirecek.

Reflad SÜLEYMANOV: SSB, May›s 2010’da

Ürdün’de düzenlenen SOFEX fuar›nda, 

bir kaç firma ile daha 

anlaflma imzalam›flt›. Bu

anlaflmalar konusunda

neler söyleyebilirsiniz?

Yaver CAMALOV: Ürdün’de KADDB
Group’a ba¤l› NP Aerospace Jordan
firmas› ile personel koruma z›rh› ve
mi¤fer üretimine dair anlaflma imza-
land›. fiu an anlaflma yürürlükte ve
Radiokurafld›rma fabrikas›nda üretim
bafllama aflamas›nda. ASELSAN’la
imzalanm›fl, termal ve gece görüfl sis-
temlerinin üretimine dair anlaflman›n
da ilk safhas› gerçekleflti. 3 ABD fir-
mas› ile imzalad›¤›m›z, mühimmat ih-
racat›na dair anlaflmada ise bir gecik-
me yafland›. Bu gecikmenin sebebi ise
SSB’nin Balistik Test Merkezi’nin ha-
z›r olmamas›yd›. Ancak, art›k test
merkezimiz haz›r ve IDEX’te bahsi ge-
çen firmalarla yap›lan yeni görüflme-
lerin ard›ndan ald›¤›m›z karar do¤rul-
tusunda, konuyla ilgili ifl birli¤i devam
ettirilecek.
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Azerbaycan Savunma Sanayisi Bakan› Yaver Camalov,
Azerbaycan Cumhurbaflkan› ‹lham Aliyev’e, Paramount

Group ile müflterek üretilen may›na karfl› korumal›
araçlar hakk›nda bilgi veriyor.



Reflad SÜLEYMANOV: IDEX’de Makina 

ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) 

ile imzalanan anlaflma hakk›nda biraz 

bilgi verebilir misiniz?

Yaver CAMALOV: MKEK ile çok eskiye
dayanan bir ifl birli¤imiz var. MKEK’le
yap›lm›fl olan anlaflma kapsam›nda,
çeflitli silahlar›n müflterek üretimi ya-
p›lacak. Anlaflmaya flu projeler dâhil:
� Azerbaycan taraf›ndan tasarlanan

‹ST 12,7 (‹stiklal) anti materyal 
keskin niflanc› tüfe¤inin MKEK 
tesislerinde gelifltirilerek üretilmesi;

� MKEK ürünü olan 40 mm tamburlu
bombaatarlar›n SSB tesislerinde
üretimi;

� MKEK ürünü olan 40 mm bombaatar
mühimmat›n›n Azerbaycan’da üretimi.

2011 sonuna kadar, SSB, ‹ST 12,7 kes-
kin niflanc› tüfe¤inin seri üretimine bafl-
layacak. Yap›lan testlerde, tüfe¤in uzun
menzildeki hedeflere karfl› oldukça et-
kili oldu¤u görüldü. Seri üretime
MKEK’de kat›lmay› istiyor.

Reflad SÜLEYMANOV: Anlaflmada 

MP5 makineli tabancalar›n üretimi de 

yer al›yor. Bu konuyla ilgili olarak 

ne söyleyebilirsiniz?

Yaver CAMALOV: MP5’le-
rin üretimi projesini ger-
çeklefltirmeyi düflünüyo-
ruz. Bu konuda, Çek firmas›
CZ (Ceska Zbrojovka) ile de
görüflmelerimiz oldu. Bu firman›n üreti-
mi SCORPION isimli makineli tabanca,
MP5’le neredeyse ayn›. CZ üretimi
SCORPION ve MKEK üretimi MP5, Azer-
baycan’da bu firmalar›n uzmanlar›n›n
kat›l›m› ile test edilecek. Testlerdeki
performanslar›n›n de¤erlendirilmesinin
ard›ndan da, seçilen silah, müflterek
olarak üretilecek.

Reflad SÜLEYMANOV: Azerbaycan Silahl›

Kuvvetlerinin envanterinde eski Sovyet

silah sistemlerinin önemli bir yere sahip

oldu¤u düflünüldü¤ünde, Azerbaycan’›n

üretmifl oldu¤u silah ve mühimmatlar›n,

NATO standartlar›na ne kadar uygun 

oldu¤u sorusu ak›llara geliyor. 

Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

Yaver CAMALOV: Söyledi¤iniz gibi,
Azerbaycan Silahl› Kuvvetlerinde bugün
kullan›lan askeri araçlar›n ve silahlar›n
büyük bir k›sm›, Sovyet standartlar›na
uygun. Ancak yeni teknoloji ile ayn› üre-
tim hatt›nda, hem NATO hem de Sovyet
standartlar›na uygun mühimmatlar›n
üretimi mümkün. Sovyet döneminden
kalma baz› silahlar var ki, teknik özellik-
lerine göre NATO ülkelerindeki benzer-
lerinden çok daha üstün kabiliyetlere
sahip. Örne¤in, MAKAROV model taban-
calar. Kalibresi 9x18 mm. fiimdi biz ayn›
üretim hatt›nda hem 9x18 mm hem de
NATO ordular›nda kullan›lan 9x19 mm
fifleklerin üretimini gerçeklefltiriyoruz.
Silahlar›m›z, gerek tasarlan›rken ge-
rekse test edilirken, bölgesel çat›flma-
lardaki performans›n›n nas›l olaca¤›,
özellikle Karaba¤’da tekrar savafl ihti-
mali de göz önünde bulundurularak,
muharebede kullan›m kabiliyetlerine
dikkat ediliyor.

Reflad SÜLEYMANOV: Sizce, Azerbaycan

Silahl› Kuvvetleri, ne kadar zaman içinde

tamamen milli savunma sanayisi ürünleri

ile donat›labilecek?

Yaver CAMALOV: Bunun için uzun za-
man gerekir. SSB, 5 y›l önce kuruldu.
Ordumuzun gerekli silah, mühimmat
ve askeri araçlarla donat›m› konusun-
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Azerbaycan Savunma Sanayisi Bakan› Yaver Camalov, MKEK üretimi MP5’i inceliyor.

SSB ürünü 12,7 mm’lik 
‹st (‹ST‹KLAL) anti materyal keskin
niflanc› tüfe¤i



da projeler bafllatt›k. Modernizasyon
projelerine de katk›larda bulunduk.
Ancak tüm bu çal›flmalar, aflama afla-
ma gerçekleflmekte. ‹lk aflamada,
ekonomik imkânlar›m›za ba¤l› kala-
rak, öncelik verdi¤imiz projeleri bafl-
latt›k. fiu an baz› askeri araçlar›n, uçak
ve helikopterlerin üretimi gibi dev pro-
jelere ihtiyac›m›z yok. Önemli olan, or-
dunun mühimmat ihtiyac›nda d›fla ba-
¤›ml›l›¤›n› ortadan kald›rmak ve bunun
için çal›fl›yoruz. Kesinlikle söyleyebili-
rim ki, 2012 y›l› sonuna kadar, 5,45x39
mm fifleklerden, tank, top ve çok nam-
lulu roketatarlardan at›lan roketlere
kadar olan mühimmatlar›n seri üreti-
mini yapabilme kapasitesine sahip ol-
may› hedefliyoruz. 2011’de, SSB fabri-
kalar›nda, 8 yeni üretim sahas›n›n aç›l-
mas›n› planl›yoruz. Bu sahalar içinde
test merkezi, büyük kalibreli mühim-
matlar›n kullan›m ve e¤itim merkezi
de bulunacak. Amac›m›z, k›sa zaman
içinde, bölgede dengi olmayan bir sa-
vunma sanayisine sahip olmak.

Reflad SÜLEYMANOV: Azerbaycan 

Savunma Sanayisi flu an için devlete 

ba¤l› fabrikalardan ibaret. Özel sektör

firmalar› bulunmuyor. Bu sektörde 

faaliyet göstermek için giriflimde bulunan

özel sektör firmalar› bulunuyor mu?

Yaver CAMALOV: fiimdilik savunma
sanayimizde faaliyet gösterme çabas›
bulunan özel firma pek yok. Ama yak›n
gelecekte olmas›n› bekliyoruz. Ülke-
mizde yerli savunma sanayisine talep
art›yor. Öyle ki, 2011 y›l›nda Savunma
Bakanl›¤›ndan ald›¤›m›z siparifller,
önceki y›llara k›yasla 7 kat artm›fl du-
rumda.

Reflad SÜLEYMANOV: Daha önce 

yapm›fl oldu¤unuz röportajlar›n birinde,

lazer güdümlü tanksavar füzesi 

üretimine yönelik bir projeden 

bahsetmifltiniz. Bu proje hakk›nda 

bilgi verebilir misiniz?

Yaver CAMALOV: Projeyle ilgili olarak,
halen Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
DENEL firmas› ile görüflmeler devam
ediyor. IDEX’te de DENEL heyeti ile yap-
t›¤›m›z görüflmelerde,  projenin k›sa za-
manda Azerbaycan’da gerçeklefltiril-
mesine dair konular konufluldu.

Reflad SÜLEYMANOV: ROKETSAN ile 

107 mm ve 122 mm çapl› roketlerin 

müflterek üretimine dair bir anlaflma da

imzalad›n›z. Peki, ROKETSAN ürünü olan,

122 mm artt›r›lm›fl menzilli roketlerin

Azerbaycan Silahl› Kuvvetlerinin 

envanterinde bulunan, eski Sovyet 

standartlar›na uygun BM-21 Grad çok

namlulu roketatar lançerlerinden 

atefllenmesi ne kadar etkili olacak?

Yaver CAMALOV: fiu an bizim fabrika-
lar›m›zda 107 mm roketler üretiliyor.
Onlar›n menzili 8 km. Yap›lan anlafl-
mayla, ROKETSAN teknolojisini kulla-
narak, bu roketlerimizin menzilini 11
km’ye ç›kartmay› planl›yoruz. Hâliha-
z›rda kulland›¤›m›z 122 mm roketlerin
menzili ise 22 km. Ama ROKETSAN’la
müflterek üretilecek ayn› roketlerde,
menzil 40 km olacak. ROKETSAN ürü-
nü roketlerin, BM-21 lançerlerinden
at›lmas› konusunda söyledikleriniz de
dikkate al›nm›fl durumda. Bu roketler
için, ROKETSAN’la ayr› bir lançerin
üretimi söz konusu.

Reflad SÜLEYMANOV: SAKARYA’n›n 

benzeri mi?

Yaver CAMALOV: Ayn›s›.

Reflad SÜLEYMANOV: Ordunun 

envanterinden ç›kar›lan T-55 ana 

muharebe tanklar›n›n flasisi üzerine 

yeni araçlar›n üretimi projesi hangi 

aflamada?

Yaver CAMALOV: Bu projeyi önü-
müzdeki y›llarda gerçeklefltirmeyi
planl›yoruz. Az önce de bahsetti¤im
lazer güdümlü tanksavar füzesi, 5000
metredeki hedeflere karfl› kullan›la-
bilecek. DENEL firmas›ndan uzman-
lar›n da kat›l›m›yla, çeflitli araflt›rma-
lar yapmay› planl›yoruz. Bu çal›flma-
lar›n sonucuna göre de bu füzeleri,
T-55 tanklar›n›n flasisi üzerinde kul-
lanmay› istiyoruz. Onun için de T-55
tanklar› modernize edilecek. Bu
araçlar›n yap›s› de¤ifltirildikten son-
ra, üzerine yeni silah sistemleri en-
tegre edilecek. Bizim mühendisleri-
miz, Güney Afrika firmalar›ndan biri
ile ortak olarak, bahsetti¤im araçlar
için özel bir kule de haz›rl›yor. Bu ku-
le, 30 mm top ve 14,5 mm makinal›
tüfekle donat›lacak. Ayr›ca bu füzele-
ri, MT-LB çok amaçl› hafif z›rhl› pa-
letli araçlar›n üzerine de monte et-
meyi düflünüyoruz.
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Cumhurbaflkan› Aliyev,
SSB’nin BTR ve BRDM 
tipi askeri araçlar›n›n 
modernizasyonun 
yap›ld›¤› fabrikada.

SSB üretimi olan optik
niflangâhla donat›lm›fl 

60 mm havan

Cumhurbaflkan› Aliyev, T‹SAfi ile müflterek üretilen tabancalar hakk›nda bilgi al›yor. 
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Reflad SÜLEYMANOV: Azerbaycan, 

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Paramount

Group firmas› ile müflterek olarak, 

bu firman›n lisans› alt›nda, may›na karfl›

korumal› araçlar›n üretimi projesini 

gerçeklefltiriyor. IDEX’te firma, yeni arac›

olan, may›na karfl› korumal› Mbombe

arac›n›n tan›t›m›n› da yapt›. ‹fl birli¤i 

kapsam›nda, bu arac›n da Azerbaycan’da

üretimine dair planlar›n›z bulunuyor mu?

Yaver CAMALOV: SSB, halen, Paramount
Group firmas› ile may›na karfl› koru-
mal› Matador ve Marauder araçlar›n›n
üretimini gerçeklefltiriyor. Bunlar, mu-
harebe sahas›na personel, silah ve
mühimmat tafl›ma amaçl› ya da komu-
ta arac› olarak kullan›lan araçlar.
Mbombe ise daha farkl› özelliklere sa-
hip, tekerlekli bir z›rhl› muharebe ara-
c›. Bu araçla ilgili olarak, hem bana
hem de Savunma Bakan›m›z ile Devlet

S›n›r Hizmetleri Komutan›’na bir bri-
fing verildi. Brifingin ard›ndan, biz de
isteklerimizi önerdik. 2011 y›l›nda bir
araç Azerbaycan’a getirilerek test edi-
lecek ve üretimine yönelik karar ise ya-
p›lacak testlerden sonra verilecek.
Mbombe yeni bir araç. Do¤u Bloku ül-
keleri dâhil, dünyan›n çok say›da devle-
ti taraf›ndan kullan›lan, BTR ve BMP
savafl araçlar›ndan daha üstün teknik
özelliklere sahip. SSB’nin Paramount
Group’la ifl birli¤i yüksek seviyede ve
bugüne dek 30 arac›n üretimini ta-
mamlam›fl bulunuyoruz. Araçlar, Azer-
baycan mühendisleri taraf›ndan tasar-
lanm›fl milli silahlarla donat›l›yor.

Reflad SÜLEYMANOV: Ocak ay›ndaki Çek

Cumhuriyeti gezinizde, bu ülkenin 

firmalar› ile birlikte, L-29 ve L-39 

uçaklar›n›n modernizasyonu konusunda

da ifl birli¤i yap›laca¤›na dair haberler 

yay›ld›. Konuyla ilgili bilgi verir misiniz?

Yaver CAMALOV: Çeklerin modernize
edilmifl L s›n›f› uçaklar› ile birlikte, L-
159 uça¤›n› da inceledik. Onlar bu uçak-
lar›n, Azerbaycan’da müflterek montaj›
ve bölge devletlerine müflterek pazar-
lanmas› için teklifte bulundular ve biz de
onaylad›k. Art›k konu, iki devlet aras›n-
da at›lacak imzalarla resmiyete kavufla-
cak. Konuyla ilgili olarak Çek D›fliflleri
Bakanl›¤› ile de görüfltük. L-39 uçakla-
r›n›n modernizasyonu konusunu ise
do¤rudan Azerbaycan Savunma Bakan-
l›¤› ile konuflmalar›n› önerdim.

Reflad SÜLEYMANOV: Azerbaycan 

Meclisi, Azerbaycan ve Türkiye aras›nda

imzalanm›fl stratejik ifl birli¤ine dair 

anlaflmay› da onaylad›. Bu anlaflmada,

savunma sektöründe ifl birli¤i önemli 

bir yer tutuyor. Anlaflma kapsam›nda,

önümüzdeki dönemde Türkiye ile 

ifl birli¤inde ne tür geliflmeler bekleniyor?

Yaver CAMALOV: Türkiye, kardeflimiz ve
stratejik orta¤›m›zd›r. ‹fl birli¤inin genifl-
letilmesi konusunda yeni tekliflerimiz var
ve iki taraftan da ilgili kurumlar bu konu-
lar üzerinde çal›fl›yor. fiimdilik, sadece,
önümüzdeki günlerde yeni müflterek
projelerimiz olaca¤›n› söyleyebilirim.

Reflad SÜLEYMANOV: IDEF fuar›na 

kat›lma planlar›n›z var m›?

Yaver CAMALOV: Tabii. May›s ay›nda biz
bu fuara en yüksek düzeyde kat›lmay›
düflünüyoruz. IDEF’te, SSB olarak, 75
civar›nda farkl› ürünümüzü de sergile-
meyi planl›yoruz.
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Cumhurbaflkan› Aliyev, SSB’nin, insans›z hava araçlar› üretmekle görevlendirilen AZAD Systems Co. fabrikas›n›n aç›l›fl›nda.

Paramount Group firmas›n›n yeni tekerlekli
z›rhl› muharebe arac› Mbombe
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17 Ocak 1961’de, görevi-
ni birkaç gün sonra
John F. Kennedy’ye

devredecek olan ABD’nin 34.
Baflkan› Dwight D. Eisenho-
wer, bir veda konuflmas›
yapt›. Bu konuflman›n en
önemli cümlesi (tart›flmaya
aç›k olmakla birlikte) flu
cümle idi:

“Asker–sanayi blokunun dev-
letin kurumlar›nda, bilinçli ya
da bilinçsiz bir flekilde, temi-
nats›z etki elde etmesi konu-
sunda tetikte olmal›y›z.” (“In
the councils of government,
we must guard against the
acquisition of unwarranted
influence, whether sought or
unsought, by the military-

industrial complex.”) Sonraki
y›llarda zaman zaman günde-
me gelen bu cümle, Eisenho-
wer’›n konuflmas›n›n 50. y›l-
dönümünde bir kere daha ha-
t›rland›, çeflitli ABD gazetele-
rinde köfle yaz›lar›nda ele
al›nd› ve bu konuda bir de ki-
tap yay›nland›.
James Ledbetter taraf›ndan
yaz›lan ve Yale University
Press taraf›ndan yay›nlanan
“Unwarranted Influence:
Dwight D. Eisenhower and the
Military-Industrial Complex”
(Teminats›z Etki: Dwight D. 
Eisenhower ve Asker–Sanayi
Bloku) adl› kitap, 17 Ocak
2011 tarihinde sat›fla sunuldu.
Her ne kadar bu konuda yaz›l-
m›fl ilk yay›n olmasa da, yay›n-
lanma tarihinin avantaj› ile ki-
tab›n daha önceden yap›lm›fl
çal›flmalar› da süzerek bu ko-
nuda yaz›lm›fl en toparlay›c›
kitap oldu¤u söylenebilir.

Konuflman›n Yap›ld›¤›
Ortam
ABD, ‹kinci Dünya Sava-
fl›’nda, önce müttefiklere
destek olabilmek amac›yla,
daha sonra da kendi ordusu-
nu donatmak amac›yla büyük
bir savafl endüstrisi olufltur-
du. Benzer bir durum Birinci
Dünya Savafl›’nda ortaya ç›k-

m›fl olsa da, Birinci Dünya
Savafl›’ndan farkl› olarak
‹kinci Dünya Savafl› sonras›n-
da So¤uk Savafl nedeni ile
gerçek bir bar›fl süreci yafla-
namad› (Örne¤in Birinci Dün-
ya Savafl›’ndan yaklafl›k 10
sene sonra, 1930’da, deniz
kuvvetlerini k›s›tlayan Lon-
dra Antlaflmas› gibi bir silah-
s›zlanma antlaflmas› imzala-
nabildi). Özellikle nükleer si-
lahlanma, savunma bütçele-
rinin düflürülmesine engel
oldu (Nükleer silahlanmay›
k›s›tlayan ilk antlaflman›n
imzalanmas› 1972’ye, ‹kinci
Dünya Savafl›’ndan 27 y›l
sonras›na kadar gerçeklefl-
medi). 1950’li y›llar›n baflla-
r›nda cereyan eden Kore Sa-
vafl› da silahlanma sürecinin
tüm h›z›yla devam etmesini
sa¤lad›. Bu durum ABD tarihi
aç›s›ndan bir ilkti, çünkü da-
ha önceki dönemlerdeki sa-
vafllar›n sonras›nda ABD or-
dusunu büyük ölçüde küçül-
tülebilmiflti.
Eisenhower’›n baflkanl›k dö-
nemi, ABD’de zaman zaman
oldu¤u gibi, Kongre ile bafl-
kanl›¤›n ayr› siyasi partiler-
de oldu¤u bir dönemdi. Ben-
zer durumda olan di¤er bafl-
kanlar gibi Eisenhower da
çeflitli konularda Kongre ile
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Eisenhower’›n
“Asker-Sanayi Bloku”
Tan›m›n›n 
50. Y›ldönümü ve 
Bir Kitap 
ABD’nin 34. Baflkan› Dwight D. Eisenhower’›n, veda
konuflmas›nda, “asker-sanayi bloku”na karfl› yapt›¤› uyar›,
konuflman›n 50. y›ldönümünde tekrar gündeme getirildi.
Y›ldönümü nedeni ile yay›nlanan yeni bir kitab›n tan›t›m›
kapsam›nda, biz de konuyu k›saca ele alaca¤›z.
Dr. K. Burak CODUR / editor@savunmahaber.com

Kitab›n Ad›: Unwarranted Influence:
Dwight D. Eisenhower and the 
Military-Industrial Complex
Yazar›: James Ledbetter
Yay›nevi: Yale University Press
Yay›n Tarihi: Ocak 2011
Fiyat›: 18 dolar (amazon.com fiyat›)
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ABD’nin 34. Baflkan› 
Dwight D. Eisenhower



çat›flmalar yaflad›. Kitapta
da belirtildi¤i gibi, çat›flma
konular› silahlanma alan›na
da s›çrad›. Sovyetlerin ilk
hidrojen (füzyon) bombalar›-
n› Eisenhower döneminde
denemeleri, Sputnik’in f›rla-
t›fl›n›n da ayn› döneme rast
gelmesi, ABD yönetimi hak-
k›ndaki elefltirileri artt›rd›.
Hidrojen bombas› ve Sput-
nik’in f›rlat›lmas› geliflmele-
ri, Kongre’yi silahlanma ko-
nusunda daha çok motive
edip yönetimi yeterince si-
lahlanmama yüzünden suç-
lamaya yöneltirken, Eisen-
hower’› gereksiz bir silah-
lanma çabas›n› önlemek ge-
reklili¤i ile bafl bafla b›rakt›.
Çünkü ortaya konan verile-

rin aksine, ABD stratejik si-
lah envanteri aç›s›ndan hala
SSCB’den daha üstündü. Ki-
tapta verilen rakamlara gö-
re, ABD’de 1952 y›l›nda yak-
lafl›k 1000 olan nükleer bafl-
l›k say›s›, 1961’de 23.000’e
ç›km›flt›. 1952-1953 döne-
minde ABD federal bütçesi-
nin üçte birinin ulusal gü-
venli¤e ayr›lm›fl olmas›, bu
konuda ek bir istatistik ola-
rak kitapta yer al›yor.
Kitap, tüm bu geliflmeler so-
nucunda Eisenhower’›n, or-
dunun bir politika arac› ol-
maktan ç›k›p bir ç›kar grubu
haline gelmesinden duydu-
¤u rahats›zl›¤› belirterek,
“Asker-Sanayi Bloku” teri-
minin geliflimini aç›kl›yor.

Kitab›n Kapsam›
Kitapta, Asker-Sanayi Bloku
teriminin ilk olarak Eisenho-
wer taraf›ndan kullan›ld›¤›
belirtilmekle birlikte, benzer
düflüncelerin, özellikle Birin-
ci Dünya Savafl› sonras›nda
dile getirildi¤ine dikkat çeki-
liyor. Bu kapsamda yap›lan
tart›flman›n ilginç bir nokta-
s›n›, silah üretiminin sadece
devlet taraf›ndan yap›lmas›n›
öneren “Askeri Keynescilik”
ak›m› oluflturuyor. Ünlü sa-
nayici Henry Ford’un da bu
do¤rultuda görüfl sahibi ol-
du¤u hat›rlat›l›yor.
Kitapta Asker-Sanayi Bloku
ile ilgili yap›lan çal›flmalar
özetlenirken, bu blokun sa-
k›ncalar› ile ilgili flu düflün-

celerin zaman içinde dile ge-
tirildi¤i belirtiliyor:
� Asker-Sanayi Bloku, 

gereksiz askeri harcama
yap›lmas›na neden olur,

� Sosyal ihtiyaçlar için 
harcanabilecek ödene¤i
kullan›r,

� Ekonomiyi bozar,
� Bar›fl zaman›nda bile 

gere¤inden daha büyük
bir rol oynar,

� Gizlilik kültürünü yarat›r
ve yayg›nlaflt›r›r,

� Bireysel özgürlüklerin
bast›r›lmas›nda rol oynar.

Kitapta yer alan genifl litera-
tür taramas›nda, bu düflün-
celerle ilgili söylenmifl sözler
ve yaz›lm›fl kitaplar / maka-
leler de yer al›yor. 
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Geçmiflle ilgili bu özeti yap-
t›ktan sonra kitap, Eisenho-
wer’›n konuflmay› hangi or-
tamda ve nas›l haz›rlad›¤›n›
ilginç ayr›nt›larla aktar›p, ko-
nuflman›n sonraki y›llardaki
etkilerini de özetliyor.

Eisenhower’›n 
Uyar›lar›
Savafl› ve y›k›c›l›¤›n› gören 
Eisenhower’›n temel endiflesi,
ekonomik bak›fl aç›s› ile yo-
rumlanmal›d›r. Herhangi bir
dönemde gerçekleflen ekono-
mik faaliyetlerin sonraki ne-
sillerin kaderini belirledi¤inin
fark›nda olan Eisenhower, bir
Asker-Sanayi Bloku’nun olu-
flarak, ekonomik tablodan ba-
¤›ms›z olarak silahlanmay›
destekledi¤inden flüphelen-
mifl ve bu konuya yo¤unlafl-
m›flt›r. Bu do¤rultuda, Eisen-
hower’›n uyar›s›n›n, temelde
Asker-Sanayi Bloku’na de¤il,
onun elde edebilece¤i “temi-
nats›z güce” karfl› oldu¤u ki-
tapta aç›kça belirtiliyor.
Eisenhower’›n gördü¤ü tablo;
giderek daha çok para harca-
nan silahlanma, Savunma
Bakanl›¤› ve Ordu ile savun-
ma flirketleri aras›nda ifl de-
¤ifltiren kifliler (bir savunma
flirketinde çal›fl›rken Savun-
ma Bakanl›¤›’nda bir konuma
gelen ya da ordu mensubu
iken savunma flirketlerinde
çal›flmaya bafllayan kiflilerin
say›s›, Eisenhower zaman›n-
da 750’yi geçiyordu) ve silah-
lanma ile ilgili olumsuz karar-
lara Kongre ve bas›n arac›l›¤›
ile direnen lobilerdi. Eisenho-

wer, bu tablonun ekonomik
dengeleri sarsacak sonuçlara
yol açmas›ndan çekiniyordu.
Asl›nda Eisenhower’›n uyar›la-
r› sadece savunma harcama-
lar› ile s›n›rl› de¤il. Her ne ka-
dar Eisenhower, Müttefik Güç-
lerin Komutan›, Normandiya
Ç›karmas›’n›n bafl mimar› ve
ABD Baflkan› olarak tan›nsa
da, askeri kariyeri ile politik
kariyeri aras›nda bir süre Co-
lumbia Üniversitesi’nin Rek-
törlü¤ü’nü yapt›¤› pek bilin-
mez. Eisenhower yapt›¤› uya-
r›larda, üniversitelerde yürü-
tülen araflt›rmalar›n giderek
hükümet fonlar› a¤›rl›kl› oldu-
¤una da dikkat çekiyor. Kitap-
ta belirtildi¤i gibi, Eisenhower,
bu durumun yaratabilece¤i
sorunun, özgür akademik dü-
flüncenin kalesi olmas› gere-
ken üniversitenin ç›kar odak-
lar›ndan etkilenmesi olaca¤›
görüflünü savunuyor.

Eisenhower’›n 
Uyar›lar›n›n 
Yorumlanmas›
Kuflkusuz, Eisenhower’›n
uyar›da bulundu¤u noktalar›n
ne ölçüde gerçekleflti¤i tart›-
fl›labilir. Öncelikle, Eisenho-
wer’dan günümüze geçen
dönemde, ilk örne¤ini John F.
Kennedy ve Lyndon B. John-
son döneminde Savunma Ba-
kanl›¤› yapan Robert McNa-
mara ve son örne¤ini günü-
müz ABD Savunma Bakan›
Robert Gates’de gördü¤ü-
müz, orduya ya da savunma
flirketlerine ra¤men kararlar
alabilen savunma bakanlar›

görev yapt›lar. McNamara 
F-111 ile sonuçlanan proje-
nin bafl›nda, müflterek uçak
gelifltirmek istemeyen lobile-
re direnebildi (gerçi sonuç, 
F-111’in performans›, di¤er
bir deyiflle teknik nedenlerle
lobilerin istedi¤i gibi oldu).
Robert Gates ise, günümüzde
savunma alan›ndaki geliflme-
leri izleyen herkesin flahit ol-
du¤u süreçlerde, F-22 savafl
uça¤› ve denizafl›r› harekât
için tasarlanan bir amfibi hü-
cum arac›n›n gelifltirildi¤i
EFV (Expeditionary Fighting
Vehicle) gibi ana programlar›,
askerlerin aksi düflünceleri-
ne ra¤men, yar›da kesti ya da
iptal edebildi. Gates, F-22 ve
F136 uçak motoru örnekle-
rinde yafland›¤› gibi, Kon-
gre’yi ikna edebilmek için,
gerekirse Baflkan’dan veto
yetkisini kullanmas›n› talep
edece¤ini belirtecek kadar
cesur ç›k›fllar yapabildi.
Bahsedilmesi gereken ikinci
nokta, Eisenhower’›n, silah-
lar›n özellikleri ile ilgili bir
geçifl döneminde görev yap-
mas›d›r. ‹kinci Dünya Savafl›
ve hemen sonras›nda silah-
lanma say›lar üzerinden öl-
çülüyor olsa da, zamanla sa-
y›sal üstünlük yerini teknolo-
jik üstünlü¤e b›rakt›. Böylece

silahlanma için üretim yapan
sanayiden, tasar›m yapan ve
teknoloji gelifltiren sanayiye
geçifl yap›ld›. 
Eisenhower’›n üniversite öz-
gürlü¤ü hakk›nda söyledikle-
ri dikkate de¤er olmakla bir-
likte, savunma sanayisi için
ya da ondan ba¤›ms›z olarak,
teknoloji gelifltirmede devle-
tin oynad›¤› rol göz ard› edile-
mez. Örne¤in günümüzde
“yeni enerji kaynaklar› ile il-
gili araflt›rmalar› özel sektör
ve sivil toplum örgütleri ken-
dileri yaps›n, devlet kar›flma-
s›n” demek pek anlaml› ol-
mayacakt›r. Bu sebeple, dev-
let imkânlar›n›n üniversiteler
için önem kazanmas›n›n sa-
k›ncalar›n› unutmamakla bir-
likte, bu durumla birlikte ya-
flayarak sak›ncalar› ile müca-
dele etmenin yollar›n› bul-
mak, günümüz için daha an-
laml› bir çözüm olacakt›r.
Yukar›daki yorumlar, Eisen-
hower’›n konuflmas›n›n öne-
mini ya da anlam›n› azaltan
de¤il, tersine konuflman›n
de¤erini yans›tan görüfller
olarak görülmelidir. Eisen-
hower gibi etkili bir kiflilik bu
sözleri söylemese, konunun
üzerine düflünüp, çeflitli ç›ka-
r›mlar yapmak belki de ak›l-
lara gelmeyecekti.
Son olarak, Eisenhower’›n
konuflmas›n›n ABD’ye özel
flartlar içinde yap›ld›¤›na dik-
kat çekmek yararl› olacakt›r.
Dolay›s› ile konuflman›n bire-
bir yorumunu ABD d›fl›ndaki
ülkelere uyarlamak do¤ru ol-
mayacakt›r. Bu bak›fl aç›s›
ortaya konduktan sonra, di-
¤er ülkeler ve Türkiye için ç›-
kar›mlar yapabilmek müm-
kündür. Konu hakk›nda dü-
flünmek isteyenler için, 
James Ledbetter’›n kitab›,
tavsiye edece¤imiz bir kay-
nak olacakt›r.

K‹TAP
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Devlet kademesinden
üst düzey kat›l›m›n
gerçeklefltirildi¤i et-

kinliklere, tüm Türkiye’den
flehre ak›n eden halk da bü-
yük ilgi gösterdi. Gelibolu
Yar›madas›’ndaki fiehitler
Abidesi’nde düzenlenen tö-
rene, Baflbakan Recep Tay-
yip Erdo¤an, Genelkurmay
Baflkan› Orgeneral Ifl›k Ko-
flaner, Devlet Bakan› ve
Baflbakan Yard›mc›s› Cemil
Çiçek, Milli E¤itim Bakan›
Nimet Çubukçu, Kültür ve
Turizm Bakan› Ertu¤rul Gü-
nay, Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, Çevre ve Or-
man Bakan› Veysel Ero¤-
lu’nun yan› s›ra tüm kuvvet
komutanlar› ve Türkiye’nin
dört bir yan›ndan gelen va-
tandafllar kat›ld›. Törene ay-
r›ca, yurt d›fl›ndan da üst
düzeyde kat›l›mlar gerçek-
lefltirildi. Pakistan Genel-
kurmay Baflkan› Orgeneral
Khalid Shaman Wynne’in
yan› s›ra Avustralya’n›n An-
kara Büyükelçisi Ian Biggs
ve Azerbaycan ile Bosna-
Hersek’ten temsilciler de
törende bulundu. Çanakka-
le’de düzenlenen etkinlik-
lerde, en çok ilgi gören ise
flüphesiz TCG NUSRET 
(N-16) may›n gemisi oldu.

Nusret May›n Gemisi

‹lk Görevini ‹cra Etti
16 Mart’ta asl›na uygun ola-
rak infla edildi¤i Gölcük Ter-
sanesi’nden demir alarak, 17
Mart’› 18 Mart’a ba¤layan ge-
ce Çanakkale’ye ulaflan TCG
NUSRET, Çimenlik Kalesi gi-
riflinde bulunan Çanakkale
Deniz Müzesi iskelesinde, bu
özel gündeki ilk ziyaretçilerini
a¤›rlad›. Geminin buradaki ilk
ziyaretçileri; Genelkurmay
Baflkan› Orgeneral Ifl›k Kofla-
ner, Kara Kuvvetleri Komuta-

n› Orgeneral Erdal Ceylano¤-
lu, Deniz Kuvvetleri Komutan›
Oramiral U¤ur Yi¤it, Hava
Kuvvetleri Komutan› Orgene-
ral Hasan Aksay ve Pakistan
Genelkurmay Baflkan› Orge-
neral Khalid Shaman Wynne
oldu. TCG NUSRET’e yap›lan
ziyaretin ard›ndan, kendileri-
ne günün an›s›nda TCG 
NUSRET’in maketinin hediye
edildi¤i Orgeneral Koflaner ve
Orgeneral Wynne, geminin
an› defterini de imzalad›.
Protokol ziyaretinin ard›ndan

halk›n ziyaretine aç›lan gemi,
denizdeki resmigeçit törenin-
den hemen önce, bo¤az›n su-
lar›na aç›larak, ilk görevini de
icra etti.
Hat›rlanaca¤› üzere, Çanak-
kale Bo¤az›’n›n savunuldu¤u
deniz savafllar›nda elde edi-
len zaferde büyük rol oyna-
yan ve müze konseptinde yü-
zer gemi olacak flekilde, Göl-
cük Tersanesi Komutanl›¤›
taraf›ndan yeniden tasarla-
nan ve infla edilen TCG 
NUSRET, 11 fiubat’ta düzen-
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Çanakkale Geçilmez!
Sadece tarihin seyrini de¤ifltirmekle kalmay›p Türk milletinin

kaderini de bambaflka bir noktaya tafl›yan Çanakkale Deniz

Zaferi, 18 Mart’ta tüm yurtta pek çok etkinlikle kutlan›rken,

tarihin yeniden yaz›ld›¤› Çanakkale flehrimizde 

gerçeklefltirilen etkinlikler, elbette, çok daha anlaml›yd›.

Özellikle geleneksel olarak bo¤azda gerçeklefltirilen

resmigeçit töreni, gerek tören alan›n›n oldu¤u fiehitler

Abidesi’nde gerekse bo¤az›n her iki yakas›ndaki k›y› fleridinde

coflkuyla izlenirken, Birinci Dünya Savafl›’yla özdeflleflen,

“Çanakkale geçilmez!” deyiflini tarih sayfalar›na kaz›yan

flehitlerimiz de minnetle an›ld›.
Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com
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lenen törenle Türk Bayra¤›
ve Komutan Flandras› toka
edilmesini müteakip, Deniz
Kuvvetlerimizin envanterine
kat›lm›flt›.

Denizde 
Resmi Geçit Töreni
Törenler kapsam›nda Ça-
nakkale Bo¤az›’nda düzenle-
nen resmigeçit törenine, De-
niz Kuvvetleri Komutanl›¤› ve
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›-
na ba¤l› çeflitli deniz araçlar›
ile Sahil Güvenlik Komutanl›-
¤› ve Özel Kuvvetler Komu-
tanl›¤›na ba¤l› helikopterler
kat›ld›. Marmara Denizi yö-
nünden, Ege Denizi’ne do¤ru
yap›lan geçit töreninde:

� Barbaros s›n›f› 
f›rkateynlerden 
TCG BARBAROS (F-244)
ve TCG ORUÇRE‹S (F-245),

� Yavuz s›n›f› f›rkateynlerden
TCG YAVUZ (F-240),

� Gabya s›n›f› f›rkateynlerden
TCG GED‹Z (F-495),

� K›l›ç s›n›f› hücumbotlardan
TCG KILIÇ (P-330) ve 
TCG KALKAN (P-331),

� K›l›ç II s›n›f› 
hücumbotlardan
TCG ATAK (P-337) ve 
TCG BORA (P-338),

� Kaan 33 s›n›f› sahil 

güvenlik botlar›ndan 
TCSG-312 ve TCSG-308,

� 80 s›n›f› sahil güvenlik 
botlar›ndan TCSG-93 
ve TCSG-94’ün yan› s›ra 
S-70B SEAHAWK, AB-212,
AB-412 ve AS-532 Cougar
helikopterleri gibi
platformlar yer ald›.

Geçit töreninde ayr›ca, 14
Mart’ta Tuzla’dan hareket
ederek 18 Mart günü Çanak-
kale Bo¤az›’na ulaflan, Deniz
Harp Okulu ö¤rencilerinin
yönetimindeki bir deniz kü-
rek teknesiyle, “Çanakkale
fiehitlerine fiükran Seyri” de
icra edildi. Bir deniz kürek
teknesiyle toplam 165 deniz
milinin kat edildi¤i bu seyir,
Deniz Harp Okulu tarihinde
de gurur duyulacak bir ilk
olarak yerini ald›.
Geçit törenine kat›lan deniz ve
hava araçlar›, Çanakkale Bo-
¤az›’n›n her iki yakas›ndan da
kendilerini izleyen halk› ve
Gelibolu Yar›madas›’ndaki fie-
hitler Abidesi’ndeki tören ala-
n›ndaki protokolü selamlad›.
Törende, Türk Y›ld›zlar› da Ge-
libolu Yar›madas›’ndaki fiehit-
ler Abidesi üzerinden uçarak,
k›sa bir gösteri gerçeklefltirdi.
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Genelkurmay Baflkan› Org. Ifl›k Koflaner
ve Pakistan Genelkurmay Baflkan› Org.
Khalid Shaman Wynne, TCG NUSRET’in
an› defterini imzalad›.

TCG NUSRET (N-16)



Ergeneman, sunumun-
da; ASELSAN bünye-
sinde faaliyet gösteren

Radar, Elektronik Harp ve ‹s-
tihbarat Sistemleri (REH‹S)
ile Haberleflme ve Bilgi Tek-
nolojileri (HBT) ve Savunma
Sistem Teknolojileri (SST)
gruplar› hakk›nda bilgi verdi.
Daha sonra Ergeneman eflli-
¤inde, Macunköy tesisi gezil-
di. ‹lerleyen günlerde, 
ASELSAN’›n, Mikroelektro-
nik, Güdüm ve Elektro-optik

(MGEO) grubunun faaliyet
gösterdi¤i Akyurt’taki tesis-
lerine de bir baflka gezinin
düzenlenmesi bekleniyor.
Ergeneman, bas›n mensup-
lar›na hitaben yapt›¤› konufl-
mada, Türk Silahl› Kuvvetle-
rini Güçlendirme Vakf›
(TSKGV)’nin bir kuruluflu
olan ASELSAN’›n Türk Silah-
l› Kuvvetleri (TSK)’n›n her tür
elektronik cihaz ve sistem
gereksinimlerini, d›fla ba-
¤›ml›l›¤› en aza indirecek bir

flekilde ve en k›sa zamanda
karfl›lamak amac›n› tafl›yan
bir flirket oldu¤unu söyledi.
Ergeneman, yine de flirketin
tüm üretim ve teslimatlar›-
n›n sadece TSK üzerine ku-
rulmad›¤›n›, sivil yurt içi
müflterilerinin yan› s›ra ihra-
cat yapt›klar› yurt d›fl› müflte-
rilerin de bulundu¤unu söz-
lerine ekledi ve gerek TSK’ya
gerekse kamu ile ihracata
yönelik olarak eflit üretim
yapmay› hedeflediklerini be-

lirtti. Ergeneman, bu flekilde
hem TSK’ya üretim kapasite-
lerini artt›rmay› hem de
ASELSAN’›n ticari hayat›n›n
süreklili¤ini sa¤layarak, ulu-
sal güvenlik aç›s›ndan milli
olmas› zorunlu olan elektro-
nik harp ve kripto cihazlar›
gibi alanlarda TSK’ya ürün
vermeye devam etmeyi
amaçlad›klar›n› vurgulad›.

Yurt ‹çi ve Yurt D›fl›
fiirket Ortakl›klar›
Ergeneman, ASELSAN’›n yurt
içi ve yurt d›fl› ortakl›klar›yla
ilgili olarak da bilgi verdi. Bi-
lindi¤i gibi, ROKETSAN’›n yüz-
de 15’i ve M‹KES’in yüzde 96’s›
ASELSAN’a ait. ‹stanbul’da
mikrodalga konusunda çip ta-
sar›m› yapan küçük bir firma
olan Mikroelektronik Ltd. flir-
ketinin yüzde 85 hissesini alan
ASELSAN, bu flirkete de bü-
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Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM)’nin, Türk bas›n›n› SSM’nin
faaliyetleri ve savunma sektörü

hakk›nda bilgilendirmek amac›yla
bafllatt›¤› program kapsam›ndaki 

gezilerin ikinci dura¤›, ASELSAN’›n
Macunköy tesisleri oldu. 30 Mart günü

yap›lan gezide, ASELSAN Yönetim
Kurulu Baflkan› Hasan Memiflo¤lu’nun,

bas›n mensuplar›na hofl geldiniz
demesinin ard›ndan sözü alan 

ASELSAN Genel Müdürü Cengiz
Ergeneman, flirketin faaliyetleri
hakk›nda genel bir sunum yapt›. 

Senem ÖZTÜRK / s.ozturk@savunmahaber.com

ASELSAN Yurt D›fl›nda da
Marka Olma Yolunda

ASELSAN, 2010’da 792 milyon dolarl›k
sat›fl gerçeklefltirmifl. 2013 y›l›nda,
sat›fllar›nda 1 milyar dolar seviyesini
aflma hedefi bulunan ASELSAN’›n,
bugün, yaklafl›k 3,8 milyar dolarl›k,
sözleflmeye ba¤lanm›fl siparifli bulunuyor.
Yürütülen proje say›s› ise 98.

ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman
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yük ortak olmufl durumda.
ASELSAN’›n yurt d›fl›nda da
flirketleri bulunuyor. Ergene-
man, yurt d›fl›nda kurulacak
flirket say›lar›n›n, önümüz-
deki dönemlerde daha da
artt›r›laca¤›n› belirtirken,
Azerbaycan’da 1998’de kuru-
lan ASELSAN-Bakü flirketiy-
le, Birleflik Arap Emirlikleri
(BAE) ve Kazakistan’da ku-
rulmas› planlanan ortak yat›-
r›m flirketlerinden de k›saca
bahsetti. Azerbaycan’da ku-
rulan ASELSAN-Bakü’nün
yüzde 100’ü ASELSAN’a ait.
BAE’nin International Golden
Group (IGG) firmas› ile IDEX
fuar› esnas›nda, kurulufluna
iliflkin imzalar›n at›ld›¤› IGG
ASELSAN Integrated Systems
adl› ortak giriflim flirketinin
ise yüzde 49’u ASELSAN’›n.
Bu flirketin kurulufl gayesine
de de¤inen Ergeneman, 
“BAE’ye yapt›¤›m›z sat›fllar-
dan dolay› bir offset yüküm-
lülü¤ümüz var. Offset yü-
kümlülü¤ümüzü yerine ge-
tirmek için, ilk etapta BAE
Deniz Kuvvetleri ve BAE’nin
kritik tesislerinin korunmas›
ile görevli CNIA (Critical Na-
tional Infrastructure Auto-
rity) teflkilat› taraf›ndan kul-
lan›lmakta olan bot ve gemi-
lere entegre edilecek STAMP
ve STOP sistemlerinin son
montaj ve testlerini BAE’de
yapmay› planl›yoruz” dedi.
ASELSAN’›n ortakl›¤› olan
bir di¤er flirket ise Kazakis-
tan’da. Kazakistan Silahl›
Kuvvetleri ile di¤er Kazak
güvenlik güçlerinin gereksi-
nimlerinin, Kazakistan’da
yerel olarak karfl›lanmas›
amac›yla kurulan ASELSAN-
Kazakhstan Engineering
(AKE) ortak yat›r›m flirketinin
hisselerinin yüzde 49’u
ASELSAN’a ait olacak. Halen
kurulum süreci devam eden
flirketin kalan yüzde 50 hisse-
si Kazak taraf›n›n olurken,
SSM’nin de flirkette bir hisse-

si bulunacak. Ergeneman, bu
flirkette ilk etapta elektro-op-
tik, gece görüfl ve termal ka-
mera üretimi üzerine yo¤un-
lafl›laca¤›n› söylerken, ç›ka-
cak çeflitli ihtiyaçlara yönelik
olarak da belli bir üretimin
Kazakistan’da yap›lmas›n›
planlad›klar›n› belirtti.

Pek Çok Milli Üründe

ASELSAN ‹mzas› Var
ASELSAN, 1975 y›l›nda, ha-
berleflme sistemleri tasarla-
mak ve üretmek amac›yla
kurulmufltu. Bugün ise radar
ve elektronik harp sistemle-
ri, elektro-optik sistemleri,
seyrüsefer ve aviyonik sis-
temleri, savunma ve silah
sistemleri, C4ISR sistemleri,
deniz savafl sistemleri, ülke
güvenli¤i sistemleri ve ak›ll›
ulafl›m sistemleri de 
ASELSAN’›n faaliyet alan›
içerisine girmifl durumda.
Ergeneman’›n da konufl-
mas›nda vurgulad›¤› gibi, 
ASELSAN, taktik haberleflme
sistemleri alan›nda, flu anda,
dünyada yaz›l›m tabanl› telsiz
gelifltiren say›l› flirketten bi-
risi ve ABD, Almanya ve
Fransa’n›n dev flirketleriyle

rekabet ediyor. Kripto bilgi
güvenli¤inden uydu haber-
leflme alan›na kadar çeflitli
ürünleri bulunan ASELSAN,
teknoloji transferi ile çal›fl-
malar›na bafllad›¤› çeflitli ra-
dar sistemleri üzerinde ça-
l›flmalar›n› sürdürüyor.
ASELSAN, tek er taraf›ndan
kullan›labilen tafl›nabilir sis-
temlerden, helikopter ve uçak-
larda kullan›lan sistemlere ka-
dar elektro-optik tüm sistem-
leri yapabilecek kabiliyete
ulaflm›fl durumda. Kendi tesis-
lerinde mercek tasar›m› ve
üretimi yapabilen ASELSAN,
üniversitelerimizle ortak ça-
l›flarak, bu cihazlar›n kritik
birimlerinden olan detektör-
lerin yap›m›n› da üstleniyor.
Böylece detektör tasar›m›n-
dan komple cihaz ve sistem
tasar›m›na kadar tüm afla-
malar Türkiye’de milli olarak
gerçeklefltirilebiliyor. ALTAY
milli tank projesinde kullan›-
lan komutan ve niflanc› peris-
koplar› da ASELSAN’›n bu
kapsamdaki kritik ürünleri
aras›nda yer al›yor.
ASELSAN, radar kar›flt›rma
sistemlerinin yan› s›ra çeflit-
li elektronik harp sistemle-

rine, bir tek erin kullanabil-
di¤i tafl›nabilir kar›flt›r›c› sis-
temlerden, çok daha büyük
sistemlere kadar üretim ya-
pabiliyor. ASELSAN’›n, bu
sistemleri, deniz platform-
lar›na da entegre etme ça-
l›flmalar› halihaz›rda devam
ediyor.

Dünya Pazar›nda
Markalaflma Hedefi
ASELSAN’›n Macunköy’deki
tesislerine düzenlenen gezi-
nin ard›ndan verilen yeme¤e
kat›lan Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, k›sa bir konufl-
ma yaparak, ASELSAN’›n ka-
biliyetlerinin bas›n mensup-
lar›yla paylafl›lmas›n›n çok
önemli oldu¤una de¤indi.
ASELSAN’›n, radardan aviyo-
niklere kadar pek çok tekno-
lojik alanda Türk milletinin
gücünü ortaya koydu¤unu
söyleyen Gönül, “Bugün gel-
di¤imiz seviyenin üzerine
mutlaka teknoloji eklemeli-
yiz, geliflen teknolojiyi takip
etmeliyiz ve buna göre çal›fl-
mal›y›z. En ileri teknoloji kul-
lanan ülkelerde ne varsa biz-
de de olmal›, bunun için re-
kabetten çekinilmemeliyiz”
dedi ve sadece kendi silahl›
kuvvetlerimiz için bir sistem
gelifltirmenin yeterli olmad›-
¤›n›, mutlaka ihracata yönel-
menin de flart oldu¤unu söz-
lerine ekledi.
Ergeneman da Gönül’ün söz-
leri üzerine, ASELSAN olarak
d›fl sat›fllara a¤›rl›k verip, tüm
imkânlar› kullanmaya çal›fl-
t›klar›n› vurgulad› ve “Ürünle-
rimize, teknoloji ve fiyat aç›-
s›ndan güveniyoruz. Rekabet-
ten vazgeçmeyece¤iz ve
ASELSAN’› dünya pazar›nda
markalaflt›raca¤›z” dedi.
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Pakistan’a örnek al›m ad› alt›nda 
2 adet 12,7 mm’lik STAMP ve 2 adet de

25 mm’lik STOP teslimat› yapan 
ASELSAN, bu ülkeden de önümüzdeki

dönemde büyük bir siparifl almay› 
bekliyor.

Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar, Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül, ASELSAN Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Memiflo¤lu



Aral›k 2009’da Savun-
ma Sanayii Müsteflar-
l›¤› (SSM) taraf›ndan

yay›nlanan teklife ça¤r› do-
küman›na yap›lan baflvuru-
lar›n de¤erlendirilmesinin
ard›ndan, SS‹K’in 546 say›l›
karar› ile elektronik destek
sistemi için ASELSAN, ata-
letsel seyrüsefer sistemi
için Raytheon Almanya ve
çok sensörlü periskop sis-
temi için de Zeiss Almanya
firmalar› seçildi. Ay projesi
olarak adland›r›lan proje
kapsam›nda, Dz.K.K.l›¤›n›n
envanterinde bulunan bu
s›n›ftaki en genç denizalt›-
lar olan, TCG DO⁄ANAY 
(S-351) ve TCG DOLUNAY
(S-352)’nin ihtiyac› için ata-

letsel seyrüsefer sistemi,
elektronik destek sistemi ve
periskoplar›n tedarikinin ya-
n› s›ra entegrasyon, test ve
entegre lojistik destek faali-
yetleri de gerçeklefltirilecek.
2 adet denizalt› için ihtiyaç
duyulan 4 adet seyrüsefer
sistemi, 2 adet elektronik
destek sistemi, benzer fle-
kilde 2 adet hücum ve 2
adet seyir periskobu ol-
mak üzere toplam 4 adet
periskobun tedariki de an-
laflma kapsam›nda bulu-
nuyor. Modernize edilecek
denizalt›lar›n  2013-2014
y›llar› aras›nda teslim edil-
mesi ve projenin 4 y›l için-
de tamamlanmas› ön gö-
rülüyor.

ÖZEL HABER
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Ay S›n›f› Denizalt›lar›n 
Modernizasyonu için 

Beklenen ‹mzalar At›ld›

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›
(Dz.K.K.l›¤›)’n›n envanterine 1975 y›l›nda
girmifl olan Ay s›n›f› denizalt›lar›n, cihaz

sistemlerinin yenilenmesine yönelik
olarak uzun süre önce bafllat›lan

çal›flmalar, nihayet, 30 Mart’ta imza
aflamas›na geldi. Bilindi¤i gibi 15 Aral›k
2010’da toplanan Savunma Sanayii ‹cra

Komitesi (SS‹K)’de al›nan kararlar
uyar›nca, projede, Savunma Teknolojileri

Mühendislik ve Ticaret A.fi. (STM) 
ana yüklenici olarak seçilmifl ve 

alt sistemlerin tedarikinin de STM ana
yüklenicili¤inde gerçeklefltirilmesi 

planlanm›flt›. SS‹K karar› do¤rultusunda,
Ay s›n›f› denizalt›lar için, Dz.K.K.l›¤›

taraf›ndan belirlenen, ataletsel 
seyrüsefer sistemi, elektronik destek 

sistemi ve çok sensörlü periskop 
sisteminden oluflan, toplam 3 adet sistem

tedarik edilecek.
Senem ÖZTÜRK / s.oturk@savunmahaber.com
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Yenilenecek Sistemler
SSM’de yap›lan, Ay S›n›f› De-
nizalt› Sistem / Cihaz Yenile-
me projesi imza töreninde,
ilk konuflmay› yapan, SSM
Komuta Kontrol ve Haber-
leflme Proje Müdürü Erdal
Kisli, Ay projesinde görev
alan firmalar›n üstlendikleri
sorumluluk çerçevesinde
sa¤layacaklar› sistemlerin
neler oldu¤unu da k›saca
belirtti. Kisli, STM ana yük-
lenicili¤inde tedarik ve en-
tegrasyonu yap›lacak sis-
temlerden, denizalt›lar›n
ataletsel seyrüsefer sistem-
lerinden Raytheon Alman-
ya’n›n sorumlu olaca¤›n›
söyledi ve yenilenecek ata-
letsel seyrüsefer sistemle-
rinin, 24 saat çal›flmas› du-
rumunda sadece 8 mil hata
pay›n›n bulundu¤unu ifade
etti. Kisli, ayn› flekilde siste-
min h›z›n›n 5 knot’a kadar
olmas› durumunda da bu
performans de¤erlerinin
korunaca¤›n›n alt›n› çizdi.
Denizalt›lar›n periskop sis-
temlerinin yenilenmesini
üstlenen Zeiss firmas›n›n
seyir periskopunun ise yak-
lafl›k tespit menzilinin 10 km
oldu¤unu belirten Kisli, pe-
riskoplara entegre edilecek
olan termal kameran›n da
hâlihaz›rda ASELSAN’dan
tedarik edilece¤ini vurgulad›.
Kisli ayr›ca, uygun bulunma-
s› halinde, sistemdeki lazer
mesafe bulucunun da, yine
ASELSAN taraf›ndan üretilen
lazer mesafe bulucu ile de-
¤ifltirilmesinin planland›¤›n›
söyledi.
Kisli, elektronik destek (ED)
sistemlerinden sorumlu olan
ASELSAN’›n, M‹LGEM ve

Rüzgâr s›n›f› hücumbotlarda
kullan›lan ED sisteminin bir
benzerini denizalt›larda da
kullanaca¤›n› belirtti ve sis-
temin takip, teflhis, gösterim,
otomatik ya da iste¤e ba¤l›
yay›n kayd› ve yay›n kayd›n›n
tekrar oynat›lmas› gibi ana
fonksiyonlar› yerine getire-
ce¤ini söyledi. Kisli ayr›ca,
benzer flekilde, ayn› sistemin
Yeni Tip Denizalt› projesinde
de yer almakta oldu¤unu ifa-
de etti.

Ay Projesi Di¤er 
Projelere Bir Haz›rl›k
Niteli¤inde
‹mza töreninde konuflma ya-
pan bir di¤er isim de STM
Genel Müdürü Recep Barut
oldu. “Ay projesinin kapsa-
m›na bakt›¤›m›zda, a¤›rl›kl›
olarak tedarik projesi gibi
görünüyor. Ancak bizim gö-
revi alg›lay›fl biçimimiz ve
flartnamedeki görevlerin da-
¤›l›m›na bakt›¤›m›zda, bunun
daha ciddi yans›malar›n›n ol-
du¤unu düflünüyor ve bunun
bilinciyle hareket etmek isti-
yoruz. Çünkü bu görevin

akabinde, mutlaka benzer
denizalt› modernizasyon ihti-
yaçlar› da ortaya ç›kacakt›r”
diyen Barut, Ay projesi kap-
sam›nda elde edilen yetenek
ve tecrübelerin, gelecekteki
benzer denizalt› moderni-
zasyon ihtiyaçlar›n›n karfl›-
lanmas›na aktar›labilece¤ini
ve Yeni Tip Denizalt› projesi
öncesinde de önemli bir ha-
z›rl›k sa¤layabilece¤ine
inand›¤›n› vurgulad›. Barut,
“Tüm bu projelerde katk›
sa¤layabilece¤imiz her alan,
bizim için çok büyük bir so-
rumluluk ve stratejik bir
aland›r. Bu konuda verilmifl
olan görevleri, küçük ya da
büyük olarak de¤erlendirmi-
yoruz. Ülkemize sa¤layabile-
ce¤imiz katk›n›n ve flirketi-
mizin bu konuda elde edece-
¤i kazan›m ve birikimin, biz-
ce maddi bir karfl›l›¤› yok”
dedi.
Barut konuflmas›nda, Yeni
Tip Denizalt› projesinde,
yerli sanayinin gelifltirilme-
si baflta olmak üzere, deni-
zalt›lar konusunda enteg-
rasyon yetene¤inin kazan›l-

mas› yönünde STM olarak
üstlendikleri önemli bir gö-
revin de bulundu¤una dik-
kat çekti.

Milli Denizalt› 
Projesine Do¤ru
‹mza töreninde yapt›¤› ko-
nuflmada, Ay projesinin, de-
nizalt›lar konusunda, özel
sektörün Deniz Kuvvetleri ile
yak›n bir çal›flma ve ifl birli¤i
içerisine girece¤i ilk proje ol-
du¤una dikkat çeken Savun-
ma Sanayii Müsteflar› Murad
Bayar, Yeni Tip Denizalt› pro-
jesinde de ayn› modelin
planland›¤›n› belirtti. Ba-
rut’un konuflmas›nda da de-
¤indi¤i gibi, uzun vadede bu-
radan kaz›n›lan yeteneklerin,
denizalt›lar›n modernizas-
yonlar›nda ve idamelerinde
Deniz Kuvvetlerimiz için
önemli bir katk› sa¤layaca¤›-
na inand›¤›n› vurgulayan Ba-
yar, uzun vadede milli gemi-
de oldu¤u gibi, milli bir deni-
zalt› projesinin de kurgulan-
maya bafllanabilece¤ini söy-
ledi. M‹LGEM’de oluflturulan
mühendislik yetene¤i ve tec-
rübelerin, bu projede de
STM’nin seçilmesine önemli
bir etken oldu¤unu ifade
eden Bayar, M‹LGEM’de ‹s-
tanbul Tersanesi Komutanl›-
¤› ile çal›flan STM’nin, Ay
projesinde de Gölcük Tersa-
nesi Komutanl›¤› ile çal›fla-
ca¤›n› söyledi ve bu projenin,
önemli bir bafllang›ç projesi
oldu¤una inand›¤›n›n alt›n›
çizdi.
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STM Genel Müdürü Recep Barut Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar
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T ürkiye’nin ev sahipli-
¤inde, üç ülkenin kat›-
l›m› ile ortak bir mes-

kûn mahallerde muharebe
tatbikat›n›n icra edilmesi ile
ilgili karar, Türkiye, Afganis-
tan ve Pakistan aras›ndaki
üçlü diyalog süreci kapsa-
m›nda, devlet baflkanlar›n›n
kat›l›m› ile 24 Aral›k 2010 ta-
rihinde ‹stanbul’da icra edi-
len 5’inci Üçlü Zirve Toplant›-
s›’nda al›nm›flt›. Bu paralelde
icra edilen tatbikat›n mak-
satlar›ndan birisi de, üç ülke
silahl› kuvvetleri aras›nda
mevcut dostlu¤u gelifltirme-
ye yönelik oldu¤undan, e¤iti-
min bafllad›¤› 19 Mart’tan iti-
baren, Piyade Okulu Komu-
tanl›¤›n›n, ev sahibi ülke so-
rumlulu¤u ile gerekli bütün
tertip ve düzenleri almak ba-
k›m›ndan, ayr›nt›l› planlama
gerektiren idari konularda da
önemli bir görev üstlendi¤ini
de belirtelim.
Tatbikat ile ilgili konulara
geçmeden önce, Meskûn
Mahallerde Muharebe E¤i-
tim Alan› hakk›nda biraz bil-
gi vermekte yarar var. Bu
e¤itim alan›, benzeri birçok

geliflmifl ordunun silahl›
kuvvetlerinde de bulunan,
yo¤un olarak terörle müca-
dele ve bar›fl gücü e¤itimleri
ile düzenli bir harpte, yerle-
flim bölgelerinde karfl›lafl›la-
cak düflmanla muharebe
esas ve usullerini denemek
ve birliklerin yeteneklerini
gelifltirmek amac›yla kulla-
n›l›yor. E¤itim alan›nda, top-
lam 80.000 metrekarelik bir
alan üzerinde infla edilmifl;
� 32 adet prefabrik bina,
� 4 adet çok katl› 

betonarme bina,
� 5 adet yatay kesit bina,
� 5 adet dikey kesit bina,
� 3 adet konteyn›r tipi bina,
� 4 adet harabe bina,
� 1 adet 15 m uzunlu¤unda

tünel,
� 1 adet at›fl evi (bina içi

emniyetli at›fl e¤itimi 
yapmaya uygun olarak
düzenlenmifl),

� 1 adet at›fl alan›,
bulunuyor. Burada, tek er-
den, bölük seviyesine kadar
olan birliklerin, e¤itimleri ve
tatbikatlar›n yan› s›ra ferdi ve
birlik at›fl görevleri de ger-
çeklefltirilebiliyor.

Tatbikat Bafll›yor
Her üç ülke personelinden,
ihtiyaca göre oluflturulan kar-
ma bir teflkilat yap›s› içerisin-
de uygulanan fiili birleflik tat-
bikat, bas›na aç›k fiili bölüm-
den önce, 19-24 Mart aras›n-
da, birliklerin Piyade Okul Ko-
mutanl›¤›na kat›l›fl›n›n ve e¤i-
timlerinin icra edildi¤i “Birinci
Safha” ile bafllad›. “‹kinci Saf-

ha” olan ve 13 ülkeden diplo-
matik temsilcilerin seçkin
gözlemci olarak kat›ld›¤›, 25
Mart’taki fiili icran›n gerçek-
lefltirildi¤i safhada ise;
� Düflman havan ve 

makinal› tüfek atefli 
alt›nda toplanma 
bölgesinden ilerleme,

� El Yap›m› Patlay›c› (EYP)
imhas›,

ÖZEL HABER
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Türkiye, Afganistan ve Pakistan silahl› kuvvetlerinin

kat›ld›¤›, Meskûn Mahallerde Muharebe (MMM) Tatbikat›,

25 Mart’ta, ‹stanbul Tuzla’daki Piyade Okulu

Komutanl›¤›n›n, 2003 y›l›nda inflas› tamamlanm›fl, 

Meskûn Mahallerde Muharebe E¤itim Alan›’nda icra edildi.

3 ülke kara kuvvetlerinden birer piyade tak›m›n›n kat›ld›¤›

bölük seviyesindeki tatbikat›n amac› ise, birliklerinin e¤itim

düzeylerini yükseltmek, silahl› kuvvetler aras›ndaki 

koordinasyonu sa¤lamak ve birlikte çal›flabilirlik seviyeleri

ile birleflik harekât icra edebilme kabiliyetlerini artt›rmak

olarak belirlendi.
Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com

Model Arazide 
Meskûn Mahallerde
Muharebe Tatbikat›

Piyade Okulu Kurmay Baflkan›
P.Kur.Alb. Burhan Has›rc›, tatbikat›n

icras› hakk›nda kat›l›mc›lar› 
bilgilendirdi.

Tatbikatta, hedef
binalara, hem birinci
(binan›n solunda)
hem de ikinci 
katlardan (binan›n
sa¤›nda) girmek 
için çeflitli usuller
kullan›ld›.
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� Tel engellerden geçit 
aç›lmas›,

� Hedefte tertiplenme ve
yeniden teflkilatlanma,

� MMM esaslar›na uygun
olarak binalar›n 
temizlenmesi,

� Helikopter ile yaral› 
tahliyesi,

� May›n arama tarama 
faaliyetleri,

� Taarruz helikopterlerinin
hedefi bask› alt›na almas›,

� Binaya alt kattan girifl,
� Binaya çat›dan 

helikopterle inerek girifl,
� Yol kapamas›n›n tank 

yard›m›yla temizlenmesi,
faaliyetleri, terörist unsurla-
r›n, intikal eden birliklere ve
ikmal konvoylar›na eylem
yapmak maksad›yla 7-8 kifli-
lik gruplar halinde meskun
mahale girdikleri bilgisinin
al›nmas›n› müteakip, MMM
esaslar›n›n icras›n› esas alan
jenerik bir senaryoya dayan-
d›r›lm›flt›. ‹lk iki safhada;
� Karma s›n›f harekât›,
� Yaklaflma yürüyüflü,
� Tutunma noktas›n›n ele

geçirilmesi,
� Meskûn mahallerde 

ilerleme ve binalar›n 
ele geçirilmesi,

� EYP ve bubi tuzaklar›na
karfl› al›nacak tedbirler,

konular› yan›nda, ayn› za-
manda envantere yeni giren
silah, araç gereç ve sistemle-
rin etkin olarak kullan›lmas›
da uygulamal› olarak gerçek-
lefltirildi. Bu noktada, özellik-
le BMC imalat› K‹RP‹’yi de ilk
defa arazide fiilen görev ya-
parken görme f›rsat›m›z ol-
du¤unu hemen belirtelim.
Bölük seviyesinde ve üç ülke-
den 128 personelin kat›l›m› ile
gerçeklefltirilen MMM birle-
flik tatbikat›, “Üçüncü Safha”
olan, 26 Mart itibariyle, tatbi-
kat›n de¤erlendirmesi ve ka-
t›lan birliklerin geri intikalle-
rinin icras› ile sona erdi.
Genelkurmay Baflkanl›¤› ve
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›
temsilcileri ile dost ve mütte-
fik ülkelerin gözlemcilerinin
bas›n mensuplar› ile birlikte
kat›ld›¤› ö¤len yeme¤i, tatbi-
kat bölgesindeki son etkinlik
oldu. Baflar›l› bir etkinli¤in al-
t›na imzas›n› atan Piyade Okul
Komutanl›¤›na, misafirper-
verlikleri için teflekkür ederiz.
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BMC taraf›ndan üretilen ve geçti¤imiz günlerde teslimatlar›na bafllanan K‹RP‹ may›na
karfl› korumal› arac›n›, ilk kez operasyonel olarak görme f›rsat›m›z oldu.

HAREKAT TATB‹K KROK‹S‹
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Akdeniz’in stratejik ül-

kesi Libya’da yaflanan

geliflmeler, kelimenin

tam anlam›yla kaos niteli¤i

tafl›yor. Silahl› direnifl ile öne

ç›kan Bingazi merkezli mu-

halefetin ana hedefi, güçlü

afliretlerin koalisyonuna da-

yanan lider Muammer Kad-

dafi’yi devirmek. Fransa

Cumhurbaflkan› Sarkozy’nin

aceleci tutumuyla, kendini bir

anda Libya krizinin orta ye-

rinde bulan NATO ülkeleri,

rotalar›n› nas›l çizeceklerinin

telafl› içindeler. Bat›, Fransa-

‹ngiltere-ABD üçgeninde fle-

killenen, müttefiklerin, Kad-

dafi’nin askeri hedeflerine

dönük bombard›manlar›yla,

Libya çat›flmalar›na fiilen

muhalefetin yan›nda müda-

hale etmifl görünüyor. NATO

içindeki Türkiye-Almanya gi-

riflimi ise bu geliflmeyi büyük

ölçüde durdurmay›, uluslara-

ras› hukuka uygun bir müda-

hale fleklinin geliflmesi için

ad›mlar›n at›lmas›n› sa¤lad›.

Muhalefet Kim?
Dönemin Kral› ‹dris’i, 1969 y›-

l›ndaki Türkiye ziyareti s›ra-

s›nda yapt›¤› darbeyle y›kan

Kaddafi’ye karfl› “gizli muha-

lefetlerini” o zamandan beri

sürdüren ve sistemden pay

alamayan do¤u afliretleri,

ayaklanmay› sürdürüyor. ‹n-

giliz istihbarat raporlar›na da

yans›yan bilgilere göre, bu

hareketin içine, dini-radikal

El-Kaide unsurlar› da s›zm›fl

durumda. Kaddafi’nin, ilk

günden söyledi¤i “Ayaklanma

El-Kaide ifli, radikaller Libya

üzerinden Kuzey Afrika’ya

s›zmaya çal›fl›yor” iddias›n›n,

Bat›l› istihbaratlar›n da ra-

porlar›na yans›mas›, NATO’da

derin endifle yaratm›fl du-

rumda. ABD Baflkan› Barack

Obama ve ‹ngiltere Baflbaka-

n› David Cameron’un, gere-

kirse silah yard›m› yapmay›

düflündükleri; ama Türki-

ye’nin net muhalefeti ile kar-

fl›laflt›klar›, Libya muhalefe-

tinde kimin gerçek muhatap

oldu¤u bile bilinmiyor.

Bu arada NATO, “gerçek si-

vil”in kim oldu¤unu da belir-

lemeye çal›fl›yor. NATO ülke-

lerinin, Türkiye baflta, eline

silah al›p hükümet kuvvetle-

riyle çat›flan unsurlar› “sivil”

olarak görmemek e¤iliminde

oldu¤u da giderek netlefliyor.

Nitekim NATO, Bingazi’deki

muhalefeti de “kendi bölgele-

rinde neden olduklar› sivil

ölümleri nedeniyle” uyard› ve

gerekirse Bingazi’ye de ben-

zer flekilde müdahale edebi-

lece¤inin ilk iflaretini verdi.

Bat›’n›n Hedefi Ne?
Bu ölçüde tart›flmal› ve da¤›n›k

muhalefet güçlerine destek ç›-

kan ABD-‹ngiltere-Fransa üç-

lüsünün, Libya’y› ikiye bölme

stratejisine sad›k kald›klar›

ileri sürülüyor. Hatta Trab-

lus’taki kaynaklar, as›l hede-

fin, ülkeyi geleneksel yönetim

anlay›fllar› içinde üçe bölmek

oldu¤unu da savunuyorlar. Bu

iddiaya göre; Libya’n›n Trab-

lus-Bingazi ve Fizan bölgesi

olmak üzere, üç bölgeli bir ül-

ke olmas›na çal›fl›l›yor.

Çat›flma Alan›nda 
Son Durum
Bütün bu geliflmeler çerçe-

vesinde, Libya’n›n Akdeniz k›-

y›s›nda s›ralanm›fl kentlerini

kapsayan çat›flma alan›n› de-

¤erlendirmekte yarar var. Bu

çat›flma alan›, esas olarak

Misrata kenti ile Bingazi ara-

s›nda olufluyor. Misrata, ül-

kenin üçüncü büyüklükteki

kenti; ama Libya’n›n tüm zen-

ginlerinin, yat›r›mc›lar›n›n

ç›kt›¤› bir kent olarak tan›m-

lan›yor. Ülkenin s›n›rl› ölçek-

teki sanayi yat›r›mlar› da bu

kentte bulunuyor. Kaddafi

yönetimi, muhalefet güçleri-

ne ilk mali deste¤in bu kent-

ten kaynaklanmas› karfl›s›n-

da, k›sa süreli bir flaflk›nl›k

yaflad›, sonra kenti kontrol

alt›na almaya çal›flt›lar. Mis-

rata’n›n ana caddesi olarak

tan›mlanan, Trablus Caddesi

d›fl›nda, hükümetin net bir

kontrolü yok. Çat›flmalar ara

sokaklarda ve kenar mahal-

lelerde devam ediyor. Misra-

ta düflseydi, muhalefetin

Trablus’a dayanmas› ve Kad-

dafi’yi kaçmaya zorlamas› an

meselesiydi; ama olmad›,

bundan sonra olmas› da çok

zor görünüyor. Muhalefetin

ikinci aflamadaki hedefi ise

Sirte’yi ele geçirmekti. Hari-

tada iyi incelendi¤inde, bu

kent, Libya’n›n tam ortas›nda

yer al›yor ve ülkenin tam bö-

lünme noktas› olarak de¤er-

lendiriliyor. Kaddafi güçleri,

bir süre Sirte’yi elde tutmak-

ta zorland›, fakat muhalefeti

püskürtmeyi baflard›lar.

Direniflin Kaderi 
Bu Kentlere Ba¤l›
Hükümete ba¤l› güçler, Sir-

te’nin devam›nda, Bingazi’ye

do¤ru yol alarak Ras Lanuf’u

da geri ald› ve çat›flmay› Bre-

ga’ya tafl›d›. Brega, petrol ya-

taklar› aç›s›ndan son derece

stratejik bir liman kenti. E¤er

Kaddafi güçleri, Brega’y› da

kesin olarak kontrol ederler-

se, Bingazi aç›s›ndan tam an-

lam›yla tehlike çanlar› çal›yor

anlam›na gelecek. Al›nan son

bilgiler, Kaddafi güçlerinin Ec-

debiye kentine kadar ulaflt›k-

lar› yönünde. Muhalefetin ül-

kedeki varl›¤›n› sürdürebilmek

için, bu kenti kesinlikle kaybet-

memesi gerekiyor. Misrata,

Kaddafi için ne ise Ecdebiye de

muhalefet için ayn› anlama ge-

liyor. Bu kentin düflmesi halin-

de, Bingazi’nin Tobruk’a do¤ru

boflalt›lmas› ve muhalefetin

yeni cephe kentinin de Tobruk

olmas› bekleniyor. Trablus

aç›s›ndan hala risk oluflturan

bir baflka bölge ise Trablus ile

Tunus s›n›r› aras›nda yer alan

Zaviye kenti. Bu kentte de her

ne kadar kontrol Kaddafi yanl›-

lar› taraf›ndan sa¤lanm›fl olsa

da yer yer çat›flmalar sürüyor.

Özellikle, karayolu, geceleri

çok tehlikeli oluyor.
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Kaddafi’nin Yol Haritas› 
Bu fiehirlerde Çizilecek
Uluslararas› koalisyonun askeri müdahalesinin ard›ndan,
Libya’da tam anlam›yla bir kaos yaflan›yor. Birçok cephede
devam eden savafl›n ak›betini, Misrata, Sirte ve Brega gibi
stratejik kentler belirleyecek.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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L ibya’da, “taraflar” aras›ndaki çat›flmalar sürüyor… “Bat›l›”
meslektafllar›n, saatler içinde de¤iflen yorumlar›ndaki ha-

talar zinciri de… Libya’da, “normal” bir hesaplaflma yaflanm›-
yor… Kaddafi’ye ba¤l› güçlerin “gerilla taktikleri”, bütün yo-
rumlar› bofla ç›kart›yor.
Libya’n›n baflkenti Trablus’a ayak bast›¤›m›z gün, dünya yay›n
organlar›ndaki genel hava, Bingazi merkezli muhalefet güçle-
rinin, neredeyse Trablus’un kap›lar›na dayand›klar› yönündey-
di. Yorumlara göre, Fransa-‹ngiltere-ABD üçgeninde flekille-
nen müttefik güçlerin, Kaddafi’nin askeri hedeflerine dönük
sald›r›lar›, Libya’daki dengeyi de¤ifltirmifl ve muhalefet milis-
leri Sirte’yi kontrol etmifller, Misrata’da da fliddetli çat›flmalar
yaflan›yordu! Haritaya bakan bir göz, Misrata’n›n da düflmesi
halinde Trablus için sonun bafllayaca¤›n› söyleyebilirdi…

Aceleci Yorumlar, Yanl›fl Haberler
Oysa Sirte, hiçbir zaman muhalefetin eline geçmedi. Aksine,
bu kentte yerleflik Kaddafi kuvvetleri, bir-iki günlük taktik çe-
kilmeden sonra, stratejik önemdeki Bin Jewad, Ras Lanuf ve
Uqayta’y› yeniden kontrol alt›na ald›.
Misrata’da çat›flmalar›n yafland›¤› do¤rudur. Bu kentin, “Trab-
lus Caddesi” olarak adland›r›lan merkezine, Kaddafi’ye ba¤l›
güçlerin hakim oldu¤unu, fakat ara sokaklar›nda çat›flmalar›n
sürdü¤ünü biliyoruz.
Günlük geliflmeler karfl›s›nda, Libya’daki Kaddafi yönetimine
gün biçen yorumlar da haliyle havalarda uçufluyor.

Libya Gerçe¤i Nerede?
Libya topraklar›ndaki pek çok yerleflim birimine gittim. Bu ka-
sabalar›n ortak özelli¤i, müttefik kuvvetler bombard›man›n-
dan nasiplerini almalar› ve patlayan cephaneliklerden, bu ka-
sabalara Rus yap›m› Katyufla roketlerinin ya¤d›¤›n›n tespit
edilmesi.
Gitti¤im kasabalar›n ülkenin derinliklerindeki yerleri, Kadda-
fi’nin silah depolar›n› çok genifl bir alana yaym›fl oldu¤unu gös-
teriyor. Müttefik kuvvetler bu depolardan kaç›n› bombal›yor, ge-
riye ne kadar silah kald› bunu anlamak mümkün de¤il.
Di¤er nokta ise, Kaddafi’ye ba¤l› ordunun elindeki tanklar›n
savafl alan›nda kullan›lmad›¤› izlenimi. Tanklar ile kentlerin
girifl ç›k›fllar›nda karfl›lafl›yoruz, ama yerlerinden k›p›rdam›-
yorlar. Bunun, tanklar› müttefik kuvvetlerin bombard›man›na
karfl› koruma amaçl› oldu¤u ifade ediliyor. Hava kuvvetlerini
kullanamayan Libya, tanklar›n› da çat›flma bölgesine sürme-
yerek gücünü saklamaya çal›fl›yor.

Milisleflme Olgusu
Kaddafi yanl›s› güçlerin ana zeminini ise düzenli ordu de¤il, mi-
lis yap›lanmas› oluflturuyor. Sivil giyimli, kalaflnikoflu gençler
ile ad›m bafl›nda karfl›laflman›z mümkün. Libya, Irak gibi, afli-
ret iliflkilerinin, siyaseti ve sosyal hayat› belirledi¤i bir ülke.
T›pk› Irak’ta oldu¤u gibi, her büyük afliretin milisleri var. Bu ne-
denle, Libya’da, normal bir savafl›n yaflanmad›¤›n›, her iki tara-
f›n da milis güçlerinin çat›flt›klar›n› görmemiz gerekiyor.
Bu çat›flmalarda, Kaddafi yanl›s› güçler, ellerindeki silahlar›n
da üstünlü¤ü sayesinde, muhalefete karfl› önemli ilerlemeler
sa¤l›yorlar.
Kaddafi, güçlerini düzenli bir ordu gibi kullanm›yor. Vur-kaç
taktikleriyle hareket eden, tipik bir gerilla savafl› veriyor. Bu
nedenle, bazen bütün güçlerini çat›flma alan›ndan geri çekiyor
ve muhalif güçlerin kendi belirledi¤i alana kadar ilerlemesini
sa¤l›yor. Sonra da o alanda ani bir bask›nla rakip gücü yok edi-
yor. Sirte yak›nlar›ndaki Bin Jevad kasabas›nda bu aynen ya-
fland›…

Bat›’n›n Askeri Pani¤i
Trablus’a gelen bilgiler, Amerikan ve ‹ngiliz özel tim asker-
lerinin Bingazi’de olduklar› yönünde. Bu askerler, geliflmifl
silahlar konusunda hiçbir e¤itimi olmayan muhalefet güç-
lerine, gerekli e¤itimi veriyorlar.
‹ngiltere Baflbakan› David Cameron’un, “Madem Birleflmifl
Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1973 say›l› karar› Libya’daki
masum sivilleri korumay› öngörüyor ve bu ancak alandaki
baz› unsurlar›n güçlendirilmesi ile olacaksa, bu güçlere as-
keri yard›m yap›labilir” aç›klamas›, Trablus’ta, Bat›l› güçle-
rin Bingazi’ye aç›k askeri destek bafllataca¤› kayg›s› yarat-
t›. ABD Baflkan› Barack Obama’n›n da muhalif güçlere ör-
tülü askeri yard›m paketini onaylamas›, bu kayg›lar› t›r-
mand›rd›.
Ama Obama’n›n, özellikle, Libya harekat›n›n komutas›n› 
NATO’ya aktarmakta kararl›l›k göstermesi ve NATO’nun da
harekat› ince eleyip s›k dokuyarak gerçeklefltirmesi, Fransa
ve ‹ngiltere’nin beklentilerini bofla ç›karm›fl görünüyor.
Bu iki ülkenin, “masum sivillerin yaflam›n›n korunmas›” ilke-
sinden anlad›klar›, belli ki, sadece Kaddafi güçlerinin bom-
balanmas› ve Libya muhalefetinin ülkede güç kazanmas›…
Böyle bir durum, Libya’da iki farkl› geliflmenin do¤mas›na
neden olabilir…

1Ülke afliretler aras›ndaki çat›flmalar›n yükselmesiyle Ak-
deniz’in orta yerinde Somali olur…

2Bölünmenin kesinleflmesinden sonra, Vietnamlaflma sü-
recine girerek, Akdeniz’in orta yerinde, uzun soluklu ve

özellikle Bat›l› güçlerin zamanla kay›plar verecekleri bir sava-
fla yönelebilir.

Kaddafi’nin 
Askeri Stratejisi
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Trablus’taki Kaddafi yö-
netiminin, dünyaya dö-

nük yüzünde onun ad› var:
Musa ‹brahim… Resmi un-
van› Libya hükümet sözcü-
sü… Yabanc› bas›n mensup-
lar› ile do¤rudan o iliflki
içinde… Libya’n›n görüflleri-
ni de esas olarak dünyaya o
tan›t›yor.
Musa ‹brahim ile çok yo¤un
gündeminin içinde sohbet
etme olana¤› bulduk… Bir-
leflmifl Milletler (BM) Gü-
venlik Konseyi’nin Libya’n›n
görüflünü almadan karara
varmas›n›, “Bir yarg›ç nas›l
olur da savunma almadan
karar verir” sözleriyle elefl-
tiriyor…
Rixos-Al Nasr / Trablus’un
koridorlar›nda hemen dik-
kati çeken, hareketli, esprili
ve çal›flkan bir isim: Musa
‹brahim…
Kartvizitinde “Libya Hükü-
met Sözcüsü” unvan› yaz›-
yor. Önemli bir bölümü, en
az 4 haftad›r Trablus’ta bu-
lunan yabanc› gazeteciler
ile bazen tart›flarak, bazen
arkadafl gibi onlarla flakala-
flarak geçen, zor bir görevi
yürütmeye çal›fl›yor. Çünkü
O, gelece¤i Paris veya Lon-
dra gibi baflkentlerde ger-
çeklefltirilen uluslararas›
konferanslar ile çizilmeye
çal›fl›lan bir yönetimin söz-
cüsü…
15 y›l ‹ngiltere’de görev yap-
t›¤› için, ‹ngilizceye çok ha-
kim… Temsil etti¤i yöneti-
min anlay›fl bütününü de iyi
sergiliyor. Yo¤un gündemi
içinde yapt›¤›m›z söyleflide
flu noktalara dikkat çekti.

Savunma Al›nmad›
“Bütün her fley, Bat› med-
yas›nda patlak veren Libya
hükümeti masum sivilleri
katlediyor iddias›yla flekil-
lendi. Sanki silahs›z, evle-
rinde oturan ve hiçbir ifle
kar›flmayan sivilleri kurflu-
na diziyormufluz gibi bir ha-

va yarat›ld›. Bunu defalarca
söyledik, yine söylüyoruz,
Libya hükümeti, asla kendi
vatandafllar›n› katletme-
mifltir. Bundan o kadar
emindik ki, BM’ye ça¤r›
yapt›k. Ülkemizin her yerini
uluslararas› bir araflt›rma
komisyonuna açt›¤›m›z›, is-
tenilen yerde araflt›rma ya-
p›larak, bu iddian›n do¤ru
olup olmad›¤›n›n ortaya ç›-
kar›lmas›n› istedik. Hatta
Malta, Türkiye ve Çin Halk
Cumhuriyeti’ne de bu ko-
nuda özellikle ça¤r›da bu-
lunduk. BM yan›t bile ver-
medi…”

Bugün de 
Araflt›rmaya Aç›¤›z
“Sonra bu ça¤r›m›z› yine-
ledik. Dedik ki, bir komis-
yon kurulsun. Ba¤›ms›z
askeri uzmanlar, akade-
misyenler ve diplomatlar-
dan oluflsun. Bu komisyo-
nu BM bizden ba¤›ms›z
kursun, biz olmayal›m ora-
da. Gelsinler, her yeri aça-
l›m araflt›rs›nlar, kim öldü-
rülmüfl; eline silah veril-
mifl, git Trablus’u ele geçir
denilmifl... Silahl› gruplar
ile çat›flma tabii ki yaflana-
cakt›. Hangi devlet böyle
bir silahl› kalk›flmaya izin
verebilir? Ama masum si-
villere karfl› silah kullan-
mak… Kendi topraklar›m›z›
kendi uçaklar›m›zla bom-
balamak… Bu olamaz… Ni-
tekim, kimse, bugün de
masum sivillerin öldürül-
dü¤ünü belgeleyemiyor…
Ama BM Güvenlik Konseyi,
tarihinde ilk kez, bir arafl-
t›rma komisyonu kurma-
dan, iddialar ile ilgili ger-
çekleri arama çal›flmas›
yapmadan, 1973 say›l› ka-
rar› kabul etti. Bir yarg›ç
bile bir karar verirken, sa-
n›¤›n savunma hakk›n› so-
nuna kadar kullanmas›na
dikkat eder, biz ise yarg›s›z
infaz ile karfl›laflt›k…”

O Aç›klama 
Yanl›fl Anlafl›ld›
“Libya liderinin Bingazi ko-
nusunda yapm›fl oldu¤u
aç›klama, Bat›l› yay›n organ-
lar› taraf›ndan çarp›t›larak
aksettirildi dünyaya ve Sar-
kozy gibi bir insan›n, ülke-
mizi bombalamas› için ze-
min yarat›ld›. Liderimiz Kad-
dafi, aç›klamas›nda, ordu-
nun Bingazi’ye girerek ev ev
insanlar› arayaca¤›n› ve te-
mizleyece¤ini söylemedi.
Daha sonra Arapça metnini
verdik herkese; ama kimse
kullanmad›. O aç›klamada,
ülkenin El-Kaide yandaflla-
r›ndan temizlenece¤i söyle-
niyor.”

Kaddafi Bir Garantidir
“Bütün bu yalanlara dayal›
kampanyalar ile Libya’n›n
yeni bir Irak olmas›na çal›-
fl›ld›¤›n› biliyoruz. Irak’a, bir-
lik, bar›fl ve demokrasi ge-
tirmek için gidildi. Nerede
bunlar? Irak’taki durum çok
net olarak hüsrand›r. Libya
halk› da liderinin bir garanti
oldu¤una inanmaktad›r.
Kaddafi’nin olmad›¤› bir Lib-
ya’n›n, k›sa süre içinde Irak
olaca¤›n› bilmektedir. Bu
nedenle, liderinin garantör-
lü¤ünde, demokratik re-
formlar›n yap›lmas›n› ve
ulusal birli¤in korunmas›n›
istemektedir. Irak’taki 8 y›l-
l›k iflgal, bu ülkeye büyük bir
kaos hediye etmifltir. Lib-
ya’n›n böyle olmamas› için
lider ile birlikte çal›flmam›z
gerekiyor…”

Bas›n Sald›r›n›n 
Bir Parças›
“Burada çal›flan ve zorluk-
lar içinde gerçekleri aktar-
mak isteyen bas›n men-
suplar›ndan de¤il, onlar›n
geçtikleri gerçek haberleri
kullanmamakta ›srar eden
medya yönetim katlar›ndan
söz ediyorum. Ne yaz›k ki,
Bat› medyas›n›, ülkemize
dönük askeri sald›r›n›n bir
parças› olarak görüyo-
ruz…”

Önemli Olan 
Bar›flt›r
“Türkiye dahil, herkesin so-
runu bar›flç› yollardan çö-
zümleme gayretlerine katk›-
s›n› takdir ederiz. Liderlik
her zaman söylüyor. Hükü-
met her zaman bu konuda
yap›c› davranmaya çal›fl›yor.
Ülkemizde kal›c› bar›fl›n sa¤-
lanmas› için her fleyi yapma-
ya haz›r›z…”

Türk Askerine 
Güveniyoruz
“Türkiye’ye bütün kurum-
lar›yla güveniyoruz. Bu ne-
denle, Türkiye’nin bölge-
deki bütün bar›fl yüklü
operasyonlar›n› da destek-
liyoruz. E¤er, kal›c› bir
ateflkes için uluslararas›
bir güç topraklar›m›za ge-
lecekse, Türk Ordusuna
güvenimizin tam oldu¤unu
söyleyebiliriz. Türk Ordusu
gelebilir ve ateflkesi bura-
da denetleyebilir, biz bun-
dan hiçbir rahats›zl›k duy-
may›z…”
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“Yarg›s›z ‹nfazla
Karfl›laflt›k…”
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Mizda, Libya’n›n baflkenti Trablus’tan yaklafl›k 250 kilo-
metre güneyde, Osmanl› dedelerimizin Fizan Çölü olarak

adland›rd›¤› co¤rafyan›n ortalar›nda, mütevazi bir kasaba…
Fakirli¤i ile çarp›c› bir görüntüsü var. Ama bu kasaba, mütte-
fik kuvvetler taraf›ndan, tam 3 gün boyunca bombaland›; has-
tanesi ve evleri isabet ald›, siviller öldü… Mizda, asl›nda bir sa-
vafl›n, kendi halindeki insanlara neler getirdi¤ini gösteren bir
sembol oldu…
Libya’n›n baflkenti Trablus’tan yola ç›k›p, arac›m›z›n rotas›n›
güneye do¤ru çeviriyoruz… Hedefimiz, Mizda… Yerini, bir Lib-
yal›n›n bile haritada tek seferde tarif edemedi¤i bir kasabaya
gidiyoruz asl›nda…
Petrol var m› yok mu, o bile belli de¤il.
‹nsanlar›n›n fakirli¤i, kasabaya girerken hemen belli oluyor…
Neredeyse, her 5 kilometrede bir araçlar› durdurup kontrol
eden Kaddafi yanl›s› güvenlik güçlerinin aras›ndan s›yr›l›p, an-
cak 4 saate yak›n bir sürede varabiliyoruz Mizda’ya…
Neden Mizda? Asl›nda, bafllang›çta üzerinde pek durmad›¤›-
m›z bu soru, bize, sonuçta, bir savafl›n insanlar›n günlük ya-
flamlar›n› nas›l mahvetti¤ini gösteriyor…

Artan Sivil Ölümleri
ABD, Fransa ve ‹ngiltere’nin kurmufl oldu¤u ittifak, Libya’ya
dönük hava sald›r›lar›n›, Birleflmifl Milletler (BM) Güvenlik
Konseyi’nin alm›fl oldu¤u 1973 say›l› karara dayand›r›yorlar.
Bu karar, Libya hükümet kuvvetlerinin, muhalefete yak›n du-
ran bölgelerde, masum sivilleri öldürmesini engellemeye dö-
nük bir karar.
Mizda kentine gidifl nedenimiz ise, ayn› müttefik kuvvetlerin
neden olduklar› sivil ölüm ve yaralanmalar›n› araflt›rmak!
Libya hükümet kaynaklar›, müttefik kuvvetlere ba¤l› savafl
uçaklar›n›n, tam 3 gün boyunca çölün ortas›ndaki bu kenti
bombalad›¤›n› savunuyorlar.
Mizda, muhalefet gruplar›n›n kontrolündeki Bingazi ve çevre-
sine çok uzak…
Halk›, Kaddafi yanl›s›…
Bu kasaban›n ve çevresindeki yerleflim birimlerinin hiç birin-
de çat›flma yaflanm›yor.
Yani, hiçbir masum sivilin ölecek hali yok.
Ama müttefikler, Mizda’y› bombalamakta kararl›…

Havada Uçuflan Katyuflalar
Libya hükümet kaynaklar›ndan, Mizda çevresindeki askeri te-
sislerin tam bilgisini almak tabii ki mümkün de¤il. Ama söyle-
dikleri, 3 gün boyunca bombalanan bölgedeki büyük bir aske-
ri cephaneli¤in isabet ald›¤› ve kasaba aç›s›ndan trajedinin de
bundan sonra bafllad›¤› yönünde.
Mizda Hastanesi’ne 5 kilometre uzaktaki bu cephaneli¤in isa-
bet almas›yla, depolarda bulunan Rus yap›m› Katyufla roketle-
ri patlayarak, kasaban›n üzerine adeta “ya¤›yor!”
Bu Katyuflalardan iki tanesi, hastanenin bir bölümüne isabet
ediyor; bir hastan›n ölümüne, üçünün ise a¤›r yaralanmas›na
neden oluyor…
Bir baflka Katyufla ise, yine hastanenin yak›n›nda oturan Kore-
li bir doktorun evine isabet ediyor. Ev tan›nmaz hale gelirken
Koreli doktorun baca¤› kopuyor, k›z kardefli de a¤›r yaralan›-
yor. Kasabadaki isabet alan di¤er evlerde de benzer trajediler
yaflan›yor.
Fakir bir çöl kasabas›nda, kendi halinde yaflamlar sürdürür-
ken bir anda dünyan›n en geliflmifl savafl uçaklar›yla karfl›la-
flan, bunun devam›nda da bafl›na Katyufla roketleri ya¤an in-
sanlar›n ac› öyküsü bu asl›nda…
A¤layan çocuklar… Endifleli anneler ve savafl…
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‹flte Savafl›n Ac› Yüzü

Kad›nlar: 
Hep Ac› Çekenler
Onlarla, Mizda’ya giderken çölün orta yerinde karfl›lafl›yoruz… 
Üç-dört çad›rl›k bir alan… Ama gerek insan davran›fllar›ndan
gerek çocuklar ile kad›nlar›n giyimlerinden, pek oraya ait
olmad›klar› izlenimini ediniyoruz… Asl›nda flehirli insanlar…
Mizda’da yafl›yorlar… Daha do¤rusu yafl›yorlard›… Müttefik
kuvvetlerin bombard›man›ndan sonra, çareyi çöle kaçmakta, bir
süre için çad›rlara yerleflmekte buldular. Erkekleri biraz 
efelenerek konufluyorlar; Libya için canlar›n› vermeye haz›r
olduklar›n› söylüyorlar… Ama kad›nlar… Onlar›n gözlerinde, 
sessiz bir isyan›n k›v›lc›mlar›n› görmek mümkün… Müttefik
kuvvetlerin bombard›man›n› anlat›rken gözyafllar› var… Ama
birinin söyledi¤i son söz, sadece bombalayana de¤il, herkese olan
isyan› sembollefltiriyor: “Art›k anlad›k, bizim sadece Allah›m›z
var…” Yaflama karfl› güvensizli¤in ve k›r›lm›fll›¤›n sözleri bunlar…
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Libya Harekât›nda 
Koalisyon Kuvvetleri ve
NATO’nun Askeri Müdahale
Hakk›n›n Meflruiyet Tart›flmas›

Orta Do¤u’da yaflanan büyük siyasal

de¤iflim sürecinde, totaliter ve bask›c›

rejimlere karfl› baflkald›r› hareketinin

ad›m ad›m bir devrime dönüfltü¤ü 

gözlemlenmektedir. Arap dünyas›nda da 

bafl gösteren ani devrim k›v›lc›m›, 

M›s›r, Tunus, Bahreyn, Yemen ve

Suriye’den sonra Libya'ya da s›çram›flt›r.

Libya'daki bar›flç›l gösteriler, silahl›

ayaklanmaya dönüflmüfltür.
Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN* / mcasin@savunmahaber.com
*Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi

Muammer Kaddafi'nin
40 y›ll›k yönetimine
karfl› bafllat›lan ayak-

lanmada, Libya Ordusunun
büyük bir kesiminin saf de¤ifl-
tirmesine ra¤men, Kaddafi
birlikleri, muhalefet karfl›s›n-
da, silah ve atefl gücü üstün-
lü¤üne sahiptir. Kaddafi yö-
netiminin, isyanc› güçlere
karfl› bafllatt›¤› mukabil taar-
ruz, Bingazi’de, bir iç savafl›n
bafllang›ç noktas› olmufltur.
Çat›flmalarda sivillerin de ha-
yatlar›n› kaybetmesi üzerine
toplanan Birleflmifl Milletler
(BM) Güvenlik Konseyi, 26 fiu-
bat 2011 tarihli ve 1970 say›l›
karar› ile Libya'ya silah am-
bargosu uygulanmas› ve Kad-
dafi ile ailesi ve yak›n çevresi-
nin mal varl›klar›n› dondurup
seyahat yasa¤› uygulanmas›
karar› alm›flt›r.
Bu kritik noktada, dünya ka-
muoyu çat›flmalar› endifle ile
izlerken, BM Güvenlik Konseyi,
insan haklar›n›n kitlesel dü-
zeyde a¤›r flekilde ihlal edildi¤i
ve dünya bar›fl›n›n tehlikeye
sürüklendi¤i gerekçesi ile ald›-
¤›; Libya’daki sivilleri korumak

amac›yla uçufla yasak bölge
oluflturulmas›na yetki veren,
Libya'da derhal ateflkes sa¤-
lanmas› ça¤r›s›nda bulunan ve
rejime yönelik yapt›r›mlar›n
daha da s›k›laflt›r›lmas›n› ve
geniflletilmesini öngören, 18
Mart 2011 tarihindeki 1973 sa-
y›l› karar› alm›flt›r. Tam bu
noktada, Fransa’n›n 19 Mart
günü saat 18.45’te bafllatt›¤›
hava harekât›, Libya’da yeni bir
savafl›n da bafllang›c› olmufl-
tur. Koalisyon hava gücüne
destek veren ABD, ‹ngiltere,
‹spanya ve ‹talya hava kuvvet-
leri, Kaddafi birliklerine karfl›
sald›r›lar›n› kademeli olarak
artt›rm›fllard›r.
BM karar›n›n, mürekkebi dahi
kurumadan bir savafl ile neti-
celenmesi, NATO müttefikleri
aras›nda görüfl ayr›l›¤›na yol
açm›flt›r. Almanya ve Türkiye,
iflgale karfl› olduklar› yolun-
daki görüfllerini ileri sürer-
ken, Ankara ve Paris aras›n-
daki diplomatik gerginlik,
ABD’nin devreye girmesi ile
atlat›lm›flt›r. Müteakiben
TBMM; Anayasan›n 92. Mad-
desi çerçevesinde, Türk Silah-

l› Kuvvetlerinin, Libya harekâ-
t›n› NATO bayra¤› alt›nda des-
teklemesine izin vermifltir.
Son tahlilde, ülkemiz ve dün-
ya bar›fl›n› yak›ndan ilgilendi-
ren Libya harekât›n›n, hukuki
ve siyasal esaslar›n›n irdelen-
mesi bu makalenin ana fikrini
teflkil etmekte olup,  bölgede
Suriye, Yemen, Bahreyn ve
‹ran’a s›çramas› muhtemel
görülen çat›flmalar›n arka
plan›nda yer alan aktörlerin
stratejik yaklafl›mlar› mercek
alt›na al›nm›flt›r.

Çat›flmalar›n 

Önlenmesinde 
Uluslararas› Hukuk
Genel olarak uluslararas› bo-
yuttaki uyuflmazl›klar; devlet-
ler veya uluslararas› hukukun
süjeleri aras›nda ortaya ç›kan
anlaflmazl›klar› ifade eder.
Esasen, uyuflmazl›k kavram›,
taraflar aras›nda bafl göste-
ren; bir konu hakk›ndaki fark-
l› hukuki, ekonomik, askeri ve
siyasal ç›karlar› içeren karfl›t
görüfl ve taleplerindeki, “hak-
l›l›k” iddias› bulunan ç›kar ça-
t›flmalar›n›n mevcudiyeti ola-

rak tan›mlanabilir. Günümüz-
de modern toplumun sahip
oldu¤u nükleer, kimyasal ve
biyolojik silahlar›n, kitlesel
imha tehlikesi dikkate al›nd›-
¤›nda, uyuflmazl›klar›n bar›flç›
yöntemler ile çözüme kavufl-
turulmas› meselesi, hayati bir
sorun olarak ön plana ç›k-
maktad›r. Bununla birlikte,
insano¤lunun uzun siyasal ta-
rihi incelendi¤inde, uluslara-
ras› uyuflmazl›klar›n çözümü
seçene¤i yerine, devletlerin
savafl ve kuvvet kullanma yo-
lunu tercih ettikleri bilinen bir
gerçektir. Uluslararas› uygu-
lamada, uyuflmazl›klar, hu-
kuksal uyuflmazl›klar (legal
disputes-justiciable disputes)
ve siyasal uyuflmazl›klar (po-
liticaldisputes-nonjusticiable
disputes) olarak s›n›fland›r›-
labilmektedir. Uluslararas›
uygulamada, e¤er taraflar
bunu yararl› görürlerse ve bu
tür bir çözüm yolu menfaatle-
rine de uygun düflüyorsa, si-
yasal uyuflmazl›klar›n›, gö-
rüflme, dostça giriflim arabu-
luculuk, uzlaflt›rma gibi siya-
sal yollarla da çözümlemeyi
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tercih edebilirler. Egemen ve
eflit devletler sisteminin bir
sonucu da, devletlerin birbir-
lerinin iç ve d›fl ifllerine kar›fl-
mamalar›d›r.
Uluslararas› toplum yaflam›-
n›n bir hukuk düzenine ba¤-
lanmas› ve devletler aras›n-
daki uyuflmazl›klar›n çözül-
mesi bak›m›ndan, yak›n za-
manlara kadar uluslararas›
bir örgütlenmenin gerçeklefl-
tirilememesi, kar›flma (mü-
dahale, intervention) konusu-
nu, klasik devletler hukuku-
nun en önemli sorunlar›ndan
biri yapm›flt›r. Kar›flma, uyufl-
mazl›klar›n bar›flç› yollardan
çözülmesi için, bir devletin
baflvurabilece¤i dostça giri-
flim ya da arabuluculuk çal›fl-
malar›n› ayr› bir nitelikte be-
lirtmektedir. Öte yandan, BM
sisteminde bir ad›m daha ile-
ri gidilerek, meflru müdafaa
d›fl›nda (Madde 51), savafl,
kuvvet kullan›lmas› ya da ba-
r›fl›n tehdidi yasaklanm›flt›r.
Uyuflmazl›klar›n bar›flç› yol-
larla çözülmesi yöntemleri
yan›nda, BM’nin, uluslararas›
toplum ad›na, gerekirse, si-
lahl› zorlama önlemlerine
baflvurma yetkileri de kabul
edilmifltir. BM Sözleflmesi,
savafla baflvurmay›, uluslara-
ras› iliflkilerde kuvvet kullan-
may›, üstelik kuvvet kullanma
tehdidinde bulunmay› dahi
yasak etmifltir. Üyeler, söz-
leflmenin 2. maddesinin 3.
f›kras›na göre, uluslararas›
nitelikteki uyuflmazl›klar›n›,
uluslararas› bar›fl ve güven-
likle adaleti tehlikeye sokma-
yacak biçimde, bar›flç› yollar-
dan çözmek yükümü alt›nda-
d›rlar. BM Sözleflmesi’nin 39.
maddesiyle, Güvenlik Konse-
yi’ne önemli 3 yetki tan›nd›¤›
görülmektedir:
1) Bar›fl›n tehdit edildi¤ini, bo-
zuldu¤unu ya da bir sald›r› ey-
lemi oldu¤unu saptamak,
2) Uluslararas› bar›fl ve gü-
venli¤i koruma ya da yeniden
kurmak için ö¤ütlemelerde
(tavsiyelerde) bulunmak,
3) Sözleflmenin 41 ve 42.
maddeleri uyar›nca, silahl›
kuvvet kullan›lmas›n› gerek-

tirmeyen ya da gerektiren
zorlama önlemlerine karar
vermek.
Bununla birlikte, Güvenlik
Konseyi taraf›ndan, bar›fl›n
tehdit edildi¤inin, bozuldu¤u-
nun ya da bir sald›r› eylemi ol-
du¤unun saptanmas›, hemen
zorlama önlemleri uygulama
yoluna gidilece¤i anlam›na
gelmez. Örne¤in, 1947’de,
Endonezya sorunu s›ras›nda,
Güvenlik Konseyi, taraflar›
hem atefl kesmeye hem de
uyuflmazl›klar› bar›flç› yollar-
la çözmeye ça¤›rm›flt›r. Öte
yandan, 1948 Temmuz’unda,
Filistin sorunuyla ilgili olarak,
Güvenlik Konseyi, Filistin’deki
durumun, Sözleflmenin 39.
maddesine göre, bar›fl› tehdit
eder say›labilece¤ini karar-
laflt›rm›fl, 40. madde uyar›nca
da askeri harekâta son veril-
mesi ve ateflkes talebinde bu-
lunmufltur. Güvenlik Konseyi,
bu ba¤lamda; ayn› zamanda,
bu karara uymayan taraf›n
bar›fl› bozmufl say›laca¤›n›,
bu nedenle de sözleflmenin
VII. bölümünde öngörülen di-
¤er önlemleri alma yoluna
gidece¤ini de bildirmifltir. Bu
tespitten hareketle, sözlefl-
menin 42. maddesi gere¤in-
ce, uluslararas› bar›fl ve gü-
venli¤in korunmas› ya da ye-
niden tesisi amac› ile hava,
deniz ya da kara kuvvetleri
arac›l›¤›yla, gerekli sayd›¤›
her türlü giriflimde bulunabi-
lir. Bu giriflimlerde, gösteri-
ler, abluka tedbirleri ve BM
üyelerinin hava, deniz ya da
kara kuvvetlerince yap›lacak
baflka hareket tarzlar› da
tercih konusu edilebilir.

BM Güvenlik 
Konseyi’nin 1970 
Say›l› Karar›
Yukar›da özetlenen genel hu-
kuki çerçeve ›fl›¤›nda, BM, Lib-
ya iç savafl› hakk›nda, 1970 ve
1973 say›l› iki önemli karar al-
m›flt›r. Buna göre, BM Güven-
lik Konseyi’nin oybirli¤iyle ka-
bul etti¤i 1970 say›l› karar› ge-
re¤ince, ambargo karar› ile
Libya'ya BM'ye üye tüm ülke-
lerin askeri malzeme satma-

lar› yasaklanm›flt›r.1 BM ör-
gütü taraf›ndan, Libya’daki
olaylardan ciddi endifle duyul-
du¤u belirtilerek, sivillere yö-
nelik fliddet ve güç kullan›lma-
s› k›nanm›flt›r. “Libya’da sivil
halka karfl› kullan›lan yayg›n
ve sistematik sald›r›lar›n, in-
sanl›¤a karfl› suç teflkil edebi-
lece¤i” kaydedilen kararda, bu
“sald›r›lar›” düzenleyenlerin
yapt›klar›ndan sorumlu tutul-
mas› gere¤i de vurgulan›yor.
Nitekim karar›n 3. paragraf›n-
da, Libya'daki, insan haklar› ve
milletleraras› insani hukukun
ciddi flekildeki ihlallerinin,
Arap Ligi, Afrika Birli¤i ve ‹s-
lam Konferans› Teflkilat› Ge-
nel Sekreterli¤i'nce k›nanm›fl
olduklar›n›n memnuniyetle
karfl›land›¤› da belirtilmifltir.
Karar, Kaddafi'nin yan› s›ra
fliddetin uygulanmas›nda so-
rumlu olan yetkilileri de ceza-
land›rmay› hedeflemifltir. Al-
bay Kaddafi'nin kendi halk›na
karfl› kulland›¤› yayg›n ve sis-
tematik sald›r›n insanl›¤a kar-
fl› suç teflkil edebilece¤ini dek-
lare eden Konsey, uygulanan
fliddetten yetkililerin sorumlu
tutulmalar›n› istemifltir.2
BM'ye üye ülkelerin, vatan-
dafllar›n›n, Libya yetkililerinin
insan haklar› ihlallerine kat-
k›da bulunacak faaliyetlere
kat›lmak üzere Libya'ya seya-
hat etmelerinin önüne geç-
meleri; Libya'dan ayr›lmak is-
teyen tüm yabanc›lar›n tahli-
yesinde, BM'ye üye tüm ülke-
lerin ifl birli¤inde bulunmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r. Konsey,
ayr›ca, Muammer Kaddafi ve
çevresindeki 16 kifliye seya-
hat yasa¤› uygulanmas› ve 6

kiflinin de mal varl›klar›n›n da
dondurulmas› kararlaflt›r›l-
m›flt›r. 3

BM Güvenlik 
Konseyi’nin 1973 
Say›l› Karar›
BM Güvenlik Konseyi, Libya
Lideri Muammer Kaddafi’ye
ba¤l› güçlerin ilerlemesini
önlemek, “sivilleri ve sivillerin
yaflad›¤› bölgeleri korumak
amac›yla” Libya'da uçufla ya-
sak bölge oluflturulmas›n› ve
iflgal d›fl›ndaki “gerekli tüm
seçeneklere baflvurulmas›n›”
öngören, 1973 say›l› karar ta-
sar›s›n› onaylayarak, bu ülke-
ye karfl› askeri müdahale yo-
lunu açm›flt›r.4 Kararda, "acil
ateflkes" talep edilerek, ulus-
lararas› toplumun, Libya'da
uçufla yasak bölge olufltur-
mas› onaylanm›flt›r. Kaddafi
ise al›nan karar sonras›nda
hemen ateflkes ilan etmesine
ra¤men, Kaddafi’ye ba¤l› as-
keri birliklerin isyanc›lara
karfl› sald›r›lar›n›n devam›
üzerine, Koalisyon kuvvetleri
bu ateflkesi kabul etmemifltir.
BM fiart›’n›n VII. bölümüne
dayanarak al›nan bu karar,
zaten ba¤lay›c› niteliktedir.
Bu karar›n, Libya’da kal›c› ba-
r›fl›n tesis edilmesi, sivil ka-
y›plar›n önüne geçilmesi ve
sald›r›lar›n durmas› yönünde-
ki amac› dikkat çekicidir. Ka-
rar'da, BM Güvenlik Konseyi
üyeleri Libya’da sald›r› tehdidi
alt›ndaki sivilleri korumak
için gerekli tüm önlemleri
alabilir denilirken, her türlü
yabanc› iflgal gücünün Libya
topraklar›nda bulunmayaca-
¤›n› vurgulamaktad›r.
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Kararda, özetle Libyal› yetkili-
lerin Konsey'in 26 fiubat'ta al-
d›¤› 1970 say›l› karara uyma-
mas›ndan üzüntü duydu¤u,
Libya'daki durumun, ulusla-
raras› bar›fl ve güvenli¤e kar-
fl› bir tehdit oldu¤u vurgula-
narak,  BM Sözleflmesi’nin 
VII. bölümü çerçevesinde ha-
reket edildi¤i bildirilmifltir.
Libya'n›n egemenli¤ine, ba-
¤›ms›zl›¤›na, toprak bütünlü-
¤üne ve ulusal birli¤ine sayg›
duyuldu¤u ifade edilen Kon-
sey karar›nda, Libya'da der-
hal bir ateflkesin sa¤lanmas›,
fliddetin ve sivillere yönelik
tüm sald›r›lar›n sona erdiril-
mesi talep edilmifltir. Karar-
da, Libyal› yetkililerden, ulus-
lararas› hukuk kapsam›ndaki
tüm yükümlülüklerini yerine
getirmeleri, sivilleri korumak
için tüm gerekli önlemleri al-
malar› ve insani yard›m›n h›z-
l› ve engelsiz bir flekilde ülke-
ye ulaflmas›n› sa¤lamalar› is-
tenmifltir. Karar›n “'sivillerin
korunmas›” bölümünde,
“BM'ye üye tüm ülkelere, BM
Genel Sekreteri ile ifl birli¤i
halinde olmak kayd›yla, Bin-
gazi'de yaflayan siviller dahil,
Libya'da sald›r› tehdidi alt›nda
olan sivilleri korumak üzere,
Libya'n›n hiçbir yerinde, her-
hangi flekilde bir yabanc› ifl-
galci güç oluflturmadan, “ge-
rekli tüm önlemleri almalar›
yetkisi” verilmifltir.
Bu kapsamda, Arap Birli¤i'nin
oynayaca¤› önemli rolün alt›n›
çizen kararda, Arap Birli¤i ül-
kelerinin yukar›da belirtilen

yetki kullan›m›nda, di¤er üye
ülkelerle ifl birli¤i yapmalar›
da talep edilmifltir. Karar›n
“uçufla yasak bölge olufltu-
rulmas›” bölümünde, Libya
hava sahas›nda, insani yar-
d›m amaçl› ve yabanc› devlet-
lerin vatandafllar›n›n ülkeden
tahliye edilmesi amac›yla ya-
p›lan uçufllar d›fl›ndaki tüm
uçufllar›n yasaklanmas› talep
edilmifltir. Bu kapsamda, ka-
rar, BM'ye üye ülkelere, BM
Genel Sekreteri ve Arap Birli-
¤i Genel Sekreteri'ne haber
vermeleri kayd›yla ve onlarla
eflgüdüm halinde, uçufla ya-
sak bölgenin uygulanmas›n›
sa¤lama amac›yla, kendi bafl-
lar›na ya da bölgesel kurulufl-
lar ve düzenlemeler çerçeve-
sinde hareket ederek, gerekli
tüm önlemleri alma yetkisi de
tan›nm›flt›r. 5
Karar›n “silah ambargosunun
uygulanmas›” bölümünde,
Konsey'in 26 fiubat'ta ald›¤›
ve Libya'ya yapt›r›mlar geti-
ren 1970 say›l› karar›n›n 11.
paragraf›n›n flu flekilde de¤ifl-
tirildi¤i belirtilmifltir.6 Karar-
da, Kaddafi ve yak›n çevresine
getirilen mal varl›¤›n›n don-
durulmas›na yönelik yapt›-
r›mlar, hem geniflletilip hem
daha da s›k›laflt›r›l›rken, bu
dondurulan malvarl›klar›n›n,
daha sonra Libya halk›n›n ya-
rar›na kullan›labilece¤i yö-
nünde bir ifade de yer al›yor.
Ayr›ca Libya ile ifl yapan va-
tandafllar› olan ülkelerden de
dikkatli davranmalar› karara
ba¤lanm›flt›r. Bu kapsamda,

karar›n ekinde, mal varl›¤›n›n
dondurulmas› ve seyahat ya-
sa¤› getirilmesi öngörülen,
yeni Libyal› kifli ve kurumlar›n
listesi de yer al›yor. Buna gö-
re, Libya'n›n Çad Büyükelçisi
Kuren Salih Kuren El Kadda-
fi'ye ve Güney Libya'da bulu-
nan Ghat kentinin valisi Albay
Amid Huseyin El Kuni'ye se-
yahat yasa¤› getirilmifltir. Ay-
r›ca yine karar›n ekinde bulu-
nan Libya Ulusal Petrol fiir-
keti ve Libya Merkez Banka-
s›'n›n da Kaddafi ile olan ba¤-
lant›lar› nedeniyle malvarl›k-
lar›n›n dondurulmas› öngö-
rülmüfltür.7
Libya D›fliflleri Bakan Yard›m-
c›s› Halid Kaim, Konsey kara-
r›n› “Libyal›lara birbirlerini öl-
dürme ça¤r›s›” olarak nitelen-
dirmifltir. Kaim, “Libya'n›n bü-
tünlü¤ünü ve istikrar›n› tehdit
eden bu karar, uluslararas›
toplumun sald›rganl›¤›n› orta-
ya koyuyor” itiraz›nda bulun-
mufltur. Fransa D›fliflleri Ba-
kan› Alain Juppe ise, oylama-
dan önce yapt›¤› konuflmada,
“Libya'da halk›n iradesi hafta-
lard›r sald›r› alt›nda. Kaddafi
kendi halk›na sald›r›yor. Bu
savafl tellallar›na izin vereme-
yiz, Libya halk›n› yaln›zl›¤a
terk edemeyiz. Geç kalmama-
l›y›z” aç›klamas›nda bulun-
mufltur. Öte yandan, ABD’nin
BM’deki daimi temsilcisi Su-
san Rice ise oylamadan sonra
“Bu karar oradaki ihtiyaçlara
güçlü bir yan›t niteli¤i tafl›yor”
görüflünü ileri sürmüfltür.
ABD'nin Savunma Bakan› Ro-

bert Gates, uçufl yasa¤› için,
öncelikle Libya’n›n hava sa-
vunma sistemlerinin etkisiz
hale getirilmesi gereklili¤ini
ifade etmifltir.
BM Genel Sekreteri Ban Ki-
moon ise yapt›¤› aç›klamada,
askeri operasyonun hedefi-
nin, Libya lideri Muammer
Kaddafi'yi iktidardan uzaklafl-
t›rmak olmad›¤›n› ifade et-
mifltir. Bununla birlikte, Ge-
nel Sekreter, Kaddafi'nin Lib-
ya lideri olarak meflruiyetini
yitirdi¤ini, zira halk›na karfl›
silah kulland›¤›n› belirtmifltir.
Ban Ki-moon, yapt›¤› aç›kla-
mada, ayr›ca,  ülkenin gelece-
¤ine Libyal›lar›n karar verme-
si gerekti¤ini, harekât›n, BM
Güvenlik Konseyi'nin öngör-
dü¤ü üzere sivilleri korumak
amac›yla bafllat›ld›¤›n› da vur-
gulam›flt›r.

Askeri Harekât›n 
Hukuki Meflruiyet
Tart›flmalar›
Bu makalede özetlenen genel
esaslar, BM Güvenlik Konseyi
kararlar› dahilinde Libya’ya
karfl› gerçeklefltirilen askeri
harekat›n, hukuki meflruiyeti
tart›flma konusu haline gel-
mifltir ve beraberinde çok sa-
y›da soruyu da getirmifltir.
� 1973 say›l› karar ile Türkiye
ve Malta’dan arabuluculuk
teklifinde bulunan Libya ma-
kamlar›n›n teklifine olumlu
yan›t veren Ankara’ya ra¤-
men, askeri harekât do¤ruluk
pay›na sahip midir?
� Libya, egemen devlet ola-
rak, isyanc›lara karfl› kuvvet
kullanma hakk›na sahip midir?
� Daha önce Irak’ta Saddam
kuvvetlerine karfl› “Çekiç
Güç” modelinde uygulanan
uçufla yasak bölge k›s›tlama-
s›, pratikte Libya’n›n de facto
olarak bölünmesine neden
olacak ise bu durum, Kaddafi
kuvvetlerinin isyanc›lara
meflru müdafaa hakk›n›n kul-
lan›lmas›n› gerekli k›lar m›?
� NATO’nun, Yugoslavya
krizinde, S›rp kuvvetlerinin
bafllatt›¤› etnik temizli¤i dur-
durmak amac› ile uygulad›¤›
insani müdahale harekât›n›n
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meflrulu¤u, baz› müttefikler
taraf›ndan neden elefltiril-
mifltir?
� Uluslararas› toplum, bu
krize cevap vermekte geç ka-
l›nca, Bosna ve Kosova’da
çeyrek milyon insan›n katle-
dilmesi, ahlaki ve hukuki aç›-
dan tarihi bir hata olarak ka-
bul edilebilir mi?
� Gelecekte bu modelin
baflka egemen devletlerin iç
ifllerine kar›flma bahanesi
olarak ileri sürülmesi, dünya
bar›fl›n› olumsuz yönde etki-
leyebilir mi?
Ancak kanaatimizce, bu ve
benzeri yöndeki tart›flmalar›n
ç›k›fl noktas› olarak; insani
müdahale kavram›n›n, esa-
sen askeri aç›dan yetersiz
kuvvetlere sahip konumda ve
bask› alt›nda tutulan insanla-
ra yard›m maksad› ile onlar
ad›na yap›lan askeri bir mü-
dahale olarak tan›mlamak
mümkün olup, bu harekat›n,
bask›ya maruz kalan isyanc›
gruplar taraf›ndan gündeme
getirilmesi söz konusu edile-
bilir. Nitekim ABD D›fliflleri
Bakan› Hillary Clinton’un
Kaddafi güçleri karfl›s›nda ye-
nilgiye u¤rayan isyanc› grup-
lardan yard›m talebi gelmesi
halinde, yard›ma haz›r olduk-
lar›n› aç›klamas›, bu bak›m-
dan not edilmesi gereken
önemli bir mesaj olarak dik-
kate al›nmal›d›r. Son tahlilde,
egemen ülke devletinin kendi
vatandafllar›n› koruyamad›¤›,
isyanc› gruplara karfl› bürok-
rasi ve güvenlik sisteminin
çöküntüye u¤rayarak meyda-
na gelen kaos ve iç savafl ha-
linin insani aç›dan bir felakete
u¤ramas› sak›ncas›n›n ortaya
ç›kmas› halinde, BM Güvenlik
Konseyi kararlar› dahilinde,
bu ülkeye müdahale hakk›n›n
do¤abilece¤i yolunda tart›fl-
mal› bir hukuki içtihad›n yara-
t›lmak istendi¤i söylenebilinir.
Nitekim bu tespitlerimizden
yola ç›karak, somut olaya dö-
necek olursak, BM Güvenlik
Konseyi'ndeki oylamadan,
uçufla yasak bölge karar›n›n
ç›kmas›ndan k›sa bir süre
sonra, Frans›z ve ‹ngiliz savafl

uçaklar›n›n Kaddafi güçlerine
karfl› bafllatt›¤› hava sald›r›la-
r›, uluslararas› toplum ve ‹s-
lam âleminde endifle ve tepki
ile karfl›lanm›flt›r. Harekâta
paralel olarak, Akdeniz de ko-
nuflland›r›lan ‹ngiliz ve ABD
donanmalar›na ait savafl ge-
milerinden 102 adet Toma-
hawk seyir füzesi f›rlat›larak,
20 stratejik hedef imha edil-
mifltir. Libya'da hükümet kuv-
vetlerine karfl› hava sald›r›lar›
düzenleyen müttefikler, Libya
lideri Muammer Kaddafi'nin
flahs›n›n hedef al›nmad›¤›n›
öne sürseler de BM'nin sivil-
lerin korunmas›na yönelik
karar›n›n böyle bir ad›ma izin
verdi¤i tart›flmal›d›r.
Rusya taraf› da koalisyon güç-
lerinin yapt›klar› taarruzlar-
da, hastanelerin dahi hedef
seçildi¤i yönündeki aç›klama-
lar›nda, “BM’nin ald›¤› 1973
numaral› karar, sivillerin ko-
runmas› yönünde, siz gidip si-
villeri vuruyorsunuz” ifadesi-
ne yer vermifltir. Yukar›da
özetlenen genel çerçeve için-
de ele al›nd›¤›nda, Libya’da
icra edilen harekât ve ülkenin
siyasal gelece¤i hakk›nda faz-
la yorum yapabilmek oldukça
zor görülmektedir.
Ancak bu karmafl›k yap›, bi-
zim, bugün çokça sorulan so-
rulara baz› cevaplar verme-
mizi de engellemiyor. Zira bu
sorular, bir bak›ma bugünleri
tan›mlayan, Orta Do¤u bölge-
sinin gelece¤i hakk›ndaki tah-
minlere de ›fl›k tutabilecek
sorulard›r. BM kararlar›, as-
keri aç›dan silah ambargosu-
nun uygulanmas›, uçufla ya-

sak bölge karar›n›n tatbik edi-
lerek insan haklar›n›n muha-
fazas›n› öngörmektedir. Buna
mukabil BM yapt›r›mlar›, ayn›
zamanda siyasal aç›dan ve
hukuki aç›dan ateflkesin sa¤-
lanmas›n›, sivillerin korun-
mas›n› ve ülkenin toprak bü-
tünlü¤ünü sa¤lamaya çal›fl›r-
ken, elbette dolayl› olarak da
Kaddafi rejimini zay›flat›p
çökmesinin de önünü açmaya
çaba göstermektedir. Böyle-
ce, harekât›n siyasal hedefi-
nin, muhalefetin derlenip to-
parlanmas›n›, isyanc›lar›n
mevcut totaliter rejimi y›ka-
rak demokrasi ve insan hak-
lar›n›n tesis edilmesinin ger-
çekleflmesini de kolaylaflt›r-
may› hedefledi¤i aflikârd›r.
Bir bak›ma; BM karar›nda
aç›kça zikredilemeyen husus,
kararda olmayan; ama kara-
r›n uygulanmas› sonucu ger-
çekleflmesi beklenen asli bir
hedef olarak tan›mlanabilir.

Savaflta Öne Ç›kan
Dinsel Motifler 
ve Haçl› Seferi 
Paradoksu
Kaddafi ise, “Haçl› Sald›r›s›”
olarak niteledi¤i operasyona
misillemede bulunacaklar›n›
belirtmifltir. Libya devlet tele-
vizyonunda halka seslenen
Kaddafi, Bat›l› güçlerin, ken-
dilerine hiçbir fley yapmam›fl
olan Libya'ya sald›r› hakk› ol-
mad›¤›n› vurgulam›flt›r. Lib-
yal›lara silah da¤›t›ld›¤›n› kay-
deden Kaddafi, petrol kay-
naklar›n›n sömürülmesine
izin vermeyeceklerini ve zafer
kazanacaklar›n› iddia etmifl-

tir. Kaddafi, savafl›n uzun sü-
rece¤ini ve “Haçl› koalisyonu-
nun hainlerini ve ifl birlikçile-
rini yok edeceklerini” kayde-
derken, “Bütün hainleri, Haç-
l› ülkeleri Fransa, ‹ngiltere ve
ABD'nin Bingazi ya da baflka
yerdeki ifl birlikçilerini bitire-
ce¤iz” demifltir. Rusya Bafl-
bakan› Vladimir Putin de Lib-
ya'da askeri müdahaleye ze-
min haz›rlayan BM karar›n›,
Orta Ça¤'daki Haçl› Seferi dü-
zenlenmesi ça¤r›lar›na ben-
zetmifltir. Putin, Libya hükü-
metinin demokrasi standart-
lar›na eriflemedi¤ini; ancak
bunun askeri müdahaleyi
hakl› k›lmad›¤›n› öne sür-
müfltür. Putin, “Kaddafi yöne-
timi demokratik de¤il; ama bu
askeri müdahaleyi gerektir-
mez. Yabanc› ülkelere müda-
hale, ABD'nin d›fl politikadaki
al›flkanl›¤›d›r.” görüflünü be-
lirtmifltir. Libya lideri Muam-
mer Kaddafi ve Rusya Baflba-
kan› Vladimir Putin'den sonra
Frans›z ‹çiflleri Bakan› da
koalisyon güçlerinin Libya
operasyonunu bir “Haçl› sefe-
ri” olarak adland›rm›flt›r. Ba-
kan Claude Gueant, Sar-
kozy'nin do¤ru bir politika iz-
ledi¤ini savunarak “Tanr›ya
flükür ki Cumhurbaflkan›m›z,
Haçl› Seferi'nin önderli¤ini
yap›p, önce BM'yi, ard›ndan
da Arap Birli¤i ve Afrika Birli-
¤i'ni harekete geçirdi” aç›kla-
mas›nda bulunmufltur.
D›fliflleri Bakan›m›z Prof. Dr.
Davuto¤lu ise “Haçl› gibi kav-
ramlarla yürütülen bir ope-
rasyonun sorumlulu¤unu
paylaflmayacaklar›n›” ifade
etmifltir. Söz konusu aç›kla-
man›n, Türkiye’nin Kaddafi'ye
karfl› yürütülen operasyonla-
r›n boyutu hakk›nda kayg›lar›-
n› ortaya koydu¤u söylenebi-
lir. Uluslararas› toplumun bu
tür tarihi bir alg›lama hatas›,
mevcut dünya düzeni ve laik
demokrasi modelinin çökme-
sine ve So¤uk Savafl sonras›
ortaya at›lan, Medeniyetler
Çat›flmas› hipotezi gibi son
derece tehlikeli bir girdaba
sürüklenmesinin kaç›n›lmaz
oldu¤u söylenebilir.
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ABD ve Baflkan 
Obama Faktörü
ABD’nin, Libya konusunda,
hem 2003 y›l›nda Irak’ta düfl-
tü¤ü duruma düflmemek
hem de askeri yükümlüklerin
alt›na tek bafl›na girmemek
için dikkatli davrand›¤› ve
Baflkan Bush yönetiminden
farkl› olarak, harekât›n so-
rumlulu¤unu Fransa ve ‹ngil-
tere aras›nda paylaflt›rmak
e¤ilimini takip etti¤i ancak,
Yugoslavya, Afganistan ve
Irak harekât›ndan farkl› ola-
rak, NATO’nun Akdeniz görev
gücüne karfl› Arap dünyas›n›n
tepkileri ve Ankara’n›n hakl›
çekincelerini de dikkate alan
bir paylafl›mc› yol haritas› iz-
ledi¤i söylenebilir. Nitekim
Baflkan Obama, ABD ve müt-
tefiklerinin, Libya'daki askeri
operasyonlara, “tehdit alt›n-
daki bir halk›n ça¤r›lar›na
karfl›l›k vermek için” girifltik-
lerini ifade etmifltir. Obama,
Libya lideri Muammer Kadda-
fi'nin ateflkes için yap›lan
uluslararas› ça¤r›lar› dikkate
almad›¤›n›, kendi halk›na sal-
d›rd›¤›n› ve Libya halk›n›n
karfl› karfl›ya kald›¤› tehlike-
nin giderek büyüdü¤ünü öne
sürmüfltür. Öte yandan, hare-
kât›n politik-askeri boyutla-
r›ndaki hedefleri tan›mlayan
ABD Devlet Baflkan›, “Bir dik-
tatör, halk›na ac›mas›z davra-
naca¤›n› söylerken dünya ha-
reketsiz kalamaz. Her eyle-
min bir sonucu olmas› gerek-
ti¤ini aç›kça göstermeli ve
uluslararas› toplumun karar-
l›l›¤›n› kan›tlamal›y›z. Koalis-
yonun hedefi budur.” fleklinde
bir aç›klama yapm›flt›r.

NATO’nun Libya 
Görevi: Akdeniz’de
Bir Bafllang›ç
Libya harekât›n›n planlama,
icra ve komuta kontrol yü-
kümlüklerinin paylafl›m›, 
NATO ittifak› içinde ciddi gö-
rüfl farkl›l›klar›na yol açm›fl-
t›r. Bu ba¤lamda, Libya mis-
yonunun hedefi ve ç›k›fl stra-
tejisi konusunda, NATO üye-
leri aras›nda bölünme günde-
me gelmifltir. Fransa Cum-

hurbaflkan› Sarkozy, “Komu-
tay› NATO’ya devretmek Kad-
dafi’ye hizmet eder. NATO
Arap ülkelerini sindiremez”
diyerek, Türkiye’nin içinde ol-
mad›¤› 11 ülkeli bir komite
önermifltir. NATO’nun hare-
kât eylem plan›ndaki krizin
afl›lmas› ve Paris ile Ankara
aras›ndaki uzlafl›, ancak, D›-
fliflleri Bakan› Prof. Dr. Davu-
to¤lu ile ABD'li, Frans›z ve ‹n-
giliz mevkidafllar› aras›ndaki
telekonferansta sa¤lanm›flt›r.
Fransa Cumhurbaflkan› Sar-
kozy, ani olarak düzenledi¤i
Paris Zirvesi’nde Türkiye’yi
devre d›fl› b›rakarak, sald›r›y›
bafllatan aktör olmufltur. Tür-
kiye ve Almanya, NATO’nun
Libya’daki rolü konusunda
çekimser davranm›flt›r. Al-
manya D›fliflleri Bakan› Guido
Westerwelle, Libya'ya yap›la-
cak herhangi bir müdahale-
nin “önemli risk ve tehlikeler”
içerdi¤ini ve savafl›n uzayabi-
lece¤ini söylemifltir.
Ankara, NATO'nun, Libya'ya
yönelik operasyon planlar›n›n
gözden geçirilmesini talep et-
mifltir. Baflbakan Recep Tay-
yip Erdo¤an, NATO'nun Lib-
ya'da devreye girmesi konu-
sunda, Türkiye'nin baz› flart-
lar› oldu¤unu belirterek, 
“NATO, Libya'n›n Libyal›lara

ait oldu¤unu tespit ve tescil
için oraya girmelidir. Yer alt›
kaynaklar›n›n, zenginlikleri-
nin birilerine da¤›t›m› için de-
¤il” demifltir ve operasyonun
iflgale dönüflmemesi gerekti-
¤ini kaydetmifltir. Milli Savun-
ma Bakan› Vecdi Gönül de
“Bu faaliyette Fransa'n›n çok
önde olmas›n›, bizim anlama-
m›z pek mümkün görünmü-
yor. BM'nin karar›n›n icrac›s›
gibi olmas›n› anlamakta güç-
lük çekiyoruz'' demifltir. Di¤er
taraftan, ABD Savunma Ba-
kan› Robert Gates, ülkesinin
harekâtta yer almakla birlik-
te, öncü rol üstlenmeye de-
vam etmeyece¤ini bildirmifl-
tir. Liderli¤in NATO'ya devri
konusunda sorunlar oldu¤u-
nu kabul eden Gates: “San›-
r›m Arap Birli¤i NATO flemsi-
yesi alt›nda hareket eder bir
görüntü vermeme konusunda
hassas. Dolay›s›yla, buna bir
NATO misyonu demeden,
NATO bayra¤›n› kullanma-
dan, ittifak›n komuta kontrol
mekanizmas›ndan faydalana-
bilir miyiz, bunun yan›t›n› ar›-
yoruz.” aç›klamas› ile
ABD’nin 11 Eylül sonras›nda
bölgedeki askeri yap›lanma-
s›na karfl› Arap soka¤›nda
oluflabilecek tepkilerin önünü
almay› ve yukar›da izah olu-

nan Haçl› Seferleri paradok-
sundan uzak kalmay› amaçla-
d›¤› söylenebilir.
Ancak, ‹ttifak içindeki anlafl-
mazl›k, sonunda neticeye
ba¤lanarak, NATO üyeleri,
Konsey’in Libya hakk›nda al-
d›¤› kararlar›n bütün unsurla-
r›yla NATO taraf›ndan üstle-
nilmesi konusunda anlaflma-
ya varm›flt›r. Buna göre NA-
TO, hava sald›r›lar› dahil ol-
mak üzere, tüm hava operas-
yonlar›n›n komutas›n› üstlen-
mifltir. NATO Genel Sekreteri
Anders Fogh Rasmussen,
yapt›¤› yaz›l› aç›klamada,
“Amac›m›z sivilleri ve siville-
rin yaflad›¤› bölgeleri Kaddafi
rejiminin sald›r› tehdidinden
korumak. NATO, BM karar›-
n›n bütün unsurlar›n› uygula-
yacak, ne bir noksan, ne bir
fazla” demifltir.

NATO ‹ttifak› 
Kapsam›nda Orta 
Do¤u’da Yeni Roller
Koalisyon uçaklar›n›n bom-
bard›manlar›n›n ard›ndan or-
taya ç›kan belirsizlik ve ‹ttifak
içindeki görüfl ayr›l›klar›, hava
operasyonunda komutay› üst-
lenmek konusunda, NATO
müttefikleri aras›nda baz› an-
laflmazl›klar›n yaflanmas›na
neden olmufltur. Ancak, silah
ambargosu karar›n›n en
önemli unsurunu teflkil eden
deniz ablukas›n›n uygulamas›
hususunda, Müttefikler, 
NATO deniz kuvvetlerini kul-
lanma konusunda ortak ze-
mine ulaflm›flt›r. Bu noktada
D›fliflleri Bakan› Prof. Dr. Da-
vuto¤lu, Libya'ya yönelik ope-
rasyonun komuta ve kontrol
sisteminin tamam›yla NATO
taraf›ndan üstlenilmesi ge-
rekti¤ini söylemifltir. Türkiye,
Libya hava sahas›n›n kontro-
lünü, ABD’den devralmakta
anlaflm›flt›r. Bundan böyle,
hava sahas›ndaki uçufla ya-
sak bölge uygulamas›nda, so-
rumluluk NATO'da olacakt›r.
Libya'ya BM karar›yla uygula-
nan silah ambargosunu de-
netlemek için, Libya aç›klar›n-
da düzenlenecek deniz ope-
rasyonuna kat›lacak 16 savafl
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gemisi ve denizalt› gücünde
Türkiye, 5 gemi ve 1 denizalt›
ile yer alma karar› vermifltir.
Peki, BM Güvenlik Konseyi ve
NATO kararlar›na karfl›, Tür-
kiye’nin takip etti¤i politikalar
istikrarl› bir durufl sergile-
mekte midir? ‹ran’›n nükleer
faaliyetleri hakk›nda BM yap-
t›r›mlar›n› veto eden Türki-
ye’nin, temelde Fransa’n›n
erken harekât dü¤mesine ba-
sarak savafl› bafllatmas›na
karfl›, tepkileri hakl›l›k içer-
mekte midir?
Esasen gelecekte tart›flmala-
r› devam edecek olan
TBMM’nin ald›¤›, Libya’ya 
NATO bayra¤› alt›nda asker
gönderme karar›n›n, Orta Do-
¤u’da güç dengelerini etkile-
yece¤ini flimdiden söyleyebili-
riz. Bilindi¤i üzere, Türkiye,
Irak’a yap›lan askeri müdaha-
leye ortak olmam›fl, Afganis-
tan’da ise muharip asker
gönderme konusuna s›cak
bakmam›flt›r. Ankara, Afga-
nistan’daki sorunun çözü-
münde, asker say›s›ndan çok,
ekonomik ve sosyal yard›m
programlar›n›n, ülkenin te-
rörle mücadele ve normal
ekonomik hayata geri dönüfl
sürecindeki yap›land›rmada
daha etkili olaca¤›n› savun-
mufltur. Türkiye, Libya konu-
suna, bar›fl amaçl› oldu¤u id-
dia ediliyor olsa da, çat›flmada
silahl› mücadele ile muharip
taraf de¤il, uzlaflmay› sa¤la-
yan veya yaralar› sarmaya ça-
l›flan taraf olarak müdahil ol-
ma yolunu takip etmek iste-
mektedir. Bu kritik noktada,
Kaddafi rejimi ile Bat›l›lar
aras›nda arabuluculuk rolünü
oynayan Türkiye’nin, sorunun
Irak’ta yaflanan ve halen de-
vam eden istikras›zl›k ve bar›-
fla engel teflkil eden ac› tecrü-
belerini dikkate alan, ihtiyatl›
bir yaklafl›m içinde oldu¤unu
söylemek mümkündür.
Almanya’n›n eski D›fliflleri
Bakan› Joschka Fischer’e gö-
re ise Arap dünyas› geri dön-
dürülemez bir sürece girdi.
Bu tarihi süreçte, bölgede,
Türkiye’nin rolü giderek
önem kazanmaktad›r. Baflba-

kan Erdo¤an, Ankara’n›n Lib-
ya politikas›n› özetlerken, 22
Mart Sal› günü Türkiye Büyük
Millet Meclisinde yapt›¤› ko-
nuflmada, “Türkiye’nin asla
Libya halk›na silah do¤rultan
taraf olmayaca¤›, Libya’n›n
de¤iflimini harici müdahale-
lerle de¤il, kendi dinamikle-
riyle gerçeklefltirmesi gerek-
ti¤ini” ifade etmifltir. Nitekim
Baflbakan Erdo¤an, “'Lib-
ya'da, BM Güvenlik Konse-
yi'nin 1973 say›l› karar›, he-
men flimdi uygulamaya ko-
nulmal› ve hemen ateflkes
sa¤lanmal›d›r. Askeri müda-
halenin, bu operasyonun bir
an önce sonuçland›r›lmas›n›,
Libya'n›n bir an önce istikrara
kavuflmas›n› arzuluyoruz”
aç›klamalar› ile Türkiye’nin
duruflunu ortaya koydu¤u ve
çat›flman›n çözümünde afl›r›
kuvvet kullanman›n ülkenin
kaynaklar›n› ve gelece¤ini
tehlikeye atabilecek bir serü-
vene dönüflme riskinin yük-
sek oldu¤unu öngördü¤ü
gözlemlenmektedir. Erdo-
¤an'a göre; bunun hem Libya
hem de askeri müdahaleye
önderlik eden NATO devletle-
ri için y›k›c› sonuçlar› olabilir.
Erdo¤an ayr›ca, Türkiye'nin,
NATO'yla var›lan anlaflma
çerçevesinde, insan› yard›m-
lar› kolaylaflt›rmak amac›yla,
isyanc›lar›n kontrolündeki
Bingazi liman› ve havaalan›-
n›n idaresini devralmaya ha-
z›rland›¤›n› da aç›klam›flt›r.
Baflbakan Erdo¤an, e¤er ça-
t›flman›n her iki taraf› da Tür-
kiye'nin arabulucu rolü oyna-
mas›n› talep ederse, “NATO,
Arap Birli¤i ve Afrika Birli¤i
çerçevesinde bunu gerçek-
lefltirmek için gereken ad›m-
lar› ataca¤›z” ifadesi ile Anka-
ra’n›n yeni rolünü de tan›mla-
m›flt›r.

Kara Harekât› 
Olas›l›¤› ve Gelece¤e
Yönelik Senaryolar
Libya harekât›n›n en zor ve be-
lirsizlik katsay›s› en yüksek
konusunun; BM kararlar›na
ra¤men; Kaddafi kuvvetlerinin
teslim olmamalar› halinde,
koalisyon kuvvetlerinin olas›
bir kara harekât› plan›n› icra
edip etmeyece¤idir. Zira ‹ngiliz
ve ABD silahl› kuvvetlerine
ba¤l› özel kara birliklerinin tat-
bikatlar›, bu endifleyi güçlü k›l-
maktad›r. Nitekim Kaddafi
kuvvetlerine ba¤l› hava unsur-
lar› ile tank ve z›rhl› birliklerin
büyük ölçüde etkisiz k›l›nma-
s›na ra¤men, askeri strateji
aç›s›ndan mevcut tabloya ba-
k›ld›¤›nda, bir kara harekât› ol-
maks›z›n, ülkede bar›fl ve istik-
rar›n, bir iç savafl tehlikesi ile
karfl› karfl›ya kalmas›n›n kaç›-
n›lmaz oldu¤u söylenebilir.
Rusya istihbarat teflkilat› üst
düzey yetkilileri ise Nisan so-
nu ya da May›s bafl›nda kara
harekât›n›n bafllayabilece¤ini
ifade ederken, ABD Baflkan›
Obama, ülkesinin Libya'da
herhangi bir kara harekât›
planlamad›¤›n› söylemekte-
dir. Rusya NATO Büyükelçisi
Dmitri Rogozin de kara hare-
kât›n›n Libya'n›n iflgali olarak
de¤erlendirilece¤i ve bunun
BM Güvenlik Konseyi karar›-
na ayk›r› olaca¤› uyar›s› yap-
m›flt›r. Rogozin, “Libya'da ka-
ra harekât›n›n bafllamas›, bu
ülkenin iflgali olarak de¤er-
lendirilir. Bu da BM Güvenlik
Konseyi karar› ile çeliflir”
aç›klamas› ile Kremlin’in en-
diflelerini ortaya koymas›,
dikkat çekicidir.
Di¤er taraftan Libya'da kara
harekât› planlamad›klar›n›
duyuran ve ABD askeri birlik-
lerinin Libya operasyonlar›n-
da görevlerinin s›n›rl› olaca¤›-

n› kaydeden Obama da “ABD,
dünyan›n çat›flma olan her-
hangi bir bölgesine her za-
man müdahale eder durum-
da olmamal›. ABD askeri bir-
liklerinin rolünün çok s›n›rl›
olaca¤›na söz veriyorum.
fiimdi uluslararas› çaban›n
geniflletilmesi zaman›...” de-
mifltir. Obama Libya operas-
yonu ile ilgili ulusa seslenifl
konuflmas›nda yapt›¤› aç›kla-
mada, “Orada bizim proble-
mimiz basit ve net. Di¤er koa-
lisyon güçleri ile birlikte BM
Güvenlik Konseyi karar›n›n
uygulanmas›na destek veri-
yoruz. Kaddafi'nin askerleri-
ne karfl› Libya halk›n› koruyo-
ruz. Gelecekte de herhangi
bir fliddeti önlemek için gü-
venli alan kuruldu...” ifadele-
rini kullanm›flt›r. Obama,
koalisyon güçlerinin h›zl› ha-
reket etmesi sonucu, Libya'da
insani bir dram›n engellendi-
¤ini de savunmufltur.

Sonuç ve 
Al›nacak Dersler
Kaddafi ve rejimi, direnmeye
kararl› görünüyor. Mevcut ge-
liflmelere bak›ld›¤›nda, koa-
lisyon güçleri, Kaddafi'nin ha-
va kuvvetlerini genifl ölçüde
etkisiz hale getirdi¤i kabul
edilebilir. Ancak, askeri güç
dengesi aç›s›ndan bak›ld›¤›n-
da, isyanc›lardan daha güçlü
olsa da kaynaklar›n›n s›n›rl›
olmad›¤› söylenebilir. Bu ne-
denle, bir süre sonra isyanc›-
lara vurmay› durdurabilir. Bu
hal tarz› ise, BM'nin istedi¤i
bir geliflme olabilir. Nitekim
‹ngiltere Savunma Bakan
Yard›mc›s› Nick Harvey, ope-
rasyonun ne kadar sürece¤i-
nin belirsiz oldu¤unu, ülkeye
kara birli¤i konuflland›rma
seçene¤inin ihtimal d›fl› tutu-
lamayaca¤›n› ifade etmifltir.
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Kaddafi'nin Libya'daki bir s›-
¤›nakta gizlendi¤i veya Nijer-
Çad s›n›r›ndaki bir kente kaç-
t›¤› iddialar› Libya gündemini
meflgul ederken, paral› birlik-
ler, bir yandan isyanc›larla
çat›flmaya devam etmekte-
dirler. Bu bak›mdan, muhalif
hareketin bu f›rsat› iyi de¤er-
lendirip organize olmas›, li-
derlik kadrosu teflekkül ettir-
mesi ve harekâtla sa¤lanan
avantajlar› iyi kullanmas› ge-
rekti¤i vurgulanmal›d›r.
Orta Do¤u’da yaflanan gergin-
li¤in yay›lma riski, son derece
önemlidir. Bu noktadan bak›l-
d›¤›nda, ‹ran, 1979 y›l›nda M›-
s›r ve ‹srail aras›nda savafla
son veren Camp David Antlafl-
mas›'n›n imzalanmas›ndan bu
yana, ilk defa, Alvand isimli f›r-
kateyn ve lojistik-destek ge-
misi Kharg’› Süveyfl Kana-
l›'ndan geçirip, Akdeniz'e ç›ka-
rarak, Suriye'nin Lazkiye Li-
man›'na ulaflm›flt›r. Böylece,
iki ülke donanmalar›, 30 y›l
sonra, Akdeniz’de ilk defa or-
tak tatbikat gerçeklefltirmifl-
lerdir. ‹srail Baflbakan› Netan-
yahu, durumu, “vahim bir ge-
liflme olarak” nitelerken, D›-
fliflleri Bakan› Lieberman ise
‹ran'› k›flk›rt›c›l›kla suçlam›fl-
t›r. Bir baflka ifade ile Orta Do-
¤u’da bafl gösteren de¤iflim ve
isyan hareketinin tafl›d›¤› be-
lirsizlik, bölge ülkelerine sira-
yet etme riskini tafl›maktad›r.
Öte yandan, Lieberman, ‹ran
ve Suriye’nin, Libya’dan daha
tehlikeli oldu¤unu ileri süre-
rek, Bat›n›n, bu ülkelere Mu-
ammer Kaddafi’ye yapt›klar›
gibi davranmalar› gerekti¤ini
iddia etmifltir. ‹srailli bakan,
Bat› ülkelerinin, ‹ran ve Suri-
ye’ye askeri operasyon dü-
zenlenmesi konusunda aç›k
bir ifade kullanmaktan kaç›n-
d›klar›n› belirterek, “Bat› dün-
yas›, Libya’ya uygulad›¤› ayn›
ilkeleri, ‹ran ve Suriye rejim-
lerine de uygulamal›. Bu iki
ülkedeki rejimler, Libya’dan
daha fazla kendi insanlar›n›
öldürdü. Onlar›n yaratt›¤› teh-
dit, Libya’dan daha fazla” gö-
rüflünü öne sürmüfltür.
Yukar›da özetlendi¤i üzere,

Orta Do¤u’da geleneksel ça-
t›flmalardan farkl›l›k arz eden
ve çok k›sa sürede yay›l›m
gösteren Arap Bahar›n›n, so-
¤uk ve ac›kl› bir k›fla dönüflme
tehlikesi, bölge güvenli¤ini
tehdit etmektedir. Bu ba¤-
lamda, çat›flmalar›n yafland›-
¤› ülkelerde askeri müdahale
kavram›n›n içtihat haline gel-
mesi, devletlerin egemenlik
ve toprak bütünlü¤ünü tehdit
etmektedir. Nitekim Suri-
ye’de Esat yönetimine karfl›
protesto gösterilerinde mey-
dana gelen olaylarda, 12 kifli
hayat›n› kaybetmifltir. Gele-
cekte baz› merkezlerin K›br›s
ve Türkiye’yi hedef gösterme-
leri ve PKK terör örgütü yan-
dafllar›n›n yaklaflan seçim or-
tam›ndan istifade ile bafllat-
t›klar› sivil itaatsizlik giriflimi-
nin zamanlama olarak son
derece dikkat çekici oldu¤u
bu makalenin al›nacak ders-
ler k›sm›n› teflkil etmektedir.

D‹PNOTLAR
1. Tüm üye ülkelerin Libya'ya do¤rudan ya
da dolayl› silah, mühimmat, askeri araç ya
da yedek parça edarikini, sat›fl›n› veya
transferini durduracak önlemler almas›,
Libya'n›n tüm silah ve ilgili malzemelerin
ihracat›n› durdurmas› esasa ba¤lanm›flt›r.
2. Bu kapsamda Konsey karar›nda, 
BM Ana fiart›’n›n 7. Bölüm 41. maddesi
çerçevesinde; fliddeti durdurma ça¤r›s›
yap›lm›flt›r. Buna göre, Konsey,
karar›nda,“fiiddetin derhal sona ermesi ve
nüfusun meflru taleplerinin yerine 
getirilmesi; Libya’dan ayr›lmak isteyen tüm
yabanc›lar›n tahliyesinde BM’ye üye tüm
ülkelerin ifl birli¤inde bulunmas›; 
15 fiubat’tan beri Libya’da meydana gelen
fliddet olaylar›n›n Uluslararas› Ceza
Mahkemesi (UCM)’ye havale edilmesi ve
UCM’nin savc›s›n›n 2 ay içerisinde Konsey’e
bu konuda bilgi vermesi, ard›ndan 

her 6 ayda bir geliflmelerden Konsey’in 
haberdar edilmesi, esaslar› benimsenmifltir.
3. Karar›n eklerinde uluslararas› seyahat
yasa¤› getirilen toplam 16 kifli aras›nda,
Muammer Kaddafi baflta olmak üzere,
Kaddafi'nin ailesi ve yak›n çevresinden
kifliler bulunuyor. Malvarl›klar› dondurulan 
6 kifli de Kaddafi, k›z› Ayfle ile o¤ullar›
Hannibal Muammer Kaddafi, Hamis
Muammer Kaddafi, Muhammed Muammer
Kaddafi, Mutaas›m Kaddafi, Seydi Kaddafi,
Seyifülarab Kaddafi, Seyifülislam
Kaddafi'den oluflmaktad›r. Konsey Albay
Kaddafi'nin yan› s›ra aile fertleri ile 10 üst
yöneticisine de uluslararas› seyahat yasa¤›
getirmifltir.
4. Güvenlik Konseyi, ‹ngiltere, Fransa ve
Lübnan taraf›ndan haz›rlanan karar
tasar›s›n›, 10 üyenin ''evet'' ve 5 üyenin
''çekimser'' oylar›yla kabul etti. Karar
tasar›s›na, Konsey'in daimi üyelerinden
Rusya ve Çin ile birlikte geçici üyeler
Almanya, Hindistan ve Brezilya çekimser oy
verdi. Bosna-Hersek, Kolombiya, Gabon,
Lübnan, Nijerya, Portekiz, Güney Afrika ve
daimi üyeler Fransa, ‹ngiltere ve ABD 
olumlu oy kullanm›fllard›r.
5. Karar›n ''uçufllara yasak getirilmesi''
bölümünde, BM'ye üye ülkelerin, Libya'ya
ait tüm uçaklar›n (ticari uçaklar dahil), 
bu uçaklarda yasaklanan herhangi bir 
kargonun bulundu¤u yönünde elde bilgi
olmas› durumunda ya da uçaklar önceden
BM Yapt›r›m Komitesinden izin almam›flsa,
kendi sahalar›ndan kalkmalar›na, 
inmelerine ya da hava sahalar› üzerinde

uçmalar›na izin vermemeleri de yer alm›flt›r.
6. Konsey, özellikle bölge ülkeleri olmak
üzere BM'ye üye tüm ülkeleri, Libya'ya
yönelik silah ambargosunun s›k› bir flekilde
uygulanmas› amac›yla, limanlar ve
havaalanlar› da dahil olmak üzere, kendi
topraklar›ndan ya da aç›k denizlerde
Libya'ya giden ve Libya'dan gelen gemileri
ve uçaklar›, silah, mühimmat ya da silahl›
paral› asker tafl›d›klar›na dair haber 
edinmeleri durumunda denetlemeye
ça¤›rmakta ve üye ülkelere bu denetimi
yapmak için gerekli önlemleri alma yetkisi
vermektedir. Bu kapsamda karar, üye 
ülkelerden, BM Genel Sekreterini ve 
BM Güvenlik Konseyi'nin kurdu¤u Yapt›r›m
Komitesini bilgilendirmelerini de öngörüyor.
Kararda, Libya'ya hala yabanc› paral› asker
gönderilmesinden de üzüntü duyuldu¤u
ifade edilerek tüm üye ülkelerden, bu tür
paral› askerlerin Libya'ya gönderilmesini
önlemeleri istenmifltir.
7. Listede Libya Ulusal Petrol fiirketi ve
Libya Merkez Bankas› d›fl›nda, ''kurum''
olarak Libya Yat›r›m Kurumu, Libya D›fl
Bankas› (Libyan Foreign Bank) ve Libya
Afrika Yat›r›m Portföyü de bulunuyor ve 
bu kurumlar›n da malvarl›klar›, yine
Kaddafi'nin kontrolünde olmalar› nedeniyle
dondurulmufltur. Kifli olarak da Libya D›fl
Güvenlik Örgütü Baflkan› Abu Zayd Umar
Dorda, Savunma Bakan› Tümgeneral Abu
Bakr Yunis Jabir, Altyap› Hizmetleri
Sekreteri Matuk Muhammed Matuk,
Kaddafi'nin o¤ullar› Muhammed Muammer
Kaddafi, Saif El-Arab Kaddafi ve yine
Kaddafi'nin o¤lu (Özel Kuvvetler Komutan›)
Saadi Kaddafi ile Askeri ‹stihbarat Baflkan›
Albay Abdullah El-Senusi olmak üzere yedi
kiflinin daha malvarl›klar› dondurulmufltur.
Kararda, BM Genel Sekreterinden, daha
önce al›nan 1970 say›l› kararla oluflturulan
Yapt›r›m Komitesi’nden farkl› olarak, 
1 y›ll›k süreyle görev yapacak bir uzmanlar
grubu oluflturmas› da isteniyor. Komite ve
uzmanlar grubu, bu karar›n uygulanmas›n›
takip ederek rapor haz›rlanmas›n› esasa
ba¤lam›flt›r.
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