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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

Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›m›z›n 100’üncü y›l kutlamalar› çerçevesinde icra edilen 
etkinliklerin en görkemlisi, Türkiye Hava Gösterisi-2011 oldu. Yaklafl›k 250.000 kiflinin, 
bizzat Çi¤li’ye gelerek bu görkemli flöleni izlemesinin beklenip beklenmedi¤ini bilemiyoruz.
Ama bildi¤imiz bir fley var ki; bir sonraki hava gösterisini izlemek için, bir 10 y›l daha
beklemek zor olacak.

Çi¤li’de, konuyla ilgili görüfllerini ald›¤›m›z herkesin de bu tespitimize kat›ld›¤›n› görünce,
acaba böyle bir etkinlik daha s›k yap›lamaz m› diye sormaktan kendimizi alamad›k.

Hele de art›k Türk havac›l›¤›n›n kendi özgün tasar›mlar›yla göklere kanat açt›¤›, yak›n 
gelecekte çok daha fazlas›n›n yap›lmas›n› bekledi¤imiz flu günlerde, çok mu fazla fley 
istedik bilemiyoruz; ama biz ifli daha da ileriye götürüp, Türkiye Hava Gösterisi’nin 
gelenekselleflmesini; hatta IDEF’in yap›lmad›¤› çiftli y›llarda, hem askeri hem de 
sivil havac›l›¤› kapsayan bir fuara dönüflmesini bile hayal ettik…

Sektörden -TUSAfi dahil- görüfllerini ald›¤›m›z yetkililerin de ellerinden gelen deste¤i 
vereceklerini söylemeleri üzerine, bafllad›k araflt›rmaya...

Gerçi iflin içinden ç›kamad›k; ama biz yine de tespitlerimizi sizlerle paylaflal›m.

Hava Gösterisi Organize Etmek Zor ‹fl
Havac›l›k etkili¤i organizasyonlar›nda görev alan uzmanlar›n da görüfllerini ald›¤›m›zda,
böyle bir etkinlik düzenlemeye kalk›fl›ld›¤›nda ortaya ç›kacak ilk problemin, maliyet
oldu¤unu gördük.

Di¤er maliyet kalemleri bir yana, bir hava akrobasi timinin Türkiye’ye gelmesi, 
bafll› bafl›na ciddi bir maliyet kalemi ki; uçaklar ve pilotlar d›fl›ndaki teçhizat ve 
ekip üyelerini de dikkate almak gerekiyor. Uçaklar›n yak›t›, bak›m›, konaklama, 
di¤er ihtiyaçlar› düflünecek olursak…

Dünyan›n önde gelen hava akrobasi timlerinin, neredeyse 2 y›ll›k gösteri programlar›n›n
dolu oldu¤u düflünülecek olursa, uçufl gösterisi yapacak akrobasi timlerinin takvimlerinde
bofl yer bulunmas› da bir di¤er problem.

As›l problemlere flimdi geliyoruz…

Tabi ki böylesi bir etkinli¤in nerede icra edilece¤i sorusuna da cevap bulunmas› gerekiyor.
TUSAfi yetkilileri, böylesi bir etkinlik organize edilmesi durumunda, gerekirse hangarlar›n›
dahi tahsis edebileceklerini söylediler ama…

Dahas›, böyle bir etkinli¤i kimin organize edece¤i de ayr› bir konu. Her iki y›lda bir 
Hava Kuvvetlerimizin 100’üncü y›l› kutlanmayaca¤›na ve bir etkinlik komitesi tertip
edilmeyece¤ine göre…

Dahas› da var ya neyse…

Biz yine de problemleri bir kenara b›rakal›m. Çi¤li’deki coflkuya dönelim. Babalar›n›n 
omuzlar›nda, merakl› gözlerle gökyüzündeki flöleni izleyen; uçak kokpitlerine t›rman›p, 
pilot amcalar›n›n kuca¤›nda dü¤meleri kurcalayan; belki de gelece¤in havac›lar› olacak
çocuklar› hat›rlayal›m…

Havac›l›k tutkunlar›n›n hislerine de tercüman olup gönlümüzden geçenleri söyledik.

Kim bilir, bakars›n›z bu dile¤imiz gerçekleflir...

Paris ya da Farnborough Air Show’a rakip gösterilecek bir havac›l›k fuar›m›z olur…

Biz kuyuya tafl› att›k (!), bakal›m kim ç›kartacak?

A¤ustos say›m›zda görüflmek dile¤iyle…

Çi¤li’deki Gösterilerin 
Tad› Dama¤›m›zda Kald›
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T ürkiye, ne yaz›k ki,
demokrasiyi kullanan,
nimetlerinden 

yararlanan; fakat s›rt›n›
teröre dayand›rd›¤›n› 
saklamayan, garip bir
hareketin yaratt›¤› sahte
f›rt›nalar ile u¤raflmak
zorundad›r…
Bu hareketin kad›n 
milletvekillerinden biri,
geçmiflte bombal› intihar
sald›r›s› gerçeklefltirmifl ve
vatani görevi yapan 8 masum
evlad›m›z› flehit etmifl bir
teröristi anma toplant›s›na
kat›lm›fl ve söyledikleriyle
beyinlerinde yaflatt›klar›
gerçek düflünceleri
aç›klam›flt›r.
fiu anda Türkiye
Cumhuriyeti’nin milletvekili
s›fat›n› resmen tafl›yan bu
kad›n politikac›ya göre,
da¤larda veya kentlerde
Türk Silahl› Kuvvetleri ile
çat›fl›rken ölen binlerce 
militan olmasa, Türkiye
demokrat olmazm›fl!..
Bu mant›k, sözün durdu¤u,
siyaset aç›s›ndan radikal
ç›karlar›n bafllad›¤› 
noktad›r. Ne zaman
demokratikleflme, terör ile
gerçekleflebilmifltir…
Romantik devrimciler
ça¤›nda bile (ki, bu esas
olarak ‹kinci Dünya Savafl›
sonras›nda patlak veren
So¤uk Savafl y›llar›na denk
gelir ve esas olarak
Sovyetler Birli¤i’nin d›fl 
politikas›n›n do¤al uzant›s›n›
oluflturmaktad›r) bu 
saçmal›¤› ifade eden bir
insana rastlayamazs›n›z…

So¤uk Savafl y›llar›nda
ortaya ç›kan, Che Guavera
gibi devrimcilerin hedefi,
hâkim olmaya çal›flt›klar›
bölgelerde komünizmi 
kurmakt›. Nitekim Fidel
Castro ile birlikte, bunu
Küba’da baflarm›fllard›r da…
Ama o dönemin eli silahl›
siyaset kavgac›lar›, ne
mücadele ettikleri sistemin
parlamentosuna girmifllerdir
ne de “burjuva ürünü”
gördükleri demokratik
seçimleri, siyasi 
mücadelenin bir zemini 
olarak de¤erlendirmifllerdir.
Bu nedenle, görüfllerine
kat›lmasak da bu 
samimiyeti sergilemifl
olmalar› bile, onlar› bugünün
eli silahl› teröristlerinin çok
uza¤›nda, onurlu bir yere
koymaktad›r.

Hangi Demokrasi?
Siyaset ile flantaj› kar›flt›ran
bir kafa yap›s› ile karfl›
karfl›yay›z…
Demokratik mekanizmalar›
geçici olarak kullanan ve
onlardan, sadece 
günübirlik ç›karlar elde 
eden bir eylem bütünü bu.
Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne üye oluyorlar;
ama onun gerçek üyesi
olmay› içlerine 
sindiremiyorlar…
Her fleyi demokrasi için
yap›yoruz diyorlar; ama
da¤larda ve kentlerde 
silahl› adamlar› var…
Esas amac›m›z, üyesi
oldu¤umuz, dilini
konufltu¤umuz kültürel
kimli¤in refah› içindir 
diyorlar; ambulans yak›p
ö¤retmen kurflunluyorlar,

bölgeye yat›r›ma kalk›flan
samimi ifladam›n› geldi¤ine
gelece¤ine piflman 
ediyorlar…
Demokrat de¤il, teröristler…
Ama “m›fl” gibi yapmay› 
çok iyi biliyorlar…
Memleketin evlad› da¤larda
flehit düflüyor, 24 saat sonra,
“e¤er böyle yapmaya devam
ederseniz daha çok asker
ölür” gibi aç›klamalar
yap›yorlar…
Asl›nda, normal
demokrasilerde yerleri yok…
Bu türleri, bir Avrupa 
Birli¤i üyesi olan ‹spanya,
terörizme yard›m ve
yatakl›ktan içeri at›veriyor…
Çünkü demokrasilerin en
büyük düflman› terördür ve
bir siyasi hareket terör ile
omuz omuza yafl›yorsa,
demokrasilerde yeri yoktur!

Demokrasi ve TERÖR!
Türkiye, 13 vatan evlad›n›n flehit edildi¤i haberiyle sars›ld›…
Kendilerini, bir kültürel grubun siyasi temsilcisi olarak gösteren
flah›slar›n, demokrasi kavram›na yaklafl›mlar›n›n ikiyüzlü olmas›, 
Türkiye aç›s›ndan ciddi sorundur.
Demokrat olmak önemlidir…
Hedefe ulaflabilmek için demokrasiyi kullan›p, kendi kanl› emellerini
demokratik kimlik alt›nda saklamak baflka bir kavramd›r…
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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Eline silah al›p da¤a 
ç›kanlar, dünyan›n her
yerinde, karfl›lar›nda o
devletin güvenlik güçlerini
bulurlar…

Özerklik Hedefinin
Perde Arkas›
Amaç bellidir: Türkiye’yi
bölmek…
Bu kadar aç›¤› olan bir
siyasi hareketin, kültürel
zenginliklere ve bu 
zenginliklerin siyasetteki
gölgelerine izin veren
ça¤dafl bir demokrasi
içinde yaflama kararl›l›¤›
gösterece¤ine inanmak
safl›kt›r.
Demokratik anayasa 
denilen kavram, bu
hareket için sadece bir 
geçifl dönemidir.
Bu ülkenin akl› bafl›nda
insanlar›, tabii ki,
demokrasilerinin kalitesinin
yüksek olmas›n› arzu 
etmektedirler. Ama kaliteli
demokrasi için at›lacak
ad›mlar, ço¤unluk için 
ana hedef ise bu az›nl›k için
sadece u¤ran›lmas› gereken
bir durakt›r. Onlar, 
yolculuklar›na devam 
edeceklerinin ve asla,
demokrasi içinde bir 
arada bar›fl içinde 
yaflamayacaklar›n›n 
kesin iflaretlerini 
vermektedirler. “Sözde”
özerklik ilan ettiler.
Ama taleplerinin o noktada
bile kalmayaca¤›n› art›k 
hepimiz biliyoruz…

Avrupa Ne Yapabilir?
D›flar›dan bak›ld›¤›nda bile,
art›k, geliflmeler endifle 
vericidir…
Avrupa Birli¤i bünyesindeki
uluslar›n, Türkiye’deki
geliflmelere bak›fllar›nda
köklü de¤iflimlerin yafland›¤›
bir dönemden geçiyoruz…
Tarihinde ilk kez, itilip
kak›lamayan bir Türkiye 
ile karfl› karfl›ya bulunan
Avrupa, çareyi, kendi
kabu¤una çekilmekte
bulmufltur.
Avrupa için gerekli olan

“karikatür Türk”tür:
Yani ne yapaca¤›n› sert 
bir ifade ile söyledi¤i, 
sürekli elefltirdi¤i ve hep
aç›¤›n› arad›¤›, bir hayli de
afla¤›lamaya çal›flt›¤›.
Art›k böyle bir Türkiye 
yoktur.
Bünyesindeki siyasi 
sorunlar› son derece 
olgun bir seviyede tart›flan,
Demokrasi zeminini
güçlendiren,
Daha güçlü bir demokrasi
için anayasal çal›flmalar›
hedefleyen,
Özellikle, Türk Silahl›
Kuvvetlerinin, di¤er NATO
üyesi Avrupal› ordular kadar
demokrasi ve hukuka 
sayg›l› oldu¤u net 
olarak anlafl›lan ve
Ekonomisi güçlenen,
çal›flkan insanlar›n ülkesi…
Bu tablo, 19’uncu yüzy›l›n
ortalar›ndan bu yana, bu
topraklar› “Avrupa’n›n hasta
adam›” olarak görmeye
al›flm›fl Avrupa siyaseti için
bir kâbustur…
E¤er, s›n›rlar›m›z›n içinde
olmakla birlikte, gizli 
kasa flifrelerini Avrupa
baflkentlerinde tutmay› 
adet haline getirmifl 
ayr›l›kç› hareketin 
kurmaylar›, bafllar›
s›k›flt›¤›nda geleneksel
patronlar›n›n yard›mlar›na
koflaca¤›na inan›yorlarsa,

yan›l›yorlar…
Türkiye’nin demokratik 
tepkileri art›k meflrudur 
ve akl› bafl›nda hiçbir
Avrupal› devlet, 
demokrasisini teröriste 
karfl› korumakta kararl›
bir ulusu karfl›s›na 
alamaz…

K›br›s Bir Örnektir
Zaten Avrupa, gücünün
ötesinde siyasi krizlere
bulaflman›n a¤›r faturas›n›n
ne oldu¤unu bünyesindeki
K›br›s Rum kesiminden
anlam›flt›r.
K›br›s Rum kesiminin, 
K›br›s sorunu 
çözümlenmeden apar-topar
Avrupa Birli¤i’ne al›n›fl›
öyküsü tam bir flantaj
öyküsüdür. Yunanistan’›n,
NATO üyesi olmas› istenen
eski Varflova Pakt› üyesi
ülkeleri veto etmemesi
karfl›l›¤›nda, Rumlar bugün
Avrupa bünyesindedirler.
Avrupa, özellikle Rum ve
Yunan siyasetçilerin 
uygulad›klar› stratejiler
nedeniyle öncelikle K›br›s’ta
yaflayan Türklere, sonra da
Türkiye’nin kendisine ne
büyük haks›zl›k ettiklerini
art›k anlamaktad›rlar…
Özellikle, 2012 Temmuz
ay›nda, Avrupa Birli¤i dönem
baflkanl›¤›n›n K›br›s Rum
yönetimine geçecek olmas›,

koskoca bir k›tan›n, 
Türkiye gibi dünyan›n 
en stratejik ülkesiyle 
siyasi iliflkilerinin 
donmas›na neden 
olacakt›r…
Bu alt›ndan kalk›labilecek
bir olay de¤ildir ve 
sorumlusu, Yunanistan’›n
flantaj›na boyun e¤erek
K›br›s Türkünü d›fllayan
Avrupa’d›r…
Bu nedenle, Türkiye
demokratikleflme 
sürecinde ›srarc› siyasetini
sürdürdü¤ü takdirde, 
kimsenin söyleyece¤i bir 
söz olamayacakt›r…
E¤er, K›br›s’ta bu yüzy›l›n en
büyük siyaset gaflar›ndan
birini gerçeklefltiren Avrupa,
Türkiye’nin ayr›l›kç› terörünü
normal bir siyasi hareket
olarak görüyorsa, o zaman
Avrupa’y› kökten
tart›flmam›z gerekecektir…

Teröre ‹zin
Veremeyiz…
Aram›zda baz›lar› var…
S›n›rlar›n ötesindeki 
da¤lara kadar gidip, 
görüfl al›p-veren…
Terör grubunun da¤daki 
liderinden çözüm için
manevra bekleyen…
Veya…
Raporlar haz›rlay›p, terörist
ile uzlaflman›n Türkiye’nin
demokratikleflmesine katk›
sa¤layaca¤›n› söyleyen…
Siyasetin ana mant›¤›
aç›s›ndan bunlar yanl›flt›r 
ve bizleri sadece büyük bir
felaketin içine götürür…
Normal demokrasilerde,
silah olmaz!
Normal demokrasilerde,
kimse, elinde silah olan 
bir kifli veya grup ile 
pazarl›k yapmaz…
Normal demokrasilerde,
bar›flç› zeminde siyaset
yapan herkes kabul görür ve
muhatap al›n›r; ama insan
öldürenler, insan öldürmeyi
siyasetin uzant›s› olarak
kabul edenler ve insan
öldürmeyi flu veya bu flekilde
teflvik edenler cezaland›r›l›r.
Gerçek budur.
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Savunma sanayimizin 

ilk televizyon 

program› olan Anadolu

Kartal›,10 Temmuz’da

yay›n hayat›na bafllad›. 

TRT Savunma Muhabiri

Teoman Korkmaz

taraf›ndan haz›rlanan 

ve her hafta pazar 

günü, saat 14.20'de

yay›nlanacak program›,

TRTHABER Kanal›'nda

izleyebilirsiniz. 30

dakikal›k Anadolu

Kartal›’nda, a¤›rl›kl› 

olarak Türk Savunma

Sanayisi’nin özgün 

ürünlerinin tan›t›m›

yap›l›yor. Ayr›ca, 

sektörden güncel 

haberlere de program

kapsam›nda yer veriliyor.

Türk Hava Kuvvetleri

Komutanl›¤› ve 

ASELSAN'›n ortaklafla

gerçeklefltirdi¤i,

Türkiye'nin ilk milli uçak

modernizasyon projesi

"fi‹MfiEK"in anlat›ld›¤› 

ilk program›n çekimleri,

1’inci Hava ‹kmal Bak›m

Merkezi Komutanl›¤›, 

1’inci Ana Jet Üs

Komutanl›¤› ve

ASELSAN'da yap›ld›.

Savunma Sanayii

Müsteflar› Murad Bayar’›n

da konuk oldu¤u ilk 

program, Türk Y›ld›zlar›

Hava Akrobasi Timi'nin

gösterileriyle sona erdi.

Anadolu Kartal›, 

ikinci programda ise

Yonca-Onuk Tersanesi'ne

konuk oldu. Yonca-Onuk

Tersanesi Yönetim Kurulu

Baflkan Yard›mc›s› 

Dr. Ekber Onuk’un 

aç›klamalar›na yer verilen

programda ayr›ca, 

Sahil Güvenlik 

Komutanl›¤› Marmara 

ve Bo¤azlar Bölge

Komutanl›¤›na gidilerek

botlar›n performans›

yak›ndan gözlemlendi. 

Bu bölümde ayr›ca,

Birleflik Arap

Emirlikleri’nde 

düzenlenen, IDEX 2011

uluslararas› savunma

sanayisi fuar›ndan 

izlenimlere de yer 

verildi. ‹kinci bölüm,

‹zmir'de yap›lan Türkiye

Hava Gösterisi'nden

muhteflem görüntülerle

sona eriyor.

Üçüncü bölümün konu¤u

ise FNSS. ‹zleyicilerin

FNSS taraf›ndan üretilen

araçlar›n performans›na

tan›k olaca¤› program›n

di¤er ana konu bafll›¤› 

ise ‹stanbul'da düzenlenen

IDEF 2011 uluslararas›

savunma sanayisi fuar›.

SOLOTÜRK gösterisinden

kesitler de, bu 

programda yay›nlanacak

di¤er konular aras›nda 

yer al›yor.

Anadolu Kartal›, 

ilk ay›n›, Lazerle

‹flaretleme ve Mesafe

Ölçüm Sistemi Engerek’in

tan›t›laca¤› dördüncü 

program ile tamamlam›fl

olacak. Bu bölümün

çekimleri ise ASELSAN 

ve 3’üncü Ana Jet

Üs Komutanl›¤›nda 

yap›ld›.

Anadolu Kartal› Savunma Sanayimizi Ekrana Tafl›yor
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K ara Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n
ihtiyaçlar› do¤rultusunda

bafllat›lan, Alçak ve Orta ‹rtifa Hava
Savunma Füze Sistemi projelerinin,
tasar›m ve gelifltirme dönemi
sözleflmeleri, Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM) ile ASELSAN
aras›nda imzaland›. Savunma Sanayii
‹cra Komitesi’nin, 15 Haziran 2010 
tarihli toplant›s›nda ald›¤› karar
uyar›nca, SSM ve projelerin ana 
yüklenicisi seçilen ASELSAN aras›nda
yürütülen müzakereler neticesinde,
yurt içi gelifltirme modeliyle
gerçeklefltirilecek her iki projenin
sözleflmesi için 20 Haziran’da at›lan
imzalar›n toplam de¤eri ise yaklafl›k
1,3 milyar lira. ‹ki ayr› para birimi
üzerinden yap›ld›¤› dikkat çeken
sözleflmelerden, Alçak ‹rtifa Hava
Savunma Füze Sistemi (A‹HSFS) 
projesinin Tasar›m ve Gelifltirme
Dönemi (Dönem-1) sözleflmesi,
278.371.118 lira ve 193.059.102 avro;
Orta ‹rtifa Hava Savunma Füze Sistemi
(O‹HSFS) projesinin Tasar›m ve
Gelifltirme Dönemi (Dönem-1)
sözleflmesi ise 250.720.295 lira ve
132.113.714 avro bedele sahip.
Sözleflmelere, SSM ad›na Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad Bayar, 
ASELSAN ad›na da Yönetim Kurulu
Baflkan› Hasan Memiflo¤lu ve Genel
Müdür Cengiz Ergeneman imza att›.

A‹HSFS ve O‹HSFS’nin
radarlar, at›fl 
kontrol sistemleri,
komuta kontrol 
sistemleri ve
haberleflme 
sistemleri gibi yer
sistemlerinin tümü,
ana yüklenici 

ASELSAN taraf›ndan, 
füze k›sm› ise projelerde füzeden
sorumlu alt yüklenici olarak görev alan
ROKETSAN taraf›ndan gelifltirilecek.
Füzelerde kullan›lacak aray›c› bafll›klar
ve veri ba¤lar› da ASELSAN imzas›n›
tafl›yacak. Projelere, üniversitelerin,
araflt›rma kurulufllar›n›n ve KOB‹’lerin
de aktif kat›l›m› ön görülüyor.
ASELSAN taraf›ndan gelifltirilecek
Alçak ve Orta ‹rtifa Hava Savunma
Füze Sistemleri sayesinde;
� Türk Silahl› Kuvvetlerinin, güncel
teknolojiye ve yüksek etkinli¤e sahip
hava savunma sistemleri ile teçhiz
edilmesi,
� Sistemler yurt içinde gelifltirilece¤i
ve üretilece¤i için hem maliyetlerde
tasarruf sa¤lanmas› hem de 
kaynaklar›n yurt içinde kalmas›, 
� Türk Savunma Sanayisi’nin ulaflt›¤›
teknolojik düzeyin daha ileriye
tafl›nmas› ve Türk Silahl›
Kuvvetlerinin ihtiyaçlar›n›n yurt içi
olanaklarla karfl›lanma düzeyinin 
artmas› hedefleniyor.
ASELSAN, 20 y›l önce Stinger
füzesinin ortak üretim program› ile
bafllad›¤›, daha sonra Kaideye Monteli
Stinger (KMS) Sistemi projesi ile
devam etti¤i hava savunma alan›ndaki
faaliyetlerini, geçti¤imiz y›llarda Hava
Savunma Erken ‹kaz ve Komuta
Kontrol Sistemi (HER‹KKS)’ni ve
KALKAN hava savunma radar›n›
gelifltirerek sürdürdü. ASELSAN,

halen SSM ile imzalam›fl
oldu¤u sözleflmeler
kapsam›nda, 35 mm’lik
Kunda¤› Motorlu Hava
Savunma Topu ve Atefl 
‹dare Cihaz›’n› gelifltirdi¤i gibi,
Silahl› Kuvvetler envanterinde
bulunan, 35 mm’lik çekili 
hava savunma toplar›n›n 
modernizasyonunu da 
üstlenmifl durumda.

ASELSAN Hava
Savunmaya
A¤›rl›¤›n› Koydu
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Savunma sanayimizin en büyük özel sermayeli flirketi
Otokar, 54,1 milyon dolarl›k yeni ihracat anlaflmas›yla,

gündemin üst s›ralar›ndaki yerini korudu. Koç Toplulu¤u
flirketlerinden Otokar, ad› aç›klanmayan kullan›c› ile yapt›¤›
anlaflma kapsam›nda, muhtelif tiplerde 4x4 taktik tekerlekli
z›rhl› araçlar, bu araçlar›n yedek parçalar› ve özel 
ekipmanlar›n› teslim edecek. Otokar taraf›ndan 
13 Temmuz’da duyurulan ve e¤itim deste¤ini de içeren
anlaflma kapsam›nda, teslimatlar›n, 2011’in son çeyre¤inde
bafllamas› ve 2012 y›l› içerisinde tamamlanmas› planlan›yor.
Konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada, Otokar’›n baflar›l› ihracat
performans›n›n devam etmesi dolay›s›yla çok mutlu 
olduklar›n› belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç,
“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 taktik tekerlekli z›rhl›
araçlar›m›z›n ald›¤› bu büyük sipariflin, hâlihaz›rda dünyada
baflar›yla temsil etti¤imiz Türk Savunma Sanayisi’nin 
konumunu daha da güçlendirece¤ine inan›yoruz” dedi.
Otokar’›n 2011 y›l›n›n ilk 6 ay›nda yurt içi ve yurt d›fl› olmak
üzere toplamda 150 milyon liral›k siparifl ald›¤›n› belirten
Görgüç, “Üst üste ald›¤›m›z siparifller ile çok yo¤un

geçirdi¤imiz bir ilk yar›n›n ard›ndan, 2011 y›l›n›n ikinci
yar›s›na da h›zl› bir girifl yapt›k. Türkiye’de lider kara araçlar›
üreticisi ve yurt d›fl›nda 30’a yak›n ülkeye ihracat yapan bir
firma olarak amac›m›z, kendi tasarlad›¤›m›z askeri araçlar
ile Türk tasar›m› ve mühendisli¤ini tüm dünyada temsil
etmek.” fleklinde konufltu.
‹hracat haberinin hemen öncesinde, 6-9 Temmuz tarihleri
aras›nda, Brunei Sultanl›¤›’nda, bu y›l üçüncüsü düzenlenen
BRIDEX fuar›nda ilk kez sahne alan Otokar, COBRA’n›n 
içeriden kumandal› silah platformu tipini sergiledi. 10’dan
fazla ülke ordusunda görev yapan, Birleflmifl Milletler ve
NATO operasyonlar›ndaki üstün performans›, hareket
kabiliyeti ve yüksek korumas› ile dikkat çeken COBRA, 
kullan›c›lardan gelen talepler do¤rultusunda sürekli 
gelifltiriliyor ve COBRA ailesine, her y›l yeni konfigürasyonlar
ekleniyor.

SAVUNMA
HABER

Otokar Y›l›n ‹kinci 
Yar›s›na da H›zl› Girdi
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Türk Deniz Kuvvetlerinin, M‹LGEM projesi kapsam›nda infla
edilen ilk korveti TCG HEYBEL‹ADA (F-511)’n›n Savafl

Sistemi Deniz Kabul Testleri (SAT), baflar›yla tamamland›.
Sistemlerin, SAT çal›flmalar› kapsam›nda icra edilen fiili 
at›fllardaki performans›, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›
(Dz.K.K.l›¤›) yetkililerinden de takdir toplad›. Haziran ay›
içerisinde baflar›yla tamamlanan SAT faaliyetlerinin ard›ndan,
TCG HEYBEL‹ADA’n›n, Temmuz ay› içerisinde Dz.K.K.l›¤›na 
teslim edilmesi planlan›yor. M‹LGEM projesinde HAVELSAN ve
STM’nin alt yüklenicisi olan YALTES taraf›ndan 
1 Temmuz’da yap›lan aç›klamada, Karadeniz, Marmara Denizi
ve Saros Körfezi’nde yap›lan SAT faaliyetlerinde, 
TCG HEYBEL‹ADA’n›n çevrimiçi komuta kontrol faaliyetlerinin
icra edilmesi kapsam›nda, M‹LGEM Savafl Yönetim Sistemi 
(G-MSYS)’nin sahip oldu¤u; “durum tespiti, karar ve eylem”
fonksiyonlar›n›n baflar›yla çal›flt›¤› bildirildi. YALTES M‹LGEM
Proje Yöneticisi Coflkun Cebeci, seyir süresince gözlemlerini
flöyle anlatt›: “Bu testler boyunca, fonksiyonel ak›fllar icra edildi.
Bu ba¤lamda, ana savafl sisteminin kritik bir bilefleni olarak 
G-MSYS’nin; komuta heyetinin taktik komuta ve kontrol
gereksinimlerini, taktik resmin tesis ve idamesini, taktik durum
/ tehdit de¤erlendirme ve gerekli karar destek, sensör tahsisi,

silah atama / angajman planlamalar›n› ve bunlara iliflkin tüm
eylem / etkinlik ve harbin icras›n› baflar›yla gerçeklefltirdi¤i
görüldü. G-MSYS’nin; entegre edilen sensörler vas›tas›yla
harekat alan›nda bulunan su üstü ve hava unsurlar›n›n tespit,
takip, s›n›fland›rma ve kimliklendirmesini sa¤layarak bunlar›
komuta heyetine baflar›yla sundu¤u ve platformdan beklenen;
keflif  / karakol, gözetleme ve temel harp nevilerine ait 
görevlerin, yüksek düzeyde otomasyon, karar destek ve 
insan-makine arayüz ifllevleriyle desteklenerek icra edilebildi¤i
izlendi.” Cebeci; “‹kinci gemi TCG BÜYÜKADA (F-512)’da da bu
baflar›y› ayn› flekilde sürdürece¤imizden kuflkumuz yoktur” dedi.
YALTES, deniz platformlar› üzerindeki uzmanl›¤›n›, M‹LGEM
projesindeki; Savafl Yönetim Sistemi, Entegre Platform Yönetim
Sistemleri ve Sistem Entegrasyonu çal›flmalar›yla kan›tlam›fl
durumda.

SAVUNMA
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TCG HEYBEL‹ADA’n›n 
Savafl Sistemi 
Deniz Kabul Testleri
Tamamland›
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‹TÜ Savunma

Teknolojileri Kulübü

(SAVTEK) taraf›ndan,

üniversite–savunma

sanayisi ifl birli¤i

çerçevesinde,

5-16 Eylül tarihlerinde, 

‹TÜ Ayaza¤a

Kampüsü’nde

gerçeklefltirilecek 

olan “Havac›l›k Yaz

Okulu” etkinli¤inin

baflvurular›, 18 Temmuz

itibariyle www.savtek.org

adresi üzerinden 

bafllad›. ‹TÜ Rektörlü¤ü,

Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› (SSM), 

Türk Hava Kurumu (THK)

ve Savunma Sanayii

‹malatç›lar› Derne¤i

(SaSaD) ile birlikte

savunma ve havac›l›k

sektörlerinde faaliyet

gösteren birçok

kurum ve kuruluflun

destekledi¤i “Havac›l›k

Yaz Okulu” projesi, 

2 haftal›k bir program

olarak akademisyen,

sanayici ve yetenekli

ö¤rencilerin kat›l›m› ile

gerçeklefltirilecek. Dikey

kalk›fl ve inifl yapabilen

(Vertical Take off and

Landing / VTOL) bir

insans›z hava arac›

(‹HA) tasar›m›na yönelik

çal›flmalar›n yap›laca¤›

etkinlikte, farkl› 

üniversitelerden ve 

farkl› disiplinlerden

yetenekli ö¤renciler 

bir araya getirilerek

tak›mlar halinde, 

2 hafta boyunca

akademisyen ve bu 

alanda uzman 

sanayicilerden e¤itimler

alacaklar. 

Al›nan e¤itimler

çerçevesinde, tak›mlar,

belirlenen ihtiyaçlar›

karfl›layabilecek en 

iyi VTOL ‹HA kavramsal

tasar›m›n› ve fizibilite

çal›flmas›n› ortaya 

koyabilmek için 

k›yas›ya mücadele

edecek.

‹çerisinde bir yar›flmay›

da bar›nd›ran genifl 

çapl› bir çal›fltay

niteli¤indeki etkinlik,

üniversite ile sanayi

aras›ndaki etkileflimi 

en üst seviyede 

tutmay› amaçl›yor ve

Türkiye’de bir ilk 

olacak. “Havac›l›k 

Yaz Okulu” program›

kapsam›nda, 2 hafta

boyunca ‹TÜ’de misafir

edilecek olan ö¤renciler,

alacaklar› e¤itimlerin 

ve tak›m çal›flmas›n›n

yan› s›ra ‹stanbul’da

çeflitli sosyal 

aktivitelerde bulunma

imkân›n› da yakalayacak.

2 haftal›k tempolu 

bir çal›flman›n 

ard›ndan, dereceye 

giren tak›mlar, 

çeflitli hediyelerle de

ödüllendirilecek.

Havac›l›k Yaz Okulu

sonucunda ortaya 

konulan çal›flmalar,

sonras›nda yap›lacak

olan ve Türkiye’de

insans›z sistemlerin

gelece¤inin tart›fl›laca¤›

‹TÜ SAVTEK ‹nsans›z

Sistemler Konferans›’nda

sunulacak. 

Etkinlik ile ilgili 

detayl› bilgiye

www.savtek.org 

adresinden ulafl›labilir.

‹TÜ SAVTEK Havac›l›k Yaz Okulu Baflvurular› Bafllad›



Uluslararas› savunma
bas›n›nda ç›kan bir

habere göre, ABD Deniz
Kuvvetlerinin denizalt› 
modernizasyonu projesi için,
Türkiye’nin, Almanya’dan
ald›¤› denizalt›larla ilgili
açt›¤› ihaledeki tercihleri,
Amerikan yönetimine
yak›nl›¤› ile bilinen American
Enterprise Institute (AEI)
taraf›ndan yap›lan bir 
analizde örnek gösterildi.
Bir süredir Amerikan 
Deniz Kuvvetlerinin denizalt›
ihtiyac›n›n gündemde
oldu¤unu ve bu ihtiyac›n
karfl›lanmas› için, öncelikle
görev özelliklerinin dikkate
al›nmas› gerekti¤inin alt›
çizilen analizde, bütçe ve
ihtiyaç ikileminin, ancak 
bu yöntemle çözülebilece¤i
vurgulan›yor. Türkiye’nin,
Virginia s›n›f› nükleer hücum
denizalt›lar›na nazaran 
çok daha ucuza mal olan,
ancak harekât ihtiyac›n›
karfl›layan Alman 214 s›n›f›
denizalt›lar›n›n al›m›ndaki
tercihi, bu konuda baflar›l›
bir uygulama olarak kabul
ediliyor. Bilindi¤i gibi,
Türkiye’nin 214 s›n›f›
denizalt›larla ilgili karar
sürecinde, denizalt›y› 
kullanan ülkelerde ortaya
ç›kan teknik problemler ve
yetersizlikler, bas›n› uzunca

bir süre meflgul etmiflti.
Kredi sorunu k›sa bir süre
önce çözüme kavuflan ve
art›k üretimle ilgili
çal›flmalar›n bafllamas› 
beklenen projede, Türk
Deniz Kuvvetleri için toplam
6 adet Alman tasar›m› 
olan 214 s›n›f› denizalt›n›n
Türkiye’de inflas› 
hedefleniyor.
Konunun Türkiye’yi
ilgilendiren k›sm› haricinde,
AEI’nin bu yaz›s›ndaki baz›
sat›rbafllar› da bize oldukça
dikkat çekici geldi. Bunlar›
flöyle s›ralayabiliriz:
ncelikle ABD Deniz
Kuvvetlerinin denizalt› 
modernizasyon ihtiyac› ve bu
konuda ayr›labilecek bütçe

ikilemi bir flekilde çözüm
bekliyor. Di¤er yandan, bu
ihtiyac›n en uygun flartlarda
karfl›lanabilmesi için, göreve
yönelik bir analiz yap›lmas›
ve “gerçek harekât
ihtiyac›”n›n belirlenmesi
gerekiyor. Bu koflullar›n
kabaca incelenmesinden ise
flöyle bir sonuç ç›kar›l›yor;

“ABD Deniz Kuvvetlerinin
ihtiyac› olan denizalt›; dizel
tahrikli ve havadan ba¤›ms›z
tahrik sistemine sahip bir
model olmal›.” Bu ise
ABD’nin, yeni bir denizalt›
tipi gelifltirip üretece¤i ve
önümüzdeki dönemde,
denizalt› üreticisi firmalar
için yo¤un bir kulis ve
tan›t›m çal›flmas› yap›laca¤›
anlam›na geliyor. Konunun
gündeme getirildi¤i AEI’n›n,
ABD yönetimine yak›nl›¤›
dikkate al›n›rsa, geçti¤imiz
say›lar›m›zda aç›klad›¤›m›z,
Pentagon’un, yeniden
üzerinde çal›fl›lmaya
bafllad›¤› amfibi harekât
doktrininden sonra, sanki bu
defa da önemli bir üretim
konsepti de¤iflikli¤i ile karfl›
karfl›yay›z. Bakal›m bu iflten
hangi sektör devi ABD
flirketi, ne büyüklükte bir
pay alacak.

SAVUNMA
HABER
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Türkiye’nin Denizalt› Tercihi ABD’ye Örnek Oldu
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Rusya’n›n savunma ürünlerinin ithalat ve ihracat›ndan

sorumlu dev flirketi Rosoboronexport, St. Petersburg’da,

29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde, bu y›l 5’incisi 

düzenlenen, dünyan›n say›l› denizcilik fuarlar›ndan

International Maritime Defense Show (IMDS) 2011’de hem

devlet flirketi olarak güven tazeledi hem de fuar boyunca

tan›t›m›n› yapt›¤› 70’ten fazla ürünüyle ciddi bir gövde

gösterisi yapt›. Özellikle ihracata yönelik platformlar›n, 

ilk defa fuardaki r›ht›ma ba¤l› olarak canl› örne¤inin 

potansiyel müflteriler taraf›ndan görülebilmesinin yan› s›ra

yine fuar s›ras›nda, Rzhevka at›fl alan›nda at›fll› denemelerin

de yap›lmas›na imkân sa¤lanmas› gibi, birçok yenilik de fuar

süresince yafland›. Rosoboronexport ve yine dev bir Rus

devlet flirketi olan United Shipbuilding Cooperation (USC)

ortakl›¤›, fuarda, Cezayir için infla edilecek Tiger s›n›f›

korvetler için de bir anlaflma imzalad›lar.

Uzmanlara göre, uluslararas› savunma pazar›nda geçti¤imiz

birkaç y›ldan beri yaflanan büyük rekabetin bir sonucu

olarak, birçok ülke, kendi harp gemisi infla sanayisini 

kurmay› hedef alm›fl durumda. Sektördeki bu dalgalanma

nedeniyle, Rus devletinin savunma sanayisindeki tek arac›s›

olan Rosoboronexport, son derece esnek ve atak bir

pazarlama politikas› izlemeye bafllad›. Bugün uygulanan 

bu yöntemin meyvelerini almaya bafllayan Rusya’n›n önde

gelen müflterileri aras›nda, Cezayir, Venezuela, Vietnam, 

Çin ve Hindistan bulunuyor. Rusya’n›n geleneksel 

müflterileri ile ba¤lar›n› kuvvetlendirmek d›fl›nda da

Rosoboronexport, yeni aç›l›mlara ve yeni pazarlara yönelme

iddias›n›, IMDS 2011’de sürdürmekte kararl› göründü. 

Rus harp gemisi infla sektörünün her s›n›f gemiyi infla 

edebilme kapasitesi yan›nda, Rosoboronexport, 

müflterilerine, genifl çapl› bir silah sistemi ve teçhizat

tedariki olana¤› da sunuyor. Sahil güvenlik faaliyetleri

d›fl›nda, özellikle daha genifl çapl› deniz hak ve menfaatleri

bulunan ve bu yönde doktirin gelifltirmeye çal›flan ülkeler

için, Rusya’n›n sundu¤u imkânlar oldukça cazip görünüyor.

Kullan›c›n›n bu yöndeki bütün gereksinimlerini karfl›lamaya

yönelik benzersiz imkânlar öneren Rosoboronexport’un

fuara kat›lan heyetine baflkanl›k eden Oleg Azizov; 

“Bugün korvetler, karakol botlar› ve güdümlü mermili

hücumbotlara yönelik artan bir taleple karfl› karfl›yay›z. 

Çok say›daki ülke, münhas›r ekonomik bölgelerdeki deniz

hak ve menfaatlerini, güvenilir sistemlerle donat›lm›fl,

uygun bir deniz gücü ile korumak istiyor. 

Bizim görevimiz, ortaklar›m›za, gereksinimlerini 

karfl›layacak projeler sunmak. Geçmifl deneyimlerimiz,

bunu en iyi flekilde baflarabilece¤imizi göstermifltir.”

ifadesinde, bu özgüveni de aç›kça ortaya koyuyor.

IMDS 2011’de,

Rosoboronexport, muhtelif

tiplerde denizalt› ve yüzey

gemileri, çeflitli cins ve çapta

silah ve mühimmat sistemleri

ve k›y› gözetleme sistemlerini

görücüye ç›kard›. Fuar

s›ras›nda, özellikle yabanc›

ziyaretçilerin en çok ilgi 

gösterdi¤i modeller aras›nda;

yeni nesil Amur-1650 denizalt›s›,

Gepard 3.9 f›rkateyni ve

Molniya güdümlü mermili

hücumbotu oldu¤u görüldü.

Önümüzdeki say›da 

yay›nlayaca¤›m›z IMDS 2011 ile

ilgili ayr›nt›l› raporda, detaylar›

ve di¤er Rus firmalar›n›n 

IMDS etkinliklerini de 

bulabileceksiniz.

SAVUNMA
HABER

14

MSI Dergisi - Temmuz 2011 www.milscint.com

Rosoboronexport IMDS’de
Gövde Gösterisi Yapt›
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Rusya’n›n Mistral s›n›f›
amfibi taarruz gemisi

tedarikine yönelik imzalar 
17 Haziran’da at›ld›.
Devletler aras›nda 25
Ocak’ta imzalanan ve 
4 adet Mistral s›n›f› geminin
inflas›n› öngören anlaflman›n
devam›nda gelen ve 
Frans›z DCNS tersanesi ve
Rusya’n›n savunma ürünleri
ithalat ve ihracat›ndan
sorumlu devlet firmas›
Rosoboronexport aras›nda
imzalanan bu anlaflma ise 
2 adet Mistral’in inflas›n›
kaps›yor. St. Petersburg
Uluslararas› Ekonomik
Forumu esnas›nda 
düzenlenen imza törenine,
Rusya Federasyonu Devlet
Baflkan› Dimitri Medvedev
de kat›ld›. Anlaflma,
Mistral’lerin yan› s›ra 
gemilerle ilgili lojistik ve

e¤itim deste¤i ile teknoloji
transferini de içeriyor.
Projenin ana yüklenicisi
olarak görevlendirilen
DCNS, gemilerin Fransa’da
gerçeklefltirilecek infla
sürecinde görev alacak
Frans›z STX tersanesi ve
Rus OSK tersanesi ile de alt

yüklenicilik sözleflmelerini
imzalad›. Anlaflma
kapsam›nda, ilk geminin
2014’te, ikincisinin ise
2015’te Rusya’ya teslim
edilmesi öngörülüyor. 
DCNS taraf›ndan, stratejik
kuvvet intikali ve komuta
gemisi olarak tasarlanan

Mistral, (Landing Helicopter
Dock / LHD) olarak da
tan›mlan›yor. Bu anlaflma,
Frans›z Donanmas›n›n
envanterinde bulunan 
199 m’lik, 22.000 ton 
deplasmana sahip Mistral’in
ilk ihracat baflar›s› olarak da
tarihe geçti.

Mistral ‹çin
‹mzalar
At›ld›
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100’üncü Y›l Coflkusu 
Milyonlarla Paylafl›ld›: 
Türkiye Hava 
Gösterisi-2011

100’üncü Y›l Coflkusu 
Milyonlarla Paylafl›ld›:
Türkiye Hava 
Gösterisi-2011
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Türkiye Hava Gösterisi-
2011; kat›l›mc› ülke,
tim, uçak ve izleyici sa-

y›s›n›n yan› s›ra organizasyo-
nun büyüklü¤ü ile de dünya
havac›l›k tarihinde, bugüne
kadar gerçeklefltirilen en
önemli gösteriler aras›nda
yerini ald›. Türk Hava Kuvvet-
lerinin 100’üncü y›l kutlama-
lar› kapsam›nda düzenlenen
uluslararas› gösteride; dün-
yan›n en gözde hava akroba-
si timlerinden Türk Y›ld›zlar›

ve F-16 Solo Türk’ün yan› s›-
ra 20 ülkeden gösteri ekiple-
ri ile 148 uçak sahne ald›; 12
ülkeden 87 uçak, gökyüzün-
de unutulmaz gösteriler ser-
giledi. Dünyan›n say›l› hava
güçleri aras›nda seçkin bir
yere sahip olan Türk Hava
Kuvvetleri, iki gün süren
“Türkiye Hava Gösterisi-
2011” ile 100’üncü y›l gurur
ve onurunu, baflta gücünü al-
d›¤› Türk Milleti olmak üzere,
tüm dünya ile paylaflt›.

Tamamen halka aç›k olarak
icra edilecek gösteriye kat›-
lan izleyicilerin hoflça vakit
geçirmelerini sa¤lamak
amac›yla; 2’nci Ana Jet Üssü
içerisinde çeflitli yiyecek, içe-
cek, e¤lence, temel ihtiyaç
alanlar› oluflturuldu; Hava
Kuvvetleri ile ilgili hediyelik
eflyalar ve kitaplar halk›n be-
¤enisine sunuldu. ‹zleyiciler,
uçaklar› yak›ndan inceleye-
bildikleri gibi, pilotlarla da
tan›flma f›rsat› elde etti.

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Temmuz 2011

Türk Hava Kuvvetlerinin 100’üncü kurulufl y›l› etkinlikleri

içinde, ayr›cal›kl› ve farkl› bir yere sahip olan uluslararas›

kat›l›ml› “Türkiye Hava Gösterisi-2011”, 4-5 Haziran 

tarihleri aras›nda, Çi¤li, ‹zmir’deki 2’nci Ana Jet Üs

Komutanl›¤›nda düzenlendi. Çok say›da hava akrobasi timi

ve solo uçak gösterisinin yer ald›¤› görkemli gökyüzü

flöleninde, Türk Y›ld›zlar› ve F-16 Solo Türk Gösteri Timi 

göz kamaflt›rd›. Yurt içi ve yurt d›fl›ndan, yaklafl›k 250.000

kiflilik muhteflem izleyici toplulu¤u, Hava Kuvvetleri

Komutanl›¤›n›n misafiri olarak etkinli¤i izledi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

Gösterinin Pakistanl› konu¤u JF-17
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Resmi verilere göre, bizzat
üsse gelerek gösteriyi izle-
yen kifli say›s› ilk gün
98.000, ikinci gün ise
148.000 oldu. Yerli ve ya-
banc› yüzlerce bas›n men-
subu ve 1000’e yak›n foto¤-
rafç›n›n takip etti¤i gösteri,
yap›lan canl› yay›nlarla da
milyonlarca TV izleyicisine
ulaflt›. Organizasyonun bü-
yüklü¤ü ve yakalanan bafla-
r›n›n, sadece 2 gün boyunca
etkinli¤i yerinde takip eden
bizleri de¤il, uluslararas›
otoriteleri hayran b›rakt›¤›-
n› da ekleyelim.

Dünya Hava Kuvvetleri
Komutanlar› da ‹zledi
Gösterinin ilk gününü, 
Türkiye’de ilk kez düzenle-
nen Dünya Hava Kuvvetleri 
Komutanlar› Konferans›
(Global Air Chiefs Confe-
rence / GACC)’na kat›lan,
63 ülkenin Hava Kuvvetleri
Komutanlar› da izledi. Hava
Gösterisi’ni izleyen dünya
ülkeleri Hava Kuvvetleri
Komutanlar› aras›nda, 32
y›l aradan sonra, ilk defa
‹ran’dan üst rütbeli bir ko-
mutan da yer ald›.
Etkinlik paraflütçülerin at-
lay›fllar› ve Türk Hava Kuv-
vetlerinin envanter geçifliy-
le bafllad›. Hava Kuvvetleri-
mizin envanterindeki; T-41,
SF-260, T-37, KT-1, T-38,
CN-235, C-160, C-130, 
KC-135, F-16 ve F-4 ve F-5
gibi platformlar›n izleyicile-
ri selamlamas›yla tamam-
lanan envanter geçiflinin
ard›ndan da sahneyi göste-
ri timleri ald›.
Türkiye, H›rvatistan, Ro-
manya, ‹talya, Hollanda,
ABD, ‹ngiltere, Fransa,
Avusturya, Romanya, Po-
lonya, ‹spanya, Pakistan ve
Belçika’dan hava akrobasi
timleri ve gösteri uçaklar›-
n›n gökyüzündeki figürleri,
Çi¤li’de gösteriyi takip eden
yüz binlerce kifliyi ve ekran
bafl›ndaki milyonlarca izle-
yiciyi hayran b›rakt›. Göste-
ri ekipleri, muhteflem fi-
gürlerinin yan› s›ra kendi

MSI Dergisi - Temmuz 2011 www.milscint.com

Gösteriye yetiflmesi için teslimat› öne çekilen ilk F-16 Blok 50, 
harici yak›t tanklar›yla sahnedeydi.

8 adet NF-5’le uçan Türk Y›ld›zlar›
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ülke ve Türkiye’nin bayrak
renkleriyle ve oluflturduk-
lar›, baflta kalp olmak üze-
re, çeflitli flekillerle de izle-
yicilerin gönlünü kazand›.

Türk Y›ld›zlar› 
ve Solo Türk Ayakta
Alk›flland›
Gösteriler kapsam›nda, hiç
kuflkusuz tüm gözler Türk
Y›ld›zlar› ve Solo Türk’ün
üzerindeydi. Dünya hava
akrobasisinde adeta Türki-
ye’nin sembolü olan Türk
Y›ld›zlar›, sergiledikleri
performansla ayakta alk›fl-
land›. Gösterinin ilk günün-
de 8 adet NF-5 ile uçan
Türk Y›ld›zlar›’ndan sonra,
Türk Hava Kuvvetlerinin
100’üncü y›l›nda kurulan
Solo Türk de gökyüzündeki
yerini ald›. Özel dizayn› ve
zorluk dereceleri yüksek
özgün figürlerden oluflan
koreografisi ile Solo Türk
de ‹zmir semalar›nda ser-
giledi¤i renkli görüntülerle
izleyenleri hayran b›rakt›.

Türk Y›ld›zlar› ve Solo
Türk’ün yan› s›ra Türkiye
Hava Gösterisi-2011’e kat›-
lan, dünyan›n önde gelen
akrobasi timleri ise flöyle:
� ABD’den, 6 adet F-16 

ile uçan Thunderbirds,
� Fransa’dan, 8 adet 

Alpha Jet ile uçan 
Patrouille de France,

� H›rvatistan’dan, 6 adet
PC-9 ile uçan Krila 
Oluje,

� ‹ngiltere’den, 9 adet
Hawk ile uçan Red 
Arrows,

� ‹spanya’dan, 7 adet 
C-101 ile uçan Patrulla
Aguila,

� ‹talya’dan, 10 adet 
MB-339 ile uçan Frecce
Tricolori,

� Polonya’dan, 5 adet 
TS-11 ile uçan Bialo
Czerwone Iskry,

Belçika ve Hollanda’dan 
F-16, ‹talya’dan AMX, EFA
ve C-27J, Pakistan’dan 
F-16 ve JF-17, Avustur-
ya’dan SAAB J 105 OE ve

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Temmuz 2011

Uçufl gösterisi esnas›nda, takla atmak gibi, bir nakliye uça¤› için 
gerçeklefltirilmesi güç manevralar sergileyen C-27J Spartan’›n ‹talyan pilotlar›,

açt›klar› Türk bayra¤› ile izleyenlerin gönlünü bir kez daha fethettiler.

TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll›, Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar
ve TUSAfi Entegre Uçak Sistemleri Grup Baflkan› Özcan Ertem’i, keyifli bir sohbet
esnas›nda görüntüledik.

Statik alanda sergilenen Alman Hava Kuvvetlerinin Eurofighter Typhoon’lar›
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Özel dizayn› ve zorluk dereceleri 
yüksek özgün figürlerden oluflan koreografisi ile 

Solo Türk’ün gösterisini hayranl›kla izledik.
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Romanya’dan IAR-99 SOIM
solo gösteri timlerinin yan›
s›ra Ali ‹smet Öztürk de
gökyüzüne imzalar›n› atan
di¤er uçucular oldu.
Her ekip, gösterilerden
sonra, kendilerine ayr›lan
özel bölüme geçerek, izle-
yicilerle bulufltu. Özel bö-
lümde izleyiciler, muhte-
flem gösterileri sonras›nda
pilotlarla konuflma, resim
çektirme ve imza alma flan-
s›na sahip oldular.

Statik Alan da 
Büyük ‹lgi Gördü
‹zleyiciler, Türk Hava Kuv-
vetleri ve dost ülke envan-
terlerinde bulunan baz› ha-
va araçlar›n›n yer ald›¤›
statik sergi bölümüne de
büyük ilgi gösterdi. Uçanla-
r›n yan› s›ra statik alanda
sergilenen hava araçlar› ve
TRS-22XX radar› ve HAWK
hava savunma füze sis-
temleri de ziyaretçilerin 
yo¤un ilgisiyle karfl›laflt›. 
Eurofighter, JF-17, Gripen,
C-130, CN-295, C-27J Spartan,
AN-26, MiG-29, Tornado
GR4 ve F-16 uçaklar›, statik
alanda sergilenen uçaklar
aras›nda ilk akla gelenler
oldu.

A400M ‹lk Kez 
Türkiye’de
A400M nakliye uça¤›,
Türk Hava Kuvvetleri’nin
100’üncü y›l› onuruna düzen-
lenen Türk Hava Gösterisi-
2011’e kat›lmak üzere ‹z-
mir’e gelen uçaklar aras›nda
özel bir yere sahipti. Klaus
Dietrich Flade’nin kaptanl›-
¤›n› yapt›¤› ve ilk defa Türki-
ye’ye gelen MSN4 numaral›
uçak, her ne kadar statik
alanda k›sa bir süre kalm›fl
olsa da gösterinin y›ld›zla-
r›ndan biri oldu. Gösterilerin
ilk günü statik alanda kendi-
ne ayr›lan yerde ziyaretçile-
rini karfl›layan uçak, ayn›
gün akflam saatlerinde fuar
alan›ndan ayr›ld›. Etkinlik
kapsam›nda ayr›ca, A400M’de
uçan Türk pilotlar›na sertifi-
kalar›n›n verildi¤i bir de tö-
ren gerçeklefltirildi.

MSI Dergisi - Temmuz 2011 www.milscint.com

Sertifikalar›n› alan Türk pilotlar:
(Ellerinde sertifika tutanlar, soldan sa¤a)
Binbafl› Hilmi Kadir Kavuncu, 
Binbafl› Da¤han Çil, 
Yüzbafl› Tuna Selçuk Y›lmaz 
ve Üste¤men Mehmet Uysal.
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Macar Hava Kuvvetlerini 
temsilen etkinlikte 
yer alan Gripen
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SOM Gün Ifl›¤›na Ç›kt›
May›s ay›nda ilki teslim edi-
len F-16 Blok 50 baflta ol-
mak üzere, Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n envanterin-
deki çok say›da platform da
statik alanda ziyaretçilerle
bulufltu. Muharip uçaklar›n
kanat altlar›nda ise bizleri
sürprizler bekliyordu. Bun-
lar›n bafl›nda ilk kez gün
›fl›¤›na ç›kart›lan Hassas
güdümlü Stand-Off Mühim-
mat (SOM) yer ald›. “Ulusal
savunma için ulusal Ar-Ge”
slogan›yla çal›flmalar›n› yü-
rüten TÜB‹TAK Savunma
Sanayii Araflt›rma Gelifltir-
me Enstitüsü (SAGE) tara-
f›ndan gelifltirilen SOM,
Türkiye’nin ilk seyir füzesi
olma özelli¤ini tafl›yor. 180
km’nin üzerinde bir menzi-
le sahip olan füzenin, hava
savunma radarlar› taraf›n-
dan tespit edilmesini zor-
laflt›racak gövde yap›s›n›n
yan› s›ra düflük irtifalarda

seyir yetene¤i ve görev
planlamas› s›ras›nda ta-
n›mlanan yol noktalar›n› iz-
leme kabiliyeti sayesinde
de düflman hava savunma
unsurlar›ndan kaç›nabile-
ce¤i belirtiliyor.
Füzenin ara safha güdü-
münü sa¤layan tümleflik
ataletsel seyrüsefer siste-
mi (Inertial Navigation
System / INS) ve küresel
konum belirleme sistemi
(Global Positioning System
/ GPS)’ne ek olarak Yeryüzü
Referansl› Navigasyon Sis-
temi (YRNS) de gelifltirildi.
Bu sistem sayesinde, GPS
sinyalinin kesilmesi veya
kar›flt›r›lmas› durumunda
bile füzenin, bilgisayar›na
daha önceden yüklenen yer-
yüzü flekillerini takip edip
rota düzeltmesi yaparak he-
defe yüksek hassasiyetle
yaklaflabilece¤i söyleniyor.
Füze, son aflamada devreye
giren k›z›l ötesi görüntüle-

meli (Imaging Infrared / IIR)
aray›c›s› sayesinde de he-
defini, bilgisayar›na önce-
den yüklenen görüntü ile
efllefltirerek birkaç metre
hassasiyetle vurma ve yük-
sek etkili harp bafll›¤› saye-
sinde imha yetene¤ine de
sahip.

Hava Kuvvetleri Komutanl›-
¤›n›n envanterinde bulunan
F-4E 2020 ve F-16 uçakla-
r›nda kullan›lacak flekilde
gelifltirilen füzenin, gele-
cekte envantere girecek 
F-35 uça¤› üzerinde sertifi-
kasyonuna yönelik çal›fl-
malar da sürdürülüyor.
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SOM’un, F-35 üzerinde 
sertifikasyonu da hedefleniyor.
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KGK, HGK ve NEB de
Sahnede
TÜB‹TAK SAGE taraf›ndan
sergilenen sistemler aras›n-
da, uçaklardan at›lan ser-
best düflüfllü mühimmatlara
uzun menzil ve güdüm yete-
ne¤i kazand›ran, Kanatl› Gü-
düm Kiti (KGK) de yer ald›.
500 lb’lik Mk-82 ve 1000 lb’-
lik Mk-83 genel maksat
bombalar›n› ak›ll› mühim-
matlara dönüfltüren KGK,
30.000 feet irtifadan at›lan

bir mühimmat› 100 km’nin
üzerinde bir menzile ulaflt›-
rabiliyor. KGK’n›n bir di¤er
önemli özelli¤i de mühim-
mat›n, 100 km civar›nda
menzilde, 10 m gibi bir sap-
mayla hedefi vurabilmesini
mümkün k›lmas›.
TÜB‹TAK SAGE’nin sergile-
di¤i bir di¤er ürün ise 2000
lb’lik Mk-84 genel maksat
bombalar›n› ak›ll› mühim-
mata dönüfltüren, Hassas
Güdüm Kiti (HGK) oldu.

40.000 feet irtifadan at›ld›-
¤›nda, Mk-84’ü 25 km men-
zile ulaflt›rabilen HGK’nin
hedeften sapma de¤eri ise 
6 m civar›nda. TÜB‹TAK SAGE
ayr›ca, tasar›m çal›flmalar›n-
da son aflamaya yaklafl›lan
Nüfuz Edici Bomba (NEB)
projesi kapsam›ndaki çal›fl-
malar› hakk›nda da ziyaretçi-
leri bilgilendirdi. Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu
ana yüklenicili¤inde yürütü-
len projede, tasar›m çal›fl-

malar›ndan sorumlulu¤unu
üstlenen TÜB‹TAK SAGE,
proje kapsam›nda, yer üstü
ve yer alt›ndaki korunakl› he-
deflere nüfuz ederek istenen
gecikme de¤erinde içeride
infilak edecek NEB’in tasa-
r›m çal›flmalar›n›, 2012 y›l›-
n›n ilk çeyre¤inde tamamla-
may› planl›yor. HGK ve 
GBU-10E/B lazer güdüm kit-
leri ile birlikte kullan›ma
uyumlu bir mühimmat olma-
s› öngörülen NEB, Mk-84 ge-
nel maksat bombalar› ile
benzer d›fl geometriye sahip
olacak. Korunakl› bir hedef
nüfuz edebilmesi için ard›fl›k
delici harp bafll›¤› tafl›yacak
olan NEB, parça tesirli ve ba-
s›nç etkili bir mühimmat.
Ana hatlar›yla ele ald›¤›m›z
Türkiye Hava Gösterisi-
2011’e iliflkin yaz›lacak daha
çok fley olsa da flimdilik,
benzeri etkinliklerin bir da-
ha düzenlenmesini dileye-
rek makalemizi burada son-
land›r›yoruz.
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Gösteriler esnas›nda, s›caktan bunalanlar›n imdad›na, statik
alanda sergilenen uçaklar›n kanatlar› yetiflti.

KGK NEB
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‹spanyollar›n askeri gemi
infla sanayisinde önde ge-
len isimlerinden Navantia

tersanesi taraf›ndan tasarla-
narak infla edilen ve Eylül
2010’da ‹spanyol Donanma-
s›na teslim edilen Juan Car-
los I, ‹spanyol Deniz Kuvvet-
leri için infla edilen en büyük
platform olmas› nedeniyle
Navantia için de dünya çap›n-
da bir referans teflkil ediyor.
Birçok farkl› görevi icra ede-
bilecek kabiliyetlere sahip
Juan Carlos I’in, Akdeniz
çevresini kapsayan bu seyri-
nin amac› ise, uzun süreli
görevlerde sistem ve teçhi-
zat›n performans›n› dene-
mek ve mürettebat e¤itimini
daha da derinlefltirmek. Bu
kapsamda, seyir boyunca,
çok say›da uçufl harekât›na
da ev sahipli¤i yapan gemi,
bu amaca yönelik olarak 3
adet SH-3 Sea King helikop-
teri ile AV-8B Harrier II Plus
uça¤›n› da göreve haz›r bu-
lunduruyor. Yaklafl›k 250
personel taraf›ndan idare
edilen gemi, ayn› zamanda,
100 kiflilik bir deniz piyade
birli¤i, çeflitli araçlar ve yine
Navantia taraf›ndan infla
edilmifl, 2 adet LCM-1E me-
kanize ç›karma arac›na da ev
sahipli¤i yap›yor.

Ad›n› Kraldan Ald›
‹spanyol Deniz Kuvvetlerinin,
çok amaçl› bir gemi ihtiyac›
paralelinde, May›s 2002’de
bafllat›lan LHD projesinde,
2003 y›l›nda sözleflme gö-
rüflmeleri bafllad›. Donan-
man›n isterlerinin çok detay-
l› bir flekilde ele al›nd›¤› ve
geminin tasar›m›ndan bek-
lentilere kadar her fleyin net-
lefltirilmesinin akabinde,
2004’te de Deniz Kuvvetleri
ile Navantia aras›nda sözlefl-
me imzaland›. Tasar›mlar›n
onaylanmas›n›n ard›ndan,
2005 y›l›nda ilk sac›n kesil-
mesiyle de geminin infla sü-
reci bafllam›fl oldu.

Modüler gemi infla teknikleri
kullan›larak infla edilen Juan
Carlos I’in ilk bloku ise 2006
y›l›nda k›za¤a kondu ve 10
Mart 2008’de, ‹spanya Krali-
çesi Sofia taraf›ndan gemi
denize indirildi. ‹lk seyir tes-
ti, Eylül 2009’da yap›lan ge-
minin seyir testlerine,
2010’un May›s ve A¤ustos
aylar›nda da devam edildi.
1700’lü y›llarda, Bourbon Ai-
lesi’nin monarflinin bafl›na
geçmesiyle beraber bir gele-
nek haline gelen, tahta otu-
ran kral›n ad›n›n, donanma-
n›n ana unsurlar›na verilme-
sini, bu projesiyle de devam
ettiren ‹spanyol Deniz Kuv-

vetleri, borda numaras› “L 61”
olan gemiye, Juan Carlos I
ad›n› verdi. 30 Eylül 2010’da,
Navantia’n›n Ferrol tesisle-
rinde düzenlenen ve ‹spanya
Savunma Bakan› Carmen
Chacon, Navantia Baflkan›
Aurelio Martinez ile birlikte
di¤er yetkililerin de haz›r bu-
lundu¤u resmikabul töreni-
ne ise gemiye ad›n› da veren
‹spanya Kral› bizzat baflkan-
l›k etti.

HABER-ANAL‹Z

28

MSI Dergisi - Temmuz 2011 www.milscint.com

‹spanya Kral› (!) 
‹stanbul’a Demir Att›

‹spanyol Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki en büyük gemi
olma s›fat›n› tafl›yan “Juan Carlos I” havuzlu helikopter
gemisi (Landing Helicopter Dock / LHD), dayan›kl›l›k testleri
için ç›km›fl oldu¤u seyirde, ‹stanbul’a da u¤rad›. 2 May›s’ta
bafllad›¤›, ilk uzun soluklu dayan›kl›l›k denemeleri
çerçevesinde, 29 May›s’ta, liman ziyareti gerçeklefltirdi¤i
Karaköy’de ziyaretçilere aç›lan Juan Carlos I, 2 Haziran’da
da bas›n mensuplar›n› a¤›rlad›. Ziyaret, Havuzlu Ç›karma
Gemisi (LPD) projesi kapsam›nda, Türkiye’ye de Juan Carlos I
LHD çözümü üzerinden flekillendirilen bir versiyonu öneren
Navantia aç›s›ndan da önem tafl›yordu.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com



Tek Platform, 
Çok Say›da Görev
Çelikten infla edilmifl tek
gövdeli bir gemi olan Juan
Carlos I’in üstyap›s›, sancak
taraf›nda bulunuyor. Tasar›-
m› hem sivil hem de askeri
standartlara uygun olarak
yap›lan geminin yap›sal özel-
likleri, donan›m› ve inflas›nda
kullan›lan malzemeler sivil
standartlara uygun iken sa-
vafl sistemleri, mühimmat ve
depolama sistemleri ile uçufl
güvertesi ve yara savunma
sistemi de askeri standartla-
ra sahip.
Çok rollü bir platform olan
Juan Carlos I, stratejik kuv-
vet intikali ve insani yard›m /
tahliye görevlerini icra ede-
bildi¤i gibi gerekti¤inde uçak
gemisi olarak da devreye gi-
rebiliyor. ROLE 2+ s›n›f› bü-
yük bir hastane de bar›nd›r-
mas› nedeniyle, insani yar-
d›m operasyonlar›nda etkin
bir flekilde görev yapabilme-
sinin yan› s›ra gemi, yüksek
kargo tafl›ma kabiliyeti saye-
sinde, özellikle afet bölgele-
rine yard›m için ideal bir çö-
züm oluflturuyor.

Bafll›ca Donan›m
Juan Carlos I, ‹spanyol
Donanmas›n›n, POD’lu
elektrikle tahrik siste-
mi ile donat›lan ilk ge-
misi olma özelli¤ini ta-

fl›yor. Kullan›ld›¤› platforma
yüksek manevra kabiliyeti de
kazand›ran POD sistemi,
Schottel-Siemens konsorsi-
yumu taraf›ndan üretildi. Ge-
minin elektrik ihtiyac›n› ise
her biri 7680 kW güç üretebi-
len 2 adet MAN 32 / 40 dizel
makina ve GE’nin 19.750 kW
güç üretebilen LM-2500 gaz
türbini karfl›l›yor. Gaz türbini
ve dizel makinalar›n sa¤lad›-
¤›, toplam 34 MW’l›k güç,
26.000 ton deplasmana sahip
gemiyi 21 knot azami sürate
ulaflt›rabiliyor.
Juan Carlos I’in, Northrop 
Grumman’a ba¤l› Sperry
Marine firmas›n›n Vision-
Master FT seyrüsefer radar›
d›fl›ndaki bütün radarlar›, yi-
ne bir ‹spanyol firmas› olan
Indra’n›n imzas›n› tafl›yor. Bu
radarlar aras›nda;
� 180 mil menzilde hava

gözetleme kabiliyetli 
3 boyutlu LANZA-N 
arama radar›,

� Biri üst yap›n›n ön 
taraf›ndan, di¤eri de arka
taraf›nda olmak üzere, 
2 adet ARIES yüzey 
gözetleme radar›,

� Geminin güvertesine 
yaklaflan hava araçlar›n›n
yönlendirilmesinde 
kullan›lan hassas 
yaklaflma radar› 
bulunuyor.

Bu sistemler d›fl›nda, gemi
üzerinde, yine Indra taraf›n-
dan gelifltirilen, REGULUS ve
RIGEL gibi elektronik harp
sistemleri de bulunuyor. 
Gemi üzerinde bulunan çok
say›da farkl› sensör arac›l›-
¤›yla elde edilen veriler ise
ifllenmek üzere, Juan Carlos
I’in SCOMBA savafl yönetim
sistemine iletiliyor. Olas›
bir tehdit tespit edilmesi
durumunda ise verilerin
de¤erlendirilmesini mütea-
kip oluflturulan karara ba¤-
l› olarak, elektronik karfl›
tedbir sistemleri ya da gemi
üzerinde bulunan küçük
kalibreli toplar devreye 
giriyor.
Hem stratejik bir platform
olmas› hem de görev ta-

n›mlar› gere¤i, sürekli etra-
f›nda bulunan hava, su üstü
ve su alt› unsurlar› taraf›n-
dan korunmas› nedeniyle
Juan Carlos I, büyüklü¤üne
k›yasla, sadece kendini ko-
ruma amaçl›, az say›da ve
hafif silah sistemleri tafl›-
yor. Hâlihaz›rdaki silah do-
nan›m› aras›nda, 4’er adet
20 mm’lik topun ve 12,7
mm’lik makinal› tüfe¤in bu-
lundu¤u geminin, gelecek-
te, güdümlü mermiler gibi
havadan gelebilecek tehdit-
lere karfl› savunma amaçl›
SEA RAM ile teçhiz edilme-
si de düflünülüyor.

Tafl›yabildikleri
Stratejik kuvvet nakil kapasi-
tesinin, ‹spanyol Donanmas›-
n›n envanterinde bulunan,
Principe De Asturias uçak
gemisi ve 2 adet Galicia s›n›f›
havuzlu ç›karma gemisi
(Landing Platform Dock /
LPD)’nin toplam kapasitesi
ile rahatl›kla mukayese edi-
lebilir nitelikte oldu¤u belir-
tilen Juan Carlos I, 3 farkl›
güverteye bölünmüfl, toplam
5445 m2’lik kullan›labilir
kargo alan›na sahip. 29
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Geminin en alt›nda yer alan,
havuzun ön taraf›ndaki 1410
m2 büyüklü¤ündeki bölüm-
de, toplam 29 adet, ana mu-
harebe tank› ve amfibi hü-
cum arac› gibi a¤›r tonajl›
araçlar ya da 73 adet 16 ton-
luk TEU konteyn›rlar› tafl›na-
biliyor. Bu bölümün sancak
taraf›nda bulunan 2 adet
rampa sayesinde, araçlar ve
kargo, havuz bölümünden de
içeri al›nabiliyor. 1165 m2’lik

havuz k›sm›nda ise görev ta-
n›m›na ba¤l› olarak, 17 adet
ana muharebe tank›, 32 adet
16 tonluk TEU konteyn›r› ya
da 4 adet ç›karma gemisi ve
4 adet bot tafl›nabiliyor. 69,3
m uzunlu¤a ve 16,8 m genifl-
li¤e sahip olan bu havuz, içe-
rideki su seviyesi 3 m’ye ula-
flana kadar suyla doldurula-
biliyor. ‹ki bölümden oluflan
havuzun kuru kullan›lmas›
halinde, mekanize ç›karma

araçlar›, amfibi hücum araç-
lar› ile hava yast›kl› araçlar
(hovercraft), bu bölüme ko-
nuflland›r›labiliyor. Bu bölü-
mün en arka taraf›nda ise d›-
flar›s› ile ba¤lant› kurulmas›-
n› sa¤layan, aç›l›r kapan›r bir
rampa bulunuyor.
Geminin ortas›nda yer alan
ve “Güverte 1” olarak adlan-
d›r›lan hafif kargo garaj› ise
1880 m2’lik bir alanda; taktik
tekerlekli araçlar, z›rhl› mu-

harebe araçlar› ve z›rhl› per-
sonel tafl›y›c›lar› gibi daha
hafif araçlar› veya 67 adet 16
tonluk TEU kargo konteyn›r-
lar›n› tafl›ma kapasitesine
sahip. 92 m boyunda ve 20 m
geniflli¤indeki Güverte 1’in
iskele taraf›nda ise araçlar›n
nakli için, a¤›r yük garaj› ile
de ba¤lant› sa¤layan, sabit
bir rampa mevcut. Bu güver-
tede, bir de 42 m boyunda ve
20 m geniflli¤inde, 9 adet
Harrier veya 8 adet Chinook
helikopteri bar›nd›rabilen bir
hangar bulunuyor.
Juan Carlos I’in 202,9 m boya
ve 32 m geniflli¤e sahip, ‹s-
panyol uçak gemisi Principe
de Asturias’› hat›rlatan uçufl
güvertesinde ise 6 adet orta
s›n›f ya da 4 adet a¤›r nakliye
helikopteri efl zamanl› olarak
operasyon yapabiliyor. Ge-
minin ön taraf›nda, k›sa me-
safeden kalk›fl ve dikey inifl
(Short Take-Off and Vertical
Landing / STOVL) kabiliyetli
uçaklar›n kalk›fl yapabilmesi
için, 12 derece e¤imli bir kal-
k›fl rampas› bulunuyor.
Her kargo güvertesi ise bir-
birine asansörlerle ba¤lan›-
yor. Ayr›ca her güvertede,
uçaklar›n, araçlar›n ve kar-
golar›n nakliyesini kolaylafl-
t›rmak üzere vinçler bulu-
nuyor.
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Juan Carlos I’in
“Güverte 1”
olarak da
adland›r›lan 
hafif kargo garaj›

Juan Carlos I, ‹spanyol 
Donanmas›n›n Principe de 
Asturias uçak gemisi bak›m, 
onar›m ve modifikasyon gibi 
sebeplerle görev yapamad›¤› 
durumlarda, geçici olarak 
uçak gemisi olarak da görev 
yapabilecek.
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S›rada Avustralya Var
‹spanya’dan sonra Avustral-
ya da Juan Carlos I’in özellik-
lerini göz önünde bulundura-
rak, 2 adet amfibi gemi ihti-
yac›na yönelik Navantia’n›n
LHD çözümünü seçmifl du-
rumda. Frans›z Mistral çözü-
müne karfl› yar›fl› kazanarak
Eylül 2007’de imzalad›¤› 1,41
milyar avroluk anlaflma kap-
sam›nda, Navantia, gemile-
rin yüzde 80’inin inflas›n› ger-
çeklefltirecek, ancak her iki
geminin son flekli, Avustral-
ya’da verilecek ve üst yap›lar
da gemilere burada eklene-

cek. Anlaflman›n 915 milyon
avroluk k›sm›n›n, gemi tasa-
r›m› ve inflas› ile yine Navan-
tia taraf›ndan karfl›lanacak
sevk ve tahrik sistemi ve
platform kontrol sistemi gibi
baz› teçhizat› kapsad›¤› belir-
tiliyor.
Kraliyet Avustralya Donan-
mas› için yürütülen proje
kapsam›nda, s›n›f›n ilk gemi-
si olan ve s›n›fa ad›n› da veren
HMAS Canberra, 17 fiubat
2010 tarihinde, Navantia’n›n
Ferrol tesislerinde denize in-
dirildi. Programlanandan 2
ay önce denize indirilen bu
geminin inflas›, 23 Eylül 2008
tarihinde gerçeklefltirilen ilk
sac kesme töreni ile baflla-
m›fl; tam 1 y›l sonra, 23 Eylül
2009 tarihinde de omurga k›-
za¤a konmufltu. 2012 yaz›na
kadar Ferrol tesislerinde,
platformun tamamlanmas›
için çal›flmalar›n› sürdürecek
olan Navantia, bu aflamadan
sonra, gemiyi Avustralya’ya
nakledecek ve geminin son
ifllemleri BAE Systems fir-
mas› taraf›ndan gerçekleflti-
rilerek teslim edilecek.
S›n›f›n ikinci gemisi olan
HMAS Adelaide’›n infla çal›fl-
malar›na fiubat 2010’da bafl-
layan ve 18 fiubat’ta geminin
omurgas›n› k›za¤a koyan
Navantia, gemileri, s›ras›yla
2014 ve 2015 tarihlerinde
teslim etmeyi planl›yor.
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Geminin havuz bölümü ve LCM-1E mekanize ç›karma araçlar›

Hangar bölümünde tafl›nan AV-8B Harrier II Plus uça¤› ve SH-3 Sea King helikopteri

Juan Carlos I’in toplam 34 MW’l›k güç üretebilen 
tahrik sistemi, 10.000 haneli bir yerleflim biriminin
elektrik ihtiyac›n› karfl›layabilir.
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Endüstriyel ça¤›n bit-
mekte oldu¤unun ve
bilgi ça¤›n›n bafllad›¤›-

n›n de¤erlendirildi¤i bir dö-
nemde, bilim ve teknolojiyi
yak›ndan takip edebilen yetifl-
mifl insan gücünün öneminin
bilincinde olan Hava Kuvvet-
leri Komutanl›¤› (Hv.K.K.l›¤›),
gelece¤in komutan ve yöne-
ticilerinin yetifltirilmesinde
önemli bir rol üstlenen Hava-
c›l›k ve Uzay Teknolojileri
Enstitüsü (HUTEN)’nü A¤us-
tos 2001’de Hava Harp Okulu
bünyesinde kurdu. Kuruldu-
¤u günden itibaren birçok
seminer ve konferans›n alt›-
na imzas›n› atan HUTEN, ilki
20-22 Kas›m 2003 tarihlerin-
de düzenlenen ve iki y›lda bir
tekrarlanan uluslararas›
konferanslar›n beflincisi olan
“Uzay Teknolojilerindeki Son
Geliflmeler” (Recent Advan-
ces in Space Technologies /
RAST 2011) konferans›n› 9-
11 Haziran tarihlerinde, Lütfi

K›rdar Kongre ve Sergi Sara-
y› ile Harbiye Askeri Müze ve
Kültür Sitesi Komutanl›¤› te-
sislerinde düzenledi.

“‹stikbal Göklerdedir”
Dünyada, uzay alan›nda yap›-
lan en genifl çapl› konferans-
lardan biri olarak bilim dün-
yas›nda yerini alan ve bu y›lki
ana temas› Ulu Önder Ata-
türk’ün söylemifl oldu¤u “‹s-
tikbal göklerdedir” özdeyifli
olarak belirlenen RAST 2011

konferans›, ayn› zamanda
Hv.K.K.l›¤›n›n 100’üncü kuru-
lufl y›l› olmas› sebebiyle
100’üncü y›l kutlama etkinlik-
leri çerçevesinde ve daha ge-
nifl bir kat›l›mla icra edildi.
Yurt içinden Hava Harp Okulu,
‹stanbul Teknik Üniversitesi,
Bo¤aziçi Üniversitesi, Bahçe-
flehir Üniversitesi, ‹stanbul
Ticaret Üniversitesi, Yeditepe
Üniversitesi ve ABD’den Insti-
tute of Electrical and Electro-
nics Engineers (IEEE) ve

American Institue for Aero-
nautics and Astronautics
(AIAA)  ifl birli¤inde gerçek-
lefltirilen RAST 2011’in spon-
sorlu¤unu ise ASELSAN, 
TUSAfi, Türk Hava Yollar› ve
Figes üstlenirken, MSI Dergisi
olarak biz de bas›n sponsorla-
r› aras›nda yerimizi ald›k.
Amac› uzay teknolojileri ala-
n›nda dünyada yaflanan son
geliflmelerin tart›fl›laca¤› bi-
limsel bir platform olufltur-
mak ve karfl›l›kl› fikir 
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“Gelece¤in en etkili silah› da, arac› da hiç kuflkunuz olmas›n
tayyaredir. Bir gün insano¤lu tayyaresiz de göklerde 
yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki de aydan bize 
haber yollayacakt›r. Bu mucizenin gerçekleflmesi için 
2000 y›l›n› beklemeye gerek kalmayacakt›r. Geliflen 
teknoloji, daha flimdiden bunu müjdeliyor. Bize düflen görev
ise, bat›dan bu konuda fazla geri kalmamay› temindir.”

Atatürk, 1936 Eskiflehir

Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com

Uzay Teknolojilerindeki Son
Geliflmeler RAST 2011’de Tart›fl›ld›
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al›flveriflinde bulunmak olan
RAST 2011, ayn› zamanda
uzay teknolojilerinin gelece-
¤inin de tart›fl›ld›¤› özel bir
etkinlik olmay› hedefliyordu.
Bu amaç do¤rultusunda
konferansta;
� Uzaktan Alg›lama
� Kontrol ve Seyrüsefer
� Uydu ve Alt Sistemlerin

Tasar›m›
� Uzay ‹tkisi ve F›rlatma
� Hava Uzay Yap›lar› ve 

Malzemeleri
� Ö¤renci Uydular› 

ve E¤itim
� Uzay ‹letiflimi
� Uzay Güvenli¤i ve 

Sosyal Faydalar›
� Uzay Bilimleri ve 

Yere Yak›n Uzay
� Sentetik (Yapay) 

Aç›kl›kl› Radar
� Uzay›n Sosyal Faydalar›
� Uluslararas› ‹fl Birli¤i
� Uzay Roboti¤i
ana bafll›klar› alt›nda, yakla-
fl›k 40 ülkeden 600’e yak›n
kat›l›mc› 200 civar›nda bildiri
sundu.

RAST 2011’in 
Konuklar›
Uzay çal›flmalar›ndaki mev-
cut geliflmelerin yan› s›ra ge-
lecek vizyonlar›n› kat›l›mc›-
larla paylaflabilecek bilim in-
sanlar›n› davetli konuflmac›
olarak a¤›rlayan RAST
2011’de, akademisyenlerden
mühendislere, uzay ajanslar›
yetkililerinden devlet yetkili-
lerine, uzay ve havac›l›k sek-
töründe faaliyet gösteren flir-
ket yöneticilerinden e¤itmen

ve ö¤rencilere kadar genifl
bir kesim, bir araya geldi.
Konferans›n ilk günü, Prof.
Dr. Fuat ‹nce’nin baflkanl›¤›n-
da 2 aç›l›fl oturumu icra edil-
di. Aç›l›fl konuflmas›n›, Hava
E¤itim Komutan› Korgeneral
Ziya Güler’in yapt›¤› konfe-
rans›n ilk oturumunda kürsü-
ye ç›kan di¤er isimler Avrupa
Uzay Politikalar› Enstitüsü
(ESPI) Direktörü Prof. Dr. 
Kai-Uwe Schrogl ve Japonya
Uzay Ajans› (JAXA) Uluslara-
ras› ‹liflkiler Bölümü Baflkan›
Tetsuo Tanaka oldu. Prof. Dr.
Schrogl’un, 2030’da uzayda
lider olmayan Avrupa’n›n, kü-
resel politik bir lider olama-
yaca¤›n› söylemesi, prestij
boyutu bir kenara, hem aske-
ri hem de ticari bir faaliyet
alan› haline gelen uzay çal›fl-
malar›n›n önemini net bir fle-
kilde ortaya koyuyor.
‹kinci oturumda ilk olarak
kürsüye NASA’dan Dr. 
Shahid Habib ç›kt› ve günü-
müzde halk›n ilgisinin uzay
ile ilgili konulardan kayd›¤›n›,
uzaya kim ç›km›fl, uydu mu
f›rlat›lm›fl gibi konulardan zi-
yade, bugün daha çok çevre
kirlili¤i, halk sa¤l›¤›, küresel
›s›nma ve do¤al felaketler gi-
bi konular hakk›nda endifle
duyduklar›n› belirtti. 
Dr. Habib’in ard›ndan sözü
alan Japonya Wakayama
Üniversitesinden Prof. Dr.
Hiroaki Akiyama da uzay ala-
n›nda yap›lan çal›flmalara,
ülkelerin, bilimsel, ekonomik
ve politik yaklafl›mlar›n› de-
¤erlendirdi.

Türkiye’nin 
Uzay Vizyonu
Günün son sunumunu ise
Hv.K.K.l›¤› Proje Yönetim Dai-
re Baflkan› Hv. Plt. Tu¤gene-
ral Ali Çetinkaya yapt›. Milli
Güvenlik konular›nda, uzay›n
art›k 4’üncü kuvvet olarak de-
¤erlendirildi¤ini ve uzay tek-
nolojilerinin cayd›r›c›l›k özelli-
¤ine sahip olmas›n›n yan› s›ra
ülkelerin bu sistemleri ç›kar
gözettikleri alanlar›n kontro-
lünü sa¤lamak üzere kullan-
d›¤›n› söyleyen Hv. Plt. Tu¤ge-
neral Çetinkaya, uzay çal›fl-
malar›n›n art›k ülkeler için bir
prestij meselesi oldu¤una da
dikkat çekti. Uzay faaliyetleri-
nin, hedeflerin tan›mlanmas›,
iletiflim, konum belirleme ve
erken ikaz gibi alanlarda etki-
li olmay› ve dolay›s›yla cayd›-
r›c›l›¤› beraberinde getirdi¤ini
aç›klayan Hv. Plt. Tu¤general
Çetinkaya, bir di¤er yandan
bu yetkinliklerin, ülkelere
prestij de kazand›rd›¤›n› vur-
gulad›. Bulundu¤u co¤rafya-
da savunma politikas›, bar›fl›
ve güvenli¤i sa¤lamak ve böl-
gesel güç ve dengeleri koru-
mak olan Türkiye’nin uzay›n
kullan›m›na iliflkin politikala-
r›n› da bar›flç›l niyetlerle tüm
insanlar›n ç›karlar›n› gözet-
mek üzerine kurulu oldu¤unu
belirten Hv. Plt. Tu¤general
Çetinkaya, Türkiye’nin strate-
jik öneme sahip baz› alanlar-
da – örne¤in uydu sistemleri –
milli çözümler üretti¤ini ve
uzay teknolojileri ve bilimi
alan›nda yap›lan çal›flmalar›
destekledi¤ini ekledi.

Hava Kuvvetlerimizin uzay
vizyonu çerçevesinde, bir
uzay kültürünün oluflturul-
mas› ve Hv.K.K.l›¤› bünyesin-
de profesyonel kadrolar›n ya-
rat›lmas›; askeri operasyonla-
r› destekleyebilecek uzay sis-
temlerinin gelifltirilmesi ve
bunlardan faydalan›lmas›n›n
da amaçland›¤›n› söyleyen Hv.
Plt. Tu¤general Çetinkaya,
bahsi geçen uzay kültürünün
oluflturulmas› için ise ulusla-
raras› e¤itimlere kat›l›m sa¤-
land›¤›n› ve Türkiye’de uzay
programlar›n›n bafllat›ld›¤›n›
belirtti. Sunumunun sonlar›na
do¤ru, Türkiye’de yürütül-
mekte olan uzay projelerine
de de¤inen Hv. Plt. Tu¤general
Çetinkaya, keflif ve gözetleme
uydusu Göktürk-1’in 2013-
2014 y›llar›nda, Göktürk-2’nin
2012’de ve SAR (Sentetik
Aç›kl›kl› Radar) faydal› yükü-
nü tafl›yacak Göktürk-3’ünde
2017’de hizmete girmesinin
planland›¤›n› aç›klad›.
Uzay bilimlerinde ve teknolo-
jilerinde yaflanan geliflmeler,
sadece uzay›n alg›lanmas›n›
geniflletmekle kalmay›p, ile-
tiflim, konum belirleme ve
do¤al kaynaklar›n kontrolü
gibi farkl› alanlarda ülkelere
birçok kabiliyetler kazand›rd›
ve kazand›rmaya da devam
edecek. ‹flte bu do¤rultuda
icra edilen RAST 2011’in son
iki gününde ise daha önce
belirtti¤imiz ana konu bafll›k-
lar› çerçevesinde çok say›da
paralel oturum icra edilerek
konferans baflar›l› bir etkin-
lik olarak noktaland›.
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Hv.K.K.l›¤› Proje Yönetim 
Daire Baflkan› Hv. Plt. 

Tu¤general Ali Çetinkaya
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Hava E¤itim Komutan› Korgeneral Ziya Güler, konuflmac›lara plaketlerini takdim ederken.





Koruyucu amaçl› olarak
z›rh malzemeleri, ge-
rek sivil ve gerekse as-

keri amaçl› birçok kara, ha-
va, deniz ve hatta uzay ara-
c›nda kullan›m alan› bul-
mufltur. Günümüzde, sivil ve
askeri platformlar için en
büyük tehdidi modern ateflli
silahlardan ç›kan kinetik
enerjili mühimmatlar olufl-
turmaktad›r. Bu mühimmat-
lar, geometrik, mekanik ve
kinematik özellikleri aç›s›n-
dan çeflitlilik göstermekte-
dir. Mühimmat›n hedefe
çarpmas›yla bafllayan penet-
rasyon sürecinin fiziksel ka-
rakteri, mühimmata ve he-
defe ait özelliklerin kombi-
nasyonuna ba¤l› olarak çe-
flitlilik arz eder. Askeri ve si-
vil platformlarda, modern si-
lahlar›n oluflturdu¤u tehdide
karfl› kullan›labilen balistik
koruma amaçl› çeflitli malze-
meler, Tablo 1’de verilmifltir
[1-3].
Savunma sistemlerinde kul-
lan›lan malzemelerde, balis-
tik yeterlilik, hafiflik ve kay-
nak kabiliyeti gibi özellikler
oldukça önemlidir. Yüksek
yo¤unlu¤a sahip olmalar›na
ra¤men, ›s›l ifllem uygula-
malar› sonras› üstün meka-
nik özelliklere sahip olmala-
r›ndan dolay›, z›rh çelikleri
yayg›n kullan›lan bir malze-
me grubudur. Yüksek muka-
vemetli alüminyum alafl›m-
lar› ve titanyum alafl›mlar›
da çeli¤in d›fl›nda kullan›la-
bilen z›rh malzemeleridir.

Seramikler ve kompozitler
ise balistik yeterlilik baflta
olmak üzere, düflük kesit yo-
¤unlu¤u gibi bir z›rh malze-
mesinde aranan özellikleri
sa¤layabilmektedir [4-7].

Koruma Amaçl› 
Alüminyum Alafl›mlar›
Patlama etkisine ve penet-
rasyona karfl› z›rh malzeme-
si olarak kullan›labilen bir-
çok alüminyum esasl› alafl›m
vard›r. Alüminyum alafl›mla-
r›, çeliklere k›yasla daha dü-
flük yo¤unlu¤a sahiptir. Ti-
tanyum alafl›mlar›na k›yasla

da çok az bir düflük yo¤unluk
gösterirler. Alüminyum ala-
fl›mlar›n›n, düflük sertlikte
olmas›na ve mühimmatlarla

olan etkileflimlerinde, çelik-
lere göre daha düflük penet-
rasyon direnci göstermeleri-
ne ra¤men, baz›lar› mühim-

ANAL‹Z

36

MSI Dergisi - Temmuz 2011 www.milscint.com

Koruyucu Malzeme Olarak
Alüminyum Alafl›mlar› 
ve Balistik Özellikleri

Geçmiflten günümüze, hafif metal olarak birçok 

uygulamada kendisine kullan›m alan› bulan alüminyum,

özellikle yaflland›rma ile çökelti sertlefltirmesi veya so¤uk

deformasyon sonras› sertlefltirme ile z›rh malzemesi 

olarak kullan›lmaktad›r. Bu makalede, askeri ve sivil 

platformlarda modern kinetik enerjili mühimmatlara 

karfl› tekli veya çoklu bileflen olarak kullan›labilen

alüminyum esasl› koruyucu malzemeler anlat›lacakt›r.
Prof. Dr. Muzaffer Zeren*/ zeren@kocaeli.edu.tr
*Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i Bölümü Baflkan›

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

RHA :
AP :
HB :
HSLA :
AISI :
AA :
NIJ :
PBL :
NATO :
MIL-STD :

KISALTMALAR

Rolled Homogeneous Armor (Homojen haddelenmifl z›rh çeli¤i)

Armor Piercing (Z›rh delici)

Hardness of Brinell (Brinell sertli¤i)

High Strength Low Alloyed (Yüksek mukavemetli düflük alafl›ml› çelik)

American Iron and Steel Institute (Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü)

Aluminium Alloy (Alüminyum alafl›m›)

National Institute of Justice (Amerikan Ulusal Adalet Enstitüsü)

Protection Ballistic Limit (Balistik Koruma S›n›r›)

North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Antlaflmas› Teflkilat›)

Military Standard (Askeri standart)

ÇEL‹K*
- RHA (HB 380)
- Yüksek sertlik (HB 550)
- ‹ki defa sertlefltirilmifl (HB 440-600)

CAM TAKV‹YEL‹*
- E cam
- S cam

ALÜM‹NYUM
- 5083 alafl›m›
- 7039 alafl›m›
- 2519 alafl›m›

SERAM‹K*
- Alüminyum oksit
- Alüminyum oksit + Al
- Bor karbür
- Bor karbür + Al
- Titanyum diborür

KOMPOZ‹T**
(seramik yüzeyli çok katmanl›)
- Al + RHA
- Çelik + RHA
- E cam + RHA

ZIRH MALZEMELER‹

Tablo 1. *7,62 ve **14,5 mm z›rh delici mühimmatlara karfl› z›rh malzemeleri [1].



mat delmelerine ve parça-
lanmalara karfl› dirençlidir.
A¤›rl›k avantaj›n›n ötesinde,
bu alafl›mlar, gerilmeli ko-
rozyon çatlamas›na karfl› da-
ha az duyarl›l›k göstermekte
olup iyi talafll› flekillendire-
bilme ve kaynaklanabilme
özelli¤i sergiler [5].
Çelikler, titanyum ve alümin-
yum alafl›mlar›n›n tamam›na
k›yasla, penetrasyona karfl›
en yüksek direnç gösteren
alafl›mlard›r. Ancak kesit yo-
¤unluklar›n›n fazla olmas›,
ço¤u uygulama aç›s›ndan bir
s›n›r teflkil etmektedir. Örne-
¤in Ti6Al4V alafl›m›, çeli¤e
göre, hem daha düflük yo-
¤unluklu bir alafl›md›r ve
hem de iyi balistik koruma

sergileyebilmektedir. Alü-
minyum alafl›mlar› da çelik-
lerle penetrasyon direnci
aç›s›ndan karfl›laflt›rabilir
durumdad›r. Ancak eflde¤er
bir penetrasyon direnci elde
etmek isteniyorsa, alümin-
yum esasl› plakalarda, daha
yüksek kal›nl›klara ihtiyaç
duyulmaktad›r. fiekil 1’de,
z›rh malzemesi olarak kulla-
n›lan çelik, titanyum ve alü-
minyum alafl›mlar›n›n, kal›n-
l›¤›n bir fonksiyonu olarak
balistik koruma seviyeleri
karfl›laflt›r›lm›flt›r. fiekilden
de görülece¤i üzere, demir
d›fl› metal plakalar›n, ancak
yüksek plaka kal›nl›klar›nda
çeli¤e eflde¤er balistik koru-
ma sa¤lanabilir [5].

Askeri amaçl› kara ve deniz
uygulamalar›n›n ço¤unda,
hafif z›rh malzemelerine
olan gereksinim, günümüzde
önemli bir yer tuttu¤u gibi,
bu gereksiniminin, gelecek
yüzy›lda da önemini koruma-
s› beklenmektedir. Amerikan
kara ve deniz kuvvetlerinde,
alüminyum esasl› hafif z›rh
kullan›m›na tarihsel olarak
bak›ld›¤›nda, ço¤unlukla
MIL-DTL-46027J standard›
kapsam›nda, AA5083-H131
alafl›m›n›n kullan›ld›¤› görü-

lür. Bu alafl›m, hafif olmas›
kadar, yüksek korozyon di-
rencine ek olarak kinetik
enerjili mühimmat tehdidine
karfl› yüksek balistik koruma
seviyesine sahiptir. Çökelti
sertlefltirmesi ile yüksek
mukavemet ve sertlik de¤er-
lerine ulaflt›r›lan AA7039,
AA2219 ve AA2519 alafl›mlar›
da yayg›n olarak kullan›lan
di¤er alüminyum esasl› hafif
z›rh malzemeleridir.
AA5059-H131 alafl›m› ise bir
di¤er koruma amaçl› malze-
me olup ›s›l ifllemler ile sert-
lefltirilmeksizin, özellikle de-
formasyon sertleflmesi son-
ras› yüksek mukavemet ve
sertlik de¤erlerine sahiptir.
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fiekil 1. Malzeme kal›nl›¤›n›n 
bir fonksiyonu olarak, metalik
malzemelerde balistik koruma [5].
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AA5083-H131 alafl›m›n›n koruyucu malzeme olarak 
kullan›ld›¤› araçlardan biri de Amerikan Deniz Piyade Teflkilat›’n›n 

envanterinde bulunan amfibi hücum arac›d›r.



Bu alafl›m, AA5083 alafl›m›na
k›yasla, daha yüksek miktar-
da magnezyum içermesinin
yan›nda çinko ve zirkonyum
gibi, tane inceltme etkisi olan
alafl›m elementleri de içer-
mektedir. AA5083 ve AA5059
baflta olmak üzere, hafif z›rh
malzemesi olarak kullan›m
alan› bulan di¤er alüminyum
alafl›mlar›na ait kimyasal
kompozisyon ve mekanik
özellikler, askeri standartlar›
karfl›lamalar› do¤rultusun-
da, s›ras› ile Tablo 2 ve 3’de
verilmifltir [8].
AA7039 alafl›m›, ›s›l ifllem uy-
gulamalar› sonras› çökelti
sertlefltirmesi mekanizma-
s›yla elde edilen bir malzeme
olup sertli¤inin artt›r›lmas›
ile balistik özellikleri de art-
maktad›r [9]. Örne¤in; bak›r,
magnezyum ve gümüfl içe-
ren AA2139 alafl›m›nda, özel-
likle ›s›l ifllem uygulamalar›-
n›n bir fonksiyonu olarak θ'
ve Ω çökeltilerin bir kombi-
nasyonu ile mikroyap›y› sert-
lefltirmek ve toklaflt›rmak
mümkündür. Bu tür bir mat-
riksin, yüksek gerinme h›zla-
r›ndaki mekanik testleri; na-
no boyutlu disperse çökelti-
lerin dislokasyonlarla olan
etkilefliminin, flekillendirme
ile birlikte mikroyap›da mey-
dana gelen tekstür yap›s›n›n,
tane boyutunun ve tane s›n›r›
oryentasyonlar›n›n nihai ha-
sara do¤rudan etkisi oldu¤u-
nu göstermifltir [10].

Alüminyum 
Alafl›mlar›n›n 
Balistik Özellikleri
Yer çekimi ve atmosferik
flartlar alt›nda atefllenen ve-
ya itilen cisimlerin, özellikle
de flarapnel (parçac›k), mer-
mi ve roketlerin hareketleri-
ni inceleyen bilim dal›na ba-
listik denir. Balistik genelde
dört k›sma ayr›l›r:
1. ‹ç balistik: Tozlar›n yan-
mas› ile silah ya da roketteki
gaz yay›lmas› gibi olaylardaki
termodinamik süreçlerle il-
gilenir.
2. Orta balistik: Parçac›k ve-
ya merminin, tüp veya f›rlat-
ma düzene¤ini terk ederken
ortaya koydu¤u davran›flla-
r›yla ve meydana gelebilecek
bozukluklarla ilgilenir.
3. D›fl balistik: Parçac›¤›n ve-
ya merminin, namlu a¤z›n›
veya f›rlatma platformunu
terk ettikten sonraki hare-
ketleriyle ilgilenir.
4. Terminal balistik: Hedef-
lerine ulaflan parçac›klar›n
etkileriyle ilgilenir.
Hedefin en etkili flekilde deli-
nerek tahribat›, z›rh delici ki-
netik enerjili mermiler ve çu-
kur imlal› mühimmatlarla
sa¤lan›r. Kinetik enerjili
mermilerin içinde patlay›c›
madde bulunmaz. Merminin
ucu, tungsten veya uranyum
gibi yüksek yo¤unlukta mal-
zemeden sinterleme yönte-
miyle elde edilir. Bu mermi-
lerin hedefteki delme etkisi,

mermi çap›na, merminin ki-
netik enerjisine, merminin
z›rha vurufl aç›s›na ve mermi
ile z›rh malzemesinin meta-
lurjik yap›s›na ba¤l›d›r [2].
Balistik koruma, vücut z›rh-
lar› ve koruma seviyeleri ile
de ilgilenir. Asker ve polis
z›rhlar›ndaki balistik gerekli-
likler, genelde uluslararas›
standartlar ile tan›mlanm›fl-
t›r; Amerikan Ulusal Adalet
Enstitü’sünün (NIJ) standart-
lar› en yayg›n olarak kullan›-
lanlard›r. Tehdide göre koru-
ma söz konusu oldu¤unda,
ilgili malzeme seçiminde,
tehdidi oluflturan kinetik
enerjili parçac›klar›n h›zlar›
referans olarak kullan›lmak-
tad›r [11].
V50 PBL, orta a¤›rl›kl› malze-
melerin balistik performan-
s›n›n belirlenmesinde kulla-
n›lan yayg›n bir testtir. fiekil
2’de gösterildi¤i gibi, balistik
test düzene¤indeki z›rh pla-
kas›n›n arkas›na yerlefltirilen
“flahit plaka”, test edilen
malzemenin performans›n›
belirler. Balistik test sonra-
s›nda, iki durum afla¤›da ifa-
de edildi¤i gibi gerçekleflebi-
lir. Kullan›m yerine göre bu
durumlar, oluflum de¤iflken-
li¤i gösterebilir [12].
(i) Tamamen penetrasyon:
fiahit plakan›n, mermi veya
plakadan kopan parçac›klar
taraf›ndan tamamen delin-
mesi.
(ii) K›smi penetrasyon: fiahit
plaka boyunca, delinmenin
gerçekleflmemifl olmas› ha-
linde geçerlidir.
V50 h›z›, bir z›rh›n MIL-STD-
662F standard›na göre yap›-
lan V50 PBL testinde, parça-
c›¤›n yüzde 50 olas›l›kla z›r-
h›n delinerek durduruldu¤u,
kritik h›z de¤eri olarak ifade
edilir. Bu ise NATO standart-

lar›na göre, parçac›klar›n
test numunesine, V50 h›z› ol-
du¤u kabul edilen h›zlar ile
at›lmas›yla belirlenir. Gerçek
V50 de¤erini hesaplamak için
ise parçac›klar›n z›rh taraf›n-
dan durduruldu¤u en yüksek
üç h›z ile z›rh içinden geçen
at›fllar›n sahip oldu¤u en dü-
flük üç h›z referans al›n›r 
[13-15].
Showalter ve di¤erleri,
AA5059 alafl›m›n›n z›rhl›
araçlarda alternatif bir ala-
fl›m olarak kullan›labilmesi
amac› ile balistik performans
testleri gerçeklefltirmifltir.
AA5083 ve AA7039 gibi ala-
fl›mlar, yüksek akma ve çek-
me mukavemetlerinin yan›
s›ra sertlikleri do¤rultusun-
da yüksek balistik koruma
potansiyeline sahiptir.
AA5059 alafl›m›, düflük ko-
rozyon dirençli bir malzeme
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Tablo 2. Askeri amaçl› alüminyum z›rh alafl›mlar› için kimyasal kompozisyon (A¤›rl›kça %) [8].

Element AA5083 AA5456 AA5059 AA7039 AA2219 AA2519

Si 0.40 0.25 0.50 0.30 0.20 0.25
(Azami) (Azami) (Azami) (Azami) (Azami) (Azami)

Fe 0.40 0.40 0.50 0.40 0.30 0.30
(Azami) (Azami) (Azami) (Azami) (Azami) (Azami)

Cu 0.10 0.10 0.40 0.10 5.80-6.80 5.30-6.40
(Azami) (Azami) (Azami) (Azami)

Zn 0.25 0.25 0.40-1.50 3.50-4.50 0.10 0.10
(Azami) (Azami) (Azami) (Azami)

Ti 0.15 0.20 0.20 0.10 0.02-0.10 0.02-0.10
(Azami) (Azami) (Azami) (Azami)

Mg 4.00-4.90 4.70-5.50 5.00-6.00 2.30-3.30 0.02 0.05-0.40
(Azami)

Cr 0.05-0.25 0.05-0.20 0.30 0.15-0.25 - -
(Azami)

Mn 0.40-1.00 0.50-1.00 0.60-1.20 0.10-0.40 0.20-0.40 0.10-0.50

Zr - - 0.05-0.25 - 0.10-0.25 0.10-0.25
V - - - - 0.05-0.15 0.05-0.15

Tablo 3. Askeri amaçl› alüminyum z›rh alafl›mlar› için asgari mekanik özellikler [8].

Özellik AA5083 AA5456 AA5059 AA7039 AA2219 AA2519

Akma 
mukavemeti 35.0 35.0 44.0 51.0 46 58.0
(ksi)
Çekme
mukavemeti 45.0 45.0 57.0 60.0 62.0 68.0
(ksi)

%-uzama 8 8 8 9 7 7

Alüminyumun balistik
koruma amaçl›
kullan›ld›¤› bir di¤er 
araç da M113 z›rhl› 
personel tafl›y›c›d›r.



olmas›na karfl›n, balistik ko-
ruma seviyesi AA5083 alafl›-
m›na k›yasla daha yüksektir.
Ancak sahip oldu¤u balistik
koruma seviyesi, AA7039
alafl›m›n›nkine göre düflük-
tür. Bu çal›flma, ›s›l ifllem uy-
gulamalar› ile yüksek muka-
vemet ve yeteri korozyon di-
renci gösterebilen AA5059
alafl›m›n›n, alternatif bir ko-
ruma malzemesi olarak aktif
rol oynayabilece¤ini ortaya
koymufltur [8].
Jha ve di¤erleri taraf›ndan
yap›lan AA2219 alafl›m›n›n
balistik darbe davran›fl› üze-
rine çal›flmalar, dinamik
yüklenme ile birlikte k›sa sü-
rede oluflan adyabatik kayma
bant yap›lar›n›n hasara do¤-
rudan etkisini göstermifltir
[16]. Adyabatik kayma bant-
lar›, lokal inhomojenite, de-
formasyon ve ›s›nma gibi ne-
denlerle ortaya ç›kan termo-
mekanik karars›zl›k sonu-
cunda oluflmaktad›r. Bu
plastik kayma karars›zl›¤›,
ço¤unlukla yüksek gerinme
h›zl› testlerde geçerlidir.
Mermi penetrasyonunda,
malzemenin termal iletken-
li¤i, oluflan ›s›y› iletmekte ye-

terli de¤il ise deformasyon
kararl› olmayan bir flekilde
gerçekleflir ve oldukça dü-
flük kal›nl›kta, yerel defor-
masyon yüzeyleri oluflur.
Mikroskobik incelemelerde,
bu yüzeyler ince bantlar flek-
linde gözlemlenmekte olup,
çatlaklar bu bantlar üzerinde
ilerleyebilir ve malzemenin
ani olarak hasar u¤ramas›na
neden olabilir. Hasar meka-
nizmas›, adyabatik kayma
band› içerisinde mikro bofl-
luk oluflumu, mikro boflluk-
lar›n kümelenmesi, ince çat-
laklar›n çekirdeklenmesi,
mikro çatlaklar›n birleflmesi,
mikro çatlaklar›n büyümesi
ve ilerlemesi ile gerçeklefl-
mektedir [17, 19].
Demir ve di¤erleri, alümin-

yum alafl›mlar› (AA7075 ve
AA5083) ve düflük alafl›ml›
yüksek mukavemetli çelikler
(HSLA, AISI 4140) üzerine,
7,62 mm’lik z›rh deliciler ile
balistik at›fllar yaparak dina-
mik yüklenme koflullar›nda,
malzemelerin balistik davra-
n›fl› araflt›rm›fl olup bu ala-
fl›mlar aras›nda, 7075-T651
alüminyum alafl›m›n›n en iyi
balistik baflar›ma sahip oldu-
¤unu ve z›rh a¤›rl›¤›nda en az
yüzde 25’lik bir azalma sa¤-
lad›¤›n› tespit etmifllerdir.
Buna ek olarak, alüminyum
alafl›mlar›n›n, sertli¤i artt›k-
ça, z›rh delici mermilere kar-
fl› direncinin de artt›¤›n› be-
lirtmifllerdir [20].
Jena ve di¤erleri ise baz› me-
talik z›rh malzemelerinin,

7,62 mm’lik deforme olabi-
len mermiye karfl› balistik
darbe davran›fllar›n› araflt›r-
m›fllard›r. Bu çal›flmada, iki
farkl› meneviflleme s›cakl›-
¤›nda ›s›l ifllem uygulanm›fl
yüksek mukavemetli bir z›rh
çeli¤i ve AA7017 alafl›m›n›
kullanm›fl olup kal›nl›klar›
farkl› (26, 27, 28 ve 30 mm)
alüminyum levhalara 830 m/s
çarpma h›z›nda balistik ba-
flar›m deneyi uygulayarak
kal›nl›k artt›kça balistik ba-
flar›m›n da artt›¤›n› tespit et-
mifllerdir [21].

Sonuçlar ve ‹leri Bak›fl
Bu çal›flma kapsam›nda,
alüminyum alafl›mlar›n›n ha-
fif z›rh malzemesi olarak
kullan›labilirli¤i, balistik per-
formans aç›s›ndan gerekli ve
yeterli mekanik özelliklerine
ek olarak konu üzerine yap›-
lan teknik araflt›rmalardan
örneklemeler verilmifltir.
Alüminyumun, alafl›mland›-
r›lma, ›s›l ifllem veya defor-
masyon ile mukavemetlen-
dirilip yüksek sertlik kazan-
d›r›lmas›, çelik ve titanyum
gibi di¤er metalik malzeme-
ler gibi z›rhl› sistemlerde
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kullan›labilirli¤ine olanak
vermektedir. Tüm bunlara ek
olarak yüksek darbe enerji-
sini sönümlemesi nedeni ile
alüminyum köpük malzeme-
lerin z›rh malzemesi olarak
kullan›m› da söz konusudur.
Köpük malzemenin, tekli bi-
leflen veya kompozit gibi çok-
lu bileflen içeren tasar›mlar-
da, balistik korumaya katk›s›
söz konusudur.
Gama ve di¤erlerinin alü-
minyum köpük z›rh malze-
meleri üzerine yapt›¤› çal›fl-
ma, köpük malzeme proses-
leme ve kompozit tasar›m›
ile balistik koruma perfor-
mans›ndaki geliflimi içer-
mektedir [22]. Alüminyum
esasl› malzemelerin dinamik
yüklenme koflullar›nda de-
formasyon ve hasar oluflum-
lar›n›n araflt›r›l›p; kimyasal
kompozisyon, prosesleme,
›s›l ifllem ve deformasyon gi-
bi parametrelerin nihai me-
kanik ve balistik özelliklere
olan etkisinin anlafl›lmas›,
daha da yüksek performans-
l› malzeme üretimlerine ör-
nek teflkil edecektir.
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155 mm’lik M109
Paladin kunda¤› 
motorlu obüsünde de
AA5083-H131 alafl›m›
tercih edilmifltir.





Hava Kuvvetlerimizin
100’üncü kurulufl y›l
dönümü etkinliklerin-

den bir tanesi de dost ülkele-
rin de kat›l›m›yla gerçekleflti-
rilen ve bu y›l 100’üncü kuru-
lufl y›ldönümüne ithaf edilen
Anadolu Kartal› 2011/2 e¤iti-
miydi. Türkiye’nin ev sahipli-
¤inde, 13-24 Haziran tarihleri
aras›nda, Konya’daki 3’üncü
Ana Jet Üs Komutanl›¤›nda,
yaklafl›k 400 km boyunda ve
300 km eninde genifl bir hava
sahas›n› kapsayan Anadolu
Kartal› E¤itim Sahas›’nda,
gündüz icra edilen Anadolu
Kartal›-2011/2 e¤itimine;
ABD, ‹spanya ve Ürdün Hava
Kuvvetleri unsurlar› ile NATO
Havadan Erken ‹hbar ve Kon-
trol (H‹K / AWACS) uça¤›n›n
yan› s›ra ilk defa Suudi Ara-
bistan da kat›ld›.
Seçkin Gözlemci ve Bas›n
Günü 21 Haziran’da gerçek-
lefltirilen Anadolu Kartal›-
2011/2 e¤itiminin bas›n bri-
fingi, Anadolu Kartal› E¤itim
Merkezi Komutan› Hv. Plt.
Kur. Yb. Fikret Çelik taraf›n-
dan verildi. Üssün tarihçesi-
ne de k›saca de¤inen Hv. Plt.
Kur. Yb. Çelik, 1923’te ‹z-
mir’de 3’üncü Hava Batarya-

s› olarak kurulan üssün,
1957’de Konya’ya tafl›nd›¤›n›
ve F-84 G’ler ile modernize
edildi¤ini; akabinde 1962’de
3’üncü Ana Jet Üssü olarak
yap›s›n›n de¤iflti¤ini ve
1974’de de K›br›s Bar›fl Ha-
rekât›’na kat›larak 175 sorti
icra etti¤ini belirtti. 3’üncü
Ana Jet Üssü’nün bünyesin-
deki birliklere ve üste icra
edilen faaliyetler ile sahip
olunan kabiliyetlere de k›sa-

ca de¤inen Hv. Plt. Kur. Yb.
Çelik, Anadolu Kartal› E¤itim
Merkezi’nin, bu çeflit e¤itim
veren dünyadaki 3 e¤itim
merkezinden biri oldu¤unu,
benzer e¤itimlerin ABD’de
Red Flag, Kanada’da da
Maple Flag ad›yla icra edildi-
¤ini anlatt›. Hv. Plt. Kur. Yb.
Çelik, sunumunun devam›n-
da ise Anadolu Kartal›-
2011/2 e¤itiminin amaçlar›n›
flu flekilde s›ralad›:

� Milli ve yabanc› 
unsurlar›n gündüz 
birleflik harekât yapma
imkân ve kabiliyetlerini
gelifltirmek ve 
kuvvetleraras› karfl›l›kl›
deste¤i artt›rmak,

� Gerçe¤e yak›n harekat 
ortam›nda, basitten zora 
do¤ru giden jenerik bir
senaryo dahilinde ve
muhtemel harekat 
ortam›nda, av uçaklar› 
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Anadolu Kartal›’ndan 
100’üncü Y›l Selam›
Konya’da, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanl›¤› bünyesinde 

bulunan ve dünyan›n 1 numaral› taktik e¤itim merkezi

olarak tan›mlanan Anadolu Kartal› E¤itim Merkezi, 2001

y›l›ndan beri, düzenli olarak Anadolu Kartal› (Anatolian

Eagle / AE) e¤itimlerini icra ediyor. Bugüne kadar 13 ülke 

ve NATO’dan, 23.000’in üzerinde personelin ve 2000’in

üzerinde uça¤›n kat›l›m› ile gerçeklefltirilen toplam 

29 Anadolu Kartal› e¤itimi esnas›nda, 17.000’in üzerinde de

sorti yap›ld›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com



ve sat›hta konufllu hava
savunma silah sistemleri
ile korunmakta olan 
taktik ve stratejik 
hedeflere karfl› Karma
Hava Harekat› görevlerinin
planlama ve icras›n› 
sa¤layarak, harekata 
yönelik e¤itim seviyelerini
yükseltmek,

� Kat›l›mc›lar›n yeni taktik
ve teknikleri denemelerine
imkân sa¤lamak.

Bas›n brifinginin ard›ndan,

gökyüzündeki medar›iftihar›-
m›z Türk Y›ld›zlar› da bir gös-
teri uçuflu icra etti. Akabinde
ise pist kenar›ndan konuk
Hava Kuvvetleri unsurlar›n›n
ve Türk F-16’lar›n›n inifl ve
kalk›fllar› takip edildi. Yakla-
fl›k 600’ü yabanc› olmak üze-
re, toplam 1300 personelin
görev ald›¤› Anadolu Kartal›-
2011/2 e¤itimine:
� Türk Hava Kuvvetleri, 

31 muharip jet, 4 destek
uça¤›, 2 helikopter, e¤itim

yard›mc›s› sat›hta konufllu
hava savunma sistemleri
ve yer radarlar›,

� ABD Hava Kuvvetleri, 
8 adet F-16 muharip 
jet uça¤›,

� ‹spanya Hava Kuvvetleri, 
6 adet F-18 muharip 
jet uça¤›,

� Suudi Arabistan Hava
Kuvvetleri, 8 adet 
F-15/KE-3 muharip jet
uça¤›,

� Ürdün Hava Kuvvetleri, 

3 adet F-16 muharip 
jet uça¤›,

� NATO da E-3A Havadan
Erken ‹hbar ve Kontrol
uça¤› ile kat›ld›.

Seçkin Gözlemci ve Bas›n
Günü, uçaklar›n pozisyonla-
r›na ve at›fl parametrelerine
iliflkin bilgileri iflleyerek izle-
me imkân› sa¤layan Hava
Muharebesi Gösterim Siste-
mi (Air Combat Maneuvering
Instrumentation / ACMI)’nin
izlenmesiyle sona erdi.
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T örende ilk konuflmac›,
Koç Holding Savunma
Sanayi, Di¤er Otomotiv

ve Bilgi Grubu Baflkan› Kud-
ret Önen oldu. Önen, askeri
gemi infla çal›flmalar› kapsa-
m›nda, sektörün yeni tekno-
lojiler ve yeni imalat yöntem-
lerinin yan› s›ra askeri gemi
infla disiplini kazand›¤›n› vur-
gulad›. Önlerinde, projenin
ilk gemisi TCSG DOST’un se-
yir testlerinin oldu¤unu söy-
leyen Önen, projenin en
önemli k›sm›n›n bu oldu¤una
inand›¤›n› ve uyumlu ve plan-
l› bir ekip çal›flmas›yla, bu
aflamay› da baflar›l› bir flekil-
de tamamlamay› hedefledik-
lerini belirtti.
TCSG UMUT’un denize indiril-
me töreninde konuflan Koç
Holding fieref Baflkan› Rahmi
M. Koç, projeye iliflkin sözlefl-
menin 2007 y›l›nda RMK Ma-
rine ve Savunma Sanayii Müs-
teflarl›¤› aras›nda imzaland›-
¤›n› ve TCSG DOST ile TCSG
GÜVEN’in geçti¤imiz y›l deni-
ze indirildi¤ini hat›rlatarak,
RMK Marine’de, projenin
üçüncü gemisi TCSG UMUT’un
denize inifl töreninde birlikte
olmaktan büyük mutluluk
duydu¤unu belirtti.

Koç, savunma sanayisinin
gelifltirilmesi için özel sektör
ile yap›lan ifl birli¤inin ekono-
miye büyük katk› sa¤layaca-
¤›n› belirterek, “Bu y›l sonu-
na do¤ru bu serinin dördün-
cü gemisi TCSG YAfiAM’› da
inflallah denize indirmifl ola-
ca¤›z. Yine ayn› zaman dilimi
içinde, sonbaharda ilk gemi
teslimat›m›z yap›lacak. Böy-
lece, özel sektörün üstlendi-
¤i en büyük muharip gemi in-
flas›n›n ilk etaplar›n› baflar›l›
bir flekilde tamamlam›fl ola-
ca¤›z. Ülkemiz savunma sek-
törünün geliflmesi, teknoloji
üretmesi ve ihracat yapmas›,
sanayimiz için çok önemli.”
dedi.
‹lk gemi TCSG DOST’un li-
man kabul testlerinin ta-
mamlanma aflamas›nda ol-
du¤unu ve seyir testlerinin
bafllayaca¤›n›, ikinci gemi
TCSG GÜVEN’in ise liman
kabul testlerinin bafllayaca-
¤›n› ifade eden Koç, konufl-
mas›nda flunlar› söyledi:
“Gemi infla sektörünün hala
zor günler geçirdi¤i bu dö-
nemde, bizler, RMK Mari-
ne’de, kalite ve kapasite yat›-
r›mlar›m›za devam ettik.
RMK Marine’de ülkemizin

askeri gemi inflas›nda, proje
üreten, teknoloji yaratan, in-
fla sonras› ürünlerinin servi-
sini, bak›m›n› üstelenen en
büyük tersanesi olma hedef
ve vizyonuna her geçen gün
daha da yaklaflt›¤›m›za inan›-
yorum. LST ve MOSHIP /
RATSHIP projeleri için çok
ciddi mühendislik yat›r›mlar›
yapt›k. Benzeri teknolojik ve
dizayn yat›r›m›n› LPD projesi
için de yapt›k.”
Savunma sanayisinde özel
sektörün gelifliminde, kamu-
nun; Türk mühendislerine,
Türk teknisyenlerine ve Türk
iflçilerine güvenmesinin de
büyük rol oynad›¤›n› belirten

Koç, “Ülkede katma de¤er
yaratan, araflt›rma gelifltir-
meye kaynak ay›ran, istih-
dam yaratan sanayi sektörle-
rinin desteklenmesi ve büyü-
tülmesinin çok önemli oldu-
¤una inan›yorum.” dedi.

Örnek Teflkilat: Sahil
Güvenlik Komutanl›¤›
Koç’un ard›ndan kürsüye ç›-
kan Sahil Güvenlik Komutan›
Tümamiral ‹zzet Artunç, de-
nizlerin ve bu paralelde Sahil
Güvenlik Komutanl›¤›n›n
önemini vurgulayan bir ko-
nuflma yapt›. Günümüzde,
dünyan›n ve ülkemizin önce-
likli gündem maddeleri ara-

MSI Dergisi - Temmuz 2011 www.milscint.com

TCSG UMUT da 
Kardefllerine Kat›ld›

Koç Toplulu¤u’nun gemi infla sektöründe faaliyet gösteren

tersanesi RMK Marine’nin, Sahil Güvenlik Komutanl›¤› için

infla etti¤i, 4 adet Sahil Güvenlik Arama Kurtarma

Gemisi’nin üçüncüsü olan, 703 borda numaral› TCSG UMUT, 

31 May›s’ta düzenlenen törenle denize indirildi. 

TCSG UMUT’un denize indirilmesine istinaden Tuzla’da 

düzenlenen törene, Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül,

Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar, Sahil Güvenlik

Komutan› Tümamiral ‹zzet Artunç ve Koç Holding fieref

Baflkan› Rahmi M. Koç’un yan› s›ra çok say›da yüksek 

rütbeli subay ve üst düzey bürokrat kat›ld›.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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Koç Holding Savunma Sanayi, Di¤er Otomotiv ve Bilgi Grubu Baflkan› Kudret Önen
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s›nda yer alan, güvenlik,
enerji, ticaret ve ulaflt›rma,
küresel ›s›nmaya ba¤l› iklim
de¤iflikli¤i ve çevrenin ko-
runmas› gibi konular›n her
birinin, deniz ve denizcilik
boyutunun bulunmas›n›n,
devletleri, denizleri daha faz-
la kullanmaya sevk etti¤ine
dikkat çeken Tümamiral Ar-
tunç, denizlerin giderek ar-
tan ekonomik de¤eri çerçe-
vesinde, h›zla de¤iflen ve ge-

liflen, denizlerde daha fazla
hak ve menfaat elde etme
mücadelesi ortam›nda, Tür-
kiye’nin yüz ölçümünün yar›-
s›n› geçen çevre denizleri-
mizde, deniz yetki ve ilgi
alanlar›m›zdaki hak ve men-
faatlerimizin daha etkinlikle
korunmas› ve ulusal kanun-
lar›m›z›n hassasiyetle uygu-
lanmas› ihtiyaçlar›n›n da
önem ve öncelik arz etti¤ini
belirtti.
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Bu durumun, mavi vatan de-
nizlerimizde güvenlik ile can
emniyetini sa¤lamak ve ida-
me etmekten sorumlu tek
profesyonel kolluk kuvveti
olan Sahil Güvenlik Komu-
tanl›¤›m›z›n görevlerinin
kapsam›n› da derinlefltirdi¤i-
ni ve mevcut yap›s›n›n güç-
lendirilerek korunmas›n›,
hayati öneme haiz bir gerek-
lilik haline getirdi¤ini söyle-
yen Tümamiral Artunç, söz-
lerini flöyle sürdürdü:
“Bugün Sahil Güvenlik Ko-
mutanl›¤›, personel kuvvet

yap›s›, denizci perspektife ha-
iz yüksek nitelikli personeli
ve milli gemi infla sanayimi-
zin geliflimine paralel ola-
rak, özellikle son 10
y›ld›r sahip oldu¤u,
ça¤dafl, güçlü ve mo-
dern platformlar› ile
birlikte, halk›m›z›n
gözleri önünde bafla-
r›yla görev yapmak-
tad›r. Bu özellikle-
riyle, Avrupa Birli¤i
ülkeleri sahil güven-
lik komutanl›klar› ara-
s›nda, örnek seviyede

bir teflkilat ve plat-
form standard›na ulafl-

m›fl bulunan komutan-
l›¤›m›z, ayr›ca, dünyada-

ki birçok ülke sahil gü-
venlik teflkilatlar›n›n plat-

form modernizasyonu ça-
l›flmalar›nda da iyi ve güve-

nilir bir örnek olarak alg›-
lanmakta ve özellikle milli
üretim gemilerinin yurt d›fl›-
na sat›fl› ile yabanc› ülkelere
sahil güvenlik alan›na yönelik
personel e¤itimi verilmesi
konular›nda ülkemize yeni
olanaklar sunmaktad›r.”

Tümamiral Artunç, milli ola-
naklarla infla edilen sahil gü-
venlik gemileriyle birlikte,
uluslararas› bir marka özelli-
¤i kazanan Sahil Güvenlik Ko-
mutanl›¤›m›z›n, üçüncüsü de-
nize indirilen 1700 tonluk aç›k
deniz arama kurtarma gemi-
lerinin hizmete girmesiyle,
bölgesindeki birçok donan-
man›n boyutunu da aflacak bir
kuvvet yap›s›na kavuflaca¤›n›
ve ayr›ca, milli gemi infla sa-
nayimize sa¤layaca¤› yeni ih-
racat imkânlar›yla daha bü-
yük at›l›mlar için cesaret ve-
rece¤ini de sözlerine ekledi.
Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar ve Milli Savun-
ma Bakan› Vecdi Gönül’ün de
konuflmalar›n› tamamlama-
s›n›n ard›ndan, TCSG UMUT
denize indirildi.

Türk Mühendisinin
Baflar›s›
Sahil Güvenlik Komutanl›-
¤›n›n ihtiyac› çerçevesinde
aç›lan Sahil Güvenlik Ara-
ma Kurtarma Gemisi Pro-
jesi ihalesini kazanarak,
özel sektör tarihindeki en

MSI Dergisi - Temmuz 2011 www.milscint.com

Soldan Sa¤a: Savunma Sanayii
Müsteflar› Bayar, Sahil Güvenlik
Komutan› Tümamiral Artunç, Milli
Savunma Bakan› Gönül ve Koç Holding
fieref Baflkan› Rahmi M. Koç.
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büyük muharip gemi proje-
sini üstlenen RMK Marine,
ilk gemi TCSG DOST’u 9
Haziran 2010’da; ikinci ge-
mi olan TCSG GÜVEN’i ise
17 Aral›k 2010’da denize in-
dirmiflti. ‹hale kapsam›nda-
ki son gemi TCSG YAfiAM’›n
ise inflas› sürüyor. Gemiler,
2012 y›l›nda Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›n›n hizmetine
sunulacak.
RMK Marine, 4 adet 1700
ton deplasmana sahip ge-
miyi infla etti¤i Sahil Güven-
lik Arama Kurtarma Gemisi
Projesi nedeniyle bünyesin-
de elektronik sistemler mü-
hendisli¤i departman› kuran
ilk ve tek tersane. Tersane-
de; 70 idari personel, 153
mühendis, 81 tekniker ve

teknisyen ve 386 iflçi
görev al›yor. Projede,
2008 y›l› bafl›ndan bu-
güne kadar, 1 milyon
400 adam / saat iflçilik

gerçeklefltirildi. Bir gemide,
6000 adet elektrik kablosu
ve toplam 150 km kablonun
yan› s›ra 30 km çeflitli çap-
larda boru ve 3300 adet va-
na kullan›ld›. Gemiler, ara-
ma kurtarma görevlerinin
yan› s›ra karakol, kaçakç›l›¤›
önleme, denizde kirlenmeyi
önleme gibi konularda da
faaliyet gösterecek. Gemi-
ler, helikopterle operasyon
kabiliyeti ile üstlenebilecek-
leri tüm görevleri tam ola-
rak yerine getirebilecek do-
nan›ma sahip olacak. Proje
kapsam›nda, komuta kon-
trol sistemi yaz›l›m› ve do-
nan›m›, elektro optik direk-
tör, komünikasyon sistem-
leri, cayro sistemleri, kon-
sollar gibi önemli askeri
sistemlerin yurt içinde tasa-
r›m› ve üretimi gerçekleflti-
rilerek silah ve elektronik
sistemlerin platform enteg-
rasyonlar› da yap›l›yor. Ayr›-
ca, bu alanlarda gemi per-
soneline e¤itimler veriyor.
RMK Marine, bar›flta ve sa-
vaflta ülkemiz donanmas›na
ciddi katma de¤er sa¤laya-
cak Havuzlu Ç›karma Gemi-
si (LPD) ihalesine de kat›lan
tersanelerden biri. May›s
2010’da yay›mlanan Teklife
Ça¤r› Dosyas› ile bafllayan

resmi ihale sürecinden çok
daha önce teknik çal›flmala-
r›na bafllayan RMK Marine,
ihaleye kendi bünyesinde
gelifltirdi¤i özgün tasar›m›
ile kat›l›yor. IDEF 2011’de
bu özgün tasar›m›na ait ge-
mi modelini de ziyaretçiler-
le paylaflan RMK Marine,
150 kifliyi aflan mühendislik

kadrosu ile askeri gemi ta-
sar›m› konusunda bir dünya
oyuncusu olma yolunda h›z-
la ilerliyor. Bu kapsamda,
LPD projesine özel önem
veren RMK Marine, Türki-
ye’nin, kendi dizayn kapasi-
tesine sahip en büyük özel
askeri tersanesi olmay› he-
defliyor.
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Sami ATALAN / s.atalan@savunmahaber.com

Avrupa’n›n önde gelen silahl› kuvvetlerinin bu alandaki
ihtiyac›, gün geçtikçe daha acil bir hal almaktad›r.
Özellikle Libya’da cereyan eden çat›flmalarda en çok

da de¤erli keflif bilgileri sa¤layan bu tip ‹HA’lar›n eksikli¤i
hissedilmifltir. Bununla birlikte, bu denli önemli bir gereksi-

nimi karfl›lamak için yürütülen çal›flmalarda, halen ciddi bir
mesafe al›namam›flt›r. Almanya, Fransa ve ‹spanya ortakl›-
¤›nda devam eden ve EADS firmas› taraf›ndan bafllat›lan 
Talarion projesi, Türkiye’nin TUSAfi ile dahil olmas›yla can-

lanm›fl gözüküyor.
Ancak Frans›z Dassault firmas›n›n, önce ‹ngiliz BAE
Systems’in Telemos program›na ortak olmas› ve ard›n-

dan da kendi hükümetine yeni uça¤›n 
de¤erlendirmeye al›nmas›
konusunda bask›lar yapmas›,

Bu y›l, 20-26 Haziran aras›nda 49’uncusu düzenlenen Paris Air Show, askeri
alanda sönük geçse de sivil havac›l›k ad›na önemli bir baflar› sergiledi. Askeri
çal›flmalar›n eski parlak günlerini yaflamamas›nda flüphesiz ki Avrupa ülkelerinin
hava güçlerinin küçülmesi ve tarihte görülmedi¤i ölçüde bir ekonomik krizin
bask›s› alt›nda kalm›fl olmas›n›n etkisi büyük. Bu duruma en iyi örnek ise orta 
irtifada uzun süre görev yapabilme (Medium Altitude Long Endurance / MALE)
kabiliyetine sahip insans›z hava arac› (‹HA) ihtiyac› konusunda hala bir uzlaflmaya
var›lamam›fl olmas›...

Avrupa Havac›l›¤› 
Yavafl ama Emin 

Ad›mlarla ‹lerliyor
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neticesini verdi. Kas›m 2010’da iki ülkenin el s›k›flm›fl olmas›,
Talarion’da bir krizin habercisi olarak görülüyor. Bu durum,
hiç flüphe yok ki acil bir ihtiyaç olan MALE ‹HA konusunu daha
da karmafl›k hale getiriyor.
Peki, böylesi önemli ve acil bir gereksinim ortada duruyorken
mevcut projeyi s›k›nt›ya sokarak yeni bir program bafllatma-
n›n amac› ne? Her zaman oldu¤u gibi, karar almakta zorlanan
politikac›lar, daha önce belirlenmifl ihtiyaçlar› yeniden keflfet-
meye yönelerek zaman kazanman›n peflinde. Ekonomik kriz
nedeniyle böyle bir projeye gerekli olan kayna¤› bir süre daha
ertelemek ilk bak›flta tutarl› gibi görünse de durum, gerçekte
tamamen farkl›. Gelifltirme sürecinin uzamas›, masraflar› ar-
t›r›c› bir etkendir. Artan masraflar, daha sonra üretim aflama-
s›nda birim maliyetlere yans›r.

Avrupa MALE ‹HA Çal›flmalar›nda Son Durum
Fransa ve ‹ngiltere, Telemos program› kapsam›nda, Eylül

ay›nda ortak bir düflünce grubu oluflturacak.
Bu grubun görevi, Talarion ve Telemos’u yok
saymadan (!), 18 ayl›k bir çal›flman›n ard›ndan,
yeni ihtiyaçlar› belirleyip ortak kullan›m prose-
dürlerine yönelik bir rapor sunmak. Bu rapor
do¤rultusunda, 2013 y›l›nda ihale flartnamesi

haz›rlam›fl olacak. Frans›z ve ‹ngiliz ordular›n›n ortak ihtiyaç-
lar›n› belirleyecek grubun çal›flmas›n›n, Avrupa’da MALE ‹HA
konusunda yürütülen çal›flmalar› teke indirmesi bekleniyor.
Daha önce, Avrupa’n›n iki farkl› muharebe uça¤› projesi yürüt-
mesinin ciddi zararlara yol açt›¤›n› iddia eden yetkililer, böyle-
likle önlem alm›fl olmay› da hedefliyor.
Fakat söylenenlerin yaln›zca güzel bir hayali anlatt›¤›n›, bu
sektörde çal›flan herkes görmektedir. Daha önceki projelerde
görüldü¤ü gibi, ortak çal›flman›n do¤al sonucu olarak gerek
farkl› ihtiyaçlar gerekse de ülkelerin farkl› iç politikalar› ile
ekonomik durumlar› nedeniyle karar almada s›k›nt›lar yafla-
nacak ve vakit kaybedilecek. Sonuçta ‹ngilizler, ABD’den al›m
yaparak bu alandaki ihtiyaçlar›n› karfl›layacaklar. Almanya,
Fransa, ‹spanya ve Türkiye’nin havac›l›k sanayileri en az 2 y›l
kaybetmifl olacak ve belki de Avrupa kendi ortak MALE ‹HA
projesinden vazgeçecektir.
Hâlbuki EADS ve TUSAfi ortakl›¤›nda yürütülecek Talarion
program›nda bugün dü¤meye bas›lsa, ilk hava arac› 2014’te
gökyüzüyle buluflabilir. Gecikme ne kullan›c› makam›n ne de
firmalar›n ifline yaramayacak bir durum. Çünkü ihtiyaçlar
beklemez. Süreç uzad›kça, yurt d›fl›ndaki çeflitli harekâtlarda
kullan›lmak üzere d›fl al›m yap›lmas›
kaç›n›lmaz bir hal alacak.
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Görüldü¤ü gibi, ihtiyaçlar› belirlenmifl ve kolay uyumluluk
sa¤layan modüler tasar›m› esas alan projeler bile siyasi ve
ekonomik oyunlarla çok ama çok karmafl›k hale gelebiliyor.
Avrupa havac›l›¤›, uzun ve zor bir yoldan geçmek zorunda 
kalacak.
Yukar›da sizlerle paylaflt›¤›m›z ak›l almaz durum, do¤al olarak
A400M’nin seri üretimine geçilmesi sürecinde yaflanan s›k›n-
t›lar› hat›rlat›yor. Bununla birlikte, flu an programda her fley
yolunda gidiyor. TP400’de yaflanan baz› s›k›nt›lar da motor
üretimini durdurmad›. Teslimatlar›n, planland›¤› gibi yap›la-
ca¤› düflünülüyor.
Di¤er bir yandan, çok çeflitli görevler üslenen Airbus Military,
C-295 nakliye uçaklar›na yeni bir kabiliyet kazand›r›lmas›na
yönelik ilginç bir projeyi duyurdu. C-295 AEW&C ad› alt›nda bir
havadan erken ikaz ve komuta uça¤› üzerine çal›flmalar yürü-
tülüyor. Asl›nda firma, çal›flmalara iki y›l önce kendi kaynak-
lar›n› kullanarak büyük bir gizlilik içinde bafllam›flt›. Ancak
uçakta, IAI firmas› taraf›ndan üretilen bir AESA radar› kulla-
n›lmas›na karar verilmesi, projenin baflka bir boyut kazanma-
s›n› sa¤lad›. 8 saatlik görev uçufllar› yapabilecek olan uça¤›n,
kendi s›n›f›ndaki en ekonomik sistem olmas› hedefleniyor.

Helikopter Taarruza Geçti
Eurocopter firmas›n›n X3’ü de Paris’te halkla bulufltu. Yar› 
helikopter ve yar› uçak olan bu sistem, Eylül 2010’da bafllayan
testlerini, beklentilerin çok üstünde bir h›zla geride b›rak›yor.
Helikopter gibi dikine inifl kalk›fl gerçeklefltirebilen X3, uçufl
s›ras›nda saatte 400 kilometre h›za ulaflabiliyor. 
Le Bourget’deki en dikkate de¤er hava gösterilerinden birini

yapan araç, 300 m/dk h›zla 100 derecelik aç›yla
t›rman›fl›n› da sergiledi. 12 May›s’ta yap›lan bir

denemede, 420 km/sa sürate ulaflan X3’ün,
seri üretime girip girmeyece¤i ise önümüz-

deki y›l belli olacak.

Klasik döner kanatl› platformlar üzerine gerçeklefltirdi¤i
programlar›yla da dikkat çeken Eurocopter, ayr›ca daha yük-
sek sürat sa¤layan ve maliyetleri düflüren yeni bir pal tasar›-
m›n›n tan›t›m›n› gerçeklefltirdi.
AgustaWestland ise Türkiye’ye de teklif edilen ve 2013’te ser-
tifikasyon ifllemleri tamamlanmas› planlanan AW149’un sivil
versiyonu olan AW189’un birebir ölçekli maketi ile ziyaretçile-
rini karfl›lad›. 270 km/sa h›z yapan bu helikopter, 16-18 kiflilik
yolcu tafl›maya müsait genifl bir iç hacme sahip. AW189’un
2014’te piyasaya sürülmeye haz›r hale gelmesi hedefleniyor.
Rusya ve Çin de havac›l›k sektöründe yükselmesine paralel
olarak yeni bir helikopter konusunda kollar› s›vam›fl durumda.
Mi-38 ve Ka-62 ile Rusya, pazara büyük bir dönüfl gerçeklefl-
tirdi. Çin ise Z15 ad› alt›nda EC-175 modelini üretmek istiyor.
Türkiye’de de durumlar netleflti. Genel maksat helikopterine
yönelik ihaleyi kazanan Sikorsky ülkemize büyük yat›r›mlar
yapmaya haz›rlan›yor. TUSAfi tesislerinde üretilmesi planla-
nan T-70’in kritik döner parçalar› Eskiflehir’de bulunan Alp
Havac›l›k’a emanet edilecek. Motorlar›n ayn› flehirde bulunan
TEI taraf›ndan üretilecek olmas›, Türkiye’yi Sikorsky’nin
önemli üretim üssü haline getirecek. Deniz Kuvvetleri Komu-
tanl›¤›n›n ihtiyaçlar› kapsam›nda Sikorsky firmas›na siparifl
edilen toplam 24 adet SEA HAWK helikopterinden 12 tanesinin
de Türkiye’de gerçeklefltirilecek bu üretim program›na dahil
edilmesi ile birlikte, ülkemizde üretilecek helikopter say›s›n›n
218’den 242’ye ç›kmas› bekleniyor.
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Eurocopter’in s›ra d›fl› X3 tasar›m›
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Sivil Havac›l›k Cephesi
Paris Air Show, bu y›l as›l olarak sivil havac›l›k alan›nda bir
dönüm noktas› oldu. Geleneksel rekabet havas› içinde 
Airbus ve Boeing, her gün milyar dolarl›k siparifllerini du-
yurdu ve yeni modellerini sergiledi. Airbus’un fuar süresin-
de 44 milyar dolarl›k kesinleflmifl siparifline karfl›, Ameri-
kal› rakibi 21,5 milyar dolarl›k siparifl ald›¤›n› bildirdi. Bu si-
parifl rakamlar› ifltah kabartt›¤› gibi, gelecek ad›na önemli
ipuçlar› da veriyor.
2010 y›l› sonu itibariyle, tüm dünyada, 19.400 yolcu ve tica-
ri nakliye uça¤› göklerde geziyordu. Fakat Uzak Do¤u ve alt
k›tan›n ekonomik aç›dan katlanarak büyümesi, ihtiyaçlar›
art›r›yor.
2030’a kadar gerçekleflecek üretim içinde, her üç uçaktan
biri bu bölgede kullan›lacak. Toplam ihtiyac›n, 11.500 yolcu
ve ticari nakliye uça¤› oldu¤u tahmin ediliyor. Kuzey Ameri-

ka ve Avrupa’n›n ise bu süreçte
7500’er yeni uçak almas› bekle-

niyor. Orta Do¤u’ya gelindi¤inde ise say› 2500 olarak görü-
lüyor.
Bu öngörüler hesaba kat›ld›¤›nda, 20 y›l gibi k›sa bir süre için-
de üretilecek 33.000’den fazla yeni uça¤›n, yaln›zca 13.000’i
eskiyenlerin yerini alacak, 20.000 yeni uçak göklerde dolafl-
maya bafllayacak ve böylelikle toplam uçak say›s› da 39.400’e
ulaflacak. Bu say›n›n 27.500’ünü Boeing 737 ve A320 gibi tek
koridorlu uçaklar›n oluflturaca¤› tahmin ediliyor. Böylesi bü-
yük bir pazardan pay almak için Brezilya, Çin, Japonya, Kana-
da ve Rusya’n›n da önemli ad›mlar ataca¤›n›, gelecekte gör-
memiz oldukça muhtemel. Türk havac›l›k sanayisi de alt yük-
lenici olarak dâhil oldu¤u bu alandan, büyük ifl pay› alacak gi-
bi görünüyor.

As›l Kazançl› Motorcular
Sivil havac›l›ktaki bu büyüme, do¤al olarak gelece¤i, uçak
motoru üreten firmalar› için alt›n y›llara dönüfltürecek.
Daha ekonomik, daha yüksek teknolojili, daha sessiz ve
daha hafif motorlar›n hizmete girmesiyle 100.000 adet ye-
ni uçak motoruna ihtiyaç olacak. Paris Air Show’da göz-

lemledi¤imiz geliflmeler, gelece¤i parlak olan bu
sektörde, Türkiye’nin bugünden önemli ad›mlar
atmas› gerekti¤ini gözler önüne seriyor. Pazar-

daki büyümeye, yaln›zca uçan platformlar ekse-
ninden bakmak da do¤ru de¤il. Baflta itki sistem-

leri olmak üzere, yer ve yolcu hizmetleri pazar›n›n da ayn›
ölçüde yükselmesi kaç›n›lmaz. Ekonominin önemli loko-
motiflerinden olan havac›l›k sektörü, tüm alt birimleriyle

birlikte, önümüzdeki y›llarda, bu konumunu daha da
yükseltecek.
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Savunma sanayisinin ‹tal-
yan devi Finmeccanica,

dünyan›n en büyük havac›l›k
fuarlar›ndan Paris Air
Show’da, grup flirketlerinden
AgustaWestland, Alenia 
Aermacchi, Alenia Aeronautica,
DRS Defence Solutions, DRS
Technologies, SELEX Elsag,
SELEX Galileo, SELEX Service
Management, Seicos, SELEX
Sistemi Integrati, Telespazio
(yüzde 67 Finmeccanica ve
yüzde 33 Thales) ve Thales
Alenia Space (yüzde 67 Thales
ve yüzde 33 Finmeccanica)’n›n
sergiledi¤i ürün ve çözüm-
lerle göz doldurdu. Aç›k ve
kapal› alanda sergilenen
platformlar aras›nda, C27-J
taktik nakliye uça¤›, 
ATR 42MP deniz karakol
uça¤›, M-346 ve M-311 e¤i-
tim uçaklar›, SKY-Y insans›z
hava arac›n›n yan› s›ra
AW119Ke, AW139, AW149,
AW159 Lynx Wildcat ve
AgustaWestland’›n en son
gözdesi AW189 helikopteri,
Finmeccanica’n›n fuar süre-
since öne ç›kan ürünleri ara-
s›ndayd›.

AgustaWestland Ata¤›
Finmeccanica flirketlerinden
AgustaWestland, ABD’li Bell
Helicopter ile beraber yürüt-
tü¤ü BA609 projesini tek ba-
fl›na üstlendi¤ini de fuar es-
nas›nda duyurdu. Firma tara-
f›ndan yap›lan aç›klamada,

Bell Agusta’n›n, bir Amerikan
flirketi olarak kalaca¤›, ancak
ad›n›n de¤ifltirilece¤i de 
belirtildi. fiirketin tamam›n›n
AgustaWestland’a ait olaca¤›-
n›n ve BA609’un ad›n›n da
AW609 olarak de¤ifltirilece¤i-
nin kaydedildi¤i aç›klamada,
söz konusu anlaflma için ABD
ve Avrupa’daki yetkili merci-
lerin resmi onay›n›n beklen-
di¤i ifade edildi.
Yeni düzenlemeyle, AW609
program›n›n merkezinin,
sonbahardan itibaren ‹tal-
ya’daki Cascina Costa’ya ta-
fl›nmas›; AgustaWestland’›n,
bu alandaki ABD merkezli
çal›flmalar›n› yürütmek için
de Texas’ta yeni bir iflletme
üssü açmas› planlan›yor.
Konuyla ilgili bir aç›klama
yapan AgustaWestland 
CEO’su Bruno Spagnolini,

sabit kanatl› uçaklar›n h›z,
menzil ve yüksekten uçma
kabiliyetleri ile helikopterle-
rin düfleyde hareket edebil-
me kabiliyetlerini bütünleflti-
recek bir hava arac› ihtiya-
c›n›n giderek artt›¤›n›, bu ih-
tiyaca verilecek en iyi cevab›n
da tilt rotorlu hava arac› kav-
ram› oldu¤unu düflündükle-
rini ifade etti.

AW189 Görücüye Ç›kt›
AgustaWestland, Paris Air
Show’da, daha fazla yük tafl›-
ma kapasitesi, uzun menzil
ve yüksek verimlili¤e sahip
oldu¤u belirtilen yeni
AW189’un tan›t›m›n› da ger-
çeklefltirdi. Düflük maliyetli,
çift motorlu ve 8 ton s›n›f› ye-
ni nesil çok amaçl› bir heli-
kopter olan AW189, Agusta-
Westland’›n modern ticari

helikopter yelpazesini ta-
mamlayacak. AW149 genel
maksat helikopteri ile 
ayn› gövde ve temel konfi-
gürasyona sahip olan ve
Eurocopter’in EC-175 heli-
kopterine rakip gösterilen
AW189’un, sertifikasyon sü-
recinin 2013 y›l›nda tamam-
lanmas› ve 2014 y›l›nda piya-
saya sunulmas› bekleniyor.
AW189 için öngörülen bafll›-
ca kullan›m alanlar› aras›nda
ise arama kurtarma ve çeflit-
li amaçlarla yolcu tafl›ma yer
al›yor.
‹ki adet General Electric
CT7-2E1 motoruyla teçhiz
edilen AW189, kullan›m
amac›na ba¤l› olarak 12 ila
18 yolcu tafl›ma kabiliyetine
sahip olsa da standart otur-
ma düzeninde 16 yolcu tafl›-
yabiliyor.

Finmeccanica
Paris’te
Yüksekten Uçtu

Finmeccanica
Paris’te
Yüksekten Uçtu
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Koço¤lu, 10.000 
Saati Aflt›
Öte yandan, AgustaWestland,
Türkiye’deki Koço¤lu Havac›-
l›k’›n 8 helikopterden oluflan
hafif çift motorlu AW109 
Power filosunun, iki y›lda
10.000 saatlik uçufl süresini
aflarak önemli bir kilometre
tafl›n› geride b›rakt›¤›n› aç›k-
lad›. Türkiye’nin her yerinde
zorlu flartlar alt›nda baflar›y-
la görev yapan AW109 Power
helikopterleri, 10.000 saatlik
uçufl süresinde, 3800’den
fazla acil t›bbi müdahale gö-
revinin de tamamland›¤› ifa-
de edildi. Skyline Havac›l›k
bünyesinde çal›flan toplam
73 pilottan, ‹zmir’de üslenen
3 AW109 pilotunun her biri,
AW109 Power ile 1200’den

fazla uçufl saatini aflm›fl du-
rumda.

Baflar› Zincirine 
Bir Halka da Alenia
Aeronautica’dan
Bir di¤er Finmeccanica flir-
keti Alenia Aeronautica da
Paris Air Show’da al›nan si-
parifllerle ad›ndan söz ettirdi.

Alenia Aeronautica ve Sukhoi
Holding’in ortak teflebbüsü
SuperJet International’›n,
‹talyan Blue Panorama Ha-
vayollar›’dan, 12 adet Sukhoi
Superjet 100 (SSJ100) uça¤›
için ald›¤› sipariflin yaklafl›k
de¤eri ise 370 milyon dolar.
Anlaflma kapsam›nda üreti-
lecek SSJ100/95B uçaklar›-

n›n teslimat›, 2012 sonunda
bafllayacak. Uçaklar›n iç dü-
zenlemesi ise ‹talyan tasar›m
grubu Pininfarina taraf›ndan
sa¤lanacak.
21 Nisan’da Armavia’da
uçufllar›na bafllayan SSJ100,
16 Haziran’da da Aeroflot’un
Moskova-St. Petersburg se-
ferlerinde uçmaya bafllad›.

A irbus Military, 7 Haziran’da ilk uçuflunu gerçeklefltiren

C295’in havadan erken ihbar ve kontrol (Airborne Early

Warning & Control / AEW&C) versiyonuyla, Paris Air

Show’da da gündemin üst s›ralar›n› iflgal etti. Radar›n, uçak

performans› üzerindeki aerodinamik ve yap›sal etkilerinin

de¤erlendirildi¤i, 2 saat 48 dakikal›k baflar›l› ilk uçuflun

moraliyle Paris’e gelen Airbus Military, elektronik sistem-

ler alan›nda ad›n› s›kça duydu¤umuz ‹srail’in IAI firmas›na

ba¤l› ELTA Systems ile de bu programda ortakl›k için el s›-

k›flt›. 21 Haziran’da imzalanan anlaflma kapsam›nda ikili,

bundan böyle, C295 AEW&C platformunun gelifltirilmesi ve

sat›fl› konusunda müflterek çal›flma yürütecek. C295’in

AEW&C versiyonu, ELTA Systems’in, IFF entegre edilmifl

IAI/ELTA 4. nesil aktif elektronik s›ral› tarama (AESA) rada-

r›n› tafl›yacak. 360 derecelik gözetleme kabiliyetinin yan› s›-

ra görev bölgesinin gerçek zamanl› hava ve deniz durum

resmini ve elektronik muharebe düzeni (Electronic Order of

Battle) oluflturma kabiliyetine de sahip olmas› amac›yla ta-

sarlanan C295 AEW&C, oluflturdu¤u durum resmini, a¤

merkezli harekât kabiliyetine sahip di¤er dost birliklerle de

paylaflabilecek. Test sürecinde uça¤›n üstüne entegre edi-

len 6 m çap›ndaki sabit parçan›n yerini, gelecekte tafl›yaca-

¤› AESA radar›n› da bar›nd›racak, yüksek h›zda dönen bir

radar çana¤› alacak. C295 AEW&C, tamamlanmas› gereken

do¤rulama testleri ve fizibilite çal›flmalar› için, önümüzde-

ki 3 ay›, uçufl testleriyle geçirecek. Airbus Military, C295’in

AEW&C versiyonuyla, havadan erken ihbar ve kontrol plat-

formu ihtiyac› olan kullan›c›lara, yüksek performansl› ve

maliyet etkin bir çözüm sunmay› hedefliyor.

Airbus Military’nin C295 AEW&C’sine ‹srail Deste¤i
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Resepsiyonda, STM Ge-

nel Müdürü Recep

Barut’un, STM’nin 20

y›l›n› özetleyen konuflmas›-

n›n ard›ndan, STM Yönetim

Kurulu Baflkan› Elife Ünal,

STM’nin kurucu yönetim ku-

rulu üyelerinden Nadi Köklü

ve Savunma Sanayii Müste-

flar› Murad Bayar da k›sa bi-

rer konuflma yapt›.

Kürsüye ilk olarak ç›kan Ba-

rut, STM’nin, 1991 y›l› May›s

ay›nda çok küçük bir kadro

ve yal›n bir teflkilat yap›s› ile

dan›flmanl›k hizmetleri ver-

mek amac›yla kuruldu¤unu;

ancak geçen sürede, dan›fl-

manl›¤›n yan› s›ra özellikle

yaz›l›m gelifltirme ve sistem

mühendisli¤i gibi alanlarda

da ilerledi¤ini ve elde edilen

birikimle, STM’nin teknik alt

yap›s›n› ve alan bilgisini ge-

lifltirdi¤ini söyledi. Söz ko-

nusu ilerlemelerin, STM’ye

sürekli artan bir hareket

alan› yaratt›¤›na da dikkat

çeken Barut, bu geliflmeler

neticesinde, STM’nin, son 6

y›lda, sürekli büyüdü¤üne

ve faaliyet alan›nda geniflle-

me dönemi yaflad›¤›n›, bu

paralelde de 2010 y›l›nda

102 milyon liral›k bir ciroya

ulaflt›¤›n› belirtti.

Savunma Sanayii Müsteflar›

Murad Bayar ise konuflma-

s›nda, STM’nin geliflimi ile

savunma sanayimizin geli-

flimi aras›ndaki paralelli¤e

dikkat çekerek, “STM’nin

kuruldu¤u y›llarda, zanne-

diyorum, ASELSAN da dahil

olmak üzere, hiçbir savun-

ma flirketimizin cirosu 100

milyon lira mertebesinde

de¤ildi. Bugün ise baflka ifl-

leri olsa da ana ifli dan›fl-

manl›k olan bir flirketimiz,

bu büyüklü¤e ulaflt›. Demek

ki Türkiye’de hakikaten cid-

di bir savunma sektörü ku-

rulmufl oldu. STM’nin para-

lelinde, Türkiye’de savunma

sanayisinin geliflimini de

hep birlikte gözlememiz la-

z›m.” dedi.

20 Y›lda Neler Oldu?
STM’nin büyüme oran›, ku-
ruluflundan 2004 y›l›na ka-

dar elde edilen ortalama y›l-

l›k ciro ve bu y›ldan sonra

elde edilen y›ll›k ciro ra-

kamlar› ile karfl›laflt›r›ld›-

¤›nda, yaklafl›k 20 kat›na

ulaflm›fl durumda. 2010 y›-

l›nda 102 milyon lira ciroya

ulaflan firman›n personel

say›s› da 400’e yaklaflt›. Bu

paralelde, STM’nin geride

b›rakt›¤› 20 y›lda neler olup

bitti¤ine k›saca de¤inelim.

Genel müdürün alt›nda idari

ve mali ifller, projeler ve ifl

gelifltirmeden sorumlu bi-

rer kifliden oluflan organi-

zasyon yap›s› ile faaliyetle-

rine bafllayan STM’nin, ku-

ruldu¤u 1991 y›l›nda, F-16

Elektronik Harp, Mobil Ra-

dar Kompleksleri, Elektro-

nik Harp Grup A Montaj› ve

‹nsans›z Hava Araçlar›’ndan

oluflan, toplam 4 projesi bu-

lunuyordu. ‹lk y›l›n sonunda,

personel say›s› 30’lara an-

cak ulaflm›flt›.

Kurulufl aflamas›nda, SSM,

STM’nin do¤rudan büyük

hissedar› ve ayn› zamanda

tek müflterisi idi. STM’nin

kurumsal geliflimini ta-

mamlamas›, gittikçe yo¤un-

laflan ifl yüküne ba¤l› olarak
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20’nci Y›l› Devirenler
Kervan›na STM de Kat›ld›

Savunma Teknolojileri Mühendislik A.fi. (STM), 

kuruluflunun 20’nci y›l›n›, 10 Haziran’da, Ankara Bilkent

Otel’de düzenledi¤i resepsiyon ile kutlad›. Baflta STM

Kurucu Yönetim Kurulu Baflkan› Vahit Erdem olmak üzere,

Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar ve STM Yönetim

Kurulu Baflkan› ve Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)

Kalite Test ve Sertifikasyon Daire Baflkan› Elife Ünal’›n da

aralar›nda yer ald›¤›, savunma sanayimizin 

önde gelen isimleri resepsiyonda haz›r bulundu.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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SSM’nin temposuna ve ku-

rumsal geliflimine ba¤l› ola-

rak devam etti.

1995’e kadar, dan›flmanl›k

hizmetleri STM’nin tek fa-

aliyet alan›yd›. Bundan do-

lay›, bir süre STM baflka

alanda ifltigal edemez gibi

bir alg›lama olufltu. Bunun

do¤al sonucu olarak da da-

n›flmanl›k d›fl›ndaki ifl alan-

lar›nda aktif çal›flma yap›l-

mad›. 1995 y›l› ile birlikte,

STM’nin hisse yap›s› de¤iflti;

SSM hisseleri, blok olarak

TUSAfi’a devredildi.

STM’nin sadece dan›flmanl›-

¤a ve tek müflteriye ba¤l›

kalmamas›, rekabetçi yak-

lafl›m içinde, gerekirse iha-

lelerde teklif vererek kendi-

sine dan›flmanl›¤a ek baflka

faaliyet sahalar› bulmas› yö-

nünde stratejiler oluflturul-

du. Bunun üzerine STM, ku-

rulufl sözleflmesi ile uzak

düflmeyen alanlarda ifl ge-

lifltirme çal›flmalar›na h›z

verdi.

Bunun ilk sonuçlar›, flirketin

kuruluflundan o güne kadar

yürütülen projelerin içinde

yer alan alt ifl paketlerinden

ç›kan küçük küçük projeler

oldu. Düflük bütçeli olsalar

da bu projeler, nitelikli yerli

katk› oran›n›n yükseltilmesi

ve teknik yap›labilirlik anla-

m›nda, savunma sanayimize

özgüven afl›lamas› ve cesur

ad›mlar at›lmas› aç›s›ndan

önemliydi. Bu öncü projele-

rin türevleri, ileriki dönem-

lerde yo¤unlaflarak, her za-

man STM çat›s› alt›nda ol-

masa bile, savunma sanayi-

miz içerisinde genifl bir tek-

noloji portföyünün yayg›n-

laflmas›n› sa¤lad›.

Elde edilen birikim, savun-

ma sanayimizde yerli katk›

oran›n›n artmaya baflland›¤›

2000’li y›llardan sonra,

STM’ye sürekli artan bir ha-

reket alan› yaratt›.

Bu dönemde STM, çok zor-

lanmadan, ulusal ve ulusla-

raras› geçerlilik tafl›yan ka-

lite ve süreç olgunluk yap›-

lar›n› belgelendirdi; faaliyet

alanlar›n› da ana sözleflme-

sinde yer alan tan›mlara

azami oranda sad›k kalarak

gelifltirdi.

Bugün STM, dan›flmanl›k ve

yaz›l›m projeleri alan›nda

edindi¤i birikimler ile sade-

ce iç savunma pazar›nda de-

¤il, savunma d›fl› kamu ku-

rumlar› ve d›fl pazarlarda da

ifl potansiyeli yaratmaya

bafllad›. Bu geliflimin mey-

veleri, Avrupa Birli¤i (AB),

NATO ve körfez ülkeleri gibi

d›fl pazarlarda da al›nmaya

bafllad›.

Bir önceki y›l sözleflmeye

ba¤lanan dan›flmanl›k pro-

jesi kapsam›nda, Birleflik

Arap Emirlikleri’nde de fiili

görevlendirmeler yapan

STM, benzer iflleri, hem Bir-

leflik Arap Emirlikleri hem

de bölgedeki di¤er ülkeler-

de yayg›nlaflt›rmaya çal›fl›-

yor. Bunun d›fl›nda, AB kay-

nakl› projelerde, birçok Av-

rupa firmas› ile temaslar›n›

sürdüren STM, Ar-Ge ya da

taahhüt türü projelerde da-

ha fazla yer almay› hedefli-

yor. Küçük bütçeli projeler-

le bafllayan bu geliflimin,

önümüzdeki 10 y›ll›k dö-

nemde, ivmelenerek artt›-

r›lmas› için çal›flmalar sür-

dürülüyor.

Son 1 Y›l
STM cephesinde son 1 y›lda

yaflanan kayda de¤er gelifl-

meleri de özetleyelim. Stra-

tejik hedefleriyle uyumlu

olarak, 2010 y›l›, firma için,

yürüyen ifller, hâlihaz›rda

ba¤lant›s› yap›lm›fl ifl yükü-

nün artmas› ve yeni ifl f›rsat-

lar› aç›s›ndan verimli geçmifl

görünüyor. Haz›rl›k ve teklif

aflamalar› veya müzakere

çal›flmalar› devam eden, im-

zalanmas› 2011 ve sonras›

döneme sarkan projeler d›-

fl›nda, son 1 y›l içinde sözlefl-

mesi imzalanan projeler ise

flunlar:

� NATO AIRC2IS: STM’nin,

ilk kez, bu ölçekte ve 

Siemens gibi uluslararas›

alanda bilinirli¤i olan 

bir ifl orta¤›yla birlikte,

uluslararas› rekabet 

ortam›nda yar›flarak 

kazand›¤› projenin toplam

bütçesi yaklafl›k 20 milyon

avro. Projede, sistem 

mimarisi ve yaz›l›m 

gelifltirme faaliyetlerini

kapsayan yaklafl›k 

yüzde 50’lik ifl pay› da

STM’ye ait. Ekibin bu 

projedeki yüksek 

performans›, NATO 

taraf›ndan, Afghanistan

Mission Network (AMN)

projesinin, bu defa 

tek kaynak olarak ifl 

ortakl›¤›na verilmesiyle de

çok k›sa süre içinde 

tescillenmifl oldu.

� Ay S›n›f› Denizalt› 

Modernizasyonu: Projenin,

STM’yi, Deniz Kuvvetleri

Komutanl›¤›ndan sonra,

ülkemizin denizalt› 

konusunda en bilgili 

ve deneyimli organizasyonu

haline getirmesi 

bekleniyor. Firmay›, 

denizalt› modernizasyonu

faaliyetlerinin merkezi

haline getirme potansiyeli

tafl›yan bu çal›flmalara,

STM yetkilileri taraf›ndan

büyük önem veriliyor.

� SSM Bilgi ‹fllem Hizmetleri,

� Makedonya Gümrük 

Projesi (NCTS),

� Askeri A¤lar ‹çin Bilgi 

Güvenli¤i (AABGS): Küçük

bütçeli bir Ar-Ge projesi

olmas›na ra¤men, bilgi

güvenli¤i ve siber savafl

alan›nda STM’yi en 

donan›ml› ve haz›rl›kl› 

kurumlardan biri 

yapabilecek ve gelece¤e

dönük ifl alanlar› 

yaratabilecek bir proje

olarak gösteriliyor.

� SSM ‹hracat› Gelifltirme

Projesi,
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STM’nin 20 y›l›n› özetleyen bir konuflma yapt›.



Her biri ayr› ayr› taktik ve

stratejik öneme sahip olan

bu projeler, STM’nin gele-

cekteki rotas›n›n flekillen-

mesi aç›s›ndan da önem ta-

fl›yor.

‹mzalanan bu projelere ek

olarak, 2010 y›l›, Tank Ko-

muta Kontrol Bilgi Sistemi,

Mesaj Formatlama Sistemi

ve Helikopter Görev Destek

Sistemi projelerinin ta-

mamlanarak teslimat›n›n

yap›lmas›, M‹LGEM projesi-

nin ilk gemisi olan TCG

HEYBEL‹ADA’n›n seyir tec-

rübelerinin baflar›yla de-

vam edip teslimat aflamas›-

na gelmesi vesilesiyle, ta-

mamlanan çal›flmalar aç›-

s›ndan da baflar›l› geçmifl

görünüyor.

2010 y›l›ndaki proje esasl› bu

geliflmeler, STM’nin say›sal

verilerine de do¤rudan yans›-

yarak genel olarak olumlu bir

tablo ortaya ç›kmas›na neden

oldu. Bu rakamlardan baz›

örnekler vermek gerekirse, 1

milyon dolar olan kurulufl

sermayesi bulunan STM’nin:

� Sermayesi 16 milyon 

liraya ç›kt›,

� Aktif büyüklü¤ü 92,5 

milyon liraya yükseldi,

� 2010 y›l› cirosu 102 milyon

lira ve kar› da 10 milyon 

lira oldu,

� Sürekli artan bir seyir

izleyen kifli bafl› cirosu

300.000 lira civar›na 

ulaflt›,

� Önümüzdeki 5 y›l içindeki

kesinleflmifl siparifller

toplam› 500 milyon lira 

oldu,

� Hisse de¤eri, yaklafl›k 

70 milyon dolar 

seviyesine ç›kt›.

STM elde etmifl oldu¤u

kurumsal birikim ve 

deneyim ile önümüzdeki 

dönemde, gerek yurt içi

gerekse yurt d›fl› pazar-

lardaki ifl hacmini artt›r-

may› planl›yor. Vizyonu-

nun önemli bir parças›

olan, uluslararas› alanda

rekabetçilik paralelinde,

STM, önümüzdeki 5 y›l için-

de, özellikle ihracat cephe-

sinde, kademeli ve ölçülü

bir büyüme hedefliyor.

ÖZEL HABER
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STM Kurucu Yönetim Kurulu
Baflkan› Vahit Erdem ve Savunma

Sanayii Müsteflar› Murad Bayar
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T ürk Silahl› Kuvvetleri
(TSK) Arama Kurtarma
Teflkilat›’nda yer alan

askeri unsurlar ile KKTC
Arama Kurtarma Teflkila-
t›’nda yer alan sivil ve askeri
unsurlar›n kat›l›m›yla Do¤u
Akdeniz’de, Gazima¤usa
aç›klar›nda, KKTC topraklar›
ve kara sular› ile Türk Arama
Kurtarma Bölgesi içerisinde
yer alan uluslararas› sularda
icra edilen fiehit Te¤men Ca-
ner Gönyeli 2011 AK Tatbika-
t›’n›n Seçkin Gözlemci Günü,
14-15 Haziran tarihlerinde
gerçeklefltirildi. Azerbaycan,
Birleflik Arap Emirlikleri,
Gambia, Irak, Kuveyt ve Pa-
kistan’dan toplam 10 yabanc›
gözlemcinin de takip etti¤i
tatbikatta, AK unsurlar› ara-
s›nda koordineli çal›flabilirli-
¤in denenmesinin yan› s›ra
Do¤u Akdeniz’de, KKTC’nin
egemenlik haklar› ile Türk
Arama Kurtarma Bölgesi ko-
nusundaki hak ve menfaatle-
ri vurguland›.
KKTC’nin hava sahas› ile ka-
ra sular›nda KKTC’nin;

Ada’n›n kuzeyindeki sahada
ise Türkiye’nin sorumlulu-
¤unda olan AK yetkisi, zama-
na karfl› bir yar›fl niteli¤i tafl›-
mas›n›n yan› s›ra profesyo-
nelce yetiflmifl personele, iyi
bir organizasyona, birimler
aras› yak›n bir koordinasyon
ve ifl birli¤ine ihtiyaç göste-
rirken 24 saat görev yapmay›
da gerektiriyor. 2003 y›l›ndan
bu yana 30’un üzerinde AK
faaliyeti icra eden KKTC Gü-
venlik Kuvvetleri Komutanl›-
¤› (Güv.K.K.l›¤›) ve Sahil Gü-
venlik Komutanl›¤›, fiehit
Te¤men Caner Gönyeli AK
Tatbikat› ile personel e¤itim-
lerini icra ederken mevcut
kabiliyetlerini de sergiledi.
Kara ve deniz olmak üzere, 2
safhada ve 3 senaryoya daya-
n›larak icra edilen tatbikat›n
kara safhas›, 14 Haziran’da,
101 Evler ( St. Hilarion) böl-
gesinde, deniz safhas› da 15
Haziran’da Gazima¤usa
aç›klar›nda icra edildi. Mak-
sad›, AK unsurlar›n›n koordi-
nasyon ve birlikte çal›flma
usullerini gelifltirmek, insani

yard›m harekât› ve ifl birli¤i
konular›nda Türkiye’nin 
ve KKTC’nin imkân ve kabili-
yetlerini denemek olan tatbi-
kat›n kara safhas›na,
Güv.K.K.l›¤› Havac›l›k Birlik
Komutanl›¤›, Özel Görev
Kuvvet Komutanl›¤› ve Polis
Genel Müdürlü¤ü, ‹tfaiye ile
Sa¤l›k Bakanl›¤› Sivil Savun-
ma Teflkilat Baflkanl›¤› un-
surlar› ve TSK’dan bir AK
uça¤› ile bir AK helikopteri
ifltirak etti.

Birinci Gün: 
Kara Safhas›
Tatbikat›n kara safhas›nda
uygulanan senaryoya göre;
‹zmir-Ercan seferini yapan
Boeing 727 tipi bir yolcu uça-
¤›, inifl için alçalmaya baflla-
d›¤› esnada, Girne semala-
r›nda iken tehlike sinyali ver-
di. Uça¤›n tehlike sinyali, Uy-
dusal Arama ve Kurtarma
(Search and Rescue Satellite
Aided Tracking / SARSAT)
sistemi üzerinden Denizcilik
Müsteflarl›¤› Arama Kurtar-
ma Koordinasyon Merkezi,

Sivil Havac›l›k Genel Müdür-
lü¤ü Hava Arama Kurtarma
Koordinasyon Merkezi ve
Devlet Hava Meydanlar› Ge-
nel Müdürlü¤ü Hava Yard›m-
c› Arama Kurtarma Koordi-
nasyon Merkezi taraf›ndan;
acil durum ça¤r›s› ise Ercan
Hava Arama Kurtarma Koor-
dinasyon Merkezi taraf›ndan
al›nd›. Saat 16.00-16.30 ara-
s›nda tehlike sinyali veren
uçak ile Ercan Kontrol Kule-
si, havadaki di¤er uçaklar va-
s›tas›yla irtibat kurmaya ça-
l›flt›; di¤er hava trafik kontrol
üniteleri ile irtibata geçilerek
radardan arama yapmak is-
tendi. Fakat uçakla irtibat
kurulamamas› üzerine, Er-
can Hava Arama Kurtarma
Koordinasyon Merkezi, K›b-
r›s Türk Bar›fl Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤› (KTBKK) Yard›mc›
Arama Kurtarma Koordinas-
yon Merkezi’ne durumu iletti
ve bu esnada, uça¤›n 101 Ev-
ler bölgesine zorunlu inifl
yapt›¤› tespit edildi. Bunun
üzerine KTBKK Yard›mc›
Arama Kurtarma Koordinas-
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fiehit Te¤men 
Caner Gönyeli 2011 

AK Tatbikat›
Denizde ve karada, tehlike içerisindeki insanlar›n ve

araçlar›n, su üstü vas›talar›, uçaklar, helikopterler 

ve bu maksatla teflkil edilen özel kurtarma timleri

taraf›ndan aranmas› ve kurtar›lmas› çal›flmalar›n›n 

gerçeklefltirildi¤i arama-kurtarma (AK) faaliyetlerine 

iliflkin tatbikatlara birçok kez sayfalar›m›zda yer verdik. 

Bu tatbikatlar›n sonuncusu ise May›s ay›nda icra edilen

Anadolu Y›ld›z› Müflterek AK Tatbikat›n›n ard›ndan, 

13-16 Haziran tarihlerinde, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti

(KKTC)’de düzenlenen fiehit Te¤men Caner Gönyeli 

2011 AK Tatbikat› oldu.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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yon Merkezi, Güv.K.K.l›¤› Tali
Arama Kurtarma Koordinas-
yon Merkezi’nden, süratle 1
AK helikopteri, 1 ambulans
helikopteri ve uygun AK bir-
liklerini bölgeye sevk etmesi-
ni istedi. KTBKK Yard›mc›
Arama Kurtarma Koordinas-
yon Merkezi ayr›ca, TSK Ara-
ma Kurtarma Koordinasyon
Merkezi’nden de, AK faaliyet-
lerine destek talebinde bu-
lundu ve bu talebe istinaden,
1 AK uça¤› ve 1 AK helikopte-
ri görevlendirildi. Güv.K.K.l›¤›
Tali Arama Kurtarma Koor-
dinasyon Merkezi, Özel Görev
Kuvvet Komutanl›¤› ve Acil
Birlik Komutanl›¤›na da AK
helikopteri ile AK ihtisasl›
personeli ve do¤al afetler ve
arama kurtarma timlerini
süratle bölgeye göndermesi-
ni ve olaya müdahale etmesi-
ni emretti.
Muhtemel bir uçak kazas› es-
nas›nda karfl›lafl›labilecek
durumlar› içeren bu senaryo
dâhilinde icra edilen kara saf-
has›nda, söz konusu tatbikat
sahas› içerisinde s›ras›yla:

� AK helikopterlerinin 
bölgeye gelmesi,

� Kaza mahallinin keflfinin
yap›lmas›,

� Uça¤›n ötesindeki tepenin
üzerinde, yeflil sis ile 
iflaretlenen bölgeye AK
ihtisasl› personelin 
indirilmesi,

� AK personelinin olay 
mahalline intikali,

� AK personeli taraf›ndan
olay yeri keflfinin yap›lmas›
neticesinde, uçak 
civar›nda 2 a¤›r yaral›n›n
tespit edilmesi ve bu 
kiflilerin AK helikopterleri
ile tahliyeleri,

� Uçakta mahsur kalan 
di¤er yolcular›n 
kurtar›lmalar› maksad›yla
Olay Yeri Koordinatörü 
yönetimindeki Do¤al 
Afetler Arama ve 
Kurtarma timlerinin, 
itfaiye araçlar›n›n, sivil 
savunma ekiplerinin 
ve ambulanslar›n ortak
çal›flmas› ile uçak 
üzerindeki AK faaliyetleri
kapsam›nda, uçak 

kap›lar›n›n ilkinden, 
sivil savunma ekiplerinin
atlama yast›¤›yla yaral› 
olmayan yolcular› tahliye
etmesi,

� 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü 
kap›lardan ise Güv.K.K.l›¤›
Do¤al Afetler ve Arama
Kurtarma timlerinin hafif
yaral› yolcular› 
merdivenle tahliye etmesi,

� Uça¤›n kuyruk 
bölümündeki kap›dan 
ise kazada a¤›r 
yaralanm›fl yolcular›n
sedye ile tahliyesi, hayat›n›
kaybeden yolcular›n ise
ceset torbas› ile tahliyesi
ve ambulanslarla 
hastaneye sevki,

� Uça¤›n düflüflü esnas›nda,
kopan kanad›nda ç›kan
yang›n›n Polis Genel 
Müdürlü¤ü ‹tfaiye 
personeli taraf›ndan 
söndürülmesi,

� Uça¤›n d›fl›ndaki AK 
faaliyetleri kapsam›nda
ise Güv.K.K.l›¤› Do¤al
Afetler ve Arama 
Kurtarma timleri 

kurtarma köpek timleri ile
Sivil Savunma Teflkilat
Baflkanl›¤› arama 
kurtarma timlerinin alan
aramas› icras› ve bölgede
çevre emniyetinin 
al›nmas›,

� Alan aramas› yapan 
unsurlarca, uça¤›n 
kuzeyinde k›rm›z› 
flamayla iflaretlenen 
kayal›k bölgede, kan 
kaybeden bir a¤›r yaral›n›n
tespitini müteakip AK 
unsurlar› taraf›ndan
ilk müdahalenin 
yap›lmas›, sedye 
yard›m›yla yarlardan 
geçirilmesi ve hastaneye
sevki ile

� Kurtarma köpek timi 
taraf›ndan alan aramas›
esnas›nda, uça¤›n 75 m
güneybat›s›nda mor 
renkli sis ile iflaretlenen
bölgede, di¤er bir a¤›r 
yaral›n›n tespiti ve AK 
helikopterleriyle
tahliye edilmesi 
faaliyetleri icra 
edildi.     
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Senaryoya göre düflen uçak civar›nda tespit edilen a¤›r yaral›lar
AS532 Cougar AK helikopterleri ile tahliye edildiler.
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‹kinci Gün:
Deniz Safhas›
Tatbikat›n deniz safhas› ise
15 Haziran’da Gazima¤usa
aç›klar›nda, 2 farkl› senaryo-
ya dayan›larak icra edildi. ‹lk
senaryoya göre, KKTC kara
sular› d›fl›nda, Türkiye AK
bölgesi içerisinde seyir ha-
linde olan bir feribotun yar-
d›m ça¤r›s›, K›br›s Türk Rad-
yo taraf›ndan al›nd›. Efl za-
manl› olarak tehlike sinyali-
nin, Tehlikedeki Gemilerin
Aranmas›na Yönelik Uzay
Sistemi (COSPAS / Space
System for Search of Vessels
in Distress) üzerinden Ana
Arama Kurtarma Merkezi ta-
raf›ndan da al›nmas› üzerine,
T.C. Arama Kurtarma Teflki-
lat› faaliyete geçirilerek, böl-
geye 2 adet sahil güvenlik
botu sevk edildi.

Feribotun kaptan› taraf›ndan,
aç›k güvertede, bir t›r›n yan-
d›¤› ve kayarak geminin den-
gesini bozdu¤u ihbar› verilin-
ce, T.C. Arama Kurtarma
Teflkilat›, KKTC Arama Kur-
tarma Teflkilat› ile temasa
geçerek KKTC K›y› Emniyeti
ve Gemi Kurtarma Ltd.
A.fi.’den Söndüren-7 römor-
körü ve Güv.K.K.l›¤› kurulu-
flunda yer alan bir AK heli-
kopteri, bir ambulans heli-
kopteri ve 2 sahil güvenlik
botunu görevlendirdi.
Feribot ile telsiz irtibat›n›n
kesilmesi üzerine, T.C. 
Arama Kurtarma Teflkilat›
taraf›ndan bölgeye helikop-
ter konufllu bir f›rkateyn
(TCG GAZ‹ANTEP), bir korvet,
bir karakol gemisi, bir AK he-
likopteri, bir sahil güvenlik
helikopteri ile bir AK uça¤›

sevk edilerek AK faaliyetine
baflland›.
Cansal›nda bulunan kazaze-
delerin, görevlendirilen AK
uça¤› taraf›ndan tespit edil-
mesi ve yerlerinin iflaretlen-
mesinin ard›ndan, kazazede
gemi personeli, f›rkateyn ta-
raf›ndan kurtar›larak ilk mü-
dahaleleri f›rkateyn revirinde
yap›ld›. Ancak kazazedelerin
ikisinin sa¤l›k durumunun
kötüleflmesi üzerine, perso-
nelin hastaneye nakli mak-

sad›yla ambulans helikopter
görevlendirildi ve kazazede-
ler f›rkateynden al›narak Ga-
zima¤usa Devlet Hastane-
si’ne sevk edildi.
Kurtar›lan kazazedelerin
verdi¤i bilgilere göre, bir
adet daha cansal›n›n oldu¤u
ve olay mahallinden güney-
do¤u yönünde sürüklenerek
uzaklaflt›¤›n›n ö¤renilmesi
üzerine, Olay Yeri Koordina-
törü taraf›ndan, durum AK
uça¤›na aktar›larak bölgenin
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Cansal›nda bulunan
kazazedelerin yerinin tespit
edilmesi için görevlendirilen 
CN-235 AK uça¤›

Tatbikat›n Gazima¤usa aç›klar›nda icra edilen deniz safhas›nda da yine 
AS532 Cougar AK helikopterleri görev ald›.
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tekrar aranmas› sa¤land›.
‹kinci cansal›n›n yerinin tes-
pit edilmesinin ard›ndan da
gerekli görülen yüzer ve uçar
unsurlar, kazazedelerin bu-
lundu¤u bölgeye sevk edildi
ve tespit edilen kazazedeler-
den 4’ü AK helikopterleri, di-
¤erleri ise bölgeye sevk edi-
len sahil güvenlik botlar› ta-
raf›ndan kurtar›ld›. Son ola-
rak feribotun güvertesinde
t›rda ç›kan yang›n›n, Söndü-
ren-7 römorkörü taraf›ndan
söndürülmesiyle ilk senar-
yonun icras› sona erdi.
Deniz safhas›n›n bir di¤er se-
naryosu da KKTC karasula-
r›nda, gün bat›m›n› müteakip
karanl›kta icra edildi. Bir de-
niz uça¤› taraf›ndan tehlike
sinyalinin verilmesi ve tehli-
ke sinyalinin Uydusal Arama
ve Kurtarma Sistemi arac›l›-
¤›yla Ana Arama Kurtarma
Koordinasyon Merkezi tara-
f›ndan al›narak durumun Er-
can Hava Arama Kurtarma

Koordinasyon Merkezine bil-
dirilmesi üzerine, KKTC Ara-
ma Kurtarma Teflkilat› hare-
kete geçirilerek, Güv.K.K.l›-
¤›ndan bir AK helikopteri, bir
ambulans helikopteri ile iki
sahil güvenlik botu bölgeye
sevk edildi. Mevkisi AK heli-
kopteri taraf›ndan tespit edi-
len uça¤›n 2 personeli AK he-
likopterince, 4 personeli de
sahil güvenlik botlar› taraf›n-
dan denizden kurtar›larak
tahliye edildi.
Tatbikat›n fiili bölümlerinin
icras›n›n ard›ndan, TCG 
GAZ‹ANTEP (F-490)’te Güney
Deniz Saha Komutan› Kora-
miral Nusret Güner bir ba-
s›n aç›klamas› yapt›. Dünya-
da deniz ve hava tafl›mac›l›-
¤›n›n art›fl göstermesi, bu-
nun yan›nda denizden yasa
d›fl› göç ve deniz haydutlu¤u
gibi faaliyetlerin her geçen
gün artmas› sebebiyle, de-
nizlerde AK organizasyonu-
nun teflkilinin zorunlu hale

geldi¤ine ve AK faaliyetleri-
ne olan ihtiyac›n da artt›¤›na
dikkat çeken Koramiral Gü-
ner, fiehit Te¤men Caner
Gönyeli 2011 AK Tatbikat›
sayesinde, Türkiye’nin ve

KKTC’nin AK unsurlar›n›n
koordineli ve birlikte çal›fla-
bilirli¤inin ve AK harekât›na
iliflkin komuta kontrol ve
muhabere usullerinin de-
nendi¤ini belirtti.
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Sahil Güvenlik Komutanl›¤›n›n envanterinde bulunan, 
Kaan29 s›n›f› ONUK MRTP29 (TCSG 103) botu da tatbikatta görev ald›.

Güney Deniz Saha
Komutan› Koramiral
Nusret Güner



Etkinlikte, savunma sa-
nayisinde modelleme
ve simülasyon üzerine

çok fley söylense de Bayar’›n
sözleri, etkinli¤i özetler nite-
likteydi. Savunma sanayisin-
de, lisansl› üretim ile özgün
teknoloji gelifltirme aras›nda-
ki farklar› anlatan Bayar, art›k
kendi teknolojik altyap›m›z›
güçlendirmemiz ve eksik kal-
d›¤›m›z alanlarda yat›r›m yap-
mam›z gerekti¤ini belirterek,
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) taraf›ndan haz›rlanan
ve 2011-2016 y›llar› aras›nda,
sektörde ihtiyaç duyulan te-
mel teknolojilerin kazan›m›na
yönelik stratejileri içeren
“Teknoloji Yönetim Stratejileri
2011-2016“ bafll›kl› doküma-
n›n önemini vurgulad›. Tekno-
lojiyi yakalayabilmemiz için
Ar-Ge’de alt sistem ve kom-
ponent seviyesine inmenin
önemi üzerinde durdu¤u ko-
nuflmas›nda Bayar, üniversite
ve sanayi ifl birli¤i konusuna
da de¤indi. Belli bir sistemi
üretmeye odaklan›ld›¤›nda,
sadece o ürüne odaklan›ld›¤›-
n› söyleyen Bayar, alt sistem
seviyesine inilmedikçe, üni-
versitelere yeterince ifl düfl-
meyece¤i ve dolay›s›yla üni-
versite sanayi ifl birli¤ine olan
ihtiyac›n da geliflemeyece¤ini
belirtti.
SSM olarak Türk Silahl› Kuv-
vetlerine bir sistemi tarif ede-
bileceklerini; ancak alt sis-
temlerini ve bunun teknoloji-
sini tarif edemeyeceklerini
söyleyen Bayar, burada tek-
nolojinin ulaflt›¤› en son nok-
tay› bilen birilerinin, yani üni-
versitelerin devreye girmesi
gerekti¤ini ifade etti. Burada,
üniversitelerin detaylar› ve
hangi teknoloji alan›na yat›r›m
yap›lmas› gerekti¤ini söyle-
mesi ve bu teknolojiler üzeri-
ne ürün odakl› çal›flmalar
yapmas› gerekti¤ine de¤inen
Bayar, termal görüntüleme ve

ataletsel seyrüsefer sistem-
leri üzerinden örnekler vere-
rek konunun önemini vurgu-
lad›.
SSM taraf›ndan sürdürülen
yenilikçili¤i destekleme faali-
yetlerine de de¤inen Bayar,
desteklenecek projelerde,
özellikle arayacaklar› afla¤›-
daki 3 özellik üzerinde durdu:
� Bütün Ar-Ge ve teknoloji

çal›flmalar› Türk Silahl›
Kuvvetlerinin ihtiyaçlar›na
hizmet edecek, uygulamaya
yak›n projeler olmal›.

� Teknolojik alt yap›y› 
kurmaya yard›mc› olacak
projeler olmal›.

� Üniversite ile sanayinin
uyum içinde 
çal›flabilmesine olanak
sa¤lamal›.

Savunma projelerini mimari
projelere benzeten ve yap›lan
her büyük çal›flmada, mutlak
olarak modelleme ve simü-
lasyon teknolojilerinden ya-
rarlan›lmas› gerekti¤ini belir-
ten Bayar, sözlerini flöyle sür-
dürdü:
“Mimari proje yanl›fl oldu¤u
takdirde, bu projeye ba¤l› olan
di¤er projeler do¤ru olsa da
fark etmez. Mesela 2000’lerin
bafllar›nda insans›z hava ara-

c›n› tarif ettik. Peki, 2000’ler-
de ihtiyac› tarif ederken
2020’lerde ihtiyac›n ne olaca¤›
biliniyor muydu? Bilinmesi
gerekir. ‹lk kurgulayan kiflinin
önündeki 40 seneyi görmesi
gerekiyor. Bir 10 y›ll›k süreç,
sadece ürünün ortaya ç›kma-
s›yla geçiyor. Dolay›s›yla mo-
delleme ve simülasyon, bura-
daki analize yard›m ediyor.”
‹htiyac›n tarifi yap›ld›¤› anda
hemen bir modelin ortaya
konmas› ve ihtiyaca yönelik
olarak senaryolar›n koflturul-
mas› gerekti¤ine dikkat çeken
Bayar, bu safhadan sonra fizi-
bilite çal›flmalar›n›n yap›larak
projenin detaylar›n›n belirlen-
mesi gerekti¤ini söyledi.
“Bütün sahiller için bir radar
a¤› kurulmaya çal›fl›l›yor ve
bunun modellemesi yap›l›yor.
Sahillerde flu an bulunan sis-
temler ve menzilleri modelle-
nerek hangi bölgeye ne güçte
bir radar sisteminin gerekti¤i-
ne dair bir çal›flma yap›l›yor.
Model kuruldu ve optimizas-
yon yap›larak teknik flartna-
meyi ç›kar›yoruz.” sözleri ile
modellemenin bir projeye na-
s›l uygulanabilece¤ine de ör-
nek veren Bayar, modelleme
sistemleri sayesinde, büyük

projelerde, maliyetin daha et-
kin bir flekilde hesaplanabile-
ce¤ini de aktard›.
Bayar’›n dikkatleri çekti¤i bir
di¤er konu da savunma proje-
lerinde s›kça karfl›lafl›lan,
uzun dönemli projelerin ister-
leri oluflturulurken belirtilen
maddeler ile gelece¤in tekno-
lojisi aras›ndaki uyuflmazl›k-
lar oldu: “Baflta görebildi¤iniz
kadar ufku görüp ilerlemeniz
gerekiyor. Projeler ortaya ç›k-
t›ktan sonra, 15 y›l önce yazd›-
¤›m›z bir fley yüzünden bir en-
gele tak›labiliyor. Tarif edilen
ihtiyaç bazen fizik kurallar›n-
ca mümkün olmuyor. Bir mo-
del kurulsayd› bu durumu en
baflta tespit edebilirdik.”
“Türkiye kendi savafl uça¤›n›
yapabilir mi?” sorusuna da
gönderme yapan Bayar, Tür-
kiye’nin flu anki bilgi birikimi
ve tecrübesi ile bunu gerçek-
lefltirebilme yetene¤ine sahip
olmad›¤›n› belirtti. “Burada
as›l cevap aranmas› gereken
soru, ‘Türkiye gelecek 20 se-
ne içinde bunu yapabilme ye-
tene¤ine sahip olacak m›?’ di-
yen Bayar, bu konuda yap›lan
fizibilite çal›flmalar›n›n ciddi-
yetine de at›fta bulunarak:
“‹nsanl› m› insans›z m›?” ve
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Modelleme ve Simülasyon
Daha Etkin Kullan›lmal›

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi – Türk Silahl› Kuvvetleri
Modelleme ve Simülasyon Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
(ODTÜ-TSK MODS‹MMER)  taraf›ndan iki y›lda bir düzenlenen
Ulusal Savunma Uygulamalar› Modelleme ve Simülasyon
Konferans› (USMOS)’un 4’üncüsü, sanayicilerin ve
akademisyenlerin kat›l›m› ile 14-15 Haziran tarihlerinde 
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçeklefltirildi.
Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar’›n ve davetli
konuflmac›, NATO Müflterek Harp Merkezi BDT Destek fiube
Müdürü Prof. Dr. Erdal Çay›rc›’n›n aç›l›fl›n› yapt›¤› etkinlik,
akademisyen ve sanayicilerin askeri modelleme ve simülasyon
üzerine efl zamanl› sundu¤u bildiriler ile devam etti.
Yücel Orkut AKTAfi / editor@savunmahaber.com



“Peki 20 sene sonra ne ola-
cak?” gibi sorular›n da cevap-
land›r›lmas› gerekti¤inin alt›n›
çizdi.

Teknolojiye Sahip 
Olmadan Gelecek 
Öngörüsü Yapmak Zor
Etkinlikte, NATO Müflterek
Harp Merkezinde BDT Destek
fiube Müdürü olan ve ayn› za-
manda Stavanger Üniversite-
si Elektrik ve Bilgisayar Mü-
hendisli¤i Bölümü'nde görev
yapan Prof. Dr. Erdal Çay›r-
c›’n›n konuflmas› da ilgi çeki-
ciydi.
Konuflmas›nda, modelleme
ve simülasyon alan›nda, Tür-
kiye’de gerçeklefltirilen baz›
projelerin istenilen ölçüde
baflar› kaydedememesinin
olas› sebeplerine de¤inen
Prof. Dr. Çay›rc›, bu sebeple-
ri, teknoloji öngörüsü ve poli-
tikalar› konusundaki eksiklik-
lerimizle ba¤daflt›rd›. Tekno-
loji öngörüsü yapmadan ön-

ce, teknolojiyi gelifltirmek ge-
rekti¤ini belirten Prof. Dr. Ça-
y›rc›, 10 y›l sonras›n›n uça¤›-
n›n tan›mlanabilmesi için, flu
an teknolojiye sahip olmam›z
gerekti¤ini söyledi. “E¤er bu
tarihte belirlenen teknolojiye
sahip de¤ilsek, 10 y›l sonra
üretece¤imiz uçak 10 y›l ön-
cesinin uça¤› olacakt›r” diye-
rek bu durumun önüne geçi-
lebilmesi için bilim politikala-
r›m›z›n biraz daha gelifltiril-
mesi gerekti¤ine de¤inen
Prof. Dr. Çay›rc›: “Bir akade-
misyen olarak ne zaman ki
doktora ö¤rencilerimizin ma-
kalelerinden binlerce kez
al›nt› yap›l›r, yazd›klar› maka-
leler heba olmaz; iflte o za-
man çok mutlu olaca¤›m.”
sözleri ile teknolojiyi öngör-
mekten öte, teknolojiyi üret-
menin nas›l bir ortamda ger-
çekleflece¤inin de sinyallerini
verdi. Makale aflamas›ndaki
bilginin, sanayi ve Türk Silah-
l› Kuvvetlerince pek kullan›la-

bilir görülmedi¤i için, bu tarz
çal›flmalar›n pek fazla destek
de bulamad›¤›n›n üzerinde
duran Prof. Dr. Çay›rc›, aka-
demik bilgi desteklenmedik-
çe, teknolojinin de gelifleme-
yece¤i uyar›s›n› yapt›.
Modelleme ve simülasyon
konular›nda NATO ve dünya-
daki son geliflmeleri de dinle-
yicilere aktaran Prof. Dr. Ça-
y›rc›, askeri alanda modelle-
me ve simülasyon konular›n-
dan istenilen baflar›n›n elde
edilebilmesi için, e¤itimin,
tatbikat›n ve deneylerin öne-
mi üzerinde durdu. Dünya
üzerinde hiçbir askeri model-
leme sisteminin, elektronik
ve yaz›l›m aç›s›ndan hatas›z
bir flekilde teslim edilemedi-
¤ini özellikle vurgulayan Prof.
Dr. Çay›rc›, bu tarz eksiklikle-
rin de kullan›c›n›n yapaca¤›
geri bildirimler sonucu yap›-
lacak ortak bir çal›flma ile en
aza indirilebilece¤ine dikkat
çekti. Modelleme ve simülas-

yon alan›nda yaflanan kavram
karmaflas›na son verilebil-
mesi için yetkili kurum ve ku-
rulufllar›n bir araya gelmesi-
nin, teknolojinin sa¤l›kl› geli-
flebilmesi aç›s›ndan önemli
bir ad›m olabilece¤ini belirte-
rek sözlerine son veren Prof.
Dr. Çay›rc›’n›n konuflmas›n›n
ard›ndan, etkinlik, modelle-
me ve simülasyon alan›nda
çal›flan akademisyen ve sa-
nayicilerin efl zamanl› olarak
yapt›klar› sunumlarla devam
etti.
Kurulan sergi alan›nda stant
açan firmalar›n konu ile ilgili
çal›flmalar› sergilenirken,
verilen kahve molalar›nda,
akademisyen ve sanayiciler,
sohbet etme f›rsat› da buldu.
2005 y›l›nda düzenlen ilk 
USMOS konferans›nda, top-
lamda 25 bildiri sunulurken,
y›llar içerisinde ilginin ve ka-
t›l›mc› say›s›n›n artmas›yla,
bu y›l bildiri say›s›n›n 71’e
yükseldi.



Rusya Silahl› Kuvvetleri,
11 Eylül sonras›ndaki
uluslararas› tehdit al-

g›lamalar› do¤rultusunda,
terör sald›r›lar›na karfl› ce-
vap verebilmenin yan› s›ra
NATO’nun Do¤u’ya do¤ru ge-
nifllemesi karfl›s›nda, ‹tti-
fak’›n ortakl›k tekliflerini gö-
zeten bir dizi modernizasyon
çal›flmas›n› hayata geçirmifl-
tir. NATO’nun 2010 Lizbon
Zirvesi’nde, Rusya’n›n, Avru-
pa Füze Kalkan› projesine
kat›lma teklifi, müttefik ülke-
lerce de olumlu karfl›lanm›fl-
t›r. Ancak, Baflbakan Vladi-
mir Putin, SSCB’nin da¤›l-
mas›n›n ard›ndan geçen 20
y›l zarf›nda, Rus Savunma
Sanayisi’nin, Bat› ülkelerinin
ileri teknoloji uygulamalar›
ve füze teknolojilerinde elde
etti¤i ilerlemelerle rekabet
edebilecek yeni at›l›mlara ih-
tiyaç duydu¤unu bizzat dile
getirmifltir. Putin, yeni mo-
dernizasyon planlamalar›
hakk›nda yapt›¤› de¤erlen-
dirmede, Rus Ordusunun
elindeki araç gereçlerin,
2020 y›l›na kadar tamamen
yenilenece¤ini aç›klam›flt›r.

Rusya Silahl› 
Kuvvetlerinde 
De¤iflim Rüzgârlar›
Bilindi¤i üzere, Rusya Silahl›
Kuvvetleri, So¤uk Savafl dö-
neminde, Varflova Pakt›’n›n
kurucu üyesi ve NATO ve
ABD karfl›s›ndaki en güçlü
ordu olarak, “Süper Güç” ko-
numundayd›. SSCB’nin da-
¤›lmas› sonras›nda de¤iflen
uluslararas› konjonktürel ya-
p›ya ba¤l› olarak, Rusya, as-
keri stratejik doktrininde de-
¤ifliklik yapm›fl ve yeni tehdit
alg›lamalar›na paralel flekil-
de modernizasyon planlama-
lar› için dü¤meye basm›flt›r.

Rus Ordusu, bu ba¤lamda,
Avrupa harekât alan›ndan ge-
ri çekti¤i birliklerini, ülke için-
de konuflland›rm›flt›r. Ancak,
1991 Körfez Savafl›, Yugoslav-
ya Savafl›’na NATO’nun mü-
dahalesi ve 11 Eylül sonra-
s›nda ABD Ordusunun Afga-
nistan ve Irak’› iflgali gibi ge-
liflmeler, yeni savunma plan-
lamalar› ve teflkilat yap›s›n›n
gözden geçirilmesini gerekli

k›lm›flt›r. Bu maksatla Rus
askeri doktrininde Orgeneral
Graçev’in bafllatt›¤› Military
Technological Revolution
(MTR / Askeri Teknik Dev-
rim), Moskova’n›n, So¤uk Sa-
vafl sonras›nda siyasal düz-
lemde benimsedi¤i “Büyük
Güç” statüsünün devam› için,
vazgeçilmez ö¤e olarak ta-
n›mlanm›flt›r.
Rus Genelkurmay›, bu yeni

çerçevede, savafl›n, hava-
uzay boyutu ile taarruzi hare-
kat tarz›nda icra edilece¤i ve
elektromanyetik silahlar›n›n,
entegre ani sald›r› enstrü-
man› olarak düflman›n per-
sonel ve askeri teçhizat he-
deflerinin muharebe d›fl› b›-
rak›lmas›n›n gerekli oldu¤u
düflüncesini ön plana ç›kar-
m›flt›r. Dönemin Devlet Bafl-
kan› Putin’in, 2000 y›l›nda 
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Rus Silahl› Kuvvetlerinin
Modernizasyonu ve 
Füze Savunma Politikalar›

Bu makalede, savunma ve askeri strateji uzman› 
Ruslan Pukhov baflkanl›¤›nda, “Valdai Discussion Club” 
ve “RIA Novosti” gazetesi taraf›ndan müfltereken icra
edilen, “Rus Silahl› Kuvvetlerinin Modernizasyonu ve
Uluslararas› Güvenlikte ‹fl Birli¤i” konulu konferans
çerçevesinde, Rus Ordusunun modernizasyon çal›flmalar›,
Rus askeri ve sivil makamlar› taraf›ndan verilen bilgiler
›fl›¤›nda özetlenmifltir. 25-27 May›s’ta, Moskova’da 
düzenlenen konferansa, Yeditepe Üniversitesi Uluslararas›
‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakk› 
Cafl›n da kat›larak, “Transatlantik Balistik Füze Savunma
Politikalar›nda Yeni Ufuklar” konulu bir bildiri sunmufltur.
Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN* / mcasin@savunmahaber.com
*Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi

Konferans kat›l›mc›lar›, program›n ilk gününde 5. Ba¤›ms›z Motorize Piyade Tugay› Tamanskaya’y› ziyaret ettiler.



haz›rlad›¤› yeni ulusal güven-
lik stratejik konseptinde, Rus
Ordusunun, Rusya’ya karfl›
yap›lacak bir sald›r› halinde
ç›karlar›n› korumak amac›y-
la, muharebe alan›nda, nük-
leer silahlar da dahil olmak
üzere, elindeki bütün imkân-
lar›n› kullanaca¤› yaklafl›m›n›
ön plana ç›karm›flt›r. Böyle-
ce, Rusya, nükleer silahlar›
ilk kullanmama ilkesini terk
etti¤ini resmi olarak aç›kla-
m›flt›r.
Öte yandan, NATO’nun Rusya
s›n›rlar›na do¤ru geniflleme-
si, NATO’nun Avrupa Füze
Savunma projesi kapsam›n-
da, Polonya, Çek Cumhuriye-
ti ve Romanya’ya füze savun-
ma sistemleri konuflland›r-
ma giriflimleri bafllatmas›
Kremlin’i tedirgin etmifltir.
‹kinci de¤iflim ise, yeni Rus
d›fl politikas›nda belirleyici
unsur olarak ekonomik bo-
yutun savunma politikalar›n-
da ön plana ç›kmas›d›r. Rus
enerji boru hatlar›n›n, Çin ve
Bat› pazarlar›na ulaflt›r›lma-
s›, ayn› zamanda enerji gü-

venli¤inin Rus Ordusu için
hayati önem kazanmas›,
2006 Ukrayna krizi ile günde-
me gelmifltir. Son olarak,
NATO’nun Libya’ya askeri
müdahalesi, bölgesel içerikli
kriz ve s›cak çat›flmalara ani
müdahale ihtiyac›n› ön plana
ç›karm›flt›r.
Küresel ve bölgesel siyasal
ve askeri geliflmeleri dikkate
alan Baflkan Medvedev,
“Rusya Federasyonu Askeri
Doktrini 2020” konseptini
imzalam›flt›r. Bu çerçevede,
genifl ölçekli muharebe ala-
n›nda, 2008 y›l›ndaki Gürcis-
tan Savafl› gibi küçük ölçekli
savafllar için de nükleer se-
çenek olarak ön plana ç›ka-
r›lm›flt›r. Böylece, önleyici
nükleer taarruzun, Rus ulu-

sal güvenli¤ini tehdit edebi-
lecek küçük ölçekli bölgesel
muharebelerde de göz ard›
edilmeyece¤i düflüncesi, hâ-
kim unsur olarak benimsen-
mifltir. Rus Ordusu, yeni dok-
trinle, ça¤dafl ordu teflkilat
yap›s› olarak, “askeri alan-
ordu-tümen-alay” sistemin-
den “askeri alan-harekât ko-
mutanl›¤›-tugay” sistemine
geçifl yapm›flt›r.
Rusya, yeni doktriner yap›s›n-
da, NATO’yu, kendi ulusal gü-
venli¤ine tehdit olarak tan›m-
lam›flt›r. Buna mukabil, 
NATO Genel Sekreteri An-
ders Fogh Rasmussen, Rus-
ya'n›n yeni askeri doktrininin
ça¤›n ihtiyaçlar›na cevap ver-
medi¤ini öne sürmüfltür.
Rasmussen, NATO'nun Rus-

ya için bir tehdit oluflturmad›-
¤›n› ve bu ülkeyi asla iflgal et-
meyece¤ini dile getirmifltir.
Rusya’n›n d›fl tehditlere karfl›
kendini savunabilmesi gerek-
ti¤ini vurgulayan Putin’e göre,
modernleflme program›n›n
toplam maliyeti yaklafl›k 730
milyar dolar civar›nda olacak-
t›r. Baflka bir deyiflle, Mosko-
va hükümeti modernleflme
program›n› gerçeklefltirmek
için, gelecek 9 y›l içinde, her
gün 20 milyon dolar harca-
maya kararl›. Proje, k›talara-
ras› Bulava balistik füzelerini
de tafl›yacak denizalt›lar›, 600
adet civar›nda yeni uçak yap›-
m›n› ve S-400 ve S-500 hava
savunma sistemlerini de kap-
samaktad›r. Program ta-
mamland›¤›nda, Rus Ordusu-
nun mevcut stoklar›n›n yüzde
70’i hem kendi üretece¤i hem
de baflka ülkelerden alaca¤›
askeri araç ve gereçler saye-
sinde yeni teknolojiler ile do-
nat›lm›fl olacakt›r.

Konferans ve 
DON-2N Radar›na 
Yap›lan Ziyaret
Yukar›da ana hatlar›yla özet-
lendi¤i üzere, Rusya Silahl›
Kuvvetleri, 2008 y›l›ndaki
Gürcistan Savafl› sonras›nda,
yeni bir modernizasyon ham-
lesi bafllatm›flt›r. Konu ile il-
gili olarak May›s ay›nda dü-
zenlenen konferansa; ABD,
Almanya, Belarus, Fransa,
‹ngiltere, Japonya, Norveç,
Polonya, Rusya ve Türki-
ye’den, güvenlik ve savunma
uzmanlar›, gazeteciler, aka-
demisyenler, diplomatlar ile
askerler kat›lm›flt›r. 3 gün
süren toplant›lar süresince,
kat›l›mc›lar taraf›ndan, Rus
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Rusya Federasyonu’nun Birleflik Füze
‹kaz ve Uzay Gözetleme Sistemi’nin bir

parças› olan DON-2N radar üssünün
komuta kontrol odas›.

BTR-80 z›rhl› personel tafl›y›c›
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Prof. Dr. Mesut Hakk› Cafl›n (ortada)



Ordusunun bafllatt›¤› moder-
nizasyon çal›flmalar›, NATO
ve Rusya iliflkileri, Lizbon Zir-
vesi sonras›nda Avrupa Füze
Savunma projesi ile Orta Do-
¤u ve Kafkasya bölgesindeki
siyasal ve askeri geliflmeleri
müzakere edilmifltir.
Konferansa ev sahipli¤i ya-
pan Ruslan Pukhov, Rus Or-
dusunun askeri reform prog-
ram›n›n, özellikle 2008 son-
ras›nda, silahl› kuvvetlere
“yeni bir çehre” kazand›rma-
y› amaç edindi¤ini, Rus Ordu-
sunun personel miktar›n›n
çok fazla oldu¤unu, bu ne-
denle say›sal oranda küçü-
lüp, hareket kabiliyeti ve atefl
gücü yüksek modern bir ordu
olmay› hedeflediklerini ifade
etmifltir. Çeçenistan ve Gür-
cistan savafllar›ndan ders
alan Rus Ordusunun, perso-
nel e¤itimi ile silah sistemle-
rinin acil modernizasyon
programlar›n›n bafllat›larak,
ekonomik aç›dan bu ihtiyaç-
lar›n karfl›lanmas› için gerek-
li finansman deste¤inin sa¤-

lanmas›n›n önemini vurgula-
m›flt›r. Konferans program›
çerçevesinde, Rus Ordusun-
da bafllat›lan modernizasyon
planlamalar›na istinaden;
‹kinci Dünya Savafl›’nda K›z›l
Ordu’nun Alman iflgal ordu-
lar›na karfl› mücadele veren
önemli askeri birlikleri içinde
yer alan, Moskova yak›nla-
r›ndaki 5. Ba¤›ms›z Motorize
Piyade Tugay› Tamanskaya
da ziyaret edilmifltir. Ziyaret
esnas›nda, daha önce Cum-
hurbaflkan› Cemal Gürsel’in
de ziyaret etti¤i tarihi askeri
müzede, birli¤in ‹kinci Dünya
Savafl› ve Çeçenistan Muha-
rebeleri esnas›ndaki katk›la-
r› anlat›lm›flt›r.
Tugay personelinin, müflte-
rek e¤itim ve silahl› at›fl e¤i-
tim sahalar›n›n incelenme-
siyle bafllayan etkinlikte, mü-
teakiben, tugay›n envante-
rinde bulunan T-90 ana mu-
harebe tank›, kunda¤› mo-
torlu obüsler, alçak ve orta
irtifa hava savunma sistem-
leri, z›rhl› muharebe araçlar›

ve z›rhl› personel tafl›y›c›lar
ile hafif ve a¤›r piyade silah-
lar›, görevli subaylar taraf›n-
dan tan›t›lm›flt›r.
Program›n en ilgi çekici k›s-
m›, Rus Ordusunun seneler
boyu büyük bir titizlikle gizli
tuttu¤u, füze savunma radar
üslerinden olan DON-2N ra-
dar mevziindeki inceleme
gezisi olmufltur. Burada, Üs
Komutan› Tümgeneral Vladi-
mir Derkach, Rus stratejik
füze sistemlerinin k›sa tarihi
geçmifli hakk›nda bilgi ver-
mifltir. Tümgeneral Derkach,
verdi¤i brifingde, Moskova
bölgesinin füze savunma sis-
teminin bir parças› olarak ta-
sarlanan DON-2N radar üs-
sünün inflas›na 1978’de bafl-
land›¤›n›, 1996’dan beri de
operatif olarak Rus hava sa-
has›n›n füze taarruzlar›na
karfl› korunmas›nda aktif rol
oynad›¤›n› ifade etmifltir.
Tümgeneral Derkach’›n ver-
di¤i bilgilere göre; hedeflerin
tespit, teflhis ve takibinde uy-
dular ile entegre bir sistemin

parças› olan radar, di¤er ba-
listik füze önleme sistemleri
ile koordineli olarak seyir ha-
lindeki balistik füzenin emni-
yetli irtifada önlenmesinde
önemli rol oynuyor. Askeri
personelin de kat›ld›¤› bir ta-
arruz simülasyonunda, rada-
r›n, Bat› Avrupa, Akdeniz, Or-
ta Do¤u ve Orta Asya ile Hint
Okyanusu’nu kapsayan hare-
kât alan›ndaki, balistik füze
sald›r›lar›na karfl› alarm ve
savunma sitemlerinin çal›fl-
ma sistemati¤i esaslar› izah
olunmufltur. Tümgeneral
Derkach, müteakiben, rada-
r›n dört yüzeydeki anten 
ve takip sistemlerinin çal›fl-
ma modlar›n› aç›klayarak, 
NATO’nun Füze Kalkan› pro-
jesi ile ortak çal›flabilece¤ini
belirtmifltir. Komutan, yapt›-
¤› aç›klamada, füzelerin, oto-
matik olarak dost-düflman
ayr›m› sürecindeki teflhisini
müteakiben Rus Genelkur-
may›’n›n füzenin imha emrini
vermekle yetkili k›l›nd›¤›n›
ifade etmifltir.
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Kat›l›mc›lar, program›n ikinci gününde, Üs Komutan› Tümgeneral Vladimir Derkach
eflli¤inde, Sofrino’daki DON-2N çok ifllevli radar mevziini ziyaret ettiler.

Kat›l›mc›lar, ziyaret esnas›nda, Rus Ordusuna ait en modern
araç gereçlerin bir k›sm›n› da görme f›rsat› buldular.





S›rada Savunma 
Bakanl›¤› Var
Program gere¤ince, üçüncü
olarak Rusya Savunma Ba-
kanl›¤› ziyaret edilmifltir. Bu
ziyarette, kat›l›mc›lara, Rusya
Savunma Bakan› yard›mc›s›
Anatoly Antonov, Rusya Ge-
nelkurmay Baflkanl›¤› Hare-
kât Baflkan› Korgeneral 
Andrei Tretyak ve Rusya Sa-
vunma Bakanl›¤› Uluslararas›
Askeri ‹fl Birli¤i Baflkan› 
Sergei Koshelev taraf›ndan,
misafir delegasyona, Rus Or-
dusunun modernizasyonu
hakk›nda bilgi verilmifltir. Rus
Ordusu, modernizasyon
program› dâhilinde, hava kuv-
vetleri için 600 adet civar›nda
savafl uça¤› sat›n alacakt›r.
Bu al›m, 70 adet 5. nesil T-50
savafl uçaklar›, 96 adet 
Su-35S savafl uça¤›, 100 civa-
r›nda Su-34 bombard›man
uça¤› ve 16 adet Su-25UBM
e¤itim ve taarruz uça¤›n› da
kapsamaktad›r. Ayr›ca, hava
ulaflt›rma filosuna takviye
olarak, 20 adet An-124 a¤›r
nakliye uça¤›,  60 adet An-70
orta s›n›f nakliye uça¤› ile 50
ila 90 adet Il-476 a¤›r nakliye

uça¤› ve 120 adet Yak-130 ile-
ri jet e¤itim uça¤› siparifl edil-
mifltir. Rus Hava Kuvvetleri,
900 ila 1000 adet aras›nda da
helikopter sat›n alacakt›r. 
Bu helikopterler, 250 adet 
Mi-28N taarruz helikopteri,
120 civar›nda Ka-52A ve Ka-
52K taarruz helikopteri, 22
adet Mi-35M taarruz helikop-
teri olarak programlanm›flt›r.
Öte yandan, 200 adet de S-

400 ve S-500 hava savunma
füze bataryas› hava savunma
filolar›na teslim edilecektir.
Rus Deniz Kuvvetleri ise 6 ila
8 adet Borei s›n›f›, balistik fü-
ze ateflleyebilen denizalt›; 150
adet denizalt›dan atefllenebi-
len Bulava balistik füzesi; 40
adet yine denizalt›dan ateflle-
nebilen Sineva balistik füzesi;
6 adet Severodvinsk (Yasen)
s›n›f› nükleer hücum denizal-

t›s›; 2 adet Lada s›n›f› dizel
elektrik denizalt›; 3 adet ge-
lifltirilmifl Kilo s›n›f› dizel
elektrik denizalt›y› envanteri-
ne dâhil edecektir. Rus Do-
nanmas› ayr›ca, Fransa’dan 2
adet Mistral s›n›f› amfibi taar-
ruz gemisi sat›n alacakt›r.
Rusya’n›n, Fransa’dan Mis-
tral s›n›f› amfibi taarruz gemi-
si sat›n alma karar›, Rus-
Frans›z yak›nlaflmas›n›n
önemli bir ad›m› olarak da al-
g›lanabilir. Rusya, 8 adet Ad-
miral Gorshkov s›n›f› f›rka-
teyn, 6 adet gelifltirilmifl 
Krivak (Talwar) s›n›f› f›rka-
teyn, 1 adet Gepard s›n›f› f›r-
kateyn ve en az 4 adedi gelifl-
tirilmifl Steregushchii s›n›f›
olmak üzere 35 adet de kor-
veti envanterine dâhil ede-
cektir. Rus Donanmas› bu ye-
ni savafl gemilerine ilaveten,
26 adet MiG-29K savafl uça¤›-
n› uçak gemilerinde konufl-
land›rmak üzere envanterine
dahil etmeyi planlamaktad›r.
Bu çerçevede, Rus Donanma-
s›, Admiral Kuznetsov uçak
gemisini ve Admiral Nakhi-
mov savafl gemisini de mo-
dernize edecektir.
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Kat›l›mc›lar, program›n son gününde, Rusya Genelkurmay Baflkanl›¤› Harekât Baflkan›
Korgeneral Andrei Tretyak ile Savunma Bakanl›¤›nda bir araya gelerek Rus Ordusunun
yeni bak›fl aç›s› üzerine görüfltüler.

Strela-10 alçak irtifa
hava savunma 
füze sistemi

T-50 PAK FA C-Sukhoi
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Üzerinde konufltu¤u-
muz, Paris’in zengin-
ler banliyösü Neuilly-

sur-Seine’de Yahudi bir aile-
nin o¤lu olarak do¤mufl, ya-
flam›n içindeki yürüyüflünü
de ailesinin zenginli¤i ve et-
nik kimli¤inden sa¤lad›¤›
destekle sürdürmüfl bir in-
san›n öyküsüdür. Sonu, ken-
disini en üst makamlara do¤-
ru tafl›yanlar›n “derin komp-
losu” ile geldi.
Strauss-Khan; Frans›z Sos-
yalist Partisi’nin içindeki var-
l›¤›yla, ABD’nin muhafazakâr
fikir üretim merkezleri
(think-tank’ler) ba¤lant›lar›n›
birlikte sürdüren bir insand›.
George W. Bush kabinesinin
ünlü ismi Condoleezza Ri-
ce’›n, Stanford Üniversite-
si’ne profesör olarak önere-
ce¤i kadar Amerikan sa¤› ile
içli d›fll›yd›.
Hatta aç›klamalar›n›n bir ye-
rinde, “‹srail d›fl›nda yaflayan
bütün Yahudiler, bu ülkenin
güçlü varl›¤› için ellerinden
geleni yapmal›d›rlar. Ben de
günlük yaflant›mda bunu
gerçeklefltirmeye çal›fl›yo-
rum” demiflti.
Ama kaderi, dünya finans sis-
teminin liberal-demokrat ka-
nad›n› temsil eden bir baflka
Yahudi as›ll› isim, George So-
ros’un, “Yeni Dünya Sistemi-
nin Yarat›lmas›” hareketine
yaklaflmas› ve “Küresel Pa-
ra”n›n yaflama geçirilmesine
yeflil ›fl›k yakmas›yla de¤iflti.
ABD ve ‹srail’in “savunma sa-
nayisi sistemi” için dolar›n,
dünyan›n bir numaral› de¤i-

flim paras› olarak varl›¤›n› ko-
rumas›, ABD’nin sadece Mer-
kez Bankas› matbaas›n› çal›fl-
t›rarak borçlanma sisteminin
devam etmesi gerekiyordu!
“Küresel Para” önerisi, bu
çark›n sonlanmas› anlam›na
geliyordu! Strauss-Khan,
kendisini Alman Baflbakan›
Merkel ile randevusuna tafl›-
yacak Air France uça¤›ndaki
koltu¤undan, Amerikan ajan-
lar› taraf›ndan apar topar
al›nd›¤›nda, dünya finans sis-
teminin perde arkas›nda iflte
bu hesaplaflma yaflan›yordu.
Strauss-Khan, 15 May›s’ta
tutukland›. E¤er bu tür bir
geliflme yaflanmasayd›, 29
May›s 2011 günü Fransa’n›n
Deauville kentinde yap›lan 
G-8 Zirvesi’ne kat›lacak ve
IMF’nin dolar›n uluslararas›
ticaretteki rolünü azaltacak
yeni “Küresel Para” projesini
gündeme getirecekti.

Yar›n IMF’nin yeni baflkan›
olarak göreve bafllayacak bir
baflka Frans›z, Fransa eski
Maliye Bakan› Christine 
LaGarde ise Amerikan finans
çevreleri ve savunma sanayi-
sine en yak›n Avrupal› isim
olarak tan›n›yor. Dönemin
Baflbakan› Dominique de 
Villepin’in 2 Haziran 2005 ta-
rihinde kurdu¤u kabinede
D›fl Ticaretten Sorumlu Ba-
kan olarak yer almas›yla ta-
n›nan LaGarde, baflar›l› avu-
katl›k kariyerini ABD’de yap-
m›fl bir isim. Dünyan›n en
önemli ticaret hukuku firma-
s› Baker&McKenzie’nin bafl-
kanl›k koltu¤una kadar yükse-
len, ABD’nin d›fl politikas›na
yön veren kurumlardan CSIS
üyesi olan LaGarde, ülkenin
ünlü strateji uzmanlar›ndan
Zbigniew Brezezinski’ye olan
yak›nl›¤› ile tan›n›yor.
LaGarde, siyasete girdi¤i ilk

dönemde, bir avukat olarak
Amerikan savunma sanayisi
kurulufllar› Boeing ve 
Lockheed Martin’in haklar›-
n›, Avrupa’n›n Airbus veya
Dassault’una karfl› korumufl
olmas› nedeniyle elefltiril-
miflti. Neyse…
Strauss-Khan’›n gidifli ve ye-
rine LaGarde gibi, Avru-
pa’dan çok Washington’un
sesini dinleyen bir ismin gel-
mesiyle bir süreç sonlanm›fl
gibi görünüyor. Bu süreç, 
Çin Merkez Baflkan› Zhou 
Xiaochuan’›n 29 Mart 2009’da
yapt›¤› aç›klamayla baflla-
m›fl, Rusya Devlet Baflkan›
Dimitri Medvedev’in 8-10
Temmuz 2010 tarihleri ara-
s›nda ‹talya’n›n L’Aquila ken-
tinde yap›lan G-8 Zirvesi’nde
yüksek sesle dile getirdi¤i
“Küresel Para” yarat›lmas›
yönündeki konuflmayla yük-
selmiflti…
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IMF’de Derin Komplonun ‹zleri
IMF eski Baflkan› Dominique Strauss-Khan’›n gözümüzün 

önünde yaflad›klar›, dünyan›n, herkes için çok tehlikeli 
bir yer oldu¤unu bir kez daha gösterdi. Strauss-Khan art›k
özgür bir insan. Sadece IMF’deki kariyerine de¤il, Fransa
Cumhurbaflkanl›¤›’na do¤ru yürüyüflüne de mal olan 

komplonun merkezindeki kad›n ise yalanc›l›k ile suçlan›yor!
Manhattan’da bir otel odas›nda yaflan›ld›¤› ileri sürülen 

cinsel sald›r› iddias› ise art›k kimsenin inanmad›¤› bir konu.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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Avrupa Birli¤i (AB)’ye üye 17

ülke, avro, yani Avrupa or-

tak para birimi ile yaflam›n›

sürdürmeye çal›fl›yor. Avro-

nun son y›llarda üst üste ald›¤›

darbeler ise giderek Avru-

pa’n›n gelece¤inin tart›fl›lma-

s›na neden oldu. Baz› ba¤›ms›z

uzmanlar, ABD’nin finans ke-

simindeki h›rs›zl›klar nedeniy-

le bafllayan “kontrollü krizin”,

esas olarak avroyu hedef ald›-

¤›nda birlefliyorlar. Analizler,

2008 y›l›na kadar güçlenen,

hatta art›k, petrol fiyatlar›n›n

belirlenmesinde ana para ola-

rak kullan›lmas› gündeme ge-

len avronun ABD’nin komplo-

su ile y›k›ld›¤› yönünde. Bu analizleri destekleyen gelifl-

meler, Eurozone olarak adland›r›lan ve avronun kullan›l-

d›¤› 17 ülkede yaflan›lan olaylarda görülüyor.

Avrupa’n›n krizi, ‹rlanda ile bafllad›. Bir dönem, liberal

uygulamalar› ile geliflmekte olan bütün pazar ekonomi-

lerine örnek gösterilen ‹rlanda, a¤›r borç yükü alt›nda

ezildi ve kurtar›lmay› bekleyen ülkeler kulübüne kat›ld›.

Avroyu zorlayan geliflmeler pefl pefle yafland›… Önce

Portekiz ve ‹spanya, devam›nda da Yunanistan a¤›r krize

girdi. Hatta Yunanistan, toplam 400 milyar dolarl›k borç

yüküyle batt›!

Orta Avrupa’da para birimini derinden sarsan bu gelifl-

meler yaflan›rken, AB’nin iki güçlü devleti Almanya ile

Fransa’n›n y›k›lan ekonomilere destek sa¤lamakta hayli

yavafl ve isteksiz davrand›klar› dikkat çekti. Bu durum,

AB’nin gelece¤iyle ilgili derin flüpheler yarat›rken, özel-

likle Alman Baflbakan Angela Merkel’in, Yunanistan kri-

zinde kurtarma planlar›n› bozan bir strateji izlemesi dik-

kat çekti.

AB, Akdeniz ülkelerinden kaynaklanan bu sorunlar ile

u¤rafl›rken, alarm zili G-8 üyesi, güçlü ekonomisiyle ta-

n›nan ‹talya’dan geldi. ‹talya, bütçe dengelerinin sars›ld›-

¤› ve geriye dönülmesi çok zor bir ekonomik krizinin ilk

iflaretlerinin verildi¤i bir ülke konumuna düfltü.

Bu arada Uluslararas› Para Fonu IMF’den yap›lan aç›kla-

malarda ise, Avrupa, bünyesinde yaflan›lan ekonomik

krizlere yavafl müdahalede bulunmak ve dünya ekono-

misini büyük bir durgunlu¤a sürüklemekle suçland›.

IMF taraf›ndan yap›lan son aç›klamada, “Do¤rudan Avru-

pa’y› ilgilendiren bir krizde, ortada Avrupa’n›n görülme-

mesi dikkat çekicidir” denildi.

Uzmanlar, Portekiz, ‹spanya ve Yunanistan’dan sonra

‹talya’n›n da krize girmesi halinde, avronun gelece¤inde

büyük bir soru iflaretinin do¤aca¤›nda birlefliyorlar.

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Temmuz 2011

Avronun 
Yok 
Oluflu mu?
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Belçika’y› oluflturan, Fran-
s›zca konuflan Valonlar

ile Hollanda dilinin farkl› bir
diyalektini kullanan Flaman-
lar aras›ndaki kriz; bu ülke-
nin giderek ikiye bölünme
riskini yükseltti.
Belçika’da yap›lan son iki se-
çimde, Flaman seçmenler
artan bir flekilde, “ayr›l›kç›”
sloganlara sar›lan milliyetçi
partiye oy verdiler. Ayr›l›kç›
Flaman hareketinin oy deste-
¤inin, Flaman seçmen içinde
yüzde 45’lere varmas› ise, ya-
p›lacak anayasal de¤ifliklikler
müzakerelerine yans›d›.
Belçika hükümeti, bir y›l›
aflan bir süredir kurulam›yor
ve ülke bu haliyle, flimdiden
Guinnes Rekorlar Kitab›’na
geçti… Konuyu, Brüksel’in
Flaman bölgesinden millet-
vekili seçilmifl Sabahat Pehli-
van ile konufltu¤umuzda or-
taya ç›kan tablo ilginç oldu.
Flamanlar’›n bir dönemin
ezilmiflli¤inin h›nc›n› ald›kla-
r›n› belirten Pehlivan flöyle
konufltu: “1800’lü y›llarda ül-
keye hakim olan Valonlar, bir
dönem Flaman dilinin konu-
flulmas›n› bile yasaklam›fllar.
Yine, ülke yap›lanmas›n›n do-
¤al sonucu olarak Valonlar
zengin, Flamanlar fakir kal-
m›fllar. Bu durum, tabii ki,
demokrasinin geliflimi ve

Belçika ekonomisinin yap›-
lanmas› sonucu dramatik
olarak de¤iflti. Birincisi Fla-
manlar, art›k ço¤unlukta bir
nüfus, Valonlar yaflland›lar ve
nüfuslar›n› koruyamad›lar.
Bugün ülke üniversitelerinin
ö¤renci say›s›n›n büyük bölü-
münü Flaman ö¤renciler
oluflturuyor. Flamanlar çal›fl-
kan ve ticarete yatk›n insan-
lar; giderek zenginlik de el
de¤ifltiriyor. Yani, Valon nüfu-
sun h›zla zay›flad›¤›, Flaman
nüfusun da güçlendi¤i bir dö-
nem yafl›yoruz. Bunun Belçi-
ka siyasetine yans›mas› çok
normal; ama Flaman milli-

yetçi partilerinin ifli sürükle-
dikleri nokta çok a¤›r bir nok-
ta oldu ve Belçika ciddi bir
flekilde bölünmeyi konuflma-
ya bafllad›. Asl›nda, ülke za-
ten ikiye bölünmüfl durumda.
Valon ve Flaman bölgeleri
var, ama taraflar Brüksel’in
gelece¤ini tayin edemiyorlar.
Çünkü Brüksel’de ikisinin de
eflit haklar› mevcut. E¤er
Belçika bir gün bu krize daya-
namay›p bölünme karar› al›r-
sa, san›r›z bu üç parçal› bir
da¤›lma olacak ve Brüksel
yak›n çevresiyle Avrupa’n›n
içinde çok özel bir kenti ola-
rak yaflam›n› sürdürecek.”

Brüksel’in Valon bölgesinde
Devlet Bakan› olarak görev
yapan Türk siyasetçi Emir K›r
da Belçika’n›n art›k tarihi dö-
nüm noktas›na geldi¤ine ina-
nanlardan. O da Sabahat
Pehlivan gibi, sorunun Belçi-
ka’n›n bütünlü¤ü içinde çö-
zülmesinden yana: “Asl›nda
bir sosyalist politikac› olarak
milliyetçili¤in yaratt›¤› tuzak-
lara dikkat çekmek istiyo-
rum. Flaman milliyetçi hare-
ketinin bugün ulaflt›¤› nokta
tehlikelidir ve bölünmeyi kö-
rüklemektedir. Oysa Belçi-
ka’n›n bölünmesinden kim-
senin menfaati yoktur.”

MSI Dergisi - Temmuz 2011 www.milscint.com

Dünyan›n hoflgörü ülkesi olarak tan›d›¤› Hollanda, “Müs-

lümanlardan de¤il, ‹slam’dan nefret ediyorum” diyen

bir politikac›n›n yükselifline sahne oluyor.

Hollanda’n›n gelece¤indeki en önemli siyasi aktör olarak

de¤erlendirilen ›rkç› Özgürlük Partisi’nin lideri Geert Wil-

ders, bütün stratejisini bu slogana dayand›rd› ve devam et-

ti: “Hoflgörü alt›nda topraklar›m›z› Müslümanlar baflta, bü-

tün di¤er kültürlerden gelenlere açt›k; ama as›l bizim ken-

di kültürümüzü kaybetme riskimiz ortaya ç›kt›…”

Ona göre, Avrupa’n›n karfl›laflt›¤› en büyük tehdit ‹slam’dan

kaynaklan›yor ve Avrupa ülkeleri Müslümanlar› topraklar›-

na kabul ederek bu tehdidi sokaklar›na tafl›yorlar. Wilders’a

göre, e¤er Müslümanlar Hollanda’da yaflamak istiyorlarsa,

Kur’an-› Kerim’den ayr›lmak zorundalar!

Avrupa, Hollanda topraklar›nda, ‹slam’›n bir din de¤il, dik-

tatörlük amaçl› bir siyasi hareket oldu¤unu söyleyecek ka-

dar alçalan bir ›rkç›n›n, rezil bir düflünce yap›s›n›n yükseli-

fline sahne oluyor… Geert Wilders iki y›l ‹srail’de yaflam›fl.

‹srail’in s›n›rlar›n› geniflletmesini, Ürdün’ün Filistin

devletine dönüflmesini ve ‹srail’deki Müslümanlar›n da Ür-

dün’e gönderilmesi gerekti¤ini savunuyor! ‹ddialar, partisi-

nin ABD’deki Yahudi lobisinden hat›r› say›l›r mali destek al-

d›¤› yönünde… 16 Ocak 2011’de yapt›¤› aç›klamada bak›n ne

diyor: “E¤er bir gün Kudüs Müslümanlar›n eline geçerse,

k›sa zamanda Atina ve Roma’n›n da düflece¤inden emin ola-

biliriz. Yahudilerin Kudüs’te sürdürdükleri hakl› savafl bir

toprak savafl› de¤il, ideolojik savaflt›r…”

Wilders’›n anti-‹slam hareketinin perde arkas›nda, ‹srail’in

oldu¤u yönündeki görüfller giderek t›rman›yor. Ama bu id-

dialar bir gerçe¤i ortadan kald›rm›yor. Hollanda giderek

›rkç›lar›n kontrolüne giriyor. Bir Hollandal› ayd›n›n flu söz-

leri, yaflan›lanlar› anlatmas› aç›s›ndan çok önemli: “Irkç›lar

ortaya ç›kt›lar, Müslümanlar baflta di¤er kültürlerden bu

ülkeye gelenlerin Avrupa kültürünü yok ettiklerini, gelece-

¤imizin tehlike alt›nda oldu¤unu söylediler. Zamanla gör-

dük ki, as›l, kendi kültürümüz ile bafl bafla kalma tehlikesiy-

le karfl› karfl›yay›z. Ötekinin olmad›¤› bir dünya, bizim için

diktatörlü¤ün bafllang›c›d›r…”

Hollanda’da Gündem Irkç›l›k

Belçika’da Ayr›l›k Rüzgarlar›
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“Avrupa Bakanl›¤›’n›n ilk yabanc› ziyaretçi-
si de yeni bir bafllang›ç yapmak ve Türki-

ye’ye verdikleri önemi de göstermek için Avru-
pa Komisyonu Genifllemeden Sorumlu Üyesi
Stefan Füle oluyor... Ama gel gör ki kendisini,
ne “2008 y›l› AB y›l› olacakt›r” diyen Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül ne de bir kaç gün önce
“AB kararl›l›¤›n›” vurgulayan Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an kabul etmiyor... Yetmezmifl gi-
bi, Stefan Füle, Egemen Ba¤›fl ile ortak bas›n
toplant›s› yaparken, D›fliflleri Bakan› Prof. Dr.
Ahmet Davuto¤lu AB’ye rest çekiyor...
Söyledikleri kelimesi kelimesine flöyle: “E¤er
bu olmazsa, K›br›s Rum taraf› bu müzakerele-
ri geciktirerek gelecek sene 2012 Temmuz’un-
da tek tarafl› olarak dönem baflkanl›¤›n› al›rsa
bu sadece Ada’da bir çözümsüzlük anlam›na
gelmez, ayn› zamanda Türkiye ile AB iliflkileri-
nin t›kan›kl›¤›n ötesinde donma noktas› anlam›na gelir.” Bu
sat›rlar, Prof. Dr. Mehmet Altan’›n yaz›s›na ait. Altan, yaz›-
s›nda, Türkiye’nin AB ile iliflkilerinde iki bafll› bir yap› sergi-
lemesini elefltiriyor. Akademisyen yazara göre, Prof. Dr. Ah-
met Davuto¤lu’nun sert ç›k›fl›n›, AB Bakan› olarak adland›-
r›lan Egemen Ba¤›fl’›n yumuflatma çabalar› durumu denge-
lemeye yetmiyor. Oysa Ankara’n›n arka bahçelerinde konu-
flulan ise, Türkiye’nin, özellikle 2012 y›l›na dönük derin en-
difleleri oldu¤u yönünde. Türkiye, AB’nin, tam üyelik süreci-
nin orta yerine K›br›s flartl› maddeleri yerlefltirmesinden ra-
hats›z; bu nedenle, Avrupal› yetkililer, Ankara’da pek üst dü-
zey a¤›rlanm›yorlar. Ama Türkiye’yi as›l rahats›z eden, K›b-
r›s’›n AB dönem baflkanl›¤›n›n yaklafl›yor olmas›. AB’de kâ-

¤›t üzerinde bütün K›br›s’› temsil ediyor gözüken; ama 2004
y›l›nda yap›lan Kofi Annan raporu referandumunda bile
Türkler ile bir arada yaflamayacaklar›n› verdikleri “hay›r “
oyu ile ispatlayan Rumlar için çok büyük bir makam bu…
Türkiye, K›br›s sorunu çözümlenmeden Rumlar›n 6 ayl›¤›na
da olsa, AB Dönem Baflkanl›¤› koltu¤una oturmamalar› ge-
rekti¤ine inan›yor. D›fliflleri Bakan› Prof. Dr. Davuto¤lu, ba¤-
lant›l› aç›klamas›nda, bunu net bir flekilde belirtti. Türkiye-
AB iliflkileri bir kez daha Rumlar›n ipote¤i alt›na giriyor gibi
gözüküyor. Çünkü Prof. Dr. Davuto¤lu, Rumlar›n dönem
baflkanl›¤›nda, e¤er K›br›s’ta bir çözüm sa¤lanmam›flsa,
Türkiye’nin iliflkilerini dondurmakta kararl› oldu¤unu vur-
gulad›.

‹ srail parlamentosu, ülkeye
ve özellikle de Filistin top-

ra¤› olarak kabul edilen Bat›
fieria’daki yeni Yahudi yerle-
flim birimlerine karfl› boykot
ça¤r›s› yap›lmas›n› devlete
karfl› sald›r› olarak niteleyen
kanunu kabul etti.

Kanun, ‹srail devletinin poli-
tikalar›n›, sivil-bar›flç› yolla
protesto etmenin bütün yol-
lar›n› kapat›yor ve bar›flç›
protestolar›, boykotlar› ceza
yasas›n›n içine sokuyor. Söz

konusu kanun, 2010 y›l›nda
parlamentoya sunuldu¤un-
da, sert tart›flmalar yaflan-
m›fl ve boykot gibi, son dere-
ce bar›flç› bir muhalefet me-
todunun cezaland›r›lmas›na

demokratlar karfl› ç›km›flt›.
Söz konusu kanun, boykot
ça¤r›s› yapan sivil toplum ku-
rulufllar›n›n mali hesaplar›-
n›n incelenmesinde, gerekir-
se cezaland›r›lmalar›nda, ‹s-
rail Maliye Bakanl›¤›’na ge-
nifl yetkiler tan›yor.
Uluslararas› Af Örgütü, söz
konusu kanunun, bask›c› bir
rejimin kanunu oldu¤unu be-
lirterek geliflmeye sert bir
notayla karfl› ç›kt›.
‹srail’deki demokrat kay-
naklar, kanunun, Bat› fieri-
a’da inflalar› devam eden
yasad›fl› Yahudi yerleflim
birimlerine karfl› bafllat›la-
cak sivil ve bar›flç› muhale-
fet kampanyalar›n› durdur-
mak için ç›kar›ld›¤›n› vur-
guluyorlar.
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Türkiye’nin 
2012 Alarm›

‹srail’de Yeni Diktatörlük Kanunu
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Suriye’nin benzer kimlik

tafl›mamas›na karfl›n

Libya benzeri bir iç çat›fl-

maya do¤ru sürüklenmesi,

Orta Do¤u aç›s›ndan ciddi

bir sürpriz oluflturdu.

Suriye sokaklar›nda, halk›n

büyük bir kesiminde re-

form beklentisi oldu¤u za-

ten biliniyordu. Suriye’nin,

So¤uk Savafl y›llar›nda yas-

land›¤› rejimin art›k yürü-

meyece¤i aç›k olarak anla-

fl›lm›flt›. D›fla kapal› ve kor-

ku dolu bir milliyetçi-sos-

yalist rejim, ülkeyi dünya-

daki geliflmelerden kopar-

tan, özellikle Suriye gençli-

¤ini dünyadaki yafl›tlar›n-

dan uzaklaflt›ran diktatör-

yal bir yap› tafl›yordu.

Bununla birlikte, reform

yanl›lar›n›n, ülkenin gele-

cekte ulaflaca¤› daha de-

mokratik zemin için en

önemli ismin, yine Devlet

Baflkan› Beflar el-Esad ol-

du¤u yönünde görüfl birli¤i

var. Ülke ekonomisinin yü-

künü omuzlayan küçük ve

orta ölçekli iflletmeler, bü-

rokrasi, askeri kadrolar,

Alevi nüfus (ülke nüfusu-

nun yüzde 25’ini oluflturu-

yor) hatta Müslüman Kar-

defller örgütü, Suriye’de

reform sürecinin Esad’s›z

olmayaca¤› yönünde, ayn›

görüfle sahipler…

Bu kadar genifl tabanl› bir

siyasi ittifak›n yafland›¤› ül-

kede, ortaya ç›kan kutup-

laflma ve çat›flmalar›n ne-

deni araflt›r›ld›¤›nda, kar-

fl›m›za, bütün bölgeyi de-

rinden etkileyen, Sünni ci-

had hareketi, yani bir nevi

Zarkawi sendromu ortaya

ç›k›yor.

Bilindi¤i gibi, 1966 Ürdün

do¤umlu Ebu Musa el Zar-

kawi, 2006 y›l›nda Amerika-

l›lar taraf›ndan Irak’ta öl-

dürülene kadar, Sünni ha-

reketinin en önemli isimle-

rinden biri olarak tan›nd›.

Bat›’n›n, özellikle de

ABD’nin son y›llarda Müs-

lüman ülkelerde artan bas-

k›s›na ve yaflan›lan gelifl-

melerden, fiii ‹ran’›n sürek-

li kazançl› ç›kmas›ndan ra-

hats›z olan Zarkawi, Afga-

nistan’daki terör kampla-

r›yla ünlüydü. Irak’›n Sünni

Baas rejiminin y›k›lmas›n-

dan ve ‹ran ve Suriye deste-

¤indeki fiii hareketin güç-

lenmesinden sonra Irak’a

geçmifl ve bu ülkedeki Sün-

ni-fiii çat›flmas›n›n, ABD’ye

karfl› Sünni direniflinin

sembol ismi olmufltu.

“Büyük Orta Do¤u” olarak

adland›r›lan ve Orta Do-

¤u’nun normal haritas›n›n

yan›nda, Afganistan ve Pa-

kistan’› da içine alan bölge-

de Sünni direnifli, anti-

Amerikan çizgide yükselir-

ken, fiii hareketine karfl› da

en büyük dengeyi oluflturu-

yor. Suudi Arabistan baflta,

Körfez’deki zengin petrol

emirliklerinin, ‹ran’a ve

Tahran deste¤indeki Lüb-

nan’daki Hizbullah örne¤i

teflkilatlara karfl› destekle-

di¤i bir radikal hareket ile

karfl› karfl›yay›z.

Dünyan›n çeflitli Müslüman

ülkelerinde çarp›flm›fl Sün-

ni mücahidlerin, Lüb-

nan’daki Naher el Bared

mülteci kamp›na yerleflme-

si ve 2007 y›l›nda, Lübnan

Ordusuyla çok kanl› çat›fl-

malar› gerçeklefltirmeleri,

dün gibi haf›zalarda.

Suriye’den akan bilgiler,

Sünni cihad hareketinin d›-

flar›dan gelen bir strateji ve

militan kadrolar ile Esad ile

çat›flmaya girdi¤i yönünde.

Ülke nüfusunun büyük ço-

¤unlu¤u reformlar için

Esad’a bir flans vermeye

haz›rlan›rken, cihad kana-

d›, Esad ile çat›flarak soru-

nun derinleflmesini hedef-

liyor.

Bu geliflmede, El-Cezire gi-

bi etkili yay›n organlar›nda

konuflan baz› Arap ayd›nla-

r›n, yaflan›lan devrimler

sürecini bir Sünni ayaklan-

mas› olarak de¤erlendir-

melerinin de önemli rolü

var kuflkusuz.

Suriye bir iç çat›flma m› ya-

fl›yor, yoksa Sünni Arap

devletlerinin radikal müca-

hitleri kullanarak tezgâhla-

d›¤› bir d›fl müdahale ile mi

karfl› karfl›ya?

Geliflmeler, ikinci seçene-

¤in daha do¤ru oldu¤unu

gösteriyor.
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Afganistan, ABD deste-
¤inde devlet baflkanl›¤›

makam›nda oturan Hamid
Karzai’nin 49 yafl›ndaki kar-
defli, Ahmed Velid Karzai’nin
öldürülmesiyle sars›ld›.
Ülkenin ikinci büyüklükteki
kenti ve Taliban hareketinin
do¤du¤u bölge olarak ta-
n›mlanan Kandahar’›n güçlü
adam›, en çok güvendi¤i in-
sanlardan biri taraf›ndan,
yak›n korumas›n›n silah›n-
dan ç›kan kurflunlarla öldü.
Suikast, bir türlü kontrol al-
t›na al›namayan Taliban ha-
reketinin, Karzai yönetimine
ve destekçisi NATO’ya en
sert mesaj› olarak nitelendi.
Oysa Ahmed Velid Karzai
hakk›nda ortaya at›lm›fl bü-
tün iddialar, bu suikast›n
çok daha derin anlamlar› ol-
du¤unu iflaret ediyor.
Ahmed Velid Karzai, Bat›
medyas›na yans›yan haber-
lere göre Afganistan’›n ilk
10 zengininden biri olarak
kabul ediliyordu.
Kandahar’da elde etmifl ol-
du¤u ola¤anüstü siyasi gü-

cü, paraya çevirmesiyle ta-
n›n›yordu. Asl›nda, 2008

y›l›nda Amerikan bas›n›nda
yer alan iddialar, kardefl
Karzai’nin, Amerikan Mer-
kezi Haberalma Teflkilat› 
CIA’n›n Afganistan’daki en
güçlü adamlar›ndan biri ol-
du¤unu ve CIA’n›n yüklü
miktarlarda ödemeler yapt›-
¤›n› ileri sürmüfltü.
Karzai, CIA ajanlar› ile ba¤l›
özel tim komandolar›n›n ba-
r›nmas› için, Kandahar’da
genifl arazileri tahsis etme-

siyle tan›n›yordu. ‹ddialar,
CIA’n›n da bu hizmetleri
karfl›l›ks›z b›rakmad›¤› yö-
nündeydi.
‹ddialar, Ahmed Velid Kar-
zai’nin Afganistan’daki eroin
ticaretinin de en önemli
isimlerinden biri oldu¤unu
da iflaret ediyordu. Daha da
ötesinde, yürüttü¤ü eroin ti-
caretinden, CIA baflta, Bat›l›
istihbarat teflkilatlar›n›n ha-
beri oldu¤u, burada ortaya

ç›kan paran›n da istihbarat
teflkilatlar›na aktar›larak
baz› gizli operasyonlarda
kullan›ld›¤› yönündeydi.
Ahmed Velid Karzai art›k
yok. Kandahar’da arkas›nda
büyük bir siyasi boflluk b›ra-
karak gitti. Suikast›n gerçek
nedeni ise tam olarak anla-
fl›labilmifl de¤il. Ahmed Ve-
lid Karzai, kime verdi¤i sözü
tutmad› veya neyi paylafl-
maktan vazgeçti?
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Afganistan’da fiüphelinin Ölümü

‹ran, ülkenin dini lideri ve kendisine ba¤l› afl›r› muhafaza-
kâr din adamlar›yla Cumhurbaflkan› Ahmedinejad aras›n-

daki siyasi kavgan›n üniversite koridorlar›na s›çrad›¤› bir
dönem yafl›yor.
‹ran Devrimi, 1979 y›l›ndan bu yana, ‹slami de¤erleri bahane
ederek kad›nlar ile erkeklerin sosyal yaflamda bir arada olma-
malar› üzerine yap›lanm›fl durumda.
Toplum, tam 32 y›ld›r, düzenli olarak yüksek ahlaki de¤erler ad›
alt›nda kad›nlar›n afla¤›lan›p, sosyal yaflamdan uzaklaflt›r›ld›¤›,
erkeklerin de kad›ns›z bir sosyal yaflama mahkûm edildi¤i ga-
rip bir rejim yafl›yor.
Hatta günümüzün Cumhurbaflkan› Ahmedinejad, Tahran Bele-
diye Baflkan› oldu¤u dönemde, metroda ilk kad›nlara özel va-
gon oluflturmas›yla da tan›n›yor. Bu uygulama günümüzde de
devam ediyor.
Fakat dini lider Hamaney baflkanl›¤›ndaki Yüksek Konsey’in al-
d›¤› son karar, ‹ran’da barda¤›n taflmas›na, hatta bir dönem ka-
d›nlar ile erkekleri birbirinden ay›ran belediye baflkan› olarak
tan›nan Ahmedinejad’›n bile isyan etmesine neden oldu.
Konsey’in karar›, önümüzdeki eylül ay›ndan itibaren, k›z ve er-
kek üniversite ö¤rencilerinin s›n›flar›n›n ayr›lmas›n› öngörüyor.
Bugüne kadar baz› afl›r› muhafazakâr idari kadrolara sahip ‹ran

üniversitelerinde, baz› s›n›flar sadece k›zlar için ayr›l›yor ya da
haftan›n tek günlerinde k›zlar, çift günlerinde ise erkek ö¤ren-
ciler okula gidebiliyordu.
Bu tür uygulamalar, eylül ay›ndan itibaren bütün üniversiteler-
de yer alacak.
Cumhurbaflkan› Ahmedinejad, üniversite ö¤reniminin evrensel
de¤erlerine dikkat çekti¤i aç›klamas›nda, söz konusu karar›n
bilim d›fl› oldu¤unu ve üniversitelerde uygulanmas›n›n büyük
sak›ncalar do¤uraca¤›n› savundu.
Bu aç›klama, Hamaney ve çevresi taraf›ndan, “‹slam’›n tart›fl›l-
mas›” gibi çok sert bir yorumla karfl›land›.
Tahran’daki tarafs›z gözlemciler, Ahmedinejad’›n, kad›n hakla-
r›n› savunacak son isim oldu¤unda birlefliyorlar. Cumhurbafl-
kan›’n›n söz konusu karara net olarak karfl› ç›kmas›n›n nedeni-
nin sadece siyasi oldu¤u ve muhafazakâr din adamlar›yla siya-
setin yeni bir bilek gürefli olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤i sa-
vunuluyor.

‹ran’da K›z
Çocuklar›n›n Tehdidi
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