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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

Milli Savunma Bakanl›¤› ve Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’ndaki görev de¤ifliklikleri d›fl›nda,
geride b›rakt›¤›m›z Temmuz ay›nda, savunma sanayimiz aç›s›ndan en çok dikkatimizi çeken
geliflme, SSM’nin Savunma Sanayii Gündemi dergisinde yay›mlanan, “Savunma Sanayisinde
Sürdürülebilirlik Kavram›” bafll›kl› makale oldu. Makale, savunma sanayimizin ihracat flampiyonu
firmas› FNSS’nin ‹fl Gelifltirme ve Strateji Direktörü Haluk Bulucu’nun imzas›n› tafl›yor. 
TOBB Savunma Sanayi Meclisi ve SaSaD’daki çal›flmalar›ndan da tan›d›¤›m›z Bulucu’nun, savunma
sanayimize, 2023 y›l›ndan bir bak›fl üzerine kurgulad›¤› makale, savunma sanayimize iliflkin
tespitler aç›s›ndan tafl›d›¤› ciddiyetin yan› s›ra yer yer mizah ö¤eleri de içeriyor…

Sizlere ulaflt›rabilmek için, biraz da görsellik katarak sayfalar›m›za tafl›d›¤›m›z makaleye iliflkin 
ilk dikkatimizi çeken, çok daha kapsaml› bir analizin, özetlenmifl bir bölümü oldu¤uydu… Analizde,
hayali bir komflu ülke olan Arwanda Cumhuriyeti’nin, savunma sanayimize iliflkin bir istihbarat
raporunda yer alan hayali bilgiler ›fl›¤›nda, 2023’e giden yolda, savunma sanayimizi bekleyen olas›
tehlikeler ve yap›lmas› gereken iyilefltirmelere de¤iniliyor.

Analize göre, 2023’teki savunma sanayimize iliflkin ana veriler, bugüne k›yasla flöyle: Savunma
sanayimizde faaliyet gösteren flirket say›s›, yaklafl›k 4 kat artarak 427’ye; sektör cirosu, yine
yaklafl›k 4 kat artarak 8 milyar dolara ve ihracat da yine yaklafl›k 4 kat artarak 4 milyar dolara
ç›km›fl durumda. Bulucu, bu noktaya ulaflmak için yap›lmas› gerekti¤ine inand›¤› hamleleri,
2023’ten bakarak yap›lm›fl gibi de¤erlendiriyor…

Bulucu’nun gündemindeki en önemli konu bafll›klar›ndan biri ihracat. Savunma offseti kaynakl›
sivil havac›l›k ürünleri ihracat rakamlar›n›n savunma ihracat›na eklenmesinin, yan›lt›c› ve afl›r›
iyimser sonuçlar do¤urdu¤unu vurgulayan Bulucu, bu durumun, savunma sanayimizin 
“pazarlama yetene¤ini” ölçmek aç›s›ndan da yanl›fl sonuçlara neden olabilece¤ine iflaret ediyor.

Makalede, ihracat cephesinde dikkat çekilen bir di¤er konu da birden fazla savunma flirketimizin,
ayn› ürün grubuna yönelik ifl gelifltirme faaliyetleri gerçeklefltirmelerinin, ihracat üzerinde 
olumsuz etki yaratabilece¤i...

Özgün Türk a¤›r bombard›man uça¤› ve Türk nükleer denizalt›s› gibi stratejik platformlar›n
gelifltirildi¤inden bahsedilen makalede, savunma projelerinde “fizibilite” kavram›n›n rafa
kald›r›ld›¤›na da dikkat çekiliyor…

Bulucu’nun, Arwanda’da haz›rlanan rapor üzerinden alt›n› çizdi¤i belki de en önemli konunun ise
savunma tedarik sürecimizde, Stratejik Hedef Plan› (SHP) ve On Y›ll›k Tedarik Plan› (OYTEP)’n›n
oluflturulmas›ndaki içe kapan›k yap›n›n de¤iflmesi ve Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n, ihtiyaçlar›n
tespiti ve konsept oluflturulmas› gibi konularda, sanayi ile ortak çal›flabilir hale gelmesi gereklili¤i
oldu¤unu söyleyebiliriz.

Sanayimizin geliflimi aç›s›ndan, TSK’n›n yan› s›ra TÜB‹TAK, SSM ve Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf› (TSKGV) flirketleri ve askeri fabrikalar gibi savunma sanayimizin di¤er
unsurlar›na iliflkin gelecek beklentilerine de yer verilen analizin, ana yüklenici seçimi ile ilgili
de¤erlendirmelerine de k›saca de¤inmekte yarar var. SSM’nin ana yüklenici seçim kriterlerinin,
bugün için adil olmad›¤›n›n vurguland›¤› raporun bu bölümü, afla¤›daki, do¤rudan rapordan al›nan
paragraftan da anlafl›laca¤› üzere, Arwanda istihbaratç›lar›n›n gerekli belgeleri toplamakta
baflar›s›z olmas› (!) nedeniyle biraz k›sa tutulmufl:

“2010’lu y›llara kadar, SSM’nin ifl verece¤i flirketleri seçifl fleklinde, kolay anlafl›lamayan bir sistem
mevcuttu. Kara ve deniz sistemlerinde ihale yönetimini uygulayan SSM, k›yas›ya rekabet
ortam›nda, en ucuz sistemi özel flirketlerden alma yolunu seçerken; hava savunma sistemlerinde,
uçar sistemlerde, roket sistemlerinde ve elektronik ana sistem al›mlar›nda TSKGV flirketlerine
do¤rudan ifl verme yöntemini uygulamaktayd›. ‹stihbaratç›lar›m›z, o y›llarda, bu konular›n neden
bu flekilde çözüldü¤üne dair yaz›l› bir strateji doküman›n› veya talimat› ele geçirememifllerdir.”

Makalesiyle, Ürün Gelifltirme Kredisi ve Türk Savunma Sanayisi Akademisi gibi kavramlar› da 
gündeme getiren Bulucu’nun, savunma sanayimiz hakk›ndaki düfllerinin ve daha fazlas›n›n, 
en k›sa sürede gerçekleflmesini temenni ediyoruz.

Eylül say›m›zda tekrar birlikte olabilmek dile¤iyle…

30 A¤ustos Zafer Bayram›n›z kutlu olsun!

2023’ten Savunma Sanayimize Bak›fl
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1974 y›l›n›n yaz› 
gerçekten 
s›cakt›…

1959 Zürih Anlaflmas› ile
Türkiye, Yunanistan ve
‹ngiltere’nin ortak 
garantörlü¤ünde kurulmufl
K›br›s Cumhuriyeti’ni, 1963
y›l›nda Türklere karfl› kanl›
bir kampanya bafllatarak
fiilen ortadan kald›ran
Rumlar, -ne yaz›k ki- 1974
y›l›nda daha da kanl› bir plan
uygulamaya karar verdiler.
Bir din adam›n›, K›br›s 
Rum Ortodoks Kilisesi
Baflpiskoposu Makarios’u
“cumhurbaflkan›” yapacak
kadar dini ve milli fanatizm
içinde olan Rumlar›n yeni
serüveninde, dünya, ‹kinci
Dünya Savafl› sonras›nda, 
bir kez daha “etnik temizlik”
kavram›yla karfl› karfl›ya
kald›. ‹lerleyen y›llarda, 
benzeri Bosna-Hersek’te
yaflan›lacak tarzda bir 
kampanyan›n hedefinde,
K›br›s Türkleri bulunuyordu
ve katliamlar, Atina destekli
darbeden sonra bafllam›flt›
bile!
Uzatmayal›m… Türkiye,
müdahale etti; bir toplumun
faflist çetelerin elinde heba
edilmesine izin vermedi. 
O toplumun güvenli¤ini

sa¤lay›c› bütün tedbirleri 
ald› ve Do¤u Akdeniz’deki
stratejik dengeyi kökten
de¤ifltirdi…
Türkiye’nin K›br›s 
Harekât›, bugün Birleflmifl
Milletler’den kerhen onayl›
pek çok askeri harekât ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, insanl›k
tarihinin en hakl›
gerekçelere dayanan ve
hukuksal zemini en sa¤lam
harekâtlar›ndan biri olarak
kendini göstermektedir.
Buna ra¤men, cezaland›r›lan
her zaman Türkiye ve Kuzey
K›br›sl› Türkler oldu…
Bunun böyle olaca¤›, 
1975 y›l›nda belli oldu.
ABD’nin, fiubat 1975’te,
K›br›s Harekât›’n› bahane
ederek Türkiye’ye silah
ambargosu koymas›, So¤uk
Savafl y›llar›n›n en “tipik”
kararlar›ndan biridir. Bu
kararla Washington, Bat›
savunmas›n›n Sovyet
s›n›r›ndaki en kritik 
ülkesinin savunma ekipman› 
aç›s›ndan zay›flamas›n› 
göze alabilmifltir.
Türkiye’nin bu karara yan›t›,
25 Temmuz 1975 y›l›nda,
topraklar›ndaki bütün ikili
savunma tesislerinin kontrol
ve gözetimini Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’ya

aktarmak olmufltur.
Ambargo, ancak, taraflar
aras›nda bir dizi görüflme
sonras›nda, 1978 y›l›nda
kalkt›. Ama Türkiye’nin
“devlet haf›zas›nda” asla 
silinmeyecek yerini ald›…
So¤uk Savafl y›llar›n›n ikili
dünyas›nda, kendini NATO
flemsiyesi alt›nda güvende
hisseden Türkiye, bu olay 
ile birlikte “ulusal savunma
gücünün ana zemini olan”
savunma sanayisini
gelifltirme karar› ald›.
Hani derler ya: Her flerden
bir hay›r do¤ar…
E¤er Amerikan silah 
ambargosu olmasayd›,
Türkiye uzun süren
uykusundan uyanamayacak,
Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf›’n› 
kurmayacak ve savunma
sanayisinin, ordusuna yeterli
hale gelmesi için gerekli,
sab›rl› ve zorlu ad›mlar›
atmayacakt›.

Gurur Verici
Geliflmeler
Yaz›m›n bu noktas›nda, 
Milli Savunma -eski- Bakan›
Vecdi Gönül’ün, görevinden
ayr›l›rken verdi¤i 7 Temmuz
tarihli veda mesaj›ndan 
bilgilere yer vermek 
istiyorum… Çünkü o bilgiler,
Türkiye’nin, 1975 y›l›ndan
bugüne, sadece 36 y›lda
geldi¤i noktay› göstermesi
aç›s›ndan tarihi önemdedir…
“Ülkelerin uluslararas›
etkinli¤inde, sahip oldu¤u
silahl› gücün belirleyici bir
etken oldu¤u tart›fl›lmaz.
Silahl› gücün en önemli
unsurunun ise “insan”
oldu¤u muhakkakt›r.
Ancak bu “insan” ne kadar
bilgi ve cihazla teçhiz 
edilmifltir ve bu cihazlar›n 
ne kadar› yerlidir. Savunma
sanayisi, enerji sektörüyle
beraber dünyan›n en kritik,
en hassas sektörüdür. 
Bu sektör, Türkiye’de,

Güç: Savunma Sanayisi
Konuyla çok yak›ndan ilgili
arkadafllar bile, yaflan›lan trajedinin
gerçek boyutlar›n› tam olarak
kavrayamazlar… Çünkü 1974 y›l›n›n
o s›cak günlerinde, büyük olas›l›k
dünyadaki varl›klar›n›n ilk
y›llar›ndayd›lar… “Ambargo”
denilen cezaland›r›c› yöntemin, 
bir ülkenin üzerine, hem de hiç 
beklemedi¤i bir taraftan gelmifl
olmas› anlaml›d›r… Ama o günler,
bak›n bugünleri yaratm›flt›r.
Ardan ZENTÜRK
a.zenturk@savunmahaber.com
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Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM)’n›n
önderli¤inde, son 8 
senede büyük bir at›l›m
gerçeklefltirmifltir. Y›llard›r
bekleyen hayatî derecede
önemli projelerin önlerindeki
engeller kald›r›lm›fl, 
teflkilat ayn› oldu¤u halde,
uygulamadaki proje say›s›
66’dan 269’a, tutar› da 
5,5 milyar dolardan 
45,3 milyar dolara ç›km›flt›r.
Ana ilke olarak mutlak
surette yerli üretim,
olam›yorsa Türkiye’de 
ortak üretim, hiç çare yoksa
haz›r al›m yolu ve her
halükârda offset uygulamas›
kesin kural olarak konmufl
ve bu sayede, haz›r al›m
oran› yüzde 10’un alt›na
düflmüfltür. Sonuçta, 
savunma sanayisi 
sektöründe Türkiye, dünyada
mevcut s›ralamada, ithalatta
6’nc› s›radayken 13’üncü
s›raya inmifltir. ‹hracatta ise
27’nci s›radan 21’inci s›raya
yükselmifltir. Savunma
sanayisi sektör cirosu 
1,301 milyar dolardan 
2,733 milyar dolara; ihracat
ise 331 milyon dolardan 
853 milyon dolara
yükselmifltir. Ar-Ge 
harcamalar›, 58 milyon
dolardan 666 milyon dolara
ç›km›flt›r. TSK ihtiyaçlar›n›n
yurt içinden parasal olarak
karfl›lanma oran›, yüzde
25’lerden yüzde 52’ye 

yükselmifltir. ‹halelerde
temsilciler muhatap
al›nmam›fl, ayr›ca ihale
bedelinin en az yüzde 30 
ifl pay›n›n KOB‹’lere 
verilmesi flart› koflularak
teknolojinin genifl bir
tabana yay›lmas›
amaçlanm›flt›r.
10 sene önce, daha eski
teknolojiye sahip F-4’leri 
bile modernize edemeyip
yabanc›lara muhtaç olan
Türkiye, bugün teknolojide
en geliflmifl ülkelerle 
birlikte A400M ve F-35’i 
projelendirmekte ve ortak
üretmekte olup ayr›ca 
F-16’lar›n modernizasyon
merkezi haline gelmifltir. 
‹lk defa üretti¤i e¤itim uça¤›
ve ATAK helikopteri bu sene
uçacakt›r. Türkiye, insans›z
hava araçlar›nda ABD ve
‹srail’le yar›flmaktad›r.
Ayr›ca Türkiye tarihinde ilk
defa yerli olarak üretilen

Göktürk uydusu gerekli
testlerden geçmifltir.
Kara Kuvvetleri için 
ilk defa tank, piyade tüfe¤i,
makinal› tüfek, bomba atar,
havadan tafl›nabilir obüsler
yerli olarak yap›lmakta olup,
may›na dayan›kl› araçlar,
Kas›rga, Cirit, uzun menzilli
tanksavar roket ve füzeleri,
42 km menzilli F›rt›na ve
Panter obüsleri, Kaideye
Monteli Stingerler hizmete
girmifltir.
Daha önce hep d›flar›da 
projelendirilen 200 m’ye
kadar harp gemileri, 
art›k Türkiye’de 
projelendirilmekte ve
üretilmektedir. Üretimde
yerlilik oran› yüzde 70’i
buldu¤u gibi yabanc›
al›mlardaki offset oran›
yüzde 85’lere ulaflm›flt›r.
Askerlerimizin ve 
mühendislerimizin 
fedakârca yapt›¤›

çal›flmalarla, Türkiye 
art›k görev bilgisayar›n›,
radar›n›, sonar›n›, termal
kameras›n›, simülatörlerini,
say›sal tabanl› ve kodlu
haberleflmeyi, navigasyon
(seyrüsefer) sistemlerini,
gece görüfl dürbünlerini
kendisi yapabilmektedir.
Türk Savunma Sanayisi
flirketleri, dünya ülkelerine
z›rhl› araçlar, hava savunma
sistemleri, roket sistemleri,
simülatörler, sahil güvenlik
gemileri, askerî haberleflme
sistemleri, komuta kontrol
sistemleri ve yaz›l›mlar›
ihraç etmeye bafllam›flt›r.”
Konuflman›n sadece bu
bölümünde yer alan bilgiler
bile, bir “ulusal baflar›
öyküsünün” varl›¤›n›, bunun,
ülkenin güvenli¤i aç›s›ndan
stratejik önemini ortaya 
koymaktad›r.
…Ve hepimiz biliyoruz ki,
yukar›daki metin bir bakan›n
mütevaz› veda mesaj›d›r…
Türk Savunma Sanayisi’nin
yak›ndan incelenmesi
halinde, orada, çok büyük
baflar›lar›n yatt›¤›n› görmek
mümkün.
Özellikle, günümüz savafl
stratejilerinin ana noktas›n›
oluflturan elektronik 
harp alan›nda, Türk
mühendislerin, Ar-Ge 
gruplar›n›n ülkemize
kazand›rd›klar› kalkan, 
her türlü takdirin çok
ötesinde bulunmaktad›r.
1975 y›l›nda silah ambargosu
ile karfl›laflt›¤›nda zor
durumda kalan bir
Türkiye’nin, bugün savunma

Gönül, bakanl›¤› döneminde, savunma sanayimizin geliflimine verdi¤i destek ve sanayici ile kurdu¤u yak›n iliflkilerle de öne ç›kt›.

Gönül, neredeyse her yurt d›fl› fuarda savunma sanayimizin yan›nda oldu.



BAfiYAZI

ihtiyaçlar›n›n önemli bir
bölümünü ulusal
olanaklar›yla karfl›l›yor
olmas› önemlidir.

Zor Bir Bölgedeyiz
Kabul edelim… Zor bir
bölgede yafl›yoruz…
Yunanistan, hesaps›z
kitaps›z bir yaflam›n 
sonucunda iflas etti; bu
ülkede artacak sosyal
gerginliklerin
serpintilerinden kaçamay›z…
Anavatan› iflas eden 
K›br›sl› Rumlar, dünyan›n
büyük güçlerini yanlar›na
almak için olmad›k ifllere
kalk›flabilir, do¤rudan
Türkiye ile muhatapl›k 
tesisine gidebilirler…
Do¤u Akdeniz’deki 
zengin do¤al gaz 
yataklar›n›n paylafl›m›
konusunda, sadece K›br›sl›
Türkler ve Rumlar de¤il,
‹srail-Filistin-Lübnan
üçgeninde beklenmedik

askeri geliflmeler
yaflanabilir…
Suriye ve Irak ise, 21’inci
yüzy›l›n saatli bombalar›
olarak varl›klar›n› 
koruyorlar…
Böyle bir bölgede,
Türkiye’nin istikrarl› bir
flekilde varl›¤›n› korumas›

için yapmas› gereken 
ifllerin bafl›nda, savunma
sanayisi alt yap›s›nda
sürdürdü¤ü programlar›
aksatmamas› 
ve ülkeyi, ordusunun
ihtiyaçlar›n› büyük oranda
karfl›lar noktada tutmak
olmal›d›r.

Evet, güçlü ekonomi, 
güçlü demokrasi, güçlü 
ordu formülü her zaman
geçerli olacakt›r…
Ama güçlü ekonominin
destekledi¤i güçlü savunma
sanayisi, ayn› zamanda
ordunun da ana güç zeminini
oluflturacakt›r.
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Genel seçimlerin

ard›ndan yeni

hükümetin kurulmas›yla

birlikte, görev de¤iflimi

yaflanan bakanl›klar

aras›nda Milli Savunma

Bakanl›¤› da yer ald›. 

7 Temmuz itibariyle

bayra¤› Vecdi Gönül’den

devralan Dr. ‹smet Y›lmaz,

Türkiye Cumhuriyeti’nin

yeni Milli Savunma Bakan›

oldu. Sivas'›n Gürün

ilçesinde, 1961 y›l›nda

do¤an Dr. Y›lmaz, Gürün

Cumhuriyet ‹lkokulu ve

Gürün Ortaokulu’nda

ö¤renim gördükten sonra,

‹stanbul Haydarpafla

Lisesi’ni bitirdi. ‹stanbul

Yüksek Denizcilik Okulu

(‹stanbul Teknik 

Üniversitesi Denizcilik

Fakültesi) Makine

Bölümü’nden 1982 y›l›nda;

‹stanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi’nden ise

1987 y›l›nda mezun oldu.

‹sveç Dünya Denizcilik

Üniversitesinde "Gemi

‹flletmeleri Teknik

Yönetimi" alan›nda ve

Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özel Hukuk Ana Bilim

Dal›nda iki ayr› yüksek

lisans yapan Dr. Y›lmaz,

Ankara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Özel

Hukuk alan›nda da 

doktoras›n› tamamlad›. 

Dr. Y›lmaz, kamuda ve özel

sektörde, yaklafl›k 20 y›l

mühendis ve müflavir

avukat olarak hizmet

verdikten sonra, 31 Aral›k

2002 tarihinde, Denizcilik

Müsteflar› olarak atand›.

Türk Telekom Yönetim

Kurulu Baflkan

Yard›mc›l›¤› görevini de

yürüten Dr. Y›lmaz, Türkiye

Cumhuriyeti Anayasas›’n›n

114'üncü maddesi

uyar›nca, ba¤›ms›z olarak

8 May›s 2007 tarihinde

Ulaflt›rma Bakan› oldu.

01 Kas›m 2007 tarihinde

ise Kültür ve Turizm

Bakanl›¤› Müsteflarl›¤›

görevine atand›. Dr. ‹smet

Y›lmaz, 12 Haziran’da

yap›lan genel seçimlerde,

Sivas'tan Adalet ve

Kalk›nma Partisi

Milletvekili olarak seçildi.

Kurulan 61'inci

Hükümette, 07 Temmuz

itibariyle Milli Savunma

Bakanl›¤› görevini üstlenen

Dr. Y›lmaz, evli ve 3 çocuk

babas› olup ‹ngilizce

bilmektedir.

Milli Savunma Bakan› 

Dr. Y›lmaz’›n 14

Temmuz’da ziyaret etti¤i

Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› (SSM) da

Haziran ve Temmuz

aylar›nda de¤iflimlere

sahne oldu. Savunma

Sanayii Müsteflar

Yard›mc›lar›ndan Ömer

‹nak ve ‹smail Tohumcu,

s›ras›yla Haziran ve

Temmuz aylar›nda emekli

oldular. Tohumcu’dan

boflalan Sanayi Hizmetleri

Müsteflar Yard›mc›l›¤›na

henüz atama yap›lmamakla

birlikte, ‹nak’tan boflalan

Savunma Hizmetleri

Müsteflar Yard›mc›l›¤›

görevine ise Deniz Araçlar›

Daire Baflkan› olarak görev

yapan Serdar Demirel

getirildi. Demirel, SSM’de

daha önce, 2002-2005

y›llar› aras›nda,

Sözleflmeler ve Maliyet

Analizi fiube Müdürü;

2005-2006 y›llar› aras›nda

Roket-Füze ve Mühimmat

fiube Müdürü olarak görev

yapt›. Demirel 2006

y›l›ndan bu yana ise Deniz

Araçlar› Daire Baflkanl›¤›

görevini sürdürüyordu.

Milli Savunma Bakanl›¤› ve Savunma Sanayii 
Müsteflarl›¤›nda Bayrak Devir Teslimleri
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Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Yeni Tip Denizalt› projesi kapsam›nda,
Gölcük Tersanesi’nde infla edilecek havadan ba¤›ms›z tahrik sistemli 

214 s›n›f› denizalt›lara yönelik olarak, su alt› akusti¤i alan›nda önde gelen 
firmalardan Ultra Electronics Sonar Systems ile bir ifl birli¤i anlaflmas› 
imzalad›. Koç Bilgi Grubu Genel Müdürü Mehmet Nalbanto¤lu ve Ultra
Electronics Sonar Systems CEO’su Rakesh Sharma taraf›ndan, 
26 Temmuz’da at›lan imzalarla resmi olarak bafllayan ifl birli¤i çal›flmalar›

kapsam›nda, yeni tip
denizalt›lara entegre edilecek
torpido karfl› tedbir sistemleri,
teknoloji transferi ile üretilecek.
‹mza töreninde konuflan
Nalbanto¤lu, Ultra Electronics 
ile yapt›klar› anlaflma ile yeni
tip denizalt›lara, Türkiye’nin, 
en yüksek teknolojiye sahip,
güvenilir ve etkin ilk torpido
karfl› tedbir sistemini 
yerlefltirileceklerini söyledi.
Nalbanto¤lu, stratejik 
tedarikçilerinden biri olduklar›
projede, en yüksek oranda milli

katk› kullan›ld›¤›n› belirtti¤i konuflmas›n› flu flekilde sürdürdü: “Koç Bilgi ve
Savunma Teknolojileri flirketimiz, Ultra Electronics Sonar Systems ile yapm›fl
oldu¤u ifl birli¤i çerçevesinde, torpido karfl› tedbir sistemlerini, teknoloji 
transferi yaparak, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›’n›n “yerli katk›” vizyonu 
paralelinde, yüksek milli katk›yla denizalt›lara entegre edecektir.” Koç Bilgi 
ve Savunma Teknolojileri’nin, bu proje ile Türkiye’nin su alt› akustik sistemleri
alan›nda uzmanl›k merkezi olma hedefi do¤rultusunda çok büyük bir ad›m
att›¤›n› da belirten Nalbanto¤lu, “Türkiye’de ilk kez bir torpido karfl› tedbir 
sistemi, do¤rudan d›fl kaynakl› temin edilmek yerine, içinde teknoloji transferi
ve milli yaz›l›mlar bulunacak bir ifl ortakl›¤›yla gelifltirilecektir ve 
üretilecek denizalt›lar, torpido tehdidine karfl› en üstün savunma yetene¤i 
ile donat›lm›fl olacakt›r. Bu alanda daha önce yap›lm›fl benzer projelerle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bu projede, sektörün en yüksek milli katk›lar›ndan biri
sa¤lanm›fl olacakt›r.” dedi. Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri ile torpido 
karfl› tedbir sistemleri alan›nda ifl birli¤i yapm›fl olmaktan memnuniyet 
duyduklar›n› belirten Sharma ise flunlar› söyledi: “Ultra Electronics, 
savunma sanayisinin di¤er alanlar›nda oldu¤u gibi, su alt› akustik sistemleri
alan›nda da ileri teknoloji su üstü ve su alt› torpido karfl› tedbir sistemleri
gelifltirmifl ve bunlar› pek çok baflar›l› projeye entegre etmifltir. 
Bu çerçevede, Türkiye’de, M‹LGEM projesi kapsam›nda baflar›yla
yürüttü¤ümüz ifl birliklerimizi, bu proje ile pekifltirerek konumumuzu 
ve Türkiye Cumhuriyeti’ne taahhütlerimizle olan ba¤›m›z› güçlendirmifl 
olduk.”

Yeni Tip Denizalt›lara 
Teknoloji Transferi ‹çin ‹mzalar At›ld›
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© Koç Bilgi Grubu

Rakesh Sharma ve Mehmet Nalbantoglu
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Haziran ay›nda ilk bölümü
yay›mlanan ve ABD’den

sonra en fazla F-100’e sahip
ülke Türkiye’nin F-100 
tarihini ele alan kitap,
Levent Baflara imzas›n›
tafl›yor. Baflara taraf›ndan
büyük bir titizlikle
haz›rlanan ve havac›l›k 
merakl›lar› için önemli bir
referans olma özelli¤ine
sahip bu çal›flmada, 
Türk Hava Kuvvetleri
envanterinde 30 y›la yak›n

bir süre kullan›lan ve askeri
havac›l›k tarihimize
damgas›n› vuran F-100
Super Sabre uça¤›n›n,
Türkiye serüveni anlat›l›yor.
Türk havac›l›k tarihi
aç›s›ndan önemli bir 
belgesel çal›flma niteli¤i
tafl›yan kitap 2 bölümden
olufluyor. Birinci bölümde
yer alan konu bafll›klar› ise
flöyle:
� F-100'lerin Türk Hava

Kuvvetlerine Gelifli

� Nükleer Darbe Görevi
� Pilot Seçimi
� ‹lk Boyama ve Filo

Sembolleri
� F-100 Super Sabre

Yeflilçam'da: fiafak
Bekçileri

� Best Hit Yar›flmalar›
� Çeflitli F-100D ve 

F-100F Foto¤raflar›
� F-100C'lerin Gelifli
Türkçe ve ‹ngilizce
haz›rlanan eser, 64 sayfadan
olufluyor. Baflta Türk Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤› arflivi
olmak üzere, yurt içi ve yurt
d›fl›ndaki kaynaklardan
sa¤lanan görsellerle içeri¤i
zenginlefltirilen kitapta,
birço¤u daha önce hiçbir
yerde yay›mlanmam›fl
yaklafl›k 150 foto¤raf
bulunuyor. F-100 Super
Sabre'nin Türkiye’deki 
tarihine ›fl›k tutan bu
çal›flma, tüm havac›l›k 

merakl›lar› ve özellikle 
modelciler için önemli bir
baflucu kitab› olacak gibi
görünüyor. Türk Silahl›
Kuvvetlerinin ayr›lmaz bir
parças› ve cayd›r›c› gücünün
en önemli unsurlar›ndan biri
olan Türk Hava Kuvvetlerinin
100. kurulufl y›l›n› kutlad›¤›m›z
2011 senesinde yay›nlanan
kitap, bu aç›dan da ayr› bir
önem tafl›yor. Baflara’n›n
önsözünde, tüm flehit F-100
pilotlar›m›z›n aziz
hat›ralar›na atfedilen kitap
hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi
sahibi olmak ve kitab› edin-
mek isteyen okurlar›m›z,
Hobbytime Yay›nc›l›k’›n
www.hobbytime.com.tr

adresini ziyaret edebilirler.

Bir Kitap Bir Dönem:
Türk Hava Kuvvetlerinde F-100 Super Sabre
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Geçti¤imiz y›l 7 Temmuz’da, beklenen ilk sipariflin 

Yonca-Onuk Tersanesi ve Boustead ortakl›¤›yla kurulan

BYO Marine Tersanesi’ne ulaflmas›yla infla çal›flmalar›n›n

bafllad›¤› proje kapsam›nda, Kaan 16 s›n›f› ONUK MRTP16’lar›n

ilkinin Malezya Sahil Güvenlik Teflkilat› (Malaysian Maritime

Enforcement Agency / MMEA)’na teslimat›, 17 Haziran’da,

Malezya’n›n baflkenti Kuala Lumpur’da gerçeklefltirildi.

Kat›l›m profilinin düflük tutuldu¤u teslimatla efl zamanl›

olarak, yine Kuala Lumpur’da düzenlenen Security Expo

Putrajaya fuar›nda da sergilenen ONUK MRTP16, çok say›da

yabanc› konu¤un be¤enisiyle karfl›laflt›. ONUK MRTP16’lar›n

teslimat›yla ilgili as›l törenin ise Malezya’n›n Langkawi

Adas›’nda, Aral›k ay›nda düzenlenecek LIMA 2011 fuar›nda

yap›lmas› planlan›yor. Teslimatlar› tamamlanacak 4 bot ile

bir gösterinin de öngörüldü¤ü fuar›n ikinci günü, üst düzey

kat›l›mla icra edilecek törende, bir bot da suya indirilecek.

Botlar için flartname kapsam›nda taahhüt edilen sürat 60+ knot

olmas›na ra¤men, ilk botun 65+ knot sürat yapabilecek

flekilde teslim edilmesinin de Malezya’da çok ses getirdi¤ini

belirtelim. Seyir tecrübelerinde, Lojistikten Sorumlu MMEA

Direktör Yard›mc›s› Dato, Tümamiral Mohd Khalid

Lenggang’›n bizzat bulundu¤u botun, yüksek sürati ve

manevra kabiliyetinin görenleri oldukça etkiledi¤i de

Malezya’dan gelen bilgiler aras›nda yer al›yor. 2 adet MAN

V12-1360 CRM ana makine, Arneson Surface Drives ASD14

B1L sevk sistemi ve Rolla pervane ile donat›lan bot,

ekonomik seyir sürati olan 45 knot civar›nda süratle 300

deniz mili menzile ulaflabiliyor. Üst binas›na, Oto Melara’n›n

12,7 mm’lik stabilize taretinin yerlefltirilece¤i botun, 

k›ç üstüne de iki adet 7,62 mm’lik makineli tüfek monte

edilecek. Penggalang 10 ad› verilen 1810 borda numaral›

botun mürettebat say›s› 4, tafl›yabilece¤i personel say›s› ise

6 kifli.Görev profili itibariyle tam olarak bir sahil güvenlik

teflkilat› yap›s›na sahip olsa da; Malezya’n›n, komflular› 

ile iliflkileri ve co¤rafi konumu itibariyle tüm bölge 

denizlerine hakim olma gereklili¤i, MMEA aç›s›ndan 

iflleri bir miktar zorlaflt›r›yor. Bölge, insan ticareti 

ve korsanl›k konusunda güvenlik ihlallerine fazlas›yla aç›k.

Bu durum da yüksek süratli h›zl› ve s›¤ sularda hareket

kabiliyetine sahip ONUK MRTP16 gibi botlar›n, bölgede öne

ç›kmas›na ve önem kazanmas›na neden oluyor. Malacca

Bo¤az› da meflhur tehlikeli konumunun yan› s›ra ve iki

bo¤az a¤z›ndan maruz kald›¤› ak›nt› ve rüzgâr sebebiyle

oldukça çetin dalgalarla da ad›ndan söz ettiriyor. MRTP’ler

için biçilmifl kaftan olarak tan›mlayabilece¤imiz bu sularda,

botlardan çok büyük beklentiler oldu¤unu ve parlak bir

gelece¤e do¤ru yol ald›klar›n› da ekleyelim. MMEA’n›n yan›

s›ra Malezya’n›n, Marine Police (Deniz Polisi) ve Joint Task

Forces (Müflterek Görev Kuvvetleri) gibi teflkilatlar›n›n, 

MRTP ailesi platformlara olan yak›n ilgisi, yak›n gelecekte, bu

sularda, daha fazla say›da MRTP’nin görev yapaca¤›na ve

botlar›n çok büyük bir potansiyele sahip oldu¤una iflaret

ediyor. Bafllang›çta öngörülen 20 ayl›k teslimat takvimi

içerisinde sürdürülen çal›flmalar›n ard›ndan, Malezya

taraf›ndan, 25 adet daha benzer platform al›m›n›n

planlan›yor olmas› da bu tespitimizi do¤rulayan bir geliflme.

Malezya’dan ‹lk MRTP Teslimat› Haberi Geldi ©
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Avrupa’n›n önde gelen mobil iklimlendirme sistemleri
tasar›mc›s› ve üreticilerinden SAFKAR, Türk Silahl›

Kuvvetleri (TSK)'n›n envanterindeki araçlar›n ve flelterlerin
tümünün iklimlendirme çözümlerini milli olarak yapma
hedefi do¤rultusunda çal›flmalar›n› aral›ks›z sürdürüyor.
Çal›flmalar kapsam›nda, firman›n özgün tasar›mlar›ndan
flelter klimalar› da ‹ngiltere’deki akredite laboratuvarlarda 
1 y›l› aflk›n süre boyunca gerçeklefltirilen MIL-STD-810G
standard› testlerinden de tam not alarak baflar›yla geçti.
Konuyla ilgili bir aç›klama yapan SAFKAR Genel Müdürü
Doruk Ayd›n, “Bir Türk markas› olarak, Ar-Ge merkezi
yetkinli¤imiz ve dünya çap›nda 330’u aflan sat›fl sonras›

servis alt yap›m›z›n verdi¤i güçle, yeni ifl kollar›nda büyüme
stratejimizi sürdürüyoruz. Pazara sundu¤umuz traktör 
ve ifl makineleri klimalar›n›n yan›nda, askeri 
uygulamalarda da özgün tasar›mlar›m›z› yaratt›k. Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤›n›n, ithal askeri ürünleri yerlilefltirme
hedefi kapsam›nda yapt›¤›m›z çal›flmalar sonucunda, bu
noktaya ulaflt›k. Askeri çözümlerde, flelter klimas›n›n
yan›nda, z›rhl› personel tafl›y›c›lar için tasarlad›¤›m›z
çözümleri de baflar›yla devreye al›yoruz.” dedi. Üretim
merkezini 2,5 kat büyütme çal›flmalar›n› sürdüren ve
geçti¤imiz y›l, Uluslararas› Rayl› Sistemler Standard›
(International Railway Industry Standard / IRIS) belgesini
almaya hak kazanan SAFKAR, yeni projelere imza 
atmay› da ihmal etmiyor. M›s›r Demiryollar›’na ait 
116 yolcuvagonunun iklimlendirme sistemine yönelik dev
bir ihalede ipi gö¤üslemeyi baflaran firma, ülkemize 
önemli bir ifl potansiyeli de kazand›rm›fl oldu.

SAFKAR, Askeri Sistemlerde 
‹klimlendirme Cihaz› ‹thalat›na Son Verme Yolunda
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S avunma Sanayii Müsteflarl›¤›m›z›n (SSM) ev sahipli¤inde, 17-18 Ekim tarihleri aras›nda

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçeklefltirilecek olan Deniz Sistemleri Semineri için

haz›rl›klar tüm h›z›yla sürüyor. Bu sene dördüncüsü düzenlenecek olan ve giderek yükselen

baflar› grafi¤iyle art›k gelenekselleflen seminerde, yurt içi ve yurt d›fl›ndan, 1000 civar›nda seçkin

temsilcinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Ana sponsorlu¤unu ASELSAN ve HAVELSAN’›n üstlendi¤i, bas›n sponsorlu¤u görevini ise

dergimizin yürütece¤i seminerin hâlihaz›rdaki oturum sponsorlar› ise AMI International, 

BAE Systems, EMC, Evonik Foams & EUROGUARCO, Figes, ‹stanbul Tersanesi, KAREL, Lockheed Martin,

Meteksan Savunma, Navantia, Rohde-Schwarz, Rolls-Royce, STM, Trelleborg, TUSAfi ve YALTES. Piri Reis Üniversitesi ve

TÜDEV’in de destekledi¤i seminerde, sunumlar ‹ngilizce ve Türkçe olarak gerçeklefltirilirken, efl zamanl› çeviri hizmeti de

verilecek. Seminerin hâlihaz›rdaki sergi kat›l›mc›lar› aras›nda ise, Art› Denizcilik, Atlas Elektronik, BIAS Mühendislik, 

BMT Defence, EKSEN Mühendislik, Global Teknik, Lopel Teknoloji, Mikro Bilgi, mil-sys, Rheinmetall Defence, Sedef

Tersanesi, Tam ‹sabet Muvazaat ve Türk Loydu bulunuyor.Seminere izleyici olarak kat›lmay› düflünen okurlar›m›z,

www.denizsistemlerisemineri.com adresini ziyaret ederek, sa¤ üst bölümde bulunan kay›t sekmesinden, seminere ücretsiz

kat›lmalar›n› sa¤layacak formu doldurabilirler. Seminere her türlü kat›l›m için kay›t zorunlulu¤u bulundu¤unu da hat›rlatal›m.

4. Deniz Sistemleri Semineri için 
Geri Say›m Bafllad›

Boeing taraf›ndan üretilen
Harpoon güdümlü 

mermisinin, ABD Deniz
Kuvvetleri taraf›ndan
seçiliflinin 40. y›l›, Boeing’in,
1979 y›l›nda hizmete giren
ve Harpoon’un gelifltirme,
üretim ve bak›m gibi
faaliyetlerinin sürdürüldü¤ü
St. Charles tesisleri
civar›nda, 21 Temmuz’da

düzenlenen bir

törenle kutland›. 21 Temmuz
1971 y›l›nda ABD Deniz
Kuvvetleriyle yapt›¤› ilk
sözleflmeyle kollar› s›vayan
Boeing, bugüne kadar, ABD
Deniz Kuvvetlerinin yan› s›ra
Harpoon’u seçen 30’un
üzerinde kullan›c›ya,
toplamda 7200’ün üzerinde
güdümlü mermi teslim
etmifl durumda. Geride
b›rakt›¤› 40 y›lda, su üstü

platformlar›n›n yan› s›ra
hava araçlar› ve 
denizalt›lardan da
atefllenebilen, s›ras›yla
RGM-84, AGM-84 ve 
UGM-84 gibi farkl› 
versiyonlar› gelifltirilen
Harpoon, toplamda 600’ün
üzerinde gemi, 180 denizalt›
ve 12 farkl› hava ve kara
arac›na entegre edildi. 
En son versiyonu, sat›h

hedeflerine karfl› k›y›
sular›nda da etkili oldu¤u
belirtilen Blok II olan
Harpoon, yaklafl›k 
280 km’lik menzili ve kara
hedeflerini de kapsayan
geniflletilmifl hedef 
yelpazesiyle, uzunca bir
süre daha düflman 
hedeflerin korkulu rüyas›
olmaya devam edecek gibi
görünüyor.

Gemilerin Korkulu Rüyas› Harpoon 40 Yafl›nda
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IDEF 2011’de dikkati çeken
yabanc› firmalardan birisi

olan Peli Products, 
15 Temmuz’da, Türkiye 
temsilcilik ofisini açt›¤›n›
duyurdu. Yüksek 
performansl› koruma
sa¤layan çanta, valiz ve
tafl›ma kutusu gibi ürünlerin
yan›nda, tafl›nabilir
›fl›kland›rma sistemlerinde
lider konumdaki çok uluslu 
firman›n ‹stanbul’da 
bulunacak temsilcili¤ini,

daha önce 3M, Honeywell 
ve Sensormatic flirketlerinde
15 y›l deneyimi bulunan ve
gerek Türkiye ve bölgenin
pazar durumunu gerekse
ticari mevzuat› bilen birisi
olarak tan›nan Ebru Doyuran
yürütecek. 
Bu görevlendirmenin,
Türkiye ve bölgenin önemi
nedeniyle yap›ld›¤›n›
aç›klayan Peli Products
Genel Müdürü Piero Marigo,
temsilcili¤in çal›flmalar› 
ile Türk müflterilerin 
hak ettikleri kaliteye
kavuflacaklar›n› ifade etti.
Merkezi Kuzey Amerika’da
Kaliforniya’da bulunan
Pelican Products Inc.
firmas›n›n Avrupa kolu
olarak, “De¤er verdi¤iniz 
her fley korunur” slogan›yla
1997 y›l›nda kurulan
flirketin, dünya çap›nda
hizmet veren 22 ofis ve 

6 üretim tesisi bulunmakta.
Peli’nin Türkiye pazar›na
sunaca¤› ürünleri aras›nda;
itfaiye, asker ve polis
taraf›ndan kullan›lmas›
amac›yla tasarlanan ve 
hâlihaz›rda birçok ülkede
uzay, havac›l›k ve hatta
e¤lence sektörlerinde de
kullan›lan teçhizat yer al›yor.

Esas faaliyet alan›; 
Avrupa, Orta Do¤u ve 
Afrika olan ve Barselona,
‹spanya’dan yönetilen 
flirket, bölgeye hizmet
etmek üzere, 2009 y›l›nda da
Birleflik Arap Emirlikleri’nde
kendisine ba¤l› yeni 
bir flirketi faaliyete
geçirmiflti.

Mükemmel Koruma Türkiye’ye Yerlefliyor
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Tarih : 29 Ekim 2023

Kime : Arwanda Baflbakan›

Raporu Haz›rlayan : Arwanda Genelkurmay Baflkanl›¤›

Konu : Türk Savunma Sanayisi

Say›n Baflbakan,

Raporumuz, askeri ataflelerimiz, istihbarat elemanlar›m›z,

Ankara Büyükelçimiz, D›fliflleri Bakanl›¤›m›zdan uzmanlar 

ile yerel ajanlar›m›zdan elde edilen istihbarata 

dayand›r›larak haz›rlanm›flt›r.

I. Girifl
Ülkemiz savunma sanayisinin gelifltirilmesi çabalar›na ve mil-
li bütçeden ayr›lan rakamlar›n büyüklü¤üne ra¤men, sanayi-
nin geliflmesi konusunda yeterli ad›mlar at›lamamas›; gerek
askeri gerek politik gerekse ekonomi çevrelerinden elefltiri
almaktad›r. Bu raporda, bu konuda baflar›l› uygulamalar› ile
dikkati çeken Türk Savunma Sanayisi’nin bugüne nas›l gel-

RAPOR
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Afla¤›daki makale, 29 Ekim 2023 

tarihine kurgulad›¤›m›z bir senaryo 

üzerine yaz›lm›flt›r. Senaryo gere¤i, 

çevre ülkelerden birisinin Baflbakan›,

Genelkurmay Baflkan›n› yan›na ça¤›r›r.

Türk Savunma Sanayisi’nin 40 y›lda

geldi¤i noktan›n k›skand›r›c› oldu¤unu

belirterek; Türk Savunma Sanayisi’nin,

bu süre içinde, nas›l olup da bu konuma

geldi¤ine dair bir rapor haz›rlanmas›n›

ister. Makalemiz, bu sanal rapordan

al›nt›lardan oluflmaktad›r. Daha fazla

bilgi arzu edildi¤inde, raporun 

di¤er k›s›mlar›ndan da al›nt›lar

yap›labilecektir.

S. Haluk BULUCU* / haluk.bulucu@fnss.com.tr 
editor@savunmahaber.com
*FNSS Pazarlama ve Strateji Gelifltirme Direktörü

Savunma 
Sanayisinde
Sürdürülebilirlik 
Kavram›
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di¤i; sanayide yer alan firmalar›n sürdürülebilirliklerini na-
s›l sa¤lad›klar›, bunun sa¤lanmas›nda devletin rolü gibi ko-
nular ifllenecektir.

II. Türk Savunmas›n›n Kuflbak›fl› Görüntüsü
Dünya genelinde savunma harcamalar›n›n Gayrisafi millî ha-
s›la (GSMH)’ya oran› yüzde 2,4 olup; Türkiye için bu oran
1999’da yüzde 4 iken, 2008’de yüzde 2,3’e inmifltir. 2007 itiba-
riyle bu oran, Yunanistan’da yüzde 3,3; Bulgaristan’da yüzde
2,6; Rusya’da yüzde 3,5; ‹ran’da ise yüzde 2,9 olmufltur.
Türkler, 2000’li y›llarda savunma harcamalar›n› düflürürken,
sa¤l›k ve e¤itim harcamalar›n› artt›rm›fllard›r. Burada göze-
tilen gerekçe, sosyal refah›n art›r›lmas› olmufltur. Ancak
2012’den bafllayarak, bu mant›k de¤ifltirilmifl, “Güçlü Ordu,
Güçlü D›fl Siyaset, Güçlü Ekonomi” doktrini benimsenmifl ve
harcamalar yüzde 2,3 seviyesinden, tedrici olarak 2022’ye
kadar yüzde 4,5 mertebesine ç›kar›lm›flt›r.
Aral›k 2009 itibariyle savunma sanayisinde faaliyette bulunan
flirketlerin say›s› 116 iken, 2023 y›l› itibariyle bu say› 427’dir.

Savunma Sanayisinde ‹stihdam
2009 y›l› sonu itibariyle savunma sanayisinde takriben 42.000
personel görev yapmakta iken, bugün bu say› 96.000 civar›n-
dad›r. Bu say›da en önemli faktör, çal›flanlar›n çok büyük bö-
lümünün ürün gelifltirme mühendisleri, test mühendisleri ve
uzmanlar› olufludur.

Savunma Sanayisi Sektörünün Cirosu
2009 y›l› Savunma Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i (SaSaD) anketi
sonuçlar›na göre, Türk Savunma Sanayisi sektörü cirosu
2,319 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. 2022 y›l› sektör ci-
rosu 8 milyar dolard›r.

Türkiye’nin Savunma Harcamalar›nda Gelir Gider Durumu
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) taraf›ndan sa¤lanan ve-
rilere göre, 2010’larda SSM’nin temel para kayna¤› olan Sa-
vunma Sanayii Destekleme Fonu yönetiminde önemli bir de¤i-
fliklik olmufl ve Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan Fon’da birik-
mifl kaynaklar›n öncelikle kullan›lmas› uygun bulunmufl; bu
do¤rultuda tahakkuk etmifl alacaklar›n Fon’a transferi ifllem-
leri yavafllat›lm›flt›r. Bunun neticesinde, JSF gibi projelerin
ola¤anüstü yüksek kredi ödemelerinin bask›s›, savunma sa-
nayisinin di¤er projelerinin sözleflmeye ba¤lanmas›n› gecik-
tirmeye veya di¤er projelerin, ödeme güçlükleri nedeniyle, ya-
vafllamalar›na yol açm›flt›r. 
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Bu durum, SSM’nin kuruluflundan o günlere kadar yaflanma-
m›fl bir “gecikmeli ödeme” sonucunu, k›sa süreyle yaratm›fl;
bunun üzerine, 2015’lerde, projelerde ilave bir gecikme riski
ortaya ç›km›flt›r. SSM ve Türk Hükümeti, bu darbo¤az›, Hazine
Müsteflarl›¤› ile SSM’nin yak›n iliflkileri, Baflbakan›n konuya
do¤rudan ve olumlu müdahalesi ile çözmüfltür.
Hâlihaz›rda, Türk Savunma Sanayisi’nde ödemeler, zaman›n-
da ve sa¤l›kl› olarak yap›lmaktad›r.

Türk Savunma Sanayisi’nde ‹hracat
2011 y›l›nda “sadece savunma ürün ve hizmetleri ihracat›n-
dan” elde edilen ihracat rakam› 1 milyar dolard›r. Bu rakam,
2022 verilerine göre 4 milyar dolar› bulmufltur.
Türkler, genel olarak savunma sektörü hakk›nda yapt›klar›
sunufllarda, savunma ürün ve hizmetleri ihracat rakamlar›na,
a¤›rl›kl› olarak, savunma offsetinden faydalan›larak elde edi-
len sivil havac›l›k ürünleri ihracat rakamlar›n› da eklemekte;
buradan ç›kan rakam›, “toplam savunma ürün ve hizmet ihra-
cat›” rakam› olarak kullanmaktad›rlar. Bu yap›ld›¤›nda ise ya-
n›lt›c› ve afl›r› iyimser sonuçlar ortaya ç›kabilmektedir. 
“Offsetler sonucu ortaya ç›kan sivil ihracat”, arzu edilen bir
olayd›r, ancak bu tür sat›fl imkânlar› sadece yabanc›lardan it-
halat oldu¤u sürece var oldu¤undan, bir paradoksa da iflaret
etmektedir: Yerli katk› oran› yüzde 100 olursa, bu tür ihracat
rakamlar› s›f›ra düflecek; yerli hiçbir fley al›nmad›¤›nda ise si-
vil havac›l›k ürünlerine ait ihracat rakamlar› da azami seviye-
ye ç›kabilecektir. Bu yaklafl›m›n bir baflka önemli etkisinin de,
offset sonucu elde edilen ihracat rakamlar›n›n, savunma sa-
nayisinin “pazarlama yetene¤ini” ölçmek anlam›nda da yan›l-
t›c› sonuçlara sebep olaca¤› de¤erlendirilmektedir.
Türk Savunma Sanayisi, daha 2010’lu y›llarda ihracat at›l›m›
içine girmifl ve de¤iflik co¤rafyalarda ürün pazarlama faaliyet-
lerine bafllam›flt›r. Ancak baz› sektörlerde, birden fazla Türk
flirketi ayn› ürün grubuna yönelik ifl gelifltirme faaliyetlerinde
bulunabilmekte; bu da müflterinin kafas›nda soru iflaretlerine
yol açabilmektedir. Bu gibi durumlara Almanya, ‹talya, ‹ngilte-
re, ‹sveç, Finlandiya, Fransa, ABD, Rusya, Kore Cumhuriyeti ve
Çin gibi rakip oyuncularda rastlamak olas› de¤ildir. ‹stihbarat
teflkilat›m›z, bu gibi durumlar›n Türkiye’nin ihracat›na vuraca-
¤› darbeyi, ülkemizin avantaj› olarak de¤erlendirmektedir.

Sat›fl Sonras› Destekler
Türkler, geçmiflte yapt›¤› hatalardan ders ç›karm›fllar ve yurt
içinden temin ettikleri tüm sistemlerin sat›fl sonras› destek
hizmetlerini, ana sistemi sa¤layan flirketlere b›rakm›fllar;
böylece Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’nin lojistik harcamalar›n-
da ciddi anlamda tasarruf sa¤lam›fllard›r.

III. Türkiye’nin Savunma Vizyonu ve Siyaseti
Türkiye, basit ve sa¤lam bir d›fl politika siyaseti izlemektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün,
bundan yüz y›l önce yürürlü¤e koydu¤u d›fl siyaset politikas›
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”dur. Bu politikaya s›k› s›k›ya ba¤l›
olan Türk d›fl siyaseti, komflular› ile “s›f›r sorunlu” bir iliflkiler
a¤›n› aramakta; bunu da Polyannac›l›k oynamadan, afla¤›daki
s›rayla, gerçekçi üç stratejik temele oturtmaktad›r:
� Güçlü Ordu
� Güçlü D›fl Siyaset
� Güçlü D›fl Ticaret
Afla¤›daki sat›rlarda bu bafll›klar teker, teker incelenecektir:

1. Güçlü Ordu
� “Güçlü, fiimflek Gibi H›zl›” bir Türk Ordusunun mevcudiyeti,
Türk Hükümetlerine bölgesinde ve dünyada güçlü siyaset yap-
ma imkân› vermektedir.
� TSK Komuta Heyeti, subay, astsubay ve erat›, üstün bir e¤i-
time sahip olup, ülke vatandafllar›, TSK’y› en güvenilir kurum
olarak alg›lamakta, güvenmektedir. Komuta heyeti, vizyon
olarak di¤er büyük ülkelerden ba¤›ms›z silahl› kuvvete sahip
olmay› öncelikli amaç edinmifltir.
� Türk Donanmas›, 2020’li y›llardan itibaren, Akdeniz d›fl›nda-
ki genifl bir co¤rafyada Türk ticaret filolar›n›n deniz yollar›n›
aç›k tutmaya bafllam›fl; Türk dizel-elektrik denizalt›lar›n›n,
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2010’lu y›llarda ihracat at›l›m› içine giren ve de¤iflik co¤rafyalarda ürün pazarlama faaliyetlerine
bafllayan Türk Savunma Sanayisi’nin en çok talep gören ürünleri aras›nda, 
MRTP ailesinin çok yüksek süratli su üstü platformlar› da yer al›yordu.

Türklerin, savunma ürün ve hizmetleri 
ihracat rakamlar›na, savunma offsetinden 
faydalan›larak elde edilen sivil havac›l›k 
ürünleri ihracat›n› da eklemesi, yan›lt›c› 
ve afl›r› iyimser sonuçlar ortaya ç›kabilmektedir.
Offset sonucu elde edilen ihracat, savunma
sanayisinin “pazarlama yetene¤ini”
ölçmek anlam›nda da yan›lt›c› 
sonuçlara sebep olabilir.
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Güney Kutbu’nda Kerguelen tak›madalar›
yak›n›na kadar indikleri ve istihbarat faali-
yetlerinde bulunduklar› raporlar› al›nm›flt›r.
Türk denizalt›lar›n›n K›z›ldeniz, Güneydo¤u
Asya k›y›lar›nda gizli ve sürekli gözetleme /
devriye görevi yapt›klar›n› de¤erlendirmek-
teyiz. Türk Deniz Kuvvetlerinin, filolar›ndaki
denizalt›lar›n›n özgün tasar›ml› olmas› ko-
nusundaki kararl›l›¤› nedeniyle, 2025 y›l›n-
dan itibaren ana sistem baz›nda d›fla ba-
¤›ml›l›k sona erecektir. ‹lk Türk nükleer de-
nizalt›s›n›n, 2028 y›l›nda Türk tersanelerin-
de k›zaktan indirilmesi planlanmaktad›r.
� Türk Hava Kuvvetlerine ait tüm uçucu bir-
liklerde yaz›l›mlar, 2015’ten itibaren tama-
men özgün yap›lm›fl; bu konuda d›fl güçlerin
bask›s› ve herhangi bir operasyonda arzu
edilmeyen müdahaleleri önlemifltir. Türk
Hükümeti, 2011 y›l›nda ald›¤› bir kararla, öz-
gün savafl uça¤›na kap›y› açm›fl olup, ilk
Türk savafl uça¤›n›n 2024 y›l›nda uçmas›
planlanmaktad›r. Türklerin global ihtirasla-
r› olmad›¤› bilinmekle beraber, Türk Genel-
kurmay›n›n, özgün “Türk A¤›r Bombard›man Uça¤›” hedefi var-
d›r ve bu konuda sessizce çal›fl›ld›¤› de¤erlendirilmektedir.
Türkler Uzay Komutanl›klar›n› uzun y›llar önce kurmufl olup;
bu konuda her an sürpriz yapacak gizli çal›flmalar yürüttükle-
rini endifleyle de¤erlendirmekteyiz. Müttefiklerinin, bu tür
hamlelerin yap›labilir olmayaca¤› tavsiyelerine boyun e¤meyen
Türkiye, bu tür stratejik konularda “fizibilite” kavram›n› çöpe
atm›fl, kendi stratejik amaçlar› söz konusu oldu¤unda, projenin
maliyetini ikinci plana atmakta sak›nca görmemifltir. Ülkemiz
savunma harcamalar›n›n gün geçtikçe azalt›lmas›, ülkemiz sa-
vunmas›n› Türklere karfl› büyük zafiyet içine sokmaktad›r.
� Türk Kara Kuvvetleri, 2009’dan itibaren d›flar›dan herhangi
kara sistemini almay› yasaklam›fl; tüm sistemlerin Türki-
ye’den teminini öngörmüfltür. Bu vizyon do¤rultusunda, ülke-
nin, bir dönem Almanya’dan do¤rudan almay› planlad›¤› Yüzü-
cü Hücum Köprüleri, ülke sanayisi taraf›ndan gelifltirilmifl;
1990’larda lisans alt›nda üretilmesi planlanan 6x6 ve 8x8 z›rh-
l› araçlar ülke sanayisi taraf›ndan gelifltirilmifl; bir zamanlar
ABD, Fransa, ‹talya, Rusya, ‹sviçre, Finlandiya egemenli¤inde
olan bu alanda, Türkler söz sahibi olmufllard›r. 1990’larda ana
muharebe tank›n› lisans alt›nda almay› planlayan Türkiye,
2004’te SSM’nin vizyonu ile özgün tasar›ma yönelmifl; Altay
ana muharebe tank›, Kore Cumhuriyeti teknik deste¤i ile orta-
ya ç›kar›lm›flt›r.

2. Güçlü D›fl Siyaset
� Güçlü ordusu sayesinde, bölgesinde ve Dünya’da çekinilen
güç haline gelen Türkiye, d›fl siyasetinin sesini ve tonunu ayar-
lamakta özgürleflmektedir.
� Güçlü d›fl siyaset, Türkiye’nin  “s›f›r sorunlu komflu”
politikas›na yard›mc› olmaktad›r. Kimseden toprak tale-
bi olmamas›na karfl›l›k Türkiye’nin güçlü ordusu ile ver-
di¤i mesaj, “benden çekinin, benimle dost olun, kafa tut-
maya kalkmay›n”d›r. ‹lave olarak da “aran›zda didiflme-
yin, bölgede istikrar olmazsa ekonomi de olmaz; sakin
olun”dur.
� Bu mesajlar, dengeli, istikrarl› bir sükûnet ortam›n› sa¤la-
maktad›r.
� Göreceli zay›f komflular ve di¤er zay›f bölge ülkeleri, Türk
Ordusunun koruyucu kalkan› alt›na al›n›rsa, Türkiye lehine
daha da güçlü d›fl siyasi sonuçlar›n ç›kaca¤›, her türlü izahtan
varestedir.

3. Güçlü D›fl Ticaret
� Güçlü Ordu ve Güçlü D›fl Siyaset neticesinde, Türk d›fl tica-
reti sa¤lam ve geliflmeye aç›k bir nitelik kazanmaktad›r.
� Ticaret yollar› aç›kt›r; komflular ve bölge ülkeleri hasmane
davran›fllar yerine ifl birli¤ini seçmifller; ekonomik iliflkiler en
üst düzeye ç›kar›lm›flt›r. 21
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� Türkiye, bizim d›fl›m›zdaki komflular› ve bölge ülkeleri ile or-
tak bir pazar kurmufl, s›n›rlar› açm›fl, tüccarlar ellerini kolla-
r›n› sallayarak al›flverifle bafllam›fllard›r. Bunun günlük haya-
ta yans›yan etkisi, an›lan ülkelerin Türkiye ile ekonomik en-
tegrasyona neredeyse girmifl olmalar›d›r.

IV. Türkler Savunma Tedarikini Nas›l Yap›yor?
Di¤er kamu al›mlar› içinde savunma tedariki, Türklerin en ba-
flar›yla uygulad›klar› alanlardan birisidir. Henüz baz› lokal s›-
k›nt›lar devam etse de, özellikle son 20 y›lda, bu konuda uzun
mesafeler al›nm›flt›r.
Savunma tedariki, Stratejik Hedef Plan› (SHP) ve On Y›ll›k te-
darik Plan› (OYTEP) denilen planlama safhalar› ile bafllamak-
tad›r.

IV. 1 SHP
Bu safha, tüm kuvvetlerin, bütçe kayg›s› olmadan, haz›rlad›k-
lar› tüm projeleri bir havuza att›klar› ilk aflamad›r. Bu plan
2012’lere kadar “Gizli” olup, sanayiye kapal›yd›. 
O dönemlerde içe kapan›k bir süreç izlenmekte, bu safhada ne
olup bitti¤i bilinememekteydi. “‹htiyac›n tespiti, bu konuda
mevcut olan teknolojilerin taranmas›, konsept oluflturulmas›,
ihtiyaca en uygun sistemlerin tarifi ifllemlerinin savunma sa-
nayisinden seçilmifl güvenilir ekip elemanlar› ile birlikte, el ele
ve gizlilik içinde yap›lmas›” gibi kavramlar, nedense o dönem-
de benimsenmemiflti. TSK’n›n uzun vadeli hayal ve hedefleri-
ni yans›tt›¤› SHP’yi sanayi ile paylaflmamas›, uzun vadeli plan-
lama konusunda çok becerikli olan savunma sanayisi flirket-
lerinin, bir strateji ve yat›r›m plan› haz›rlamas›n› önlemekte;
zaten çok at›lgan olan Türk savunma flirketlerinin daha da ge-
liflmesini önlemekteydi.
Ancak 2013’ten sonra, TSK, büyük bir düflünce de¤iflikli¤ine
gitmifl, savunma sanayisini de stratejik gücü olarak kabul et-
mifl; doktrin oluflturma, konsept ç›kar›m›, Proje Tan›mlama
Doküman› (PTD) yaz›m› gibi konularda, savunma sanayisinin
tüm kesimleri ile yak›n ifl birli¤i içine girmifltir. Türkler, bu ne-
denle, büyük bir at›l›m içine girdiklerinden, bundan da zarar
gören, yine ülkemiz olmufltur.

IV. 2 OYTEP 
SHP’nin içinden seçilmifl, bütçe ayr›lm›fl ve gelecek 10 y›lda
TSK’n›n almay› planlad›¤› projelerin yer ald›¤› belgedir. 3 y›lda
bir yay›mlan›r. 2011 y›l›na kadar bir müddet, k›s›tl› bir çerçeve-
de, “OYTEP’in sadece flirketleri ilgilendiren k›s›mlar›” kamuya
aç›lm›fl ve bu konuda yap›lan birçok sempozyum, konferans,
makale ve flifahi beyanlarda OYTEP’in sanayiye aç›lm›fl oldu¤u
beyan edilmiflti. Sonra bu ifllem de sessizce durdurulmufltu.
Sanayici ise çekingen ifadelerle bu k›s›tl› sürecin yat›r›mlar›n›n
planlamas› ve gerçeklefltirilmesi için yeterli olmad›¤›n› anlat-
maya çal›flm›fl; ama derdini yeterince ifade edememiflti.
Sanayiciler için OYTEP’in tamam›na hâkim olamamak; gele-
cek 10 y›lda baflka hangi alanlara ve hangi ölçüde yat›r›m yap-
malar›n›n mümkün ve gerekli oldu¤u analizini yapamamak
sonucunu do¤urdu¤undan, Türk Savunma Sanayisi 2011 y›l›na
kadar s›k›nt› çekmiflti. TSK, 2012 y›l›ndan itibaren, daha fleffaf
bir modele geçmifl ve OYTEP’i sanayiye tamamen açm›flt›r.
Böylece son 10 y›ld›r Türk Sanayisi, TSK’n›n gelecek 10 y›lda
ne yapaca¤›n› bilmekte; görüfl verebilmekte ve gelecek haz›r-
l›klar› yapabilmektedir. Bu fleffaf politika, TSK’n›n da kendi ih-
tiyaçlar›n› daha rasyonel hale getirilmesine, sanayi ile ortak
çal›flmalar yapabilmesine olanak sa¤lamaktad›r. Bu da, dola-
y›s›yla, bizim iflimize gelmemektedir.

IV. 3 Tedarik Eylemi
TSK ad›na tedarik yapan iki temel kanal vard›r: SSM ve Milli
Savunma Bakanl›¤› (MSB).
SSM, 2015’lere kadar, daha çok sistem gelifltirme projelerini
yapt›rmakta, do¤rudan al›mlar ise genelde MSB’ye aktar›l-
maktayd›. 2015’ten sonra, savunma tedariki daha sa¤l›kl› bir
yap›ya kavuflturulmufl, tüm tedarik iflleri MSB’ye ba¤l› SSM ta-
raf›ndan yürütülmeye bafllam›flt›r.
SSM proje grubu:
� Özgün Gelifltirme Projeleri 
� Modernizasyon Projeleri
� Haz›r Al›m Projeleri
olarak tedarik ihtisas gruplar›na ayr›lm›flt›r. Bu yap›lanma,
daha önceleri var olan MSB D›fl Tedarik Dairesi ve MSB ‹ç Te-
darik Dairesi ile SSM aras›ndaki ifl örtüflmelerini, yanl›fl anla-
malar› önlemifl; kamuda verimli bir tedarik yolunu açm›flt›r.
Bir proje TSK taraf›ndan SSM’ye aktar›ld›¤›nda, SSM’nin eyle-
me geçebilmesi için üst düzey bir karar gerekmektedir. 
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SS‹K denilen, içinde Baflbakan, Savunma Bakan› ve Genelkur-
may Baflkan› olan Savunma Sanayii ‹cra Komitesi, y›lda iki ke-
re toplan›p, hangi projelerin gerçeklefltirilece¤ine dair karar
verir veya projeyi iptal eder. Bu karar› cebine koyan SSM, tam
yetkiyle yola ç›kmaktad›r.
2010’lu y›llar›n bafllar›na kadar, projeleri ifa edecek flirketle-
rin belirlenmesi flu flekilde oluyordu:
� Kara ve su üstü araçlar› sektöründe, Türk Silahl› Kuvvetle-
rini Güçlendirme Vakf› (TSKGV) flirketleri de olmad›¤› için, özel
sektör flirketlerini birbiri ile yar›flt›ran ihale yöntemi;
� Daha çok TSKGV flirketlerinin yer ald›¤› sektörler olan hava-
c›l›k, elektronik, elektronik harp, roket ve mühimmat gibi
alanlarda ise ihalesiz olarak, tayin olunan flirkete o iflin akta-
r›lmas› yöntemi.
2012’li y›llardan sonra, projelerdeki azalmaya da paralel ola-
rak TSKGV flirketleri daha esnek, h›zl›, rasyonel kararlar› an›n-
da verebilen, personel ve harcamalar›nda performansa önem
veren bir yap›ya geçmifller; genifl ihracat kadrolar› kurmufllar
ve günümüzdeki daha küçük, h›zl›, esnek ve çok becerikli glo-
bal oyuncu olan TSKGV flirketlerini ortaya ç›karm›fllard›r.
2011’de, SS‹K karar› ile SSM taraf›ndan proje olarak sanayiye
da¤›t›lm›fl projelerin, geriye kalan k›s›mlar› (bekleyen siparifl-
ler veya backlog) miktar› 21,4 milyar dolard›. “Bekleyen sipa-
rifller” genel olarak sanayinin önünde hiçbir ifl almadan daha
kaç sene ayakta kalabilece¤ini gösteren faktördür. 2011’de
tüm Türk Savunma Sanayisi’nin elinde 21,4 milyar dolarl›k
bekleyen siparifl vard›. Bu rakam›n sektörlere göre da¤›l›m›, o
y›llarda afla¤›daki gibiydi:
Havac›l›k : 10,3 milyar dolar

Elektronik : 7,3 milyar dolar

Roket, Mühimmat : 2,0 milyar dolar

Kara : 1,3 milyar dolar

Denizcilik : 0,5 milyar dolar

O y›llarda, “bekleyen siparifllerle” sektörel cirolar karfl›laflt›-
r›ld›¤›nda, havac›l›k sektöründe 2009 toplam cirosunun 9,5 ka-
t› bekleyen siparifl vard›. Savunma sanayisinin, iç piyasada, y›l-
da ortalama 1,5 milyar dolarl›k ifl yapt›¤› düflünülürse, o h›zla
“bekleyen siparifllerin” bitirilme süresi, takriben 10-15 y›l ola-
cakt›! Bu neticenin ciddiyetini gören SSM, ellerinde büyük
miktarda ifl bulunan kurumlar›n, özellikle TSKGV flirketleri-
nin, y›ll›k ifl yapma kapasitelerini artt›rmalar›n› sa¤lam›flt›r.
2022 y›l› sonu itibariyle Türk Savunma Sanayisi flirketlerinin
y›ll›k ifl yapma kapasiteleri 8 milyar dolar› aflm›flt›r.

IV. 4 Türkiye Cumhuriyeti Savunmas›nda Oyuncular
Türkiye’nin milli savunmas›nda rol alan oyuncular flunlard›r:
1. TSK
2. MSB

a. SSM
3. Savunma Sanayisi

IV. 4.1 TSK
Dünyan›n say›l› askeri güçlerindendir. 1950’lerde müttefik ül-
keler taraf›ndan gönderilen hibe araç, gereçlerle 1974 K›br›s
ç›karmas›n› yapan; daha sonra ambargolarla hareketi k›s›tla-
nan TSK, son 40 y›lda yap›lan hamlelerle say›l› ordular aras›n-
da yerini en bafllarda alm›flt›r.
Bafllarda daha muhafazakâr olan TSK komuta heyeti, öncele-
ri sadece askeri fabrikalar ve göreceli olarak kendi kontrolle-
ri alt›nda olan TSKGV’ye ait flirketlerden al›m yapmakta idi.
Komuta heyeti 2000’li y›llardan itibaren, özel sektörün sürdü-
rülebilirlik anlam›nda kal›c›l›¤›n›, ifl becerilerini, kalite ve ürün
güvenilirli¤ini ispatlamas› üzerine; silah sistem al›mlar›nda
özel sektörden de al›m› tercih etmeye bafllam›flt›r. Bu arada,
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özel sektör flirketlerinin rekabetçi yap›lar›, ihracat becerileri
ve kriz an›nda gösterdikleri esneklik becerileri, TSK’y› olumlu
anlamda etkilemifl; TSKGV flirketlerinin yap›s›n›n yabanc› flir-
ketlerle rekabet edebilir hale getirilmesi çal›flmalar›, 2010’lu
y›llardan itibaren baflar›yla gerçeklefltirilmifltir.
TSK, 2015’lerde Test, Ölçme ve De¤erlendirme Tugaylar›n›
kurmufl; kara, hava ve deniz harekatlar›nda kullan›lacak tüm
ekipman, silah ve teçhizat›n, ilgili konseptlerin denenmesi bu
Tugaylar marifetiyle sa¤lanmaya bafllanm›flt›r. Türk askeri,
çok e¤itimli olmas›; daima en iyi silah ve teçhizat› seçmesi ile
ünlüdür. Türk Ordusu, kendi vatandafllar› taraf›ndan gelifltiri-
len silah, mühimmat ve teçhizat›, tatbikatlar›nda gerçek se-
naryolarda denemekte, sat›n almakta, iyilefltirme önerileri
vermekte, ürünü gelifltiren tasar›mc›lar›n da tatbikatlarda yer
almas›n› flart koflmakta, böylece masa bafl›nda tasarlanm›fl
ürünler yerine, gerçek koflullara uygun, güvenilir Türk Savun-
ma Sanayisi ürünlerinin ortaya ç›kmas›na önderlik etmektedir.
TSK taraf›ndan gerçeklefltirilen bir di¤er devrim ise, Askeri
A¤›r Bak›m Fabrikalar›n›n asli görevleri olan bak›m onar›m
görevlerine geri dönmeleri olmufltur. Bu konudaki bulgular,
raporun “Askeri Fabrikalar” bafll›¤› alt›nda incelenmektedir.

IV. 4.2 MSB
MSB, ülkenin en önemli bakanl›klar›ndan biri olup, daima tec-
rübeli bir siyasi bu bakanl›¤›n bafl›na getirilmektedir. Savun-
ma Bakan›n›n, askerler taraf›ndan da sevilen ve say›lan siya-
silerden olmas›, asker-sivil iliflkilerinin sa¤lam bir zemine
oturmas›na yard›mc› olmaktad›r. SSM, MSB’ye ba¤l›d›r.

IV.4.2.a SSM
7 Kas›m 1985 tarihli bir kanun ile kurulan SSM’nin kurulufl
amac›, “modern savunma sanayisinin gelifltirilmesi ve Türk
Silahl› Kuvvetlerinin modernizasyonunun sa¤lanmas›d›r”. Bu
kanun, SSM’den beklenen iki görevin de eflit ve birbirine önce-
li¤i olmayan flekilde yerine getirilmesi oldu¤unu vurgulamak-
tad›r. SSM, bu görevlerden “TSK modernizasyonunu” 1985 ile
2011 aras›nda asli görev olarak alm›fl; proje havuzunda birik-
mifl projelerin baflar›yla gerçeklefltirilmesini sa¤lamak üzere
mobilize olmufltur. Bu öncelik, 2000’lerde Müsteflar olan ve

sanayiye büyük hizmetler vermifl olan Sn. Murad Bayar’›n ifa-
delerinden anlafl›lmaktad›r. Sanayinin gelifltirilmesi de o ta-
rihlerde SSM’nin öncelikleri aras›nda yer ald›¤›ndan, bünyesi
içinde bir Sanayileflme Dairesi bulunmaktayd›. Bugün ise
SSM, projelerin yönetimine verdi¤i kadar, sanayiye yön verme
ve gelifltirme konular›nda da birincil aktif rol almakta; sanayi-
de rol almak isteyen yeni gruplar›n sertifikasyonunu sa¤la-
makta; sanayide görev yapacak personelin e¤itimi konusunda
lider rolünü oynamakta; ifl birliklerinde yön gösterici olmakta
ve savunma sanayisinin di¤er sektörlerde rol almas›n› sa¤la-
maktad›r.

SSM’de Stratejik Planlama
SSM, savunma sanayisinin gelece¤ini nas›l flekillendirece¤i
yönünde etkin bir stratejik planlama süreci yönetmektedir. Bu
süreç öncesinde, sanayinin önde gelen görüfl sahiplerinin dü-
flüncelerini almakta, ard›ndan stratejik planlamay› yaparak,
paylaflmakta ve uygulamaya koymaktad›r.
Etkin dinleme ve görüfl paylaflma araçlar›ndan birisi de, hem
sanayi hem de askerlerle yap›lan “Savunma Sanayii Vizyon
Paylafl›m Toplant›lar›”d›r. Önceleri taraflarla birebir buluflan
SSM, 2012 y›l›ndan itibaren, SSM koordinatörlü¤ünde askerler
ve savunma sanayisini bu vizyon toplant›lar›nda bir araya ge-
tirmeye bafllam›flt›r.
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SSM Personel Politikalar›
Müsteflarl›¤›n içe dönük hedefi “uzman tedarik kuruluflu ol-
mak”t›r. Personel al›m ve e¤itim politikalar›n› bu amaca uy-
gun olarak uygulayan SSM, “rotasyon” ile de personelinin de-
¤iflik alanlarda tecrübe kazanmas›n› hedeflemektedir.
Kurumun 2022 verilerine göre, 1245 kiflilik kadrosu bulunmak-
tad›r. Bu kadro ile proje bafl›na 3,5 kiflilik bir uzman kadro im-
kân› SSM’ye sa¤lanm›flt›r. Bu say›, 2010’larda 1,5 kifli civar›nda
idi. Proje bafl›na düflen uzman kadroda art›fl sa¤lanmas›, Türk
Hükümetinin, savunma projelerinin zaman›nda ve istenen ka-
lite ve sürede bitirilmesi kararl›l›¤›n› göstermektedir.
SSM’nin bugünkü güncel sorunu, 2012’de hizmete giren ve
900 personel alabilen modern binas›n›n ihtiyaca yetmemesi,
bu nedenle de¤iflik semtlerde kiralanan ek hizmet binalar›n-
dan yararlanmak zorunda kal›nmas›d›r.

SSM ‹fl Verece¤i fiirketi Nas›l Seçer?
2010’lu y›llara kadar, SSM’nin ifl verece¤i flirketleri seçifl flek-
linde, kolay anlafl›lamayan bir sistem mevcuttu. Kara ve deniz
sistemlerinde ihale yönetimini uygulayan SSM, k›yas›ya reka-
bet ortam›nda, en ucuz sistemi özel flirketlerden alma yolunu
seçerken; hava savunma sistemlerinde, uçar sistemlerde, ro-
ket sistemlerinde ve elektronik ana sistem al›mlar›nda TSKGV
flirketlerine do¤rudan ifl verme yöntemini uygulamaktayd›. ‹s-
tihbaratç›lar›m›z, o y›llarda, bu konular›n neden bu flekilde çö-
züldü¤üne dair yaz›l› bir strateji doküman›n› veya talimat› ele
geçirememifllerdir.
2023 y›l› itibariyle SSM, tüm sektörel alanlarda, kilit flirketle-
rin ifl hacim koordinasyonunu elinde tutmakta; bu flirketleri
verdi¤i ifllerle ayakta tutmakta; bunu yaparken ihale yöntemi-
ni de kullanarak rekabet maflas›n› elinden b›rakmamaktad›r.

Sat›fl Sonras› Hizmetlerin Temini Hakk›nda
Bu konu, önceleri fazla dikkat çekmemifl ise de “ana sistem-
lerin bak›m ve idamesinin, onlar› gelifltiren flirketler taraf›n-
dan yap›lmas› ihtiyac›” bu konuya olan ilgiyi artt›rm›flt›r.
2012’den sonra, ana sistemleri temin eden yerli flirketlerin, bu
sistemlerin bak›m ve tamirini üstlerine almalar›; modernizas-
yon gerekti¤inde ise bu ifllemi de o sistemi gelifltiren flirketle-
rin yapmas›, Türk Savunma Sanayisi’ne büyük ivme kazand›r-
m›flt›r. Bu sayede, SSM, savunma sanayisi flirketlerini, zor za-
manlarda, bak›m onar›m iflleri ile ayakta tutma manivelas›na
sahip olmufltur.

SSM’nin Proje Yönetim
Performans›
TSK’n›n, SSM nezdinde, 2023
y›l› bafl› itibariyle yürütülmek-
te olan proje say›s› 350’ye
ulaflm›fl bulunmaktad›r.
Sözleflmesi imzalanm›fl pro-
jelerin, 2009 sonu itibariyle
toplam tutar› 23 milyar dolar
iken, 2022 y›l›nda sözleflmesi
imzalanm›fl projelerin tutar›
73 milyar dolard›r. Bu tutar,
2004 y›l›nda sadece 8 milyar
dolar civar›nda idi.
Buna karfl›l›k, 2004 y›l›nda
kurumun personel say›s› 262
iken, 2009’da bu say› 368 ol-
mufl; 2023 y›l› itibariyle de bu

say› 1200’leri geçmifltir. Proje bafl›na düflen personel say›s›,
2006 y›l›nda 1,80 iken, 2009’da 1,53’e düflmüfl, bugün ise 3,5’e
ç›km›flt›r.
Resmen beyan edilmemekle birlikte, o y›llarda önemli proje-
lerin takvimlerinde sarkmalar oldu¤u da de¤erlendirilmekte-
dir. SSM beyanlar›na dayan›larak, son kullan›c› olan TSK’n›n,
o y›llarda proje takvimlerinde bu nedenle esneklik tan›d›¤› an-
lafl›lmaktad›r (Ref: SSM 2009 Faaliyet Raporu; Sn Murad Ba-
yar’›n Önsözü ). Bunun sanayi ve SSM kaynakl› sebeplerinin
SSM taraf›ndan detayl› olarak analizinin yap›ld›¤›na inan›l-
makta; önlemler al›nd›¤› de¤erlendirilmektedir.

Sanayinin Gelifltirilmesi ve Yönlendirilmesi Performans›
SSM 2009 Faaliyet Raporu’nda, 2009 y›l›nda Savunma Sanayi-
sinin Yönlendirilmesi bafll›¤› alt›nda, 2009 y›l›nda gerçekleflti-
rilen / kat›l›nan faaliyetler s›ralanm›flt›r. Bu listede, çok say›-
da aktivite vard›r ve SSM’ye, sanayinin bu anlamda müteflek-
kir oldu¤unu ifade etmek gerekir.
SSM öncülü¤ünde bafllayan, TSKGV flirketlerinin bir holding al-
t›nda toplanmalar› projesi üzerinde halen çal›fl›lmaktad›r. Bu
çal›flma dahi, bafll› bafl›na bir vizyoner bak›fl›n yans›mas›d›r.
SSM, savunma sanayisini yönlendirirken, 2010’lu y›llardaki
sanayi beklentileri, flu flekilde özetlenebilir:
1) “Geliflmifl ülkelerde dahi, sektörlerde yer alan flirket say›s›
ikiyi geçmemektedir. Türkiye’de ise kara ve deniz araçlar›
sektörlerinde, özel sektör flirketleri ve askeri fabrikalar yer
almakta, bu alanda rekabet, 5-6 kurum / kurulufl aras›nda ya-
p›labilmektedir. 
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DEARSAN tersanesi taraf›ndan infla edilen 
Yeni Tip Karakol Botu da rakiplerinin 

korkulu rüyas› olmufltu.
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Türkiye’nin envanterindeki savafl uçaklar›, ASELSAN taraf›ndan üretilen ASELPOD
hedefleme podu ile uçuyor.





Gerek bütçe gerek proje gerekse SSM’nin elindeki kaynakla-
r›n verimli kullan›labilmesi aç›s›ndan, bu say›lar çok fazlad›r.
Baz› sektörlerde ise sadece TSKGV flirketlerinin “ana yükleni-
ci” olarak seçilmelerinin (Bu uygulama, SSM’nin Sektör Stra-
tejileri doküman›nda yer al›yor!) sebepleri, özel sektör taraf›n-
dan anlay›flla (biraz da ses ç›karamayarak) karfl›lan›r olmakla
birlikte; resmi bir dayana¤›n›n olmamas›n›n kayg› uyand›rd›¤›-
n›; bunun düzeltilmesinin SSM aç›s›ndan da say›s›z yararlar›
bulundu¤u düflünülmekteydi. Özetle; 2010’lu y›llarda, tüm
sektörde, ana yüklenici olman›n kriterlerinin ayn› ve adil ol-
mas› konusunda sanayinin bir beklentisi vard›.”
2) “Sektörlerde yer alacak ana yüklenici flirketlerin k›sa liste-
lerinin oluflturulmas›; bunun belirlenmifl ve deklare edilmifl
prensiplere göre yap›lmas›; bu k›staslar›n d›fl›ndaki flirketlerin
bu alanlara kat›lmalar›n›n önlenmesi de sanayi beklentileri
aras›ndayd›.”

Ürün Gelifltirme Kredisi
SSM, Türk Savunma Sanayisi’nin sahip oldu¤u özgün ürünle-
rin say›s›n›n artmas›n›n, Türk savunma ihracat›n› art›raca¤›n›
de¤erlendirmektedir. SSM, ürün say›s›n›n k›sa sürede artma-
s›n› sa¤lamak için, Ürün Gelifltirme Kredisi (ÜGK) mekaniz-
mas›n› 2013’te kurmufl ve baflar›yla iflletmifltir.
Bu kredi miktar›n›n, y›ll›k savunma sanayisi cirosunun yüzde
10’u mertebesinde olmas›, bizler için örnek al›nmas› gereken
bir husustur. ‹lk y›llarda, yüksek görünen bu mebla¤› kullana-
cak bedelde proje bulmakta zorlan›lm›fl; ancak, 2015’ten itiba-
ren, Türk Savunma Sanayisi daha büyük düflünmeye bafllam›fl
ve yeni ürün projeleri birbirini takip etmeye bafllam›flt›r. Çok
düflük faizli olan bu kredinin, ilk 5 y›l›n›n ödemesiz olmas›; al›-
nan kredinin geri ödenmesinin ise en az 10 y›lda yap›lmas›, tüm
yarat›c› flirketleri yeni ürünler gelifltirmeye teflvik etmektedir.
Bu kredinin adil ve dengeli olarak talep sahiplerine da¤›t›m›,
SSM’nin tespit etti¤i ilkeler do¤rultusunda, SSM taraf›ndan
yap›lmaktad›r.
2023 itibariyle SSM ve TSK, sanayi taraf›ndan gelifltirilecek
ürünlerin TSK taraf›ndan öncelikli olarak denenmesi ve sat›n
al›nmas› mekanizmalar›n› kurmufl, faaliyete geçirmifltir.

Offset Destekleri
Türk Savunma Sanayisi flirketlerinden baz›lar›, sürekli olarak
ihracat yapt›klar› için, sat›labilecek offset stoklar› bulunmak-
tad›r. SSM, bu flirketlerinin offsetlerinin sat›fl›na izin vermek-
te; sat›fltan elde edilen gelirin ürün gelifltirme projelerinde ve

ürün gelifltirme merkezlerine yap›lacak yat›r›m harcamala-
r›nda kullan›lmas›na izin vermektedir.
SSM, yan sanayinin geliflmesi üzerinde de büyük çaba harca-
maktad›r. Bu çerçevede, savunma sanayisi alan›nda ana yük-
lenicilere ürün ve hizmet sa¤layan yan sanayi flirketleri, yap›-
lan yat›r›m ve destekler sonucu, belirli bir üretim kültürüne
kavuflmufltur.

IV. 4.3 Türk Savunma Sanayisi
Türk Savunma Sanayisi’nde kurumlar, TSKGV flirketleri,
“MSB ba¤l›s› bir flirket” olan Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu (MKEK), özel flirketler, askeri fabrikalardan
oluflmaktad›r. Bu kurumlar›n özellikleri afla¤›da s›ralan-
m›flt›r:

TSKGV
Türkler, Türk Silahl› Kuvvetlerini güçlendirmek üzere
TSKGV’yi kurmufllard›r. Vakf›n amac›: “Türk Milli Harp Sana-
yisi’nin gelifltirilmesi, yeni harp sanayi dallar›n›n kurulmas›,
harp silah araç ve gereçlerinin sat›n al›nmas› suretiyle; Türk
Silahl› Kuvvetlerinin savafl gücünün artt›r›lmas›na katk›da bu-
lunmak üzere; Türk vatandafllar›n›n maddi ve manevi 
deste¤ini sa¤lamakt›r.”
Vakf›n bir kurulufl kanunu olup, kurucular› aras›nda Milli 
Savunma Bakan›, Genelkurmay ‹kinci Baflkan›, MSB ve 
SSM Müsteflar› vard›r. Dolay›s›yla çok güçlüdür.
Vakf›n yönetim organlar›, Vak›f Baflkan›, Mütevelli Heyeti ve
Genel Müdürlükten oluflur. Vakf›n ve Mütevelli Heyetinin Bafl-
kan› Milli Savunma Bakan›d›r. Vak›f, Baflkan taraf›ndan temsil
olunur. Mütevelli Heyeti ise, Milli Savunma Bakan›, Genelkur-
may ‹kinci Baflkan›, MSB Müsteflar› ile SSM Müsteflar›ndan
oluflmaktad›r.
Bu aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere TSKGV, dolay›s›yla
ba¤l› ortakl›¤› olan flirketler, asl›nda kamudur, devlettir. 
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Türk Kara Kuvvetlerinin, 2009’dan itibaren yurt d›fl›ndan herhangi bir kara sistemini
almay› yasaklamas›yla, Türkiye’nin bir dönem Almanya’dan almay› planlad›¤› 

yüzücü hücum köprüleri de ülke sanayisi taraf›ndan gelifltirilmiflti.
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Bu çerçevede, ihtiyaç makam› olan TSK ile TSK ad›na tedarik
yapan SSM’nin, TSKGV içinde yer almalar›, savunma sanayisi
yap›lanmas› üçgeninde ilginç ve çok güçlü bir iliflki a¤› olufl-
turmaktad›r.

Vak›f fiirketleri
TSKGV’nin hisselerin ço¤unlu¤una sahip oldu¤u flirketlerdir.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, özel flirketler olarak da an›lan
bu flirketlerin gerçek sahibi ise yukar›daki aç›klamalardan an-
lafl›laca¤› üzere Türk Devleti’dir. Bu flirketler ASELSAN, 
TUSAfi, HAVELSAN, ROKETSAN, ‹fiB‹R ve ASP‹LSAN’d›r.
2010’larda, Türk Savunma Sanayisi’nde, kara araçlar› d›fl›nda-
ki tüm sektörlerde, ana yüklenici rolü SSM taraf›ndan vak›f
flirketlerine verilmekteydi. Vak›f flirketlerine sürekli ve karar-
l› olarak bu rolün verilmesini gerekli k›lan herhangi bir karar,
politika veya stratejiye rastlan›lamam›flt›r.
Bir baflka deyiflle, o y›llarda vak›f flirketleri, iç piyasada rekabet-
siz, do¤rudan görevlendirme ile ifl almakta idi. Bu durumun, bu
flirketlere k›sa ve orta vadede elveriflli bir ifl ortam› sa¤lad›¤›
aç›kt›r. Ancak bu steril ortam›n, an›lan flirketlerin rekabetçili¤i-
ni ne kadar teflvik etti¤i; rekabet ortam›n›n bulunmamas› nede-
niyle, flirket refleks ve yeteneklerinin ne ölçüde test edilebildi¤i
sorusu aç›k bulunmaktayd›. Bu bofllu¤u gören vak›f ve vak›f flir-
ketlerinin üst düzey yöneticileri, 2010’lu y›llar›n ortalar›nda va-
k›f ve flirket yap›lar›nda reform yapm›fllar, maliyetleri sorgula-
m›fllar ve sonuçta, bugün var olan, rekabetçi, esnek, çok güçlü
vak›f flirketleri yap›lanmas›n› ortaya ç›karm›fllard›r.

Özel fiirketler
Hisselerinin tamam› özel sermaye gruplar›na ait olan flirket-
lerdir. Sektör içinde en dinamik ve rekabetçi grup, bu flirket-
lerden oluflmaktad›r. 2009 y›l›nda yap›lan ihracat›n yüzde
50’sini sa¤layan özel flirketlerin, o y›l içinde iç pazardan ald›k-
lar› pay sadece yüzde 12 idi. Bu pay, y›llar içinde artm›fl ve bu-
gün yüzde 50 mertebesine ulaflm›fllard›r.

Askeri Fabrikalar
Türkiye’de askeri fabrikalar›n ana kurulufl amac›, 1950’lerde
Türkiye’ye gönderilen ve yedek parças› olmayan askeri sis-
temleri ayakta tutabilmekti. Zamanla bu ihtiyaç azald›kça, TSK
içinde önemli bir de teflkilat yap›s›na kavuflmufl olan askeri
fabrikalar›n, mevcudiyetlerini devam ettirebilme refleksleri
ortaya ç›km›flt›r. Bunun neticesinde, TSK’n›n ihtiyaçlar›n›n
önemli bir bölümünü fabrikalara yönlendirme bask›s›, do¤al
olarak ortaya ç›km›flt›r.
1998 y›l›nda yay›nlanan Bakanlar Kurulu imzal› Savunma Sa-
nayii Stratejisinde yer alan bir maddeye göre, askeri fabrika-
lar›n asli görevleri olan bak›m ve onar›ma yöneltilmeleri te-
mennisi vard›r. Bu çerçevede, TSK, 2000’li y›llar›n bafl›nda bu
talimat› planlar›na alm›fl ve uygulama emirleri ç›km›flt›r. An-
cak 2000’li y›llarda, teknolojik kabiliyet kazanma arzusuyla,
fabrikalara sistem imalat› görevi verilmeye devam edilmifltir.
Örneklerden baz›lar› afla¤›da s›ralanm›flt›r:
a) Almanya ile denizalt› inflaat›
b) Su üstü gemileri inflaat›
c) ‹srail ile M60 tanklar› modernizasyonu
d) Kore Cumhuriyeti ile F›rt›na obüsleri imalat›
e) M113 modernizasyon projesi
f) ASELSAN ile Leo1 modernizasyonu
2010’lu y›llardan itibaren, askeri fabrikalar›n asli görevlerine
dönmesi çal›flmalar› h›zla bafllat›lm›fl ve bu dönüflüm baflar›y-
la gerçeklefltirilmifltir.

MKEK
Türklerin gurur kayna¤› olan bu devlet flirketi, yap›s› itibariyle
ortaya ç›kan zorluklar› aflabilmek için önce MSB ba¤l› flirketi
statüsüne getirilmifl; 2015’li y›llarda, yap›s› tamamen de¤iflti-
rilerek rekabetçi bir yap›ya kavuflturulmufltur.
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ASELSAN ile Leopard 1 modernizasyonu gibi projelerde sistem imalat› görevi 
üstlenen askeri fabrikalar, 2010’lu y›llardan itibaren, asli görevleri olan bak›m ve
onar›ma dönmeye bafllam›flt›r.
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Türk Savunma Sanayisi’nde Ar-Ge, 
Ürün Gelifltirme ve TÜB‹TAK
SSM, yeni ve özgün savunma sanayisi ürünlerinin ülke ih-
racat›nda oynayaca¤› rolü, 2009-2016 stratejik plan›nda
tespit etmifltir. Bu konularda destek vermeyi de öngören
ilk ad›mlar›nda, teknoloji gelifltirilmesine destek vermifltir.
Fakat 2012 y›l›nda haz›rlanan yeni stratejilerde bu ad›m-
dan vazgeçen SSM, do¤rudan “ yeni ürün gelifltirme” pro-
jelerine destek vermeye bafllam›flt›r. Bu konudaki formül
fludur: SSM, TSK’n›n öngördü¤ü veya d›fl pazarda da ifl ya-
pacak ürünleri gelifltirme görevini kabiliyetli flirketlere da-
¤›tmakta, ortaya ç›kan ürünleri TSK, Test Ölçme ve De¤er-
lendirme Tugaylar›nda denemekte, baflar›l› bulduklar›n›
tedarik yolunu seçmekte, di¤erleri için ise gelifltirme öne-
rilerini s›ralamaktayd›. Böylece, Türklerin savunma ürünü
gelifltirme süreci, sürekli yeni ürünlerin ortaya ç›kar›lma-
s›n› sa¤lamakta, TSK’n›n ise “flimflek gibi bir ordu” imaj›n›
pekifltirmekte idi.
SSM’nin yan› s›ra TÜB‹TAK ise, araflt›rma ve gelifltirme ala-
n›nda Türkiye’nin son y›llarda yapt›¤› at›l›mlarda öncülük et-
mifltir. Teknoloji ve ürün gelifltirmede sa¤lad›¤› teflviklerle
TÜB‹TAK, savunma sanayisinin en büyük destekçi kurumla-
r›ndan olmufltur. 2011’den itibaren SSM ve TÜB‹TAK, yeni bir
ifl bölümü yapm›fl, SSM, Ar-Ge deste¤i sa¤lad›¤› “teknoloji ge-
lifltirme” görevini TÜB‹TAK’a devretmifltir. Buna karfl›l›k 
TÜB‹TAK da bir zamanlar el att›¤› seri üretim ifllerine girme-
meye, ancak gelifltirdi¤i teknolojilerin ticari olarak üretilmesi-
ni sanayiye b›rakmaya bafllam›flt›r.

Türk Savunma Sanayisi’nin Belirgin Özellikleri
Say›n Baflbakan,

TC’nin Cumhurbaflkanlar›ndan Turgut Özal’›n ileri görüfllülü-
¤ü ile 1980’lerde kurulmufl olan Türk Savunma Sanayisi, dün-
ya pazar›nda afla¤›daki ay›r›c› özellikleri ile di¤er ülke savun-
ma sanayilerinden ayr›l›r:
1. Türk Savunma Sanayisi flirketleri güvenilirdirler. Türkler
verdikleri sözü tutan ifl adamlar›d›r. Yaz›l› kontrat önemli ol-
makla birlikte, verilen söz ülke sanayicisinin namusudur. Ga-

ranti süresinden çok sonra bile eskiyen sistemleri sorun ç›-
kard›¤›nda müflterinin yan›nda olur ve soruna çözüm bulmaya
çal›fl›rlar. Bunu, müflterinin aleyhine ve k›sa zamanda para
kazan›c› bir eyleme çevirmek yerine, “önce yard›mc› ol, sana
güvensin; ifl sonra zaten gelir!” anlay›fl› ile yaparlar.
2. Türk sanayicileri yüksek ahlakl›d›r! Bu flirketlerin, girdikle-
ri pazarlarda vergi verenler, Türk flirketlerinin çevrelerinde
yaratt›klar› ahlak kültüründen olumlu anlamda etkilenir.
3. Türk savunma sanayicileri inatç›d›r; hiçbir koflulda vazgeç-
mezler! Cesurdurlar. Risk almay› severler.
4. Türk savunma sanayicileri girdikleri pazara yerleflir, yerli-
leflirler... Bu raporun yazarlar› olarak, bizleri en çok etkileyen
hususlardan birisi de bu olmufltur. Yüksek milliyetçi duygula-
ra sahip olan Türkler, bir pazara yerleflirken bencil davran-
maz; mutlaka güçlü yerel ortaklar bulur, kendileri de o ülke-
nin vatandafl› imifl gibi bir ruha bürünürler.
5. Türkler daha fazla kazanman›n yolunun, orta¤›na da ka-
zand›rmaktan geçti¤ini bilirler. Bu nedenle, Türk flirketleri ile
ifl yapman›n cazibesi giderek yay›lmaktad›r.
6. Türklerin yüksek özgüveni, ifl becerisi ile birleflmifltir.
1980'li y›llardan itibaren, üniversitelerin en parlak ö¤rencile-
rini, daha ö¤renci iken kendilerine ba¤layan savunma sanayi-
cileri; bunun semeresini, flirketlerine sad›k, yarat›c› çal›flanla-
ra sahip olmakla almaktad›rlar.
7. Türk sanayicileri mütevaz›d›r! Tevazu, Türk kültürünün bir
parças› olmakla birlikte, Türk sanayicileri, Türkiye'nin son 20
y›lda parlayan y›ld›z›n›n fl›mart›c› etkisine kap›lmam›fl; muha-
taplar› karfl›s›nda daima sayg›l› ve mütevaz› olmufllard›r.

2011’den itibaren teknoloji gelifltirmeye odaklanan TÜB‹TAK, bir zamanlar el att›¤›
seri üretim ifllerinden de çekilmifl ve gelifltirdi¤i teknolojilerin ticari olarak
üretilmesini sanayiye b›rakm›flt›r.
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Türk Savunma Sanayisi ve KOB‹'ler
Say›n Baflbakan,

Türkler, savunma sanayisini gelifltirirken, önce ana müteah-
hitlerin filizlenmesini sa¤lam›fl; daha sonra bu müteahhitlerin
h›z›n› artt›rmak, riski paylaflt›rmak ve yerel sanayiyi de gelifl-
tirmek için, verdikleri ihalelerden belirli paylar›n yan sanayiye
aktar›lmas›n› sa¤lam›fllard›r. 2005-2010 aral›¤›nda, yan sana-
yiye en az yüzde 20 pay verilmesini zorlayan sistem, 2011'den
bafllayarak, daha fazla ifl pay›n›n aktar›m›n› öngörmüfltür.
2003 itibariyle, ana müteahhitler, ald›klar› iflin, takriben yüzde
50'sini Türk flirketleri ile paylaflmak zorundad›r.
Bu konudaki ilk çabalar, ana müteahhitlik görevini üstlenen
flirketlerin, üretim a¤›rl›kl› iç yap›lar›nda dirençle karfl›laflm›fl;
temel yetenekleri bünyede tutup, detay üretim ifllerini yan sa-
nayiye aktarmak yerine, pahal› makine yat›r›mlar›n› bünyele-
rine yapm›fllard›r. Bu duruma, kalite ve üretim kültüründen
yoksun olan baz› yan sanayi firmalar›n›n varl›¤› da sebep ol-
mufltur. Ancak, SSM'nin teflvik ve zorlamalar› ile yan sanayide
son 10 y›lda ola¤anüstü geliflmeler sa¤lanm›flt›r.
Devletin sanayi ile ifl birli¤ine en iyi örneklerden birisi de
2013'lerde kurulan Türk Savunma Sanayisi Akademisi 
(TÜSSAK)’dir. SSM, SaSaD, OST‹M, KOSGEB ifl birli¤i ile kuru-
lan TÜSSAK, savunma sanayisinin ihtiyaç duydu¤u yetenek
dallar›nda, flirketlerin personeline e¤itim vermekte ve sertifi-
kaland›rmaktad›r. Çok genifl olan müfredat konular› aras›nda;
kaynakç›l›k, CNC operatörlü¤ü, a¤›r ifl makineleri operatörlü-
¤ü, kalite kontrol uzmanl›¤›, test uzmanl›¤›, kalibrasyon, ERP
vs. gibi ola¤anüstü say›da konu bulunmaktad›r. SSM, flirketle-
rin personelinin bu akademiden sertifika almas›n› flart kofl-
mufltur. Böylece geçen 10 y›lda, gerek ana müteahhitler ve
gerekse yan sanayide ortak bir savunma sanayisi üretim kül-
türü oluflmufltur. Bu kültüre sahip olan OST‹M firmalar›n›n
artmas›, özellikle bu flirketlerin, gerek Türkiye'de gerekse
yurt d›fl›nda ilave ifl olanaklar› elde etmelerini sa¤lam›flt›r.

V. Tekrarlamakta Yarar Olan Hususlar 
ya da “Sonuçlar”
1. Türk Devleti, Hükümeti ve Ordusu ile Türk Savunma 

Sanayisi’nin arkas›ndad›r.
2. Güçlü bir ordu, beraberinde birçok siyasi ve 

ekonomik avantaj getirmektedir.
3. TSK, Türk Savunma Sanayisi’ni kendi stratejik gücü olarak 

kabul etmekte, her türlü çal›flmay› birlikte yapmaktad›r.
Türk Savunma Sanayisi ile TSK mensuplar›, karfl›l›kl› 
ve çok s›k› diyalog ba¤lar› içindedir.

4. Savunma sat›fllar›, di¤er ülkeleri, sat›fl› yapan ülkeye 
ba¤›ml› yapmaktad›r.

5. At›lacak her stratejik ad›mdan önce, verilecek kararlar
için “fizibilite” çal›flmas› yap›lmas› kavram›; Türkler 
taraf›nda çöpe at›lm›flt›r... Konu ülke ç›karlar› oldu¤unda,
Türkler, para harcamaktan kaç›nmamaktad›r. Bu flekilde,
birçok yetenek Türk savunmas›na kazand›r›lm›fl; bu arada
çöpe giden birçok ürün olmufl, ancak bunun çok do¤al 
oldu¤u, tüm taraflarca kabul görmüfltür.

6. Türkler, özgün ve her türlü fikir ve s›nai haklar› kendilerine
ait olan ürünleri gelifltirme konusunda, son derece cesur
ve atakt›rlar. Türk Baflbakan›n›n özellikle destekçisi 
oldu¤u bu politika ile son 10 y›lda yüzlerce özgün ürün,
devlet deste¤i ve teflviki ile Türk Savunma Sanayisi 
taraf›ndan TSK emrine ve dünya pazar›na sunulmufltur.

7. Dünya piyasas›nda söz sahibi olmak için, önce, Türkler 
gibi, ortak de¤er ve prensipler benimsemek ve gerekli 
yeteneklere sahip olmak gerekmektedir. Türkler, bu 
ortak de¤er ve prensipleri, ortak platformlarda gelifltirmifl
ve sahip ç›km›fllard›r.

8. Türkler, ürünün baflar›s›n›n ve müflteri nezdinde sa¤lanan
güvenin yeni sat›fllar getirdi¤ini keflfetmifllerdir.

9. Türkler, savunma projelerini, bilim adamlar›n›
Türkiye'ye geri getirmek için baflar›l› bir platform olarak
kullanm›fllard›r.

10. Türkler, savunma sanayisini, di¤er sanayileri gelifltirme
yolunda bir model olarak kullanm›fllar; otomotivde özgün
Türk markalar›n›n neden gerekli oldu¤unu, bu sanayideki
baflar›lar sayesinde keflfetmifllerdir.

Sayg›lar›m›zla

KAYNAK: Arwanda Cumhuriyeti Silahl› Kuvvetleri Genelkurmay Baflkanl›¤›

NOT: Bu makale, SSM taraf›ndan yay›nlanan Savunma Sanayii Gündemi dergisinin
Temmuz say›s› (Say› 15)’ndan aynen al›nm›flt›r.

RAPOR
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S. Haluk BULUCU
FNSS Pazarlama ve Strateji
Gelifltirme Direktörü

S. Haluk Bulucu, Mak. Yük. Müh. olup; FNSS
Savunma Sistemleri A.fi.'de 20 y›la yak›n
süredir görev yapmaktad›r. fiirket içinde, 
‹fl Gelifltirme, Strateji ve ‹fl Mükemmelli¤i

konular›ndan sorumlu Direktör olan Bulucu'nun, TOBB Savunma
Sanayi Meclisi Baflkan Yard›mc›l›¤› ve SaSaD Strateji Kurulu
Baflkanl›¤› gibi de¤iflik görevleri de bulunmaktad›r.
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E¤er robotik araçlar, ha-
va ve deniz uygulama-
lar› için uygun bulunu-

yorsa; neden ayn› fley kara
uygulamalar› için de geçerli
olmas›n?
Lockheed Martin taraf›ndan
gelifltirilen SMSS arac›, bu
hayali gerçek k›l›yor. Ad›n›,
Squad Mission Support
System (Manga Görev Des-
tek Sistemi) kelimelerinin
bafl harflerinden alan
SMSS’yi, temel olarak, man-
ga büyüklü¤ündeki birlikle-
rin nakliye ihtiyac›n› gider-
mek için tasarlanm›fl robotik
bir araç olarak tan›mlayabi-
liriz.
Özellikle, özel kuvvet timleri
ve hafif piyade tak›mlar›n›n
nakliye ihtiyaçlar› için tasar-
lanan araç, bu birliklerin,
operasyon süresince ihtiyaç-
lar› olan malzemeyi ve hatta
daha fazlas›n› tafl›ma kapasi-
tesine sahip.

Askerler 
A¤›r Yük Alt›nda
Irak ve Afganistan’da görev
yapan ABD birliklerinde,
operasyon süresince, asker
bafl›na, yaklafl›k 50 kg’l›k bir
yükün tafl›nd›¤› bilinmekte-
dir. Neredeyse bir insan a¤›r-
l›¤›na eflde¤er büyüklükteki
böylesi bir yükün tafl›nmas›,
operasyon süresince, ciddi
bir yorgunlu¤u da beraberin-
de getirmektedir. Bu durum,
bir çat›flma bafllad›¤›nda, as-
kerlerin çok yorgun bir flekil-
de muharebeye girmeleri

gerçe¤ini de ortaya ç›kart-
maktad›r.
Muharebe, psikolojik ve fiz-
yolojik aç›dan a¤›r ve yoru-
cu bir ortamd›r. Bu durum,
afl›r› s›cakl›klar, deniz se-
viyesinden yükseklik ve
sarp arazi koflullar›n›n da
etkisiyle daha da olumsuz
bir hal almaktad›r. Tüm
bunlar›n üzerine, bir de as-
ker taraf›ndan tafl›nan,
a¤›r ama görev için gerekli
malzemeler de eklenince;
bir askerin muharebedeki
etkinli¤i, yorgunluk, s›cak

bitkinli¤i ve sinir-kas yara-
lanmalar›n›n kurban› ol-
maktad›r.
Muharebe esnas›nda bir as-
kerin yorgunlu¤u, kritik ka-
rarlarda hata yap›lmas› ve
operasyon taktiklerinin unu-
tulmas› riskini de beraberin-
de getirdi¤i için, kendisinin
ve birli¤inin bekas›n›n yan›
s›ra görevin bekas› aç›s›ndan
da istenmeyen bir durumdur.
Muharebe flartlar›nda, takdir
edilmelidir ki bu durum, faz-
las›yla hayati riskler içer-
mektedir.

ANAL‹Z
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Modern Ordular›n 
Takipçi Kat›r›:SMSS

Arazide operasyon gerçeklefltiren bir piyade tak›m› ile 
birlikte hareket eden ve onlar› malzeme ve lojistik aç›s›ndan
destekleyen bir araç hayal edin... Bu araç, bir operatöre gerek
duymadan, sessiz ve neredeyse piyade ile eflde¤er hareket
yetene¤ine sahip flekilde, piyade tak›m›n› kendili¤inden
takip edebilsin...
Oykun Eren / eoykun@gmail.com / editor@savunmahaber.com
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Çal›flmalar 
2005’te Bafllad›
SMSS sistemi, 2005 y›l›nda,
Lockheed Martin’in, Ameri-
kan Kara Kuvvetlerinin Tank
ve Otomotiv Araflt›rma Ge-
lifltirme Merkezi TARDEC ile
yapt›¤› bir kontrat kapsa-
m›nda gelifltirilmeye bafl-
lanm›flt›r.
SMSS sisteminin temel
amac›, askerlerin s›rt›ndan,
görev yükünü tafl›ma gerek-
lili¤ini almakt›r. Askerlerin,
SMSS sayesinde, uzun süre-
li operasyon ve devriye gö-
revlerinde, üzerlerinde sa-
dece ani bir çat›flma esna-
s›nda gerek duyacaklar›
malzemeyi ve silahlar›n› ta-
fl›mas› yeterli olacakt›r. Di-
¤er malzemeler ise manga-
n›n kendi robot arac› SMSS
taraf›ndan tafl›nacakt›r.
SMSS taraf›ndan tafl›nmas›
planlanan malzemelerin bir
k›sm› flu flekildedir: s›rt çan-
talar› ve uyku tulumlar›, su,
yiyecek, cephane, a¤›r silah-
lar, gece görüfl sistemleri ve
di¤er ekipman için yedek
batarya ve batarya flarj ciha-
z› ve göreve özel di¤er ekip-
manlar.
Özel kuvvetlere mensup bir-
likler taraf›ndan gerçekleflti-
rilen, uzun süreli ve geri hat-
lardan destek al›nmadan yü-
rütülen çeflitli harekât or-

tamlar›, bu arac›n yo¤un fle-
kilde kullan›laca¤› görevler
olarak öngörülmektedir.
Arac›n, özel kuvvetler asker-
leri ile birlikte, helikopter ve-
ya paraflüt arac›l›¤›yla ope-
rasyon bölgesine indirilebil-
mesi de yine bu kullan›m›n›
destekler niteliktedir.

Uzaktan Kumandal›
Bir Arabadan 
Daha Fazlas›
SMSS sistemi, ilk bak›flta bü-
yük ölçekli bir uzaktan ku-
mandal› araba gibi alg›lana-
bilir. Ancak bu yanl›fl bir alg›
olacakt›r. Arac›n temel özel-

li¤i, görev boyunca, kendisini
sürekli olarak yönetecek bir
insana ihtiyaç duymamas›n-
da yatmaktad›r. Araç, oto-
nom özelli¤i sayesinde, bir
askeri nereye giderse gitsin
takip edebilmektedir. Bu ta-
kip fonksiyonunu gerçeklefl-

tirirken, takip etti¤i insan
üzerinde herhangi bir belir-
leyici iflaret ya da sinyal ciha-
z›na da ihtiyaç duymamakta-
d›r. Takip yetene¤i, tamamen
askerin optik biçimi ya da op-
tik izinin kullan›lmas› ile ger-
çekleflmektedir.
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SMSS TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹

Menzil 200 km (Block I Prototipi)
Kontrol Manuel Sürüfl, Ses, Uzaktan Komuta, Denetimli Otonomi
A¤›rl›k 1720 kg
Faydal› Yük Tafl›ma Kapasitesi 545 kg
Dik Engel Aflma 56 cm
Hendek Geçme 0,7 m
Nakledilebilirlik Dahili: CH-47, CH-53 (2 Adet),  

Harici: UH-60 (1 Adet)
Türevler Nakliye, Keflif, Mobil Güç ve ‹letiflim Noktas›

SMSS, nereye giderse gitsin askerleri izleyecek flekilde tasarland›.



Arac›n di¤er bir çal›flma mo-
du ise önceden belirlenen bir
rotay› takip etme üzerine ge-
lifltirilmifltir. Bu sayede, bir
üs bölgesinde ya da görev
esnas›nda operatör taraf›n-
dan elde tafl›nan kontrol ve
görüntü birimi vas›tas›yla bir
rota tan›mlanmakta ve araç
ard›ndan bu rotay› takip ede-
rek hedefine ulaflmaktad›r.
Her iki kullan›m fleklinde de
ortak metot, araç üzerinde
bulunan sensörler vas›tas›y-
la engel sak›n›m›d›r. Bu sa-
yede araç, arazideki mevcut
engelleri tespit etmekte ve
de¤erlendirerek bu engelle-
rin üzerinden aflma veya çev-

resinden dolaflma kararlar›-
n› vermektedir.
Yine ayn› algoritma sayesin-
de, manga ile birlikte hare-
ket edebilen araç, askerlere
çarpmadan, takip etti¤i kifliy-
le sabit bir mesafede manga
ile birlikte ilerlemektedir.
Arac›n bu yeteneklerinin te-
melinde, üzerinde tafl›d›¤›
LADAR (Laser Detection and
Ranging) sensörü yer almak-
tad›r. Lazer ›fl›nlar› kullana-
rak tespit ve menzil belirle-
me yapabilen bu optik sensör
sayesinde araç, çevresine
gönderdi¤i lazer ›fl›nlar› ile
nesneleri ve bunlar›n kendi-
sine olan mesafesini tespit

edebilmekte ve kontrol siste-
mi ile bu nesnelere çarpma-
dan ilerleyebilmektedir.
Sistemin temel kumanda bi-
rimi, asker taraf›ndan giyilen
bir yelek ve içerisinde bulu-
nan bilgisayar, batarya, an-
ten ve kontrol-görüntü biri-
minden oluflmaktad›r. Ope-
ratör, bu sistem vas›tas›yla
arac›n tüm fonksiyonlar›na
eriflmekte ve arac› yönetebil-
mektedir.
Araç üzerinde bulunan 4 ton
kapasiteli kurtarma vinci de
yine ihtiyaç duyulacak du-
rumlarda kullan›labilecek
faydal› bir yetenek olarak de-
¤erlendirilmektedir.

SMSS’nin Gelece¤i
SMSS sistemi, Amerikan
Kara Kuvvetlerinin Fort
Benning üssünde 2 ayr› de-
¤erlendirmeye tabi tutul-
mufl ve yetkililer taraf›n-
dan, askerlerin çevresinde
emniyetli bir flekilde kulla-
n›labilece¤i onaylanm›flt›r.
Amerikan Kara Kuvvetleri,
UGV WorkHorse projesi
kapsam›nda, 4 adet siste-
min, askerler taraf›ndan
operasyonel flartlarda de-
¤erlendirilmesi amac›yla
Afganistan’a gönderilmesi
karar›n› alm›flt›r. Bu sis-
temlerin, bu y›l›n dördüncü
çeyre¤inde, Afganistan’da
göreve bafllamas› planlan-
maktad›r.
SMSS sistemi, k›sa vadede,
yang›n müdahale, ilk yar-
d›m ve sivil lojistik görevle-
ri için de de¤erlendirilmek-
tedir.
Uzun vadeli planlar aras›n-
da ise, denetimli otonomi
s›n›rlar› çerisinde görev-
lendirilecek silahland›r›l-
m›fl türevler, keflif ve hedef
belirleme araçlar› yer al-
maktad›r.

ANAL‹Z
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Otonom olarak da görev yapabilen SMSS, takip etti¤i askerin üzerinde herhangi bir belirleyici iflaret ya da sinyal cihaz› 
bulunmas›na ihtiyaç duymuyor.
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Türkiye Hava Gösterisi 2011’in
Fransa’dan gelen misafiri 
Patrouille de France
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W right Kardefller ile
birlikte bafllayan
“resmi” uçufl dene-

yiminden k›sa bir süre sonra,
uçaklar›n teknik s›n›rlar›n›
ö¤renmek amac›yla, normal
bir uçufl esnas›nda yap›lma-
yacak manevralar›n, seçkin
pilotlarca gerçeklefltirildi¤i
hava akrobasisi gösterileri,
deyim yerindeyse bir sanat
halini ald› ve k›sa sürede
tüm dünyaya yay›ld›. ‹kinci
Dünya Savafl› öncesinde,
aralar›nda Türkiye’nin de
bulundu¤u pek çok devlet,
hava akrobasisi konusunda
ilk deneyimlerini edindi. Da-
ha çok hava kuvvetlerinin
emri alt›nda (ABD, ‹ngiltere
gibi baz› ülkelerde ayr›ca de-
niz kuvvetlerinin emrinde)
sürdürülen hava akrobasisi
faaliyetlerinde, bafllang›çta
tek uçakla gerçeklefltirilen
gösteriler, giderek bir tak›m
etkinli¤ine dönüfltü. Akroba-
si faaliyetlerinin en bafl›ndan
beri bu alandaki a¤›rl›klar›n-
dan dolay›, askeri akrotim-
ler, makalemizin ana ekse-
nini oluflturuyor.

Ritüelin Ötesinde
‹zleyenlerin hayranl›k ve flafl-
k›nl›k dolu bak›fllar› alt›nda
gerçeklefltirilen bu aç›k hava
ritüellerinde, özgür akl›n ya-
ratm›fl oldu¤u figürler, görsel
bir flölen olman›n çok ötesin-
de anlamlar tafl›yor elbette.
Birbirinden de¤iflik çevre ve
hava flartlar›nda sergilenen
gösteriler ile hem uçaklar›n
teknik kapasitelerinin s›n›rla-
r› keflfedildi¤i gibi, pilotlar›n,
ileride cereyan edecek olas›
hava muharebelerinde çok

ifllerine yarayacak manevra
kabiliyetleri de gelifltiriliyor.
D›flar›dan bak›ld›¤›nda, izleyi-
cide aksiyon filmi etkisi ya-
ratt›¤› düflünülebilecek olan
hava akrobasisi gösterileri,
asl›nda gerçek hayat›n bir
parças›n› oluflturuyor. Akro-
tim pilotlar›n›n, deprem, sel,
ç›¤ gibi do¤al afetler karfl›-
s›nda arama kurtarma unsu-
ru olarak görevlendirildikleri
gerçe¤i ise, hava akrobasisi
çal›flmalar›n›n gündelik ha-
yat›m›zla ne denli canl› bir
ba¤ içinde oldu¤unun da bir
kan›t› niteli¤inde.

Uçaklar›n ve 
Ekibin Belirlenmesi
Günümüzde, genelde 4 ila 10
aras›nda de¤iflen say›larda
uçakla gösterilerini gerçek-
lefltiren akrotimlerden baz›-
lar›n›n, olas› teknik ar›zalara
karfl› programlar›n›n aksa-
mamas› için, yedek uçaklar›
da bulunuyor. Akrotimler için
seçilen uçaklara bakt›¤›m›z-
da ise iki ana tercihin varl›¤›-
n› gözlemliyoruz: Turboprop
motorlu uçaklar, havada da-
ha düflük h›zlarda tutunabil-
meleri, manevra kabiliyetle-
rinin yüksekli¤i ve daha hafif

Ülkemiz, 4-5 Haziran tarihlerinde; kat›l›mc› ülke, hava akrobasi timi (akrotim), 
uçak ve izleyici say›s›n›n yan› s›ra organizasyonun büyüklü¤ü ile de dünya havac›l›k 
tarihinde bugüne kadar gerçeklefltirilen en önemli gösterilerden birisine; Türkiye
Hava Gösterisi 2011’e ev sahipli¤i yapman›n hakl› gururunu yaflad›. Türk Hava
Kuvvetlerinin kuruluflunun 100. y›l dönümü kutlamalar› çerçevesinde gerçeklefltirilen
etkinlikte, Türk Y›ld›zlar›’n›n yan› s›ra hünerlerini sergileyen 7 konuk ülkenin akrobasi
timleri, uyumu, esteti¤i ve disiplini bünyesinde bar›nd›ran bir orkestra oluflturdular.
“Konser” boyunca hiçbir aksakl›¤›n olmamas› için faaliyet gösteren akrotimlerin teknik
ekipleri de elbette bu büyük orkestran›n bir parças›yd›. Dünyaya 2 gün boyunca ‹zmir
semalar›ndan seslenen akrotimler, arkalar›nda çok önemli tarihi birikim de tafl›yor.

Yeryüzüne S›¤mayan 
Orkestralar: 

Hava Akrobasi TimleriHava Akrobasi Timleri

Erdem ERGEN / e.ergen@savunmahaber.com

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - A¤ustos 2011

ABD’yi gökyüzünde temsil eden 
akrotimlerden Blue Angels
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ve ekonomik olufllar› gibi ne-
denlerle kimi akrotimler ta-
raf›ndan seçilirken; çok daha
yüksek h›zlarda uçabilmeleri
sebebiyle, taktik ve uçufl ye-
teneklerini gelifltirmeleri, ile-
ri e¤itim aflamas›n› temsil et-
meleri gibi nedenlerle de jet
motorlu uçaklar, di¤er akro-
timlerin gözdesi durumunda.
Manevralar esnas›nda yap›-
lacak en küçük bir hatan›n bi-
le facia ile sonlanabilece¤i
hava akrobasisi gösterilerin-
de görev alacak pilotlar ise,
zamanlama, dikkat ve uyum
gibi özellikleri en üst s›n›rlar-
da kullanabilen, deneyimli ve
üstün yetenekli personel ara-
s›ndan seçiliyor. Akrotimler-
de görev almaya aday pilot-
larda, örne¤in 1000 saat gibi
bir uçufl süresine ulaflm›fl ol-
ma gibi koflullar da aran›yor.
Yap›lan baflvurular aras›n-
dan, en deneyimli ve uçufl
geçmiflleri ›fl›¤›nda en kabili-
yetli olan pilotlar seçilerek,
ekibe dahil ediliyor. Gerek
gösteriler için gereken haz›r-
lanma süreci ve gerekse
gösteri dönemi boyunca ya-
flanan dönemin y›prat›c›l›¤›
sebebiyle, akrotim pilotlar›,
genelde 2-3 y›ll›k zaman di-
limlerinde, yerlerini yeni pi-
lotlara b›rak›yorlar.
Akrotimler için gösteri za-
man› olarak da genelde ilk-
bahar bafllang›c›, yani Mart
ay›ndan Ekim ay› sonuna ka-
dar olan süreç planlan›yor.
Akrotim mensubu pilotlar,
gösteri sezonunun kapan-
mas›yla birlikte, yeni sezona
haz›rlanman›n yan›nda genç
pilotlar›n e¤itimi ve ba¤l› bu-

lunduklar› kuvvetlerin emri
alt›nda di¤er faaliyetleri yeri-
ne getiriyorlar.
Gelelim buzda¤›n›n görün-
meyen k›sm› olan gösteri
ekibinin di¤er unsurlar›na.
Baz› akrotimlerde, ekip lideri
ayn› zamanda uçufl lideri ola-
rak akrotim ile birlikte gös-
terilere kat›l›rken, baz›lar›n-
da uçufla kat›lm›yor ve daha
çok bir orkestra flefi gibi eki-
bi yönlendiriyor. Ayr›ca uçak-
lar›n birbirinden mükemmel
figürleri gökyüzünde sergile-
melerine olanak sa¤layan ve
uça¤›n gösteri öncesinde ve
gösteri an›nda teknik iflleyi-
flinden sorumlu olan ekip de
yine üstleri taraf›ndan, uz-
man olduklar› alanda, yete-
nek, dikkat ve uyumu en iyi
düzeyde olan personel ara-
s›ndan seçiliyor. Teknik eki-
bin görev süreleri ise pilotla-
ra nazaran daha uzun ve ak-
rotim üyelikleri için 2-3 y›l gi-
bi bir s›n›r bulunmuyor.

Gösteri Alan›, 
Manevralar ve 
Uçufl Düzenleri
Hava akrobasisi çal›flmalar›-
n›n geliflmesi ve uçaklar›n ka-
biliyetlerin artmas›yla birlikte,
gökyüzündeki gösteriler gide-
rek daha da renklendi. Ancak
ilerleyen süreçte, hava akro-
basisi gösterilerinin yap›laca-
¤› alan›n s›n›rlanmas› ve hatta
alan›n sosyal ve fiziksel çev-
resine k›s›tlar konmas› ihtiya-
c› belirdi. Konuyla ilgili olarak
Amerikan Sivil Havac›l›k Tefl-
kilat› FAA’n›n çal›flmalar›, bu
alanda uluslararas› referans
niteli¤inde. Gösteri alan›n›n

toplu yerleflim ve al›flverifl
merkezlerine uzakl›¤›ndan,
bölgede, tarihi, arkeolojik,
mimari koruma program›na
dâhil eserler olup olmad›¤›-
na; temiz su kaynaklar›n›n
varl›¤›ndan, akrobasi etkin-
liklerinin bölgedeki do¤al ha-
yat› ne kadar etkileyece¤ine
kadar pek çok de¤iflken, gös-
teri alan›n›n seçilmesinde bi-
rer etken. Uçaklar›n s›n›flar›-
n›n yan› s›ra iklim koflullar›na
ve buna ba¤l› olarak görüfl
mesafesine göre de sergile-
necek gösteri paketi ve dola-

y›s›yla gösteri yapacak uçak-
lar›n kullanabilece¤i alan be-
lirleniyor.
Akrobasi gösterilerinde, ekip
halinde ya da solo olarak ser-
gilenen manevralar, izleyen-
ler aç›s›ndan gösterileri çok
daha ilgi çekici hale getirir.
Solo gösterilerde, daha çok
uçaklar›n ve pilotlar›n s›n›rla-
r›n› zorlayan, yüksek g’li ma-
nevralar yap›l›rken; ekip ha-
linde gerçeklefltirilen manev-
ralarda, manevran›n zorlu-
¤undan ziyade, tüm ekip üye-
leri taraf›ndan efl zamanl› ya-

ABD’nin bir di¤er akrotimi olan Thunderbirds, ad›n› K›z›lderili mitolojisinden al›yor.

Frecce Tricolori
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p›lmas› yani senkronizasyon
öne ç›kar. Takla (loop), tono
(roll) ve Küban sekizi (Cuban
eight) en s›k sergilenen ma-
nevralar aras›nda say›labilir.
Uçufl manevralar› hakk›nda
daha fazla bilgi edinmek iste-
yen okurlar›m›z, Uluslararas›
Havac›l›k Federasyonu
(Fédération Aéronautique 
Internationale / FAI)’nun res-
mi belgesi olan, Aresti Akroba-
si Katalo¤u (Aresti Aerobatic
Catalogue)’na göz atabilirler.
Uçufl düzenleri (formasyonla-
r›)’nda esas olan ise gösteriyi
sergileyen uçaklar›n, ayn› an-
da belirli bir geometrik dü-
zende uçmalar›d›r. Akrotim-
lerin gökyüzünde gerçeklefl-
tirdikleri uçufl düzenleri, ko-
reografisi ustal›kla yap›lm›fl
bir dans gösterisini ça¤r›flt›-
r›r. Tüm uçaklar›n bir beden-
miflçesine sa¤lad›klar› uyum
ve ayn› anda ayn› hareketi ya-
pabilmeleri ve bunu da birbi-
rinden farkl› hava koflullar›n-
da, uçaklarla gerçeklefltire-
bilmeleri, san›r›z takdiri fazla-

s›yla hak ediyor. Elmas 
(diamond), uçurtma (kite),
kartal (eagle), ku¤u (swan),
delta pasaj, V pasaj ve 2V pa-
saj, akrotimlerin gökyüzünde
ekip olarak sergiledikleri
uçufl düzenlerinden en önem-
lileri aras›nda say›labilir. Ak-
rotim üyesi uçaklar, her za-
man efl zamanl› hareket et-
meyebilirler. Bazen tek uça-
¤›n öne ç›kt›¤› veya 2 uça¤›n
“b›çak s›rt›” (knife edge) düze-
ninde “düet” yapt›¤› özel
uçufllar, gösterideki heyecan
dozaj› de¤ifltirilebiliyor. Uçufl
düzenleri ve manevralar› es-
nas›nda müzik kullan›lmas›
veya çeflitli renklerdeki du-

manlar ile gökyüzüne imzala-
r›n›n at›lmas› ise bu estetik
flölenin bütünleyici unsurla-
r›ndan.
Tüm manevralar ve uçufl dü-
zenleri ise gösteri paketleri
içinde gerçeklefliyor. Bulut-
lar›n yerden yüksekli¤i, gö-
rüfl mesafesi vb. çevre ko-
flullar›, gösteri s›ras›nda ser-
gilenecek paketi de belirli-
yor. Gösteri paketleri, yine
akrotimlere göre de¤ifliklik
gösterse de genel olarak,
yüksek paket (high pack), al-
çak paket (low pack) ve yatay
paket (flat) olarak adland›r›l›-
yor. Örne¤in, BAE Systems’›n
Hawk ileri jet e¤itim 

uça¤› kullanan ‹ngilizlerin
Red Arrows (K›z›l Oklar) ak-
rotimi, gösteri paketlerin-
den, full display olarak ad-
land›rd›klar› yüksek paketi,
bulutlar yeryüzünden en az
1400 m yüksekte ve aç›k ha-
va koflullar›nda iken sergili-
yor. Red Arrows, rolling 
display fleklinde tan›mlad›k-
lar› alçak paketi ise bulutla-
r›n yeryüzünden 760-1400 m
aras›nda yükseklikte oldu-
¤unda; flat display ad›n› ver-
dikleri ve daha çok düz uçufl
manevralar›n›n yer ald›¤› ya-
tay paketi ise bulut yüksekli-
¤inin 750 m civar›nda oldu¤u
koflullarda sergiliyor. Ancak
gösteri paketlerindeki irtifa-
lar da her akrotim için ayn›
de¤il. Örne¤in ABD Deniz
Kuvvetlerine ba¤l›, F-16 
jetiyle gösterilerini sürdüren
Blue Angels (Mavi Melekler),
yüksek paketi 2400 m, alçak
paketi 1000-2400 m aras›n-
da, yatay paketi ise 460 m ci-
var›ndaki bulut yükseklikle-
rinde sergiliyor.
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Alman-
ya, gü-

nümüzde her ne kadar bir
akrotime sahip bulunmu-
yorsa da havac›l›¤›n gelifli-
mine olan katk›lar› dolay›-
s›yla geçmiflte sahip olduk-
lar› 2 akrotimi, bu alandaki
çal›flmalar›n›n bir özeti ola-
rak de¤erlendirmeye almay›
uygun gördük. 1960 y›l›nda,
Federal Almanya (Bat› Al-
manya) Hava Kuvvetlerine
ba¤l› olarak kurulan FFS
“A” akrotimi, kurulduktan 2
y›l sora la¤vedildi. Bu 2 y›l
zarf›nda da çok fazla say›da
etkinli¤e kat›lmayan akroti-
min uçaklar›, ilk bafllarda
özel bir boyamaya sahip de-
¤ilken, daha sonra ülke bay-
raklar›n›n renklerine boyan-
m›flt›. Bat› Almanya’n›n ikin-
ci akrotim deneyiminin bafl-
lang›c› ise 1983 y›l›na rastl›-
yor. Bir önceki akrotim üye-
lerinin pilotluk görevini yü-
rüttü¤ü Vikings adl› ekip,
1986’da, uçtuklar› F-104’le-
rin “emekliye” ayr›lmalar›
gerekçesiyle la¤vedildi.

Akrotim Sahibi Olan Bafll›ca Ülkelerden Portreler

ALMANYA

ABD, ilk akrotimi Three Musketeers’i, 1927 y›l›nda,
Hava Kuvvetleri bünyesinde kurdu. Ayn› y›l, Deniz

Kuvvetlerine ba¤l› olarak da Three Sea Hawks’› kuran ABD,
bugüne kadar tam 26 askeri akrotim deneyimini geride b›rakt›.
ABD Hava Kuvvetlerine ba¤l› Thunderbirds (Gök Gürültüsü
Kufllar›) akrotimi ise resmi olarak 25 May›s 1953 tarihinde
kuruldu. Ad›n› K›z›lderili mitolojisinden alan Thunderbirds, ABD
Silahl› Kuvvetlerinin havac›l›k konusundaki yetenek ve
kabiliyetlerinin, di¤er uluslara gösterilmesinde bir araç olarak
da de¤erlendiriliyor. Thunderbirds ayr›ca, Amerikan gençli¤i
aras›nda havac›l›¤› teflvik etmek; gerçeklefltirilen gösterilerle,
halkla silahl› kuvvetler aras›ndaki ba¤›n güçlendirilmesi ve
halk›n orduya güveninin pekifltirilmesi gibi önemli görevleri de
üstleniyor. Thunderbirds gösterileri, standart olarak 15
dakikal›k solo ve tak›m performanslar›n›n sergilendi¤i 2 ayak-
tan olufluyor. Gösterilerini Mart ve Kas›m aylar› aras›nda
sergileyen ekip, geri kalan, k›fl sezonu olarak adland›r›lan
dönemde, yeni kat›lan mensuplar›n›n e¤itimlerini
gerçeklefltiriyor. Pilotlar ve di¤er resmi görevliler, ikifler
y›ll›¤›na Thunderbirds üyesi oluyorlar. Bugüne kadar, 58 farkl›
ülkede, 4000’in üzerinde gösteri gerçeklefltiren
Thunderbirds’ü, 300 milyonun üzerinde kiflinin izledi¤i belirtiliy-
or. Y›lda ortalama 75 gösteri gerçeklefltiren Thunderbirds ekibi,
Las Vegas’taki Nellis Hava Üssü’nde konufllu bulunuyor. 1987
y›l›ndaki Do¤u Asya turu çerçevesinde, Pekin semalar›nda da

bir gösteri gerçeklefltiren Thunderbirds, tarihinde ilk kez bir
komünist ülkede gösteriye kat›lm›fl oldu. Tak›m›n 25 ayr› alan-
da faaliyet gösteren, toplam 145 mensubu var.
1946 y›l›nda kurulan Blue Angels, bugüne kadar toplam 427
milyon civar›nda izleyiciye ulaflm›fl durumda. ABD’de her y›l,
34 farkl› bölgede 70’in üzerinde gösteriye imza atan akrotim,
gösterilerini, F/A-18 jetleriyle sürdürüyor. 65 y›ll›k geçmiflinde
10 farkl› uçakla uçan ekibin bugünkü envanterinde, 4 tanesi
yedek olmak üzere, 10 adet tek kiflilik F/A-18A Hornet ve 2
adet de çift kiflilik F/A-18B Hornet ile 1 adet C-130 Hercules
nakliye uça¤› bulunuyor. Tim, gösteri esnas›nda, elmaslar
(diamonds) ve sololar fleklinde iki gruba ayr›l›yor. Elmaslar,
gösterinin düflük süratte gerçeklefltirilen bölümlerinde, bir
uçufl düzeninden di¤erine geçifl, takla veya f›ç› tono gibi
manevralar yaparken, solo uçufl yapan uçaklar ise, ses h›z›n›n
biraz alt›nda, yüksek sürat geçiflleri (high speed passes), h›zl›
tono ve yavafl tono manevralar›n›n da içinde bulundu¤u, bir dizi
akrobasi hareketiyle gösteriyi sonland›r›p, delta uçufl
düzeninde Elmaslar’a kat›l›rlar. Blue Angels da gösterilerini,
hava koflullar›na ba¤l› olarak, yüksek paket, alçak paket veya
yatay olarak sunuyor.

ABD

Thunderbirds
üyeleri, elmas
düzeninde 
takla at›yor.

Elmas düzeninde uçan 
Blue Angels üyeleri
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Finlandiya Hava Kuvvetle-
rinin, 1997 y›l›nda kurulan

Midnight Hawks (Gece Yar›s› fiahinleri) akrotimi,
gösterilerini, BAE Systems ürünü 4 adet Hawk ileri
jet e¤itim uça¤› ile sürdürüyor. Özellikle, aralar›n-
daki mesafenin 1,5 metreye kadar indi¤i kapal› el-
mas (close diamond) uçufl düzeniyle izleyen izleyi-
cilerin gönlünü fetheden ekibin üyeleri, gökyüzün-
de, uçaklar›n›n kuyru¤undaki sar› numaralar arac›-
l›¤›yla birbirlerinden ayr›l›yorlar. Örne¤in, tak›m li-
deri 1 numaral› uça¤› kullan›yor. Gösteri sahnesine
tek tek ç›kan flahinler, temel manevralar› sergile-
dikten sonra, önce ikili ard›nda da dörtlü gösteriyle
hünerlerini sergiliyor. Gösterilerini, 4 uçakla 1000 m
civar›nda irtifada sergileyen ekip, gösteri esnas›n-
da, 110 m irtifaya kadar yere yaklaflabiliyor. Hava
koflullar›na göre, gösterilerini 2 farkl› pakette ger-
çeklefltiren flahinlerin pilotlar›, her sezon öncesin-
de bir düzine e¤itim uçuflu gerçeklefltiriyor.

F‹NLAND‹YA
Çin Halk Cumhu-
riyeti, kuruluflun-

dan 13 y›l sonra, 1962 y›l›nda, ilk akrotimi olan 1 A¤ustos’a kavufl-
tu. 1 A¤ustos akrotimi, ismini, Hava Kuvvetlerinin kurulufl günü
olan 1 A¤ustos’tan al›yor. Geride kalan 49 y›l içinde gerçeklefltirmifl
oldu¤u 320 gösteri belki çok de¤il ancak, bu gösterilerin 100 farkl›
ülkede gerçeklefltirilmifl olmas›, takdire de¤er olsa gerek. Gösteri-
lerinde ilk bafllarda, SSCB lisans›yla üretilen, MiG-17’nin e¤itim
amaçl› Çin versiyonu olan JJ-5 uça¤›n› kullanan akrotim, daha son-
ra, MiG-21’in Çin’de üretilmifl versiyonu olan Chengdu J-7’nin si-
lahs›z versiyonu olan J-7EB ile uçmaya bafllad›. Akrotim, günümüz-
de, gösterilerini Chengdu J-10 ile gerçeklefltiriyor.

Ç‹N HALK CUMHUR‹YET‹

Gökyüzünde “‹lk”ler ve “En”ler

‹lk Türk akrotimi : “Milli” (1952)
Müzik eflli¤inde uçan ilk akrotim : “Snowbirds” (Kanada)
Süpersonik h›zda uçan ilk akrotim : “Thunderbirds” (ABD, 1956)
Duman kullanan ilk akrotim : “Black Cats” (‹ngiltere, 1957)
En fazla akrotim kuran ülke : ABD, 26 akrotim
En eski akrotim : Patrouille de France (Fransa, 1931)
En fazla kaza yapan akrotim : Blue Angels (ABD), 23 kaza
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Hâlihaz›rda uçan, dünyan›n
en eski akrobasi timi 

Patrouille de France (Frans›z Devriyesi), gös-
teri serüvenine 1931 y›l›nda Morane-Saulnier
MS.230 uça¤› ile bafllad›. Uçak, o dönem
ABD’de kullan›lan Stearman ve ‹ngiliz Hava
Kuvvetleri envanterindeki de Havilland Tiger
Moth’un muadili kabul ediliyordu. Günümüz-
de, envanterinde 9 adet Dassault / Dornier
Alpha Jet uça¤› bulunan Frans›z ekibinin 
0 numaral› uça¤›, gösteri ekibindeki uçaklar›n
birisinin bozulma olas›l›¤›na karfl› yedek ola-
rak bekletildi¤inden, ekip gösterilerini 8
uçakla gerçeklefltiriyor. Ekip, lider pilotunun
seçilme ölçütüyle de dünyadaki pek çok akro-
timden farkl›l›k gösteriyor. Bu akrotimin lide-
ri olmak için, ekibin gökyüzündeki en dene-
yimli pilotu olmak gerekmiyor. Lider, grupla
birlikte gösteri uçufluna kat›lm›yor. Akrotimin
gösteri paketinde, 20 uçufl düzeni bulunuyor.
Frans›z Hava Kuvvetlerine ba¤l› bir di¤er hava
akrotim olan Cartouche Doré (Alt›n Koruyu-
cu), 4 adet TB 30 Epsilon uça¤›yla uçuyor.
Gösterilerini bu uçaklardan 3 tanesi ile ger-
çeklefltiren ekibin kurulufl tarihi ise 2 Tem-
muz 1982. Bafllang›çta, TB 30 Epsilon e¤itim
uça¤›n›n 100.000’inci uçufl saatini geride b›-
rakmas› dolay›s›yla düzenlenen etkinli¤e özel
bir gösteri yapmak için bir araya gelen 3 pilo-
tun gösterisi o kadar be¤enilir ki; ard›ndan
baflka etkinliklere de davet edilirler. 1995 y›l›-
na gelindi¤inde ise Cartouche Doré, resmen
Frans›z Hava Kuvvetlerinin bir parças› olma
statüsü kazan›r. Fransa’n›n bugüne kadar sa-
hip oldu¤u 9 akrotimden 6’s›n›n isminin 
“Patrouille” ile bafllad›¤›n› göz önüne alacak
olursak, Cartouche Doré, isim konusundaki is-
tisnalardan birisi olarak da karfl›m›za ç›k›yor.

FRANSA

Hava Kuvvetlerimizin 100. kurulufl y›l dönümü et-
kinlikleri çerçevesinde ‹zmir semalar›nda sahne

alan akrotimlerden Krila Oluje (F›rt›nan›n Kanatlar›), dünyadaki di¤er akro-
timlerle k›yasland›¤›nda, oldukça genç bir ekip. ‹lk resmi uçuflunu, Temmuz
2004’te Zadar’da düzenlenen Avrupa Yelken fiampiyonas›’nda, 4 adet Pilatus
PC-9 ile gerçeklefltiren akrotim, 2005 sonu itibariyle 5 adet Pilatus PC-9, 2009
y›l›ndan bu yana da 6 adet Pilatus PC-9 ile gösterilerini sürdürüyor. Gösteri esnas›nda Krila Oluje ekibinin uçaklar› aras›ndaki
mesafesi 2 m’nin alt›na kadar inebiliyor. Gösterilerini izleyicilerden 230 m uzakta sergileyen akrotim, 50 ila 1000 m irtifa aras›n-
da 20 dakika boyunca hünerlerini sergiliyor. Akrotim dünyas›n›n di¤er pek çok y›ld›z›n›n aksine, Krila Oluje’nin temel görevi, gös-
terilere odakl› bir çal›flma anlay›fl› de¤il. Akrotim, H›rvatistan Hava Kuvvetlerinin gelecek nesil pilotlar›n› en iyi flekilde yetifltir-
mek için de çal›flmalar›n› sürdürüyor. Pilot adaylar›ndan, teknik üstünlüklerinin yan›nda, en az 600 saatlik uçufl deneyimine sa-
hip olmalar› ve fiziksel ve psikolojik ölçütleri karfl›layabilmeleri gibi nitelikler aran›yor. 2005-2007
y›llar› aras›nda akrotimde görevli olan Diana Dobos ise dünyadaki 3. kad›n 
akrotim üyesi olarak tarihe geçmifl durumda. Krila Oluje,
H›rvatistan Hava Kuvvet-
lerinin Zemunik’teki 93.
Üssü’nde konufllu bulu-
nuyor.

HIRVAT‹STAN

Patrouille de France’›n, 
Türkiye Hava Gösterisi 2011’deki 

gösterisinden bir sahne
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1996 y›l›nda kurulan Surya Kiran

(Günefl Ifl›nlar›), 1982 y›l›nda kuru-

lan Thunderbolts (Y›ld›r›mlar)’›n da halefi. Hava Kuvvetle-

rine ba¤l› Bidar Hava Üssü’nde konufllu bulunan Surya Ki-

ran, 13 pilota sahip. Akrotim üyesi pilotlar, savafl uça¤›

kullanm›fl meslektafllar› aras›ndan, 3 y›ll›k görev süresi

için seçiliyorlar. Akrotimdeki her pilotun, asgari 2000 sa-

atlik savafl uça¤› kullanma deneyimine sahip olman›n ya-

n›nda, 1000 saatini de Kiran e¤itim uça¤› ile geçirmifl ol-

mas› gerekiyor. Gösterilerini 9 uçakla ve 3 grup biçiminde

icra eden ekip, çeflitli uçufl formasyonlar› ve manevralar-

da bir araya geliyorlar. Surya Kiran, 9-13 fiubat tarihlerin-

de düzenlenen AeroIndia’da, HJT-16 Kiran Mk.2 e¤itim

uça¤›yla hünerlerini son kez sergiledi. 2010 y›l›nda aç›k-

land›¤› üzere, bundan sonra gösterilerini Hawk ile devam

ettirecek olan akrotim, bu yenilenme ve adaptasyon süre-

ci do¤rultusunda, izleyicilerinden 2-3 y›l gibi bir süre ayr›

kalacak gibi görünüyor.

H‹ND‹STAN

Akrotimler konu-
sunda en deneyim-

li ülkelerden ‹ngiltere’de, bugün, hava ve
deniz kuvvetleri bünyesinde 2 askeri akro-
tim mevcut. ‹ngiltere ayn› zamanda, geç-
miflten günümüze sahip oldu¤u akrotim
say›s›n›n fazlal›¤›yla da dikkat çeken bir
ülke. ‹ngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin
emri alt›ndaki Red Arrows, köklü bir ha-
vac›l›k miras›na sahip olan gösteri ekiple-
rinden birisi. Tak›m›n lideri, gösteri icra
edildi¤i anda pilotlarla birlikte uçufla iflti-
rak etmiyor, fakat o anda hangi manevra-
lar› yapt›klar› ve hangi paketi icra ettikleri
gibi bilgilerin yan› s›ra Red Arrows’un geçmifli ile ekip hakk›ndaki baz› anekdotlar› da izleyicilere aktar›yor. Bafl mühendisin so-
rumlulu¤undaki yaklafl›k 70 kiflilik teknik ekip, Red Arrows’un cephe gerisindeki gücünü oluflturuyor. Bir uçufl döneminin ka-
panmas›yla birlikte, ekibin mevcut üyelerinden oluflan bir kurul, ‹ngiliz Hava Kuvvetlerine mensup pilotlar›n baflvurular› de¤er-
lendirilerek, bir sonraki sene ekibe kat›lmaya hak kazanan pilotlar› sapt›yor. Seçilen pilotlar, daha sonra, görevdeki pilotlarla
birlikte, K›br›s’taki ‹ngiliz Üssü Agratur’a gidiyor ve orada ekibin asli üyesi olabilmeleri için e¤itimden geçiyor. Red Arrows’da
her pilot, 3 y›l süreyle görevde kal›yor.

‹NG‹LTERE

Red Arrows, Türkiye Hava Gösterisi 2011’deki 
gösterisi için havalan›yor.
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ÜLKE
ABD

Almanya
Avustralya

Avusturya
Belçika
Brezilya
Çekoslovakya
Endonezya
Filipinler
Fransa
Güney Afrika Cumhuriyeti
Hindistan
Hollanda

‹ngiltere

‹ran
‹rlanda
‹spanya
‹sveç
‹sviçre
‹talya

Kanada

Kore Cumhuriyeti
Macaristan
Pakistan
Portekiz
Rusya Federasyonu
SSCB
Türkiye
fiili
Yeni Zelanda
Yugoslavya

Yunanistan

AKROT‹MLER
Three Musketeers, Three Men on the Flying Trapeze,
Skylarks, Acrojets, Red Devils, Sabre Dancers,
Guardian Angels, Comets, Arctic Gladiators, Minute
Men, Sabre Knights, Four Horsemen, Black Knights,
Skyblazers, Acrojets, Silver Eagles, Three Sea Hawks,
High Hatters, Three Flying Fish, Three Gallant Souls,
Gray Angels, Marine Phantoms, Albino Angels, 
Air Barons
FFS "A" Acro Team, Vikings
Meteorites, Black Diamonds, Red Diamonds, Black
Panthers, Marksmen, Telstars, Deltas
Kleeblatt (Cloverleaf), Silver Birds, Karo AS
Acrobobs,  Manchots, Slivers, Swallows, Hardship Red
Esquadrilha Alouette, Pif-Paf Team
Biele Albatrosy
Spirit 78 Team, Elang Biru, Jupiter Blue
Red Aces, Golden Sabres
Patrouille Etampes, Patrouille Dijon
Bumbling Bees
Thunderbolts
Red Noses, Ruiten Vier, Dash Four, Whiskey Four,
Grasshoppers
Black Arrows, Blue Diamonds, The Meteorites, 
54th Squadron Team (Black Knights), Tigers,
Firebirds, Red Pelicans, Yellowjacks, Linton Gin, 
The Blades, Linton Blades, The Magistrates, The
Macaws,Skylarks, Cranwell Poachers, The Poachers,
Sparrows, The Redskins, Sharks, Red Devils, Fred's
Five, Rough Diamonds, Simon's Sircus
Golden Crown
Silver Swallows, Team Warrior
Patrulla Ascua
Flying Barrel, Acro Hunters, Acro Deltas, Team 60
Patrouille Suisse, PC-7 Team
Cavallino Rampante, Tigri Bianche, Getti Tonanti,
Diavoli Rossi, Lanceri Neri
Siskins, Blue Devils, Tigers, Sky Lancers, Fireballs,
Golden Hawks, Goldilocks, Golden Centennaires
Blue Sabre, Black Eagle
Aerotriga
Red Dragons, Falcons, Paybills, Rattles, Tigers
Dragoes Sao Jorge
Celestial Hussars
Soviet Aerobatic Display Teams, Red Five.
Milli, Uçan Ku¤ular, Akrep, Yarasalar, Kartal
Condores de Plata
Yellow Hammers, Kiwi Red, Black Falcons
Letece Zvezde, 204 Air Wing Display Team, G-2 Galeb
Aerobatic Team
Aces Four, Hellenic Flame, New Hellenic Flame

Hava Akrobasisinin Atalar›
20. yüzy›l›n bafl›nda ortaya ç›kan ve günümüze uzanan hava akrobasi
timlerinin bugünkü seviyesine ulaflmas› kolay olmad›. Bu alandaki
öncülerin önemli bir k›sm›, çeflitli gerekçelerle, günümüz hava
akrobasi dünyas›nda art›k yer alm›yorlar. Hava akrobasi dünyas›n›n
atalar›n›, tarihin sayfalar›ndan ç›kartarak sizlere sunmay› hem bir
görev hem de havac›l›k tarihine karfl› bir borç bildik.

‹zmir’deki Türkiye Hava Gösterisi 2011
etkinli¤e kat›lan bir baflka önemli konuk

ise ‹spanya’dan Patrulla Aguila (Kartal Devriyesi) akroti-
miydi. 1950’lere kadar uzanan akrotim geçmiflinde, ‹span-
yollar, çeflitli tarihlerde ara verdikleri akrotim çal›flmalar›-
na, 1985 y›l›ndan beri Patrulla Aguila ile devam ediyorlar.
‹spanyol yap›m› 12 adet C-101 Aviojet’e sahip olan akrotim,
gösteriler esnas›nda bu uçaklardan 7 tanesini kullan›yor.
Akrotimin, ‹spanyol bayra¤›nda bulunan sar›, k›rm›z› ve be-
yaz renklerde dumanlar ç›kartabilen uçaklar›, gösterilerini
3grup olarak sergiliyorlar. ‹spanyol Hava Kuvvetlerine ba¤-
l› bulunan akrotim, Murcia’daki San Javier Hava Üssü’nde
konufllu.

‹SPANYA

Birleflik Arap Emirlikleri’nin Al Fursan (fiövalyeler) adl› akrotiminin 8 pilotu, 
‹talyan Hava Kuvvetlerinin Frecce Tricolori akrotiminin ö¤retmenleri taraf›ndan 
e¤itildi. E¤itim çal›flmalar› bu y›l›n bafl›nda tamamlanan Al Fursan pilotlar› da
Frecce Tricolori gibi MB-339 ileri jet e¤itim uça¤›yla uçacak.
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‹talyan Hava Kuvvetlerinin
akrotimi Frecce Tricolori

(Üç Renkli Oklar), envanterinde bulunan
Alenia Aermacchi üretimi 13 adet MB-339
jetinin 10 tanesini gösterilerinde kullan›-
yor. 0 numaral› uça¤›n sahibi olan komu-
tan, ekip ile birlikte gösteriye kat›lm›yor.
Grup lideri ise 1 numaral› uça¤› kullanan
pilot. Her y›l 1 May›s tarihinde gösterileri-
ne bafllayan ekip, dönem boyunca 35 et-
kinlik gerçeklefltiriyor. Tim hava flartlar›-
na ba¤l› olarak, tam, düflük ve yatay ad›n›
verdi¤i gösteri paketlerini sunuyor. Yeflil,
beyaz ve k›rm›z› duman jeneratörleriyle
teçhiz edilmifl uçaklarla uçan ekibe kat›l-
mak için, baflvuruda bulunacak olan pilot-
larda, en az 750 saatlik jet uçufl saatini
doldurmufl olmalar› flart› aran›yor. Ekip
tüm unsurlar›yla birlikte yaklafl›k 60 kifli-
den olufluyor.

‹TALYA

Japonlar›n Blue
Impulse akrotimi-

nin uçaklar›, beyaz ve mavi renklerle bo-
yanm›fl, 7 adet Kawasaki T-4 e¤itim uça-
¤›ndan olufluyor. Matsushima Hava Üs-
sü’nde konufllu ekip, 11 kiflilik pilot ekibi-
nin yan› s›ra yaklafl›k 30 kiflilik de yer eki-
bine sahip. F-86F Sabre avc› uçaklar›yla
1958 y›l›nda hava gösterilerine bafllayan

Blue Impulse’nin atalar›, yapt›klar› ilk 4 gösteri sonras› la¤-
vedildiler. Çeflitli gerekçelerle birkaç kez kurulan ve la¤vedi-
len tim en son 1996 y›l›nda günümüzdeki formunu ald›.

Havaya çizdikleri kalple gökyüzüne aflklar›n› ilan eden 
Frecce Tricolori

JAPONYA
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Kazalarda
Yitirilen
Yaflamlar
Ölümle bu kadar burun
buruna gelen, yapt›klar›
manevralarla izleyicilerin
yüreklerini a¤z›na getiren,
günümüz kanatl› flövalyeleri
gösteri pilotlar›n›n, 
her flovu maalesef 
mutlu sonla bitmiyor. 
Her ne kadar pek 
ço¤umuz bu gösterileri
ekranlar arac›l›¤›yla izliyor
olsak da, dosyam›z›n
giriflinde de bahsetti¤imiz
gibi, gösterilerin her biri
ölüme sürekli yeni bir 
meydan okuma oldu¤u 
gibi, son derece canl› 
ve son derece gerçek. 
Bu aç›dan havac›l›k tarihine
kay›tl› olan baz› akrotim
kazalar›n› hat›rlamakta 
yarar var.

Tarih : 24 Temmuz 1938
Yer : Kolombiya
F11C Goshawk ile yapt›¤›
gösteri s›ras›nda, uça¤›n
hâkimiyetini kaybeden
Kolombiya Hava Kuvvetlerine
mensup pilotun tribünlere
çarpmas› sonucunda, 75
civar›nda ölü ve 100’ün
üzerinde yaral› oldu¤u
kay›tlara geçti. Bu büyük
trajedinin meydana geldi¤i
gün olan 24 Temmuz, ayn›
zamanda, Latin Amerika’n›n
ba¤›ms›zl›k sembolü Simon
Bolivar’›n 155. do¤um 
günü idi.

Tarih : 14 Kas›m 1982
Yer : Japonya
Hamamatsu Hava Gösterileri
esnas›nda, Blue Impulse’nin
4 numaral› pilotun
manevras›n› düzgün 
ve zaman›nda 
tamamlayamamas› sonucu,
uçak gösteri alan›na yak›n 
bir binaya çarparak, 
pilot ile birlikte 
11 izleyicinin de hayat›n› 
kaybetmesine yol açt›. 
Bu faciayla birlikte 
tim uçufllar›na 1 sene 
ara verdi.

1930’lu y›llarda kurulan
“Siskins” ile akrotim

gösterilerine bafllayan Kanada, daha sonra
bu zincire, Blue Devils, Tigers, Sky 
Lancers, Fireballs, Golden Hawks, 
Goldilocks ve Golden Centennaires halkala-
r›n› ekledikten sonra, s›ra Snowbirds’e gel-
di. Ad›, Türkçede Ard›ç Kufllar› anlam›na ge-
len ve 1 Nisan 1978 tarihinde kurulan
“Snowbirds”ün kökleri, ‹kinci Dünya Savafl›
y›llar›na kadar uzan›yor. 11 Kas›m 1942 tari-
hinde, ‹ngiltere’de 431. Bombard›man Filo-
su olarak kurulan tim, savafl süresince, “Er
Ryan’› Kurtarmak” filmine de konu olan
Normandiya Ç›karmas› da dâhil olmak üze-
re, toplam 10 farkl› bölgedeki taarruzda gö-
rev ald›. Savafl›n ard›ndan, 5 Eylül 1945 tari-
hinde, Nova Scotia’daki Kanada Hava Kuv-
vetlerine ait Dartmouth Üssü’ne tafl›nan filo,
bugün, akrotim olarak Saskatchewan’daki
Moose Jaw Üssü’nde konufllu bulunuyor.
Ekip, düflük süratte sahip oldu¤u yüksek
manevra kabiliyeti sebebiyle, gösterilerinde,
CT-114 Tutor jet e¤itim uça¤›n› kullan›yor.
Snowbirds’ün envanterinde bulunan 11 adet
uçaktan 9 tanesi tak›m olarak gösterilerde
yerini al›rken, di¤er iki uçak solo gösteriler
sunuyor. Gösteri paketleri 50 farkl› formas-
yon ve manevra içeren ekip, tam zamanl›
çal›flan, yaklafl›k 80 personelden olufluyor.
Gösteri ekibinde ise 24 personel bulunuyor.
Snowbirds, akrotimler aras›nda, gösteri es-
nas›nda ilk müzik kullanan ekip olarak da
kay›tlara geçmifl durumda. Ekip her sene,
Kuzey Amerika’daki 50 farkl› bölgede, 70 ci-
var›nda gösteri gerçeklefltiriyor.

KANADA
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Rus akrobasi deneyiminin kökleri, do¤al ola-
rak SSCB’ye dayan›yor. 1930’larda Red Five
(K›z›l Befller) olarak kurulan ve Polikarpov I-
16 ile uçan tim, gösterilerini daha çok K›z›l
Meydan’daki resmigeçit törenleri ve kutla-
malar esnas›nda sergiliyordu. Bugün ise
Rusya’daki, Russ, Russian Falcons, Berkuts,
Test Pilots’› da ekledi¤imizde, say›s› 6’ya ula-
flan akrotimler aras›nda en çok göze çarpan-
lar, Strizhi (Swifts / Ebabil) ve Russkie Vityazi
(Russian Knights / Rus fiövalyeleri)’dir.
1983 y›l›nda bafllayan çal›flmalar sonucu, dö-
nemin SSCB yönetimi taraf›ndan, ülkelerini
en baflar›l› biçimde temsil edebilecek yete-
nekteki pilotlardan oluflan bir akrotim kurma
fikri Strizhi’yi do¤urdu. 6 May›s 1991’de res-
mi kuruluflunu gerçeklefltiren akrotim, 
MiG-29 jet uçaklar›n› kullan›yor. ‹lk uluslara-
ras› resmi gösterisini 1991 Ekim’inde ‹sveç
Uppsala Hava Üssü’nde gerçeklefltiren ekip,
uluslararas› kamuoyunun karfl›s›na ise as›l
1992 y›l›ndaki Paris Air Show havac›l›k fua-
r›nda ç›kt›. fiimdiye kadar 28 ülkede gösteri
yapan Strizhi, 1991 y›l›ndan bu yana, y›lda or-
talama 50 civar›nda gösteri gerçeklefltiriyor.
Ekip, 1997 y›l›nda, Finlandiya’da düzenlenen
Finland International Air Show fuar›ndaki
World’s Best Aerobatic Team (Dünyan›n En
‹yi Akrotimi) yar›flmas›nda, Nikolay Dyatel ile
solo uçufl klasman›nda birincilik ödülü ka-
zand›. Hâlihaz›rda Moskova yak›n›ndaki 
Kubinka Hava Üssü’nde konufllu bulunan ak-
rotim, gösterilerini 6 adet MiG-29 ile gerçek-
lefltiriyor.
Strizhi akrotimiyle ayn› hava üssünde konufl-
lu bulunan Russkiye Vityazi ise 6 adet Su-27
jet uça¤› ile uçuyor. 5 Nisan 1991 y›l›nda ku-
rulan akrotim, pek çok ekibin aksine, göste-
rilerinde renkli duman kullanm›yor. Pek çok
akrotimin gösteri pilotlar›, belirli bir zaman
aral›¤›nda görev al›p ard›ndan yerlerini yeni
pilotlara devrediyorlarken Russkiye Vityazi
de böyle bir koflul bulunmuyor.

RUSYA FEDERASYONU

Polonya Hava Kuvvetlerine ba¤l› ilk akrotim, 1969 y›-

l›nda Radom Hava üssünde kurulan Rombik’tir. Ekip,

ad›n›, 4 uçakla sergiledi¤i uçufl düzeninden dolay›, Lehçe bir kelime olan ve

eflkenar dörtgen anlam›na gelen “rombik”ten alm›flt›r. ‹lk gösterisini

1971’de sergileyen akrotim, 1981 y›l›nda la¤vedilmifltir.

1984 y›l›nda kurulan Bialo-Czerwone Iskry (K›rm›z›-Beyaz K›v›lc›mlar) ise

baflta Iskry (k›v›lc›mlar) ad›yla sesini duyurdu. 1991 y›l›nda, Polonya bayra-

¤›n›n renkleri olan k›rm›z› ve beyaz› kullanmaya bafllamalar›ndan itibaren

de isimlerini de buna uygun olarak Bialo-Czerwone Iskry olarak de¤ifltirdi-

ler. 7 adet TS-11 ile gerçeklefltirdikleri gösterileri s›ras›nda gökyüzünü

kendi renklerine boyayan akrotim, Hava Kuvvetlerimizin 100. y›l›nda ‹z-

mir’deki etkinliklerde 5 uçakla sahne ald›. Akrotimin kulland›¤›, Polonya

Hava Kuvvetlerinin jet e¤itim uça¤› ihtiyac›n› karfl›lamak üzere, yerli olarak

gelifltirilen TS-11, ismini uça¤›n bafl tasar›mc›s› Tadeusz Soltyk’in ad ve so-

yad›n›n ilk harflerinden alm›flt›r. Polonya’n›n d›fl›nda Hindistan Hava Kuv-

vetleri taraf›ndan da kullan›lan uçak, bugün hâlâ Polonya’n›n e¤itim uça¤›

konusunda gözde durumda.

POLONYA

Elmas düzeninde uçan Rus Strizhi akrotimi
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Türk Akrobasisinin 
do¤uflu ve Göklerin
Türk Y›ld›zlar›
Geliflmek, dünya standartla-
r›na eriflmek ve bunun için
de çok h›zl› yol kat etmek zo-
runda olan Türk Hava Kuv-
vetlerindeki akrobasi tarihi,
kuruluflundan çok k›sa bir
süre sonraya; 1914'e uzan›-
yor. Plt. T¤m. Faz›l Bey'in, 5
Mart 1914'te 400 m irtifada
gerçeklefltirdi¤i viril, günü-
müzdeki büyük gelene¤in ilk
baflar›l› ad›m› say›labilir.
Akrobasi konusunda dünya
havac›l›k tarihinde k›sa za-
manda yerini alan Türk Hava
Kuvvetleri, bünyesindeki ilk
resmi akrobasi çal›flmalar›n›
1926 y›l›nda Hava Harp Oku-
lu (Uçufl Okulu) bünyesinde
bafllat›r. Uçufl ö¤retmeni Plt.
T¤m. Enver Ako¤lu baflkanl›-
¤›nda oluflturulan, aralar›n-
da Plt. T¤m.Tekin Ar›bu-
run'un da bulundu¤u bu
grup son derece baflar›l› ça-
l›flmalar gerçeklefltirir.
Türk Hava Kuvvetleri bünye-
sinde, günümüzdeki modern
ve ileri teknolojideki havac›-
l›k anlay›fl›na uygun nitelik-
teki ilk akrotim; “Milli” ad›y-
la, jet dönemine geçilmesi-
nin hemen ard›ndan 1952 y›-
l›nda kurulur. Türk Hava
Kuvvetleri'nin ilk jet üssü
olan Bal›kesir 9’uncu Hava
Üs Komutanl›¤›nda kurulan
bu akrotim, F-84G uça¤› kul-
lanm›flt›r. Milli’den sonra,
Türk Y›ld›zlar›’na gelene ka-
darki süreçte; Uçan Ku¤ular,
Akrep, Yarasalar, Kartal ve
ismi bulunmayan ve Malaz-
girt Zaferinin 900. Y›ldönümü
nedeniyle bir defal›¤›na gös-
teri uçuflu yapmak için teflkil
edilen akrotimle birlikte,
geçmiflte toplam 6 akrotim
sahibi olan Türkiye, çeflitli
sebeplerle bu akrotimlerini
la¤vetmifltir.

Yedinci Akrotim Türk Y›ld›zlar›
1971-1992 y›llar›nda sürekli faaliyet gösteren bir akrotim teflkil
edilmemifltir. 20 y›ll›k bir aradan sonra, dönemin Hava
Kuvvetleri Komutan› Orgeneral Halis Burhan'›n direktifleri do¤-
rultusunda, bir akrotim kurulmas› için 1992 y›l›nda çal›flmalara
bafllanm›fl ve prosedürün tamamlanmas›yla ilk akrobasi e¤itim

uçufllar›na geçilmifl, ekibin yurt içinde ve yurt d›fl›nda ald›¤› e¤i-
tim Ocak 1993'te tamamlanm›flt›r. 1993'te ikili e¤itime bafllan-
m›fl ve yap›lmas› tasarlanan akrobasi hareketleri denenerek,
befl sortilik bir uçufl sonunda istenilen sonuca ulafl›lm›flt›r.
Türk Y›ld›zlar›, Eskiflehir'de icra edilen Distant Thunder 95 tat-
bikat›n›n 20 Nisan 1995 tarihindeki gözlemci gününde, yerli ve
yabanc› konuklara ilk yedili gösterisini yapm›flt›r.
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Bugün göklerin Türk Y›ld›zlar›, gösterilerini 8’li kol ile sürdürü-
yor. Gösteri esnas›nda, 380 km/saat ile 960 km/saat aras›nda
de¤iflen h›zlar aras›nda hünerlerini sergileyen Türk Y›ld›zlar›,
yüksek, alçak ve yatay paket ad› verilen 3 farkl› gösteri paketini
icra ederken, uçaklar aralar›ndaki mesafe 1 m’ye kadar iniyor.
Çeflitli hava flartlar›na ba¤l› olarak, Türk Y›ld›zlar›, bulut alt ta-
van›n›n yerden 3000 m yükseklikte oldu¤u koflullarda yüksek
paketi; bulut seviyesinin 1300 m -3000 m aral›¤›nda bulundu¤u
durumlarda da alçak gösteri paketini sergiliyor. Akrotim, bulut
alt tavan›n›n 300 m ile 1300 metre aral›¤›nda oldu¤u durumlar-
da ise yatay paketi sergiliyor. Akrotim, yüksek ve alçak paketler
esnas›nda, ana kol ve sololar›n performanslar›ndan oluflan ha-

reketleri sergilerken, yatay gösteri paketinde de¤iflik kol dü-
zenlerinden oluflan pasaj geçifllerini icra ediyor.
Akrotim, çal›flmalar›n› 16 kiflilik bir ekiple yürütüyor. Türk Y›l-
d›zlar›’na kat›lmak isteyen pilotlarda, ilk olarak, birinci pilot
mevkisinde, asgari 600 saatlik uçufl tecrübesine sahip olma
flart› aran›yor. Akrotim, y›lda ortalama 30 kez, Hava Kuvvetle-
ri Komutanl›¤›n›n 1987’den beri kullanmakta oldu¤u 8 adet
NF-5 jetiyle gökyüzünü k›rm›z› beyaza boyuyor.
Türk Y›ld›zlar›, 24 A¤ustos 2001 tarihinde, Azerbaycan'da ger-
çeklefltirdi¤i gösteride, Dünya’n›n, ayn› anda 1 milyondan faz-
la kifli taraf›ndan izlenen tek akrobasi timi olma unvan›n› da
elde etti.

Ülke Kurulufl Y›l› Akrotimin Ad› Envanterindeki Uçak ve Adedi Ba¤l› Bulundu¤u Kuvvet Konuflland›¤› Üs
ABD 1946 Blue Angels 10 x F/A-18A, 2 x F/A-18B,1 x C-130 Deniz Kuvvetleri Nas Pensacola Deniz Hava Üssü
ABD 1953 Thunderbirds 6 x F-16C, 2 x F-16D Hava Kuvvetleri Nellis Hava Üssü
Arjantin 1998 Escuadron Cruz Del Sur 7 x Su-29AR Hava Kuvvetleri Mendoza Hava Üssü
Avustralya 1970 Roulettes 7 x PC-9/A Hava Kuvvetleri East Sale Hava Üssü
Belçika 1960 Diables Rouges 4 x SF-260 Hava Kuvvetleri Beauvechain Hava Üssü
Brezilya 1982 Esquadrilha da Fumaca 11 x EMB 312 Tucano Hava Kuvvetleri Pirassununga Hava Kuvvetleri Akademisi
Brunei Sultanl›¤› 2011 Alap-Alap Formation 3 x PC-7 Hava Kuvvetleri Rimba Hava Üssü
Çin Halk Cumhuriyeti 1962 Ba Yi 8 x J-10 Hava Kuvvetleri Yangcun Hava Üssü
Endonezya 1996 Jupiter Aerobatic Team 6 x KT-1B Hava Kuvvetleri Yogyakarta Hava Üssü
Fas 1988 Marche Verte 7 x CAP-232 Hava Kuvvetleri Ben Guerir Hava Üssü
Filipinler 1986 Blue Diamonds 6 x F-5A Hava Kuvvetleri Fernando Hava Üssü
Finlandiya 1997 Midnight Hawks 5 x Hawk Hava Kuvvetleri Kauhama Hava Üssü
Fransa 1931 Patrouille de France 8 x Alpha Jet Hava Kuvvetleri Salon-de-Provence Hava Üssü
Fransa 1995 Cartouche Dore 4 x TB 30 Epsilon Hava Kuvvetleri Cognac Havac›l›k Okulu
Güney Afrika Cumhuriyeti 1999 Silver Falcons 5 x PC-7 Hava Kuvvetleri Langebaanweg Hava Üssü
Kore Cumhuriyeti 2009 Black Eagles 8 x T-50B Hava Kuvvetleri Wonju Hava Üssü
H›rvatistan 2005 Krila Oluje 6 x PC-9 Hava Kuvvetleri 93. Askeri Üs
Hindistan 2003 Sagar Pawan 4 x HJT-16 Kiran Deniz Kuvvetleri Dabolim Deniz Hava Üssü
Hindistan 1996 Surya Kiran 12 x HJT-16 Kiran Hava Kuvvetleri Bidar Hava Üssü
‹ngiltere 1965 Red Arrows 9 x Hawk, 1 x C-130 Hava Kuvvetleri Waddington Hava Üssü
‹spanya 1985 Patrulla Aguila 12 x C-101 Aviojet Hava Kuvvetleri San Javier Hava Üssü
‹srail 1954 Israel Aerobatic Team 4 x CM.170 Hava Kuvvetleri Hatzerim Hava Üssü
‹sveç 1964 Patrouille Suisse 6 x F-5E Hava Kuvvetleri Emmen Hava Üssü
‹sveç 1987 PC-7 TEAM 9 x PC-7 Hava Kuvvetleri Dübendorf Hava Üssü
‹talya 1961 Frecce Tricolori 13 x MB-339 Hava Kuvvetleri Rivolto Hava Üssü
Japonya 1960 Blue Impulse 7 x T-4 Hava Kuvvetleri Matsushima Hava Üssü
Kanada 1978 Snowbirds 9 x CT-114 Tutor Hava Kuvvetleri CFB Moose Jaw Üssü
Pakistan 1974 Sherdils 6 x K-8 Jet Hava Kuvvetleri Risalpur Hava Üssü 
Polonya 1984 Bialo Czerwone Iskry 7 x TS-11 Iskra Hava Kuvvetleri D´blinie 1. Havac›l›k E¤itim Merkezi
Polonya 1998 Orlik Aerobatic Team 9 x PZL-130 Orlik Hava Kuvvetleri Radom 2. Ana Uçufl E¤itim Merkezi
Portekiz 2005 Asas de Portugal 4 x Alpha Jet Hava Kuvvetleri Beja 11. Hava Üssü
Rusya Federasyonu 1991 Russikiye Vityazi 6 x Su-27 Hava Kuvvetleri Kubinka Hava Üssü
Rusya Federasyonu 1991 Strizhi 6 x MiG-29 Hava Kuvvetleri Kubinka Hava Üssü
Suudi Arabistan 1998 Saudi Hawks 6 x Hawk Hava Kuvvetleri Kral Faysal Hava Üssü
fiili 1981 Halcones 7 x Extra 300L Hava Kuvvetleri El Bosque Hava Üssü
Tayvan 1953 Thunder Tigers 7 x AT-3 Hava Kuvvetleri Tianan Hava Kuvvetleri Akademisi
Türkiye 1993 Türk Y›ld›zlar› 8 x NF-5 Hava Kuvvetleri Konya 3. Ana Jet Üssü
Ukrayna 1997 Ukranian Falcons 6 x MiG-29 Hava Kuvvetleri Kirovske Hava Üssü
Ürdün 1976 Royal Jordanian Falcons 5 x Extra 300L --- Akaba, Kral Hüseyin Uluslararas› Havaalan›
Yeni Zelanda 1980 Red Checkers 7 x CT-4E Hava Kuvvetleri Ohakea Uçufl E¤itim Okulu

Akrotim Dünyas›n›n Aile Foto¤raf›
Bugün dünyan›n çeflitli ülkelerinde görevde olan akrotimler, ulusal ve uluslararas› gösterilerde sergiledikleri yetenekleri ile izleyenleri 
kendilerine hayran b›rakmaya devam ediyorlar. Hâlihaz›rda görev yapmakta olan askeri akrotimlerin bir aile foto¤raf›n›n bulundu¤u tablonun,
ilginizi çekece¤ini düflünüyoruz.
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‹ki y›lda bir gerçeklefltirilen
organizasyon kapsam›n-
da, uluslararas› denizcilik

sergisine ilave olarak askeri
yetkililer ve sivil sanayi tem-
silcisi büyük firmalar›n da
kat›ld›¤› bilimsel konferans-
lar ve halka aç›k gösteriler
de düzenlendi. Rusya’n›n en
son gelifltirdi¤i, denizalt›lar-
dan hücumbotlara, hava yas-
t›kl› araçlardan deniz karakol
uçaklar›na kadar, deniz kuv-
vetleri ve sahil güvenlik tefl-
kilatlar›n›n kullan›m›na yö-
nelik vas›talar sergilenirken,
Rus Hava Kuvvetlerinin göz-
de akrobasi timlerinden
Strizhi (Ebabil) ve Russkiye
Vityazi (Rus fiövalyeleri)’nin
liman tesisleri üzerindeki
gösterileri de nefes kesti.
Fuar sonunda aç›klama ya-
pan yetkililer, IMDS taraf›n-
dan belirlenen, denizcilik flir-
ketleri aras›ndaki ifl birli¤ini
desteklemek ana hedefine

tam olarak ulafl›ld›¤› konu-
sunda ortak görüfl bildirdiler.

10 Y›lda 100 Gemi 
Hedefleniyor
Bu y›l›n bafl›nda, Rusya Sa-
vunma Bakanl›¤› taraf›ndan
aç›klanan ve uzmanlar tara-
f›ndan, tamamland›¤›nda
Rus Deniz Kuvvetlerinin en
genifl kapsaml› de¤iflimi ola-
ca¤› de¤erlendirilen 10 y›ll›k
tedarik plan›, bu y›l fuar›n
önemini artt›ran iki önemli
etkenden birisi oldu. 700 mil-
yon dolar tutar›nda 100’den
fazla gemi inflas›n› kapsayan
plan›n, hem sektörel anlam-
da mali bir istikrar sa¤laya-
cak hem de ihracat›n önünü
açacak olmas›, sanayi aç›s›n-
dan önemini bir kat daha art-
t›r›yor. Rusya Savunma Ba-
kanl›¤›, böylece milli savun-
ma sanayisindeki en büyük
al›c› statüsünü yeniden kaza-
narak, yerli sanayinin gelifli-
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Rusya IMDS ile Rotas›n›
Bat›ya Do¤ru Düzeltiyor

Devlet deste¤inde düzenlenen IMDS

(International Maritime Defence Show /

Uluslararas› Denizcilik Savunma

Fuar›)’n›n beflincisi, Rusya’n›n 

St. Petersburg flehrinde, 29 Haziran 

ve 3 Temmuz tarihleri aras›nda 

gerçeklefltirildi. Bu y›l yaklafl›k 

15.000 m2 alanda kurulan fuara, 

30 ülkeden, 71’i Rusya d›fl›ndan olmak

üzere, toplam 409 firma ile 68 ülkeden

91 resmi heyet kat›ld›. Aralar›nda

f›rkateynler, korvetler ve denizalt›lar›n

da bulundu¤u 15 adedi büyük çapl›

toplam 29 gemi, LenExpo liman 

tesislerinde sergilendi.
Sergey KIRSHIN / editor@savunmahaber.com

Yuri LASKIN* / editor@savunmahaber.com
*MSI Dergisi Moskova

Rus Donanmas›n›n envanterindeki, karakol botlar› ve 
korvetlerin büyük bir k›sm›n›n tasar›m›nda 

imzas› bulunan Almaz dizayn bürosu, 
ürün yelpazesiyle fuarda 

göz doldurdu.



minin de sa¤lanmas›n› he-
defliyor. Kremlin’in, bu do¤-
rultuda, yerli flirketlerin ge-
liflmifl teknolojiye sahip ya-
banc› ortaklarla çal›flmas›n›
da teflvik etti¤i, böylece Sa-
vunma Bakanl›¤›n›n artan ih-
tiyaçlar›n›n, daha fazla reka-
betin bulundu¤u bir ortamda
temininin hedef al›nd›¤› gö-
rülüyor. Uluslararas› fuarlar,
bu ifl birli¤inin kurulmas› ve
yerli firmalar›n yeteneklerini
gösterebilmesi için en uygun
platformlar olarak görülüyor.

Fuar›n önemini artt›ran
ikinci etken ise, Rusya ile
Fransa aras›nda, 4 adet
Mistral s›n›f›, stratejik kuv-
vet gösterisi ve komuta ge-
misinin tedarikini kapsayan
bir mutabakata var›lmas›
olarak görüldü. 25 Ocak’ta
imzalanan bu ifl birli¤i mu-
tabakat› kapsam›nda, Rus-
ya’n›n savunma ithalat ve
ihracat›ndan sorumlu devlet
flirketi Rosoboronexport, 17
Haziran’da St. Petersburg
flehrinde gerçeklefltirilen 

St. Petersburg Uluslararas›
Ekonomik Forumu s›ras›nda,
Rusya Federasyonu Devlet
Baflkan› Dimitri Medvedev’in
de kat›ld›¤› bir törende,
Frans›z DCNS tersanesi ile
ilk 2 adet Mistral gemisine
ilave olarak, e¤itim, teknoloji
transferi ve bak›m hizmeti
dâhil lojistik destek sa¤laya-
cak anlaflmay› imzalad›.
Frans›z DCNS tersanesinin
ana yüklenici, bir di¤er 
Frans›z firmas› STX tersane-
si ile OSK olarak da bilinen
Rus United Shipbuilding
Construction (USC) flirketle-
rinin alt yüklenici oldu¤u ve
bedeli 1 milyar avrodan fazla
olan ihale kapsam›nda, ilk

geminin 2014 y›l›nda, ikinci
geminin ise 2015 y›l›nda Rus
Deniz Kuvvetlerine teslim
edilmesi planlan›yor.

Rusya-Fransa 
Ortak Projesi Mistral
Etkili Oldu
Bu konunun IMDS fuar›na
olan etkisini aç›klamadan
önce, projeyle ilgili haf›zala-
r›m›z› tazeleyelim. Rus-
ya’n›n, bir NATO üyesi ülke-
den aylar süren pazarl›klar
sonucunda ald›¤› ilk askeri
malzeme olan Mistral amfibi
taarruz gemisi projesinde,
teknoloji transferi konusu,
görüflmelerin esas›n› teflkil
etmiflti. 
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Rus Tactical Missile Corporation firmas› taraf›ndan üretilen Kh-35UE (en sa¤da) ve yüksek süratli Kh-31AD (sa¤dan ikinci) güdümlü mermileri.

Rubin dizayn bürosu taraf›ndan tasarlanan ve 
Admiralty tersanesi taraf›ndan infla edilen Lada s›n›f› 
ilk yeni nesil denizalt› St. Petersburg, May›s 2010’da 
Rus Deniz Kuvvetlerinin envanterine girmiflti.
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Rusya’da bu tedarikin gerek-
lili¤i sert tart›flmalara neden
olmufl; sonuçta, siyasetçile-
rin büyük ço¤unlu¤u ve as-
keri uzmanlar, Mistral teda-
rikinin Rus denizcilik sektö-
rünün ve sanayisinin moder-
nizasyonuna sa¤layaca¤›
katk› yan›nda, siyasi olarak
da yararl› olaca¤› konusunda
fikir birli¤ine varm›fllard›.
Bu konuda Rus Genelkurmay
Baflkan› Orgeneral Nikolai
Yegorovich Makarov, Mistral
gibi bir gemiyi gelifltirmenin
en az 10 y›l alaca¤›n› söyleye-
rek, en geliflmifl silah sistem-
lerinin, lisans anlaflmas›yla
Rusya’da infla edilecek flekil-
de yurt d›fl›ndan sat›n al›n-
mas› gerekti¤ini aç›klam›flt›.
Bu konuda görüfl bildiren di-
¤er bir üst düzey yetkili, 

Rosoboronexport Genel Mü-
dürü Anatoly Isaikin ise, Fran-
sa ve Rusya aras›ndaki ihale
görüflmelerinin en önemli k›s-
m› olan teknoloji transferi içe-
risinde, geliflmifl deniz harekât
taktik bilgi sistemi SENIT-9’un
da bulundu¤unu ve sistemin
Fransa taraf›ndan pakete
dâhil edildi¤ini ifade etmiflti.
‹lk iki geminin Fransa’da in-
fla edilmesine karfl›n; üçün-
cü ve dördüncü gemilerin de
mutlaka sat›n al›nmas› ge-
rekti¤ini savunan Isaikin, bu
gemilerin Rusya’da infla edi-
lebilece¤ini ve savunma ba-
kanl›¤›n›n projenin bu k›sm›
ile ilgili takvimi k›sa sürede
belirlemesinin önemini vur-
gulam›flt›.
Fransa’n›n, Rus Deniz Kuv-
vetlerinin talebi do¤rultusun-

da, Mistral gemisinin tasar›-
m›n›, gemiye buzda hareket
kabiliyeti kazand›racak güç-
lendirilmifl bir pruvaya sahip
olacak ve ayr›ca hangarlar›-
n›n, Kamov helikopterlerinin
s›¤abilece¤i flekilde geniflle-
tilmesini kabul etmesinin
sonras›nda kontrat imzalan-
m›fl; ancak projede, geminin
Frans›z alt sistemlerinin Rus
standartlar›na ve Rus bahri-
yesinin ihtiyaçlar›na uyumlu
hale getirilmesi gibi önemli
zorluklar›n giderilmesi de
gerekmiflti. Bu konuda, Fran-
s›z Thales ve Sagem ile Rus
NPO Mars ve Transas flirket-
leri ifl birli¤ine giderek, gemi-
nin komuta kontrol sistemle-
ri ile seyrüsefer donan›m›n›n
Rus standartlar›na uyarlan-
mas›n› sa¤lam›fllard›.

‹flte bu geliflmelerin sonu-
cunda, genel anlam›yla bu
büyük ölçekli kontrat, Rus-
ya’n›n da yabanc› flirketler
için ürün ve teknolojilerini
pazarlayabilecekleri bir ülke
oldu¤unu göstermesinin ya-
n›nda, Rus flirketleri için de
yabanc› flirketlerle kuracak-
lar› ortakl›klar›n ifllerli¤i ba-
k›m›ndan bir deneyim ol-
mufltu. Rus Technopole flir-
keti ile Frans›z IXBLUE ara-
s›nda, denizalt› ve su üstü
gemilerin sonar ve seyrüse-
fer sistemleri donan›m›, Al-
man ELAS, Norveçli L-3
Communications Valmarine
AS flirketleri ile Rus MKB
Compass flirketi aras›nda,
harp gemilerinin ve ticari ge-
milerin entegre otomasyon
kontrol sistemleri konusun-
da imzalad›klar› protokoller,
bu konuda örnek teflkil edi-
yor. Fuarda ayn› stand› pay-
laflan, Amerikan PTC ile Rus
Irisoft flirketlerinin, infla edi-
lecek Mistral gemilerinin çe-
flitli yaz›l›mlar›n› gelifltirme-
ye birlikte talip olduklar›n›
beyan etmeleri de yine bu
aç›dan önemli bir gösterge
olarak de¤erlendirilebilir.

Öncelik ‹ç Talebin
Karfl›lanmas›nda
Bu iki önemli geliflmenin ya-
n›nda gözden kaç›r›lmamas›
gereken bir baflka nokta ise,
Rusya’n›n, gerek yerli sana-
yisi ve gerekse de fuar›n ya-
banc› müflterileri aç›s›ndan,
savunma ürünleri ihraç pas-
tas›ndaki pay›n›n büyüklü-
¤ünden ötürü sahip oldu¤u
önemli rol. Son raporlara gö-
re, Rus Savunma Sanayisi,
2010 y›l›nda, yurt d›fl›na, 10
milyar dolar›n üzerinde sa-
vunma ürün sat›fl› gerçek-
lefltirdi. Rus Silahl› Kuvvetle-
rinin modernizasyon projele-
ri do¤rultusundaki ihtiyaçla-
r›n›n karfl›lanmas›na önem
ve öncelik verilmesi, yurt d›-
fl›ndan gelecek taleplere ise
belli ölçülerde cevap verile-
bilmesi anlam›na geliyor. Bu
konuda bir aç›klama yapan
Rusya Askeri Teknik ‹fl Birli¤i
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Almaz dizayn bürosu taraf›ndan tasarlanan 
ZUBR hava yast›kl› ç›karma arac›, Rusya,
Yunanistan ve Ukrayna donanmalar›nda 
görev yap›yor.

Sachsen s›n›f› FGS Hamburg (Almanya), Karel Doorman s›n›f› HMS Van Amstel (Hollanda)
ve Perry s›n›f› USS Carr (ABD) gibi f›rkateynler de IMDS 2011’in yabanc› konuklar›
aras›ndayd›. Foto¤rafta, 220 borda numaral› FGS Hamburg görülüyor.



Federal Servisi Direktörü
Mikhail Dimitriyev, “Rusya
9,5 milyar dolar tutar›ndaki
ihracat hedefini aflarak yeni
bir rekor k›rm›flt›r. Ancak flu-
ras› da bir gerçektir ki, as›l
ihtiyac› gösteren rakamlar
bunun çok üzerinde. Rosobo-
ronexport’un siparifl portfö-
yünde, 48 milyar dolar tuta-
r›nda bir d›fl siparifl bulunu-
yor. Bu talebin tamam›n›n
karfl›lanabilece¤inden emi-
nim. Fakat artan iç talep de
dikkate al›nd›¤›nda, üretim
kapasitesinin artt›r›lmas› ge-

rekiyor. Ne iç talep ne de d›fl
talep azalmaz, üretim art›fl›
flart.”
Rusya’n›n bu d›fl sat›fl rekor-
lar› devam etti¤i sürece, Rus
yap›m› askeri teçhizat›n
araflt›rma gelifltirme fonla-
r›nda bir azalma olmas› ise
söz konusu de¤il gibi görü-
nüyor. Asya-Pasifik, Orta Do-
¤u, Kuzey Afrika ve Latin
Amerika’da, Rusya’n›n büyük
miktarlarda savunma siste-
mi sat›fl› gerçeklefltirdi¤i 10
ülke içerisinde, Hindistan bi-
rinci s›radaki yerini koruyor.

Fuar ‹zlenimleri
Fuarda en genifl stant alan›-
na sahip firma, bünyesinde
toplad›¤›, Rubin, Severnoye,
Almaz, Malakhit ve Nevskoye
dizayn bürolar› ile Sevmash,
Yantar, Zvezdochka, Zeleno-
dolsk ve Admiralty tersane-
leri gibi uzman firmalar sa-
yesinde, tasar›m ve infla ka-
biliyetlerini çok üst seviyeye
tafl›yan USC oldu. USC Bafl-
kan› Roman Trotsenko, fuar
s›ras›nda, Rosoboronexport
ile birlikte, Cezayir’e, 2 adet,
Rus Donanmas›n›n Project
20380 korvetlerinin ihraç
versiyonu olan ve Project
20382 olarak da adland›r›lan
Tiger s›n›f› korvetin sat›fl›na
yönelik sözleflmenin imza-
land›¤› törende yapt›¤› ko-
nuflmas›nda, USC’nin, uygu-
lad›¤› en son teknolojiler ve
modern yönetim sistemleri
sayesinde, Rus gemi infla
sektörüne yeni bir soluk ge-
tirdi¤ini belirtti ve fuar s›ra-
s›nda, 1,3 milyar dolar›n üze-
rinde bedele sahip sat›fl an-

laflmalar› imzalamalar›n› da
bu geliflmenin bir iflareti ola-
rak gösterdi. Bahsi geçen 1,3
milyar dolarl›k sat›fl anlafl-
mas›, Cezayir’e Tiger korvet-
lerinin sat›fl›n›n yan› s›ra ad›
aç›klanmayan eski Sovyet
cumhuriyetlerinden birine, 3
adet Molniya s›n›f› güdümlü
mermili korvet sat›fl›n› da
kaps›yor.
USC’ye ba¤l› firmalar›n ça-
l›flmalar›n›n son durumuna
da göz atal›m. USC bünye-
sindeki tersanelerden 
Admiralty, Rosoboronexport
taraf›ndan imzalanan 1,8
milyar dolarl›k anlaflma kap-
sam›nda, Vietnam Deniz
Kuvvetleri için Rubin dizayn
bürosu taraf›ndan tasarla-
nan, gelifltirilmifl Kilo s›n›f›
(Project 636M) dizel elektrik
denizalt›lardan 6 adet infla
etmesi için görevlendirilmifl
durumda. Özellikle k›y› sula-
r›ndaki konvansiyonel harp
görevlerinin yan› s›ra karakol
görevlerini de icra edebile-
cek flekilde tasarlanan Kilo,
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USC ve Transas Grup firmalar›, Rus deniz platformlar›n› ileri teknoloji ürünü 
seyrüsefer sistemleri ve elektronik sistemlerle donatmak için ifl birli¤i 
yapma karar› ald›. IMDS 2011’de imzalanan ifl birli¤i anlaflmas›na, USC Baflkan›
Roman Tretsenko (solda) ve Transas Grup CEO’su Nikolay Lebedev (sa¤da) 
imza att›.

IMDS 2011’de hayata geçirilen bir di¤er ifl birli¤i anlaflmas›na ise OceanPribor 
CEO’su German Aleksandrov (solda), NPO Avrora CEO’su Konstantin Shilov (ortada) 
ve Granit-Electron CEO’su Georgy Korzhavin (sa¤da) imza att›. Bu anlaflma
kapsam›nda firmalar, ileri teknoloji ürünü seyrüsefer sistemleri ve elektronik 
sistemler gelifltirmek için bir konsorsiyum kurdular.

Yüksek süratli SHKVAL torpidosu ise fuarda Rosoboronexport taraf›ndan tan›t›ld›.
Suyun alt›nda yol alan torpidonun etraf›nda adeta bir hava kabarc›¤› oluflturan ilginç
harp bafll›¤›, torpidonun yaklafl›k 400 km/sa gibi çok yüksek bir sürate eriflmesine
olanak sa¤l›yor.

531 borda numaral›, ilk seri üretim Steregushchy s›n›f› (Project 20380) korvet, düflman su üstü gemilerini, denizalt›lar›n› ve hava araçlar›n› imha etmek ve ç›karma harekât›nda
topçu deste¤i sa¤lamak amac›yla gelifltirildi.



en sessiz dizel denizalt›lar
aras›nda gösteriliyor. Tersa-
ne ayr›ca, Rusya’n›n Karade-
niz Filosu’nda görev yapacak,
say›lar›n›n 6 adede kadar ç›-
kaca¤› tahmin edilen Project
636M denizalt›s› üretimi için
de el s›k›flm›fl durumda.
Sovernoye dizayn bürosu ta-
raf›ndan tasarlanan Talwar
s›n›f› (Project 11356) f›rka-
teynlerin inflas› ise Kalinin-
grad’daki Yantar tersanesin-
de sürüyor. Hindistan Deniz
Kuvvetleri için infla edilen bu
s›n›ftaki f›rkateynlerin ilk 3’ü
2003 ve 2004 y›llar›nda tes-
lim edilmiflti. Yine 3 f›rka-
teynden oluflan ve 2006 y›l›n-
da imzalanan anlaflma kap-
sam›nda infla edilen ikinci
seride yer alan f›rkateynler,
INS Teg, INS Tarkash ve INS
Trikand’›n inflas›na ise s›ra-
s›yla, 27 Kas›m 2009, 23
Haziran 2010 ve bu y›l›n 25
May›s tarihlerinde bafllan-
m›flt›. Teslimatlar› 2012 y›-

l›na kadar tamamlanmas›
planlanan bu f›rkateynler,
ilk seride infla edilenlerden
farkl› olarak, BrahMos sü-
personik güdümlü mermi-
leri tafl›yacak. Yantar’da ay-
r›ca, Rus Donanmas›nda
görev yapacak, 18 Aral›k
2010’da k›za¤a konan ayn›
s›n›ftan Admiral Grigoro-
vitch’in de inflas› sürüyor.
Rus yetkililere göre, bu s›-
n›ftan en az 5 f›rkateynin,
2015 y›l›na kadar Karadeniz
Filosu’na kat›lmas› bekle-
niyor.

Tataristan Cumhuriyeti’nde
bulunan ve yine USC’ye ba¤l›
Zelenodolsk tersanesi tara-
f›ndan Rusya için infla edilen
Gepard s›n›f› ikinci f›rkateyn
de geçti¤imiz günlerde suya
indirildi. Dagestan (Da¤›stan)

olarak adland›r›lan bu f›rka-
teynin, bu y›l içerisinde Rus-
ya’n›n Hazar Denizi Filosu’na
kat›lmas› bekleniyor. S›n›f›n
ilk gemisi olan Tatarstan (Ta-
taristan) da 2002 y›l›ndan be-
ri, Hazar Denizi Filosu’nun
bayrak gemisi olarak görev
yap›yor. 2000 ton deplasma-
na sahip, 102 m boyundaki
Gepard s›n›f› f›rkateynler, 23
knot sürat yapabiliyor. 103
mürettebat ile idare edilen
gemilerin menzili ise 5000
mil civar›nda. Uran-E gü-
dümlü mermileri ile teçhiz
edilen gemilerde, bafl topu
olarak da 76,2 mm’lik 
AK-176M bulunuyor. 2 adet

30 mm’lik 6 namlulu 
AO-18KD topu ve Sosna-R
hava savunma füzelerinden
oluflan Palma hava savunma
sistemin yan› s›ra 2 adet de
30 mm’lik AK-630M topu ve
533 mm’lik torpido tüpleri
tafl›yan Gepard’lar, Ka-28 ya
da Ka-31 Helix helikopterle-
rine de ev sahipli¤i yapabili-
yor. Vietnam Donanmas› için
de Gepard’›n ihraç versiyonu
olan Project 11661’leri infla
eden tersane, ilk platformu
bu y›l›n bafllar›nda, ikincisi-
nin teslimat›n› da geçti¤imiz
günlerde gerçeklefltirdi.
Sevmash tersanesi ise 2004
y›l›nda Hindistan’a sat›lan,
Admiral Gorshkov uçak ge-
misinin onar›m ve donat›m
çal›flmalar›n› tamamlam›fl
durumda. Hindistan’a yakla-
fl›k 2,3 milyar dolara mal olan
ve INS Vikramaditya ad› veri-
len gemi, Kas›m ay›nda Rus-
ya’da bafllamas› planlanan
seyir denemelerinin ard›n-
dan, 2012 y›l› Aral›k ay›nda
Hindistan’a teslim edilecek.
Neredeyse tüm dizayn büro-
lar› USC çat›s› alt›nda toplan-
m›fl olsa da tersaneler cep-
hesinde ayn› fleyi söylemek
flu an için pek mümkün de¤il.
Çok say›da di¤er önemli pro-
jenin yürütüldü¤ü Severnaya
Verf, Baltiysky Zavod ve
Vympel, bu tersaneler ara-
s›nda say›labilir.

Fuara gelen ziyaretçiler,
Concern Morinformsystem-
Agat’›n, özellikle k›y›lar› ko-
rumak amac›yla düflman su
üstü hedeflerine karfl› gelifl-
tirilen, ancak kara hedefleri-
ni atefl alt›na alabilme kabili-
yetine de sahip Club-M mobil
füze sistemi; gemilere yer-
lefltirilebilen Club-U modü-
ler füze sistemi ve UKSK at›fl
kontrol sistemi gibi çok say›-
da ileri teknolojili Rus Savun-
ma Sanayisi ürünü hakk›nda
da bilgi alma f›rsat› buldu.
Fuarda ayr›ca, yine su üstü
ve kara hedeflerine karfl› ge-
lifltirilen ve gemilerden tak-
tik tekerlekli araçlara ve hat-
ta trenlere kadar çeflitli plat-
formlar üzerine entegre edi-
lebilen Club-K konteyner fü-
ze sisteminin, birebir ölçekli
iki farkl› versiyonu da sergi-
lendi. Sistemin 40 feet stan-
dart konteyner versiyonu,
3M-54TE, 3M-54TE1 ve 3M-
14TE füzelerini atefllerken;
20 feet konteyner versiyonu
ise Kh-35UE füzelerini atefl-
leyebiliyor.
2013 y›l›nda alt›nc›s› düzen-
lenecek IMDS’nin tarihi ise
26-30 Haziran olarak belir-
lendi. Kat›l›m ve ilginin bu
büyüme h›z›n› korumas› ha-
linde, fuar›n uluslararas› de-
nizcili¤in en önemli buluflma
yerlerinden birisi olaca¤›na
kesin gözüyle bak›l›yor.

ÖZEL HABER
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Ka-52 taarruz helikopteri ve 
Rus Deniz Kuvvetlerinin envanterinde bulunan 

Ka-29 helikopteri de bu y›l IMDS’de 
boy gösterdi.

Brahmos süpersonik seyir füzesi, Rusya
ve Hindistan aras›ndaki ileri teknoloji
savunma ifl birli¤ine çarp›c› bir örnek.





TSK HABER

Bu sene de özellikle

Orgeneral Ifl›k Koflaner 

ve Kuvvet 

Komutanlar›n›n

emekliliklerini 

istemesi ile gündemi oldukça 

meflgul eden Yüksek Askerî fiûra

(YAfi)’›n ola¤an toplant›s›nda al›nan

kararlar, 04.08.2011 tarihli 

1. Mükerrer Resmi Gazete’de 

yay›nlanarak yürürlü¤e girdi. 

Türk Silahl› Kuvvetlerinde görevli 

general, amiral ve albaylardan 

bir üst rütbeye yükseltilecekler 

ile general ve amirallerden görev 

süresi bir y›l uzat›lacaklar›n 

durumlar›n›n görüflüldü¤ü 

YAfi’ta al›nan kararlara göre; 

30 A¤ustos 2011 tarihinden geçerli

olmak üzere, 36 general ve 

amiral bir üst rütbeye, 49 albay ise

general ve amiralli¤e yükseltildi. 

49 general ve amiralin görev

sürelerinin bir y›l uzat›ld›¤› 

YAfi’ta bu y›l ayr›ca rütbe bekleme

süresini dolduran 37 general ve 

amiralin kadrosuzluk nedeniyle 

30 A¤ustos 2011 tarihinden itibaren, 

2 generalin ise yafl haddini 

doldurduklar› nedeniyle 01 Eylül 2011

tarihinden itibaren emekli olacaklar›

aç›kland›.
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YAfi 2011
Kararlar›

Orgeneral
Necdet Özel

Orgeneral Özel, 1950 y›l›nda Ankara’da do¤mufl-
tur. 1969 y›l›nda Kara Harp Okulu’ndan, 1970 y›-
l›nda Piyade Okulu’ndan mezun olmufltur.
1978 y›l›na kadar, Kara Kuvvetleri Komutanl›-
¤›na ba¤l› çeflitli birliklerde tak›m ve bölük
komutan› olarak görev yapan Orgeneral Özel,
1980 y›l›nda Kara Harp Akademisi’nden mezun
olmufltur.
Kurmay subay olarak s›ras›yla; K›br›s Türk Bar›fl

Kuvvetleri Karargâh›nda Harekât Plan Subayl›¤›, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterli¤in-
de fiube Müdürlü¤ü ve Genel Sekreterlik, Kara Harp Okulu Kurmay Baflkanl›¤›, 17’nci
Piyade Alay Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
Orgeneral Özel, 1995 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifl ve bu rütbede 172’nci Z›rhl› Tu-
gay Komutanl›¤› ile Kara Kuvvetleri ‹ç Güvenlik Harekât Dairesi Baflkanl›¤› yapm›fl ve
1999 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir.
Tümgeneral rütbesi ile 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanl›¤› ile Kara Harp
Akademisi Komutanl›¤› yapm›fl ve 2003 y›l›nda Korgeneralli¤e terfi etmifltir.
Korgeneral rütbesi ile 7’nci Kolordu Komutanl›¤› ve Kara Kuvvetleri E¤itim ve Doktrin
Komutan Yard›mc›l›¤› yapm›fl ve 2007 y›l›nda orgeneralli¤e terfi etmifltir.
Orgeneral rütbesi ile 2007- 2008 y›llar› aras›nda Ege Ordusu Komutanl›¤›, 2008-2010
y›llar› aras›nda 2’nci Ordu Komutanl›¤›, 2010-2011 y›llar› aras›nda Jandarma Genel
Komutanl›¤›, 29 Temmuz -04 A¤ustos 2011 tarihleri aras›nda Kara Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› ve Genelkurmay Baflkan› Vekilli¤i görevlerini yürütmüfl, 04 A¤ustos 2011 tari-
hinden geçerli olmak üzere Genelkurmay Baflkanl›¤›’na asaleten atanm›flt›r.
TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyas›, TSK Üstün Hizmet Madalyas›, K›rg›zistan
Kahraman Madalyas›, Romanya Askerî Yüksek Liyakat Madalyas› ve Mo¤olistan Üstün
Hizmet Madalyas› sahibi olan Orgeneral Necdet Özel, bayan Kamuran Özel ile evlidir
ve bir çocuk babas›d›r.

Ad› Soyad›

Orgeneral Hayri KIVRIKO⁄LU

Orgeneral Aslan GÜNER

Orgeneral Bekir KALYONCU

Orgeneral Hüseyin Nusret TAfiDELER

Orgeneral Yalç›n ATAMAN

Korgeneral Hulusi AKAR

Korgeneral Abdullah ATAY

Korgeneral Ahmet TURMUfi

Ad› Soyad›

Oramiral Emin Murat B‹LGEL

Koramiral Nusret GÜNER

Ad› Soyad›

Korgeneral Mehmet ERTEN

Orgeneral Bilgin BALANLI

ORGENERAL ATAMALARI

Atand›¤› Görev

Kara Kuvvetleri Komutan›

Harp Akademileri Komutan›

Jandarma Genel Komutan›

Kara Kuvvetleri E¤itim ve Doktrin Komutan›

1'inci Ordu Komutan›

Genelkurmay 2’nci Baflkan›

Ege Ordusu Komutan›

3'üncü Ordu Komutan›

Atand›¤› Görev

Deniz Kuvvetleri Komutan›

Donanma Komutan›

Atand›¤› Görev

Hava Kuvvetleri Komutan›

Yüksek Askeri fiûra Üyesi

Kara Kuvvetleri  Komutanl›¤›

Hava Kuvvetleri  Komutanl›¤›

Deniz  Kuvvetleri  Komutanl›¤›
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Orgeneral
Hayri K›vr›ko¤lu

Orgeneral K›vr›ko¤lu, 1948 y›l›nda Konya'da do¤-
mufltur. 1969 y›l›nda Kara Harp Okulu’ndan, 1970 y›-
l›nda ‹stihkâm Okulu’ndan mezun olmufltur.
1977 y›l›na kadar, Kara Kuvvetlerine ba¤l› çeflitli
birliklerde tak›m ve bölük komutanl›¤› yapan Orge-
neral K›vr›ko¤lu, 1979 y›l›nda Kara Harp Akademi-
si’nden mezun olmufl, ard›ndan kurmay subay ola-
rak; 3'üncü Ordu Komutanl›¤›nda Karargâh Subayl›-
¤›, 8'inci Kolordu Elaz›¤, Malatya, Bingöl, Tunceli ‹l

S›k›yönetim Komutan Yard›mc›l›¤› emrinde Karargâh Subayl›¤›, 3'üncü Ordu Komutanl›¤›
emrinde plan subayl›¤›, NATO Güneydo¤u Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› ‹stihbarat
Daire ‹stihbarat fiube Karargâh Subayl›¤›, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvet-
leri Özel ‹stihbarat Baflkanl›¤› D›fl ‹stihbarat fiube Müdürlü¤ü, 66'nc› Z›rhl› Tugay Komutan-
l›¤› Kurmay Baflkanl›¤›, Mons / Belçika'da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâh›
(SHAPE)'de Harekât Baflkanl›¤› Tatbikat ve De¤erlendirme fiube ‹rtibat K›s›m Amirli¤i ve
Silah Kontrol fiube Müdürlü¤ü ile 4'üncü Kolordu 229'uncu Motorlu Piyade Alay Muharebe
Grup Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1996 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile 3'üncü Ordu Komutanl›¤›
Harekât Kurmay Yarbaflkanl›¤› ve 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanl›¤› görevlerinde
bulunmufl, 2000 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile 3'üncü Meka-
nize Piyade Taktik Tümen Komutanl›¤› ve Mons / Belçika'da Millî Askerî Temsil Heyeti
(NMR) Baflkanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2004 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir. Korge-
neral rütbesi ile 9'uncu Kolordu Komutanl›¤› ve K›br›s Türk Bar›fl Kuvvetleri Komutanl›¤›
görevlerinde bulunduktan sonra, 2008 y›l›nda orgeneralli¤e terfi etmifltir. Orgeneral rütbe-
si ile Ege Ordusu Komutanl›¤›, 1'inci Ordu Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2011 y›l›nda
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan Hale K›vr›ko¤lu ile evli olan Orgeneral Hayri K›vr›ko¤lu'nun iki çocu¤u vard›r. 
‹ngilizce bilmektedir.

Korgeneral
Mehmet Erten

Korgeneral Erten, 1948 y›l›nda Mu¤la'da
do¤mufltur. 1968 y›l›nda Hava Harp Okulu’ndan,
1969 y›l›nda Uçufl Okulu’ndan mezun olmufltur.
1979 y›l›na kadar, Hava Kuvvetlerine ba¤l› çeflitli
birliklerde kol uçuculu¤u yapan Korgeneral Erten,
1981 y›l›nda Hava Harp Akademisi’nden mezun
olmufl, ard›ndan kurmay subay olarak; 4'üncü
Ana Jet Üs Komutanl›¤› Bak›m Plan K›s›m
Amirli¤i, 4'üncü Ana Jet Üs Komutanl›¤› Harekât

Subayl›¤›, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanl›¤› Harekât K›s›m Harekât Subayl›¤›, Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤› Personel Baflkanl›¤› Personel Harp Plan Subayl›¤›, Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤› Personel Baflkanl›¤› Plan ve Yönetim fiube Müdür Vekilli¤i,
NATO Havadan Erken ‹hbar Kontrol Program› Yönetim Ajans› (NAPMA)'nda Harekât
Destek Subayl›¤›, 12'nci Hava Ulaflt›rma Ana Üs Komutanl›¤› De¤erlendirme ve
Denetleme Baflkanl›¤›, 12'nci Hava Ulaflt›rma Ana Üs Harekât Komutanl›¤› ve
Genelkurmay Lojistik Baflkanl›¤› Lojistik Daire Lojistik Plan Koordinasyon fiube
Müdürlü¤ü görevlerini yürütmüfltür.
1999 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤› Plan Program Daire Baflkanl›¤› ve 12'nci Hava Ulaflt›rma Ana Üs
Komutanl›¤› görevlerinde bulunmufl, 2003 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir.
Tümgeneral rütbesi ile Hava Lojistik Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤› ve 2'nci Hava
‹kmal Bak›m Merkezi Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2007 y›l›nda korgeneralli¤e
terfi etmifltir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Lojistik Baflkanl›¤› görevini
müteakip Hava Lojistik Komutanl›¤› görevinde bulunduktan sonra, 30 A¤ustos 2011
tarihinden geçerli olarak orgeneralli¤e terfi etmifl ve Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›
görevine atanm›flt›r.
Bayan Münevver Erten ile evli olan Korgeneral Mehmet Erten'in bir çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Oramiral
Emin Murat Bilgel

Oramiral Bilgel, 1952 y›l›nda ‹stanbul'da do¤mufl-
tur. 1970 y›l›nda Deniz Harp Okulundan mezun ol-
mufl, iki y›l subay olarak ö¤renime devam ederek
1972 y›l›nda Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›nda fiilen
göreve bafllam›flt›r.
1978 y›l›na kadar, Deniz Kuvvetlerine ba¤l› çeflitli
gemilerde branfl subayl›¤› yapan Oramiral Bilgel,
1980 y›l›nda Deniz Harp Akademisi’nden mezun ol-
mufl, ard›ndan kurmay subay olarak; TCG Karayel

Komutanl›¤›, TCG Piyalepafla Seyir Harekât Subayl›¤›, Deniz Kuvvetleri Harekât Baflkanl›¤›
Plan ve Teflkilat Daire Baflkanl›¤› Plan fiube Müdürlü¤ü NATO Plan Subayl›¤›, TCG Do¤an
Komutanl›¤›, Napoli / ‹talya'da Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargâh› (AFSOUTH) ‹s-
tihbarat Baflkanl›¤› Plan Harekât Tatbikat ve E¤itim fiube Deniz ‹stihbarat Subayl›¤›, Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤› Özel Sekreterli¤i, TCG Y›ld›r›m II’nci Komutanl›¤›, TCG Y›ld›r›m Ko-
mutanl›¤›, TCG Yavuz Komutanl›¤›, Deniz Kuvvetleri Harekât Baflkanl›¤›nda E¤itim Yönetim
ve K›ymetlendirme fiube Müdürlü¤ü, Tatbikat E¤itim Plan Program fiube Müdürlü¤ü ile
1'inci Hücumbot Filotillas› Komodorlu¤u görevlerini yürütmüfltür.
1997 y›l›nda tu¤amiralli¤e terfi etmifltir. Tu¤amiral rütbesi ile Millî Savunma Bakanl›¤› Genel
Plan Prensipler Daire Baflkanl›¤›, Napoli / ‹talya'da Güney Bölge Müttefik Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› (NAVOUTH) Plan Daire Baflkanl›¤› ve Kuzey Görev Grup Komutanl›¤› görevlerin-
de bulunmufl, 2001 y›l›nda tümamiralli¤e terfi etmifltir. Tümamiral rütbesi ile ‹stanbul Bo¤az
Komutanl›¤›, Hücumbot Filosu Komutanl›¤› ve Donanma Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤› gö-
revlerini yürütmüfl, 2005 y›l›nda koramiralli¤e terfi etmifltir. Koramiral rütbesi ile Deniz E¤i-
tim ve Ö¤retim Komutanl›¤› ve Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤› görevlerinde
bulunmufl, 2009 y›l›nda oramiralli¤e terfi etmifltir. Oramiral rütbesi ile Donanma Komutanl›-
¤› görevini yürütmüfl, 2011 y›l›nda Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan Bedriye Bahar Bilgel ile evli olan Oramiral Emin Murat Bilgel'in bir çocu¤u vard›r. 
‹ngilizce bilmektedir.

Orgeneral
Aslan Güner

Orgeneral Güner, 1948 y›l›nda Trabzon'da do¤-
mufltur. 1967 y›l›nda Kara Harp Okulu’ndan,
1968 y›l›nda Topçu ve Füze Okulu’ndan mezun
olmufltur.
1976 y›l›na kadar, Kara Kuvvetlerine ba¤l› çeflit-
li birliklerde batarya subayl›¤›, tak›m ve batarya
komutanl›¤› yapan Orgeneral Güner, 1978 y›l›n-
da Kara Harp Akademisi’nden mezun olmufl, ar-
d›ndan kurmay subay olarak; 4'üncü Kolordu

Komutanl›¤›nda Karargâh Subayl›¤›, 28'inci Motorlu Piyade Tümen Lojistik fiube Mü-
dürlü¤ü, Kara Harp Akademisinde Ö¤retim Üyeli¤i, Napoli / ‹talya'da Güney Avrupa
Müttefik Kuvvetleri Komutanl›¤› (AFSOUTH) Plan Prensipler Baflkanl›¤›nda Karargâh
Subayl›¤›, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Tayin Daire Kurmay fiube Müdürlü¤ü, Cum-
hurbaflkan› Baflyaverli¤i ve Cumhurbaflkanl›¤› Muhaf›z Alay Komutanl›¤› görevlerini
yürütmüfltür.
1994 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile 51'inci Piyade
Tugay Komutanl›¤›, Genelkurmay Silahlanma ve Savunma Araflt›rma Daire Bafl-
kanl›¤› ve Genelkurmay E¤itim ve Teflkilat Daire Baflkanl›¤› görevlerinde bulun-
mufl, 2000 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkur-
may Genel Sekreterli¤i ve Z›rhl› Birlikler Okulu ve E¤itim Tümen Komutanl›¤› gö-
revlerini yürütmüfl, 2004 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir. Korgeneral rütbesi
ile Genelkurmay ‹stihbarat Baflkanl›¤› ve 4'üncü Kolordu Komutanl›¤› görevlerin-
de bulunduktan sonra, 2008 y›l›nda orgeneralli¤e terfi etmifltir. Orgeneral rütbesi
ile Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤›, Genelkurmay II’nci Baflkanl›-
¤› görevlerini yürütmüfl, 2011 y›l›nda Harp Akademileri Komutanl›¤› görevine
atanm›flt›r.
Bayan ‹nci Güner ile evli olan Orgeneral Aslan Güner'in iki çocu¤u vard›r. 
‹ngilizce bilmektedir.
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Orgeneral
Bekir Kalyoncu

Orgeneral Kalyoncu, 1950 y›l›nda ‹stanbul'da do¤-
mufltur. 1972 y›l›nda Kara Harp Okulu’ndan, 1973 y›-
l›nda Muhabere Okulu’ndan mezun olmufltur.
1979 y›l›na kadar, Kara Kuvvetlerine ba¤l› çeflitli bir-
liklerde tak›m komutanl›¤›, mal saymanl›¤› ve ikmal
subayl›¤› yapan Orgeneral Kalyoncu, 1981 y›l›nda
Kara Harp Akademisi’nden mezun olmufl, ard›ndan
kurmay subay olarak; Kara Harp Okulu’nda Ö¤renci
Bölük Komutanl›¤›, Kara Harp Akademisi Ö¤retim

Üyeli¤i, 9'uncu Piyade Tümen Harekât ve E¤itim fiube Müdürlü¤ü, Brüksel / Belçika'da
Uluslararas› Askerî Karargâh (IMS) Plan Prensipler Baflkanl›¤› Strateji Plan fiube Karargâh
Subayl›¤›, 3'üncü Ordu Harekât Baflkanl›¤› Plan ve Harekât fiubesinde Plan Subayl›¤› ve fiu-
be Müdürlü¤ü, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Plan Daire Baflkanl›¤› NATO Strateji fiube
Müdürlü¤ü ve Kara Harp Okulu Ö¤renci Alay Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1997 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile Genelkurmay Elektronik
Sistemler Komutanl›¤› ve Mons / Belçika'da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâh›
(SHAPE) Plan Harekât Daire Baflkanl›¤› görevlerinde bulunmufl, 2001 y›l›nda tümgeneralli-
¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Plan Harekât Daire Baflkanl›¤› ve
Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Okulu ve E¤itim Merkezi Komutanl›¤› görevlerini
yürütmüfl, 2005 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay
Harekât Baflkanl›¤› ve 7'nci Kolordu Komutanl›¤› görevlerinde bulunduktan sonra, 2009
y›l›nda orgeneralli¤e terfi etmifltir. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Kur-
may Baflkanl›¤› görevini yürütmüfl, 2011 y›l›nda Jandarma Genel Komutanl›¤› görevine
atanm›flt›r.
Orgeneral Bekir Kalyoncu'nun bir çocu¤u vard›r. ‹ngilizce bilmektedir.

Orgeneral
Bilgin Balanl›

Orgeneral Balanl›, 1948 y›l›nda Ankara'da do¤-
mufltur. 1967 y›l›nda Hava Harp Okulu’ndan, 1968
y›l›nda Uçufl Okulu’ndan mezun olmufltur.
1977 y›l›na kadar, Hava Kuvvetlerine ba¤l› çeflitli
birliklerde kol uçuculu¤u yapan Orgeneral Balan-
l›, 1979 y›l›nda Hava Harp Akademisi’nden mezun
olmufl, ard›ndan kurmay subay olarak; 7'nci Ana
Jet Üs Komutanl›¤›nda 171'inci Filo Taktik Av Pi-
lotlu¤u, Harekât Komutanl›¤› Harekât Subayl›¤›,

173'üncü Filoda Harekât Subayl›¤› ve Filo Komutanl›¤›, Hava Harp Okulu Komutanl›¤›
Askerî Bilimler Bölüm Baflkanl›¤›, Moskova Hava Atafleli¤i, 1'inci Ana Jet Üs Komutan-
l›¤›nda Kontrol Heyeti Baflkanl›¤› ve Harekât Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1994 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile Hava Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤› Komuta Kontrol Daire Baflkanl›¤› ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanl›¤› görevle-
rinde bulunmufl, 1998 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile
2'nci Taktik Hava Kuvveti Komutan Yard›mc›l›¤›, Hava Harp Okulu Komutanl›¤› ve Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤› Plan Prensipler Baflkanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2003 y›l›nda
korgeneralli¤e terfi etmifltir. Korgeneral rütbesi ile 2'nci Hava Kuvveti Komutanl›¤›,
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤›, 1'inci Hava Kuvveti ve 6'nc› Birleflti-
rilmifl Hava Harekât Merkezi (CAOC) Komutanl›¤› görevlerinde bulunmufl, 2009 y›l›nda
orgeneralli¤e terfi etmifltir. Orgeneral rütbesi ile Genelkurmay II’nci Baflkan Yard›mc›-
l›¤› ve Harp Akademileri Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2011 y›l›nda Yüksek Aske-
ri fiûra üyeli¤i görevine atanm›flt›r.
Bayan ‹ffet Balanl› ile evli olan Orgeneral Bilgin Balanl›'n›n iki çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Orgeneral
Hüseyin Nusret Tafldeler

Orgeneral Tafldeler, 1951 y›l›nda Samsun'da do¤-
mufltur. 1970 y›l›nda Kara Harp Okulu’ndan, 1971 y›-
l›nda Topçu ve Füze Okulu’ndan mezun olmufltur.
1978 y›l›na kadar, Kara Kuvvetlerine ba¤l› çeflitli
topçu birliklerinde ileri gözetleyici ve batarya su-
bayl›¤› yapan Orgeneral Tafldeler, 1980 y›l›nda Kara
Harp Akademisi’nden mezun olmufl, ard›ndan kur-
may subay olarak; 29'uncu Piyade Tümen 29'uncu
Piyade Alay Karargâh ve Servis Bölük Komutanl›¤›,

10'uncu Piyade Tugay Harekât ve E¤itim fiube Müdürlü¤ü, Kara Kuvvetleri Plan Prensipler
Baflkanl›¤› Savunma Araflt›rma fiube Taktik Konsept Program Subayl›¤›, Kara Harp Akade-
misi Ö¤retim Üyeli¤i, Mons / Belçika'da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâh›
(SHAPE)'de Prensipler Baflkanl›¤› Prensipler ve Program fiube Karargâh Subayl›¤›, Genel-
kurmay Genel Sekreterli¤i Protokol fiube Müdürlü¤ü ve Cumhurbaflkanl›¤› Muhaf›z Alay
Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1996 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile 12'nci Mekanize Piyade
Tugay Komutanl›¤› ve Napoli / ‹talya'da NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutan-
l›¤› (AFSOUTH)'nda ‹stihbarat Daire Baflkanl›¤› ile Plan Prensipler Baflkanl›¤› görevlerinde
bulunmufl, 2000 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay
Strateji ve Kuvvet Plan Daire Baflkanl›¤› ve 3'üncü Kolordu Komutan Yard›mc›l›¤› ve 52'nci
Z›rhl› Tümen Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2004 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir.
Korgeneral rütbesi ile 8'inci Kolordu Komutanl›¤›, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanl›¤›, Ge-
nelkurmay Harekât Baflkanl›¤› ve Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Baflkanl›¤› görev-
lerinde bulunduktan sonra, 2009 y›l›nda orgeneralli¤e terfi etmifltir. Orgeneral rütbesi ile
Harp Akademileri Komutanl›¤›, Ege Ordusu Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2011 y›l›nda
Kara Kuvvetleri E¤itim ve Doktrin Komutanl›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan Süeda Tafldeler ile evli olan Orgeneral Hüseyin Nusret Tafldeler'in bir çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Orgeneral
Yalç›n Ataman

Orgeneral Ataman, 1950 y›l›nda Bal›kesir'de do¤mufl-
tur. 1969 y›l›nda Kara Harp Okulu’ndan, 1970 y›l›nda
Muhabere Okulu’ndan mezun olmufltur.
1978 y›l›na kadar, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›na ba¤l›
çeflitli birliklerde haber merkezi subayl›¤›, mal say-
manl›¤›, tak›m ve bölük komutanl›¤› yapan Orgeneral
Ataman, 1980 y›l›nda Kara Harp Akademisi’nden mezun
olmufl, ard›ndan kurmay subay olarak; 4'üncü Piyade
Tümen 46'nc› Piyade Alay Harekât ve E¤itim K›s›m

Amirli¤i, 8'inci Piyade Tümen Harekât ve E¤itim fiube Müdürlü¤ü, Mons / Belçika'da Avrupa
Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâh› (SHAPE) Harekât Baflkanl›¤›nda Karargâh Subayl›¤›,
9'uncu Kolordu Harekât ve E¤itim fiube Müdürlü¤ü, 29'uncu Piyade Tümen Harekât ve E¤itim
fiube Müdürlü¤ü, 29'uncu Piyade Tümen Kurmay Baflkanl›¤›, 29'uncu Mekanize Piyade Tugay
Kurmay Baflkanl›¤›, Genelkurmay E¤itim ve Teflkilat Daire E¤itim Ö¤retim fiube Müdürlü¤ü ve
Kuleli Askerî Lisesi Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1996 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile Genelkurmay Muhabere Destek
Komutanl›¤›, Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanl›¤› ve Genelkurmay Mu-
habere Elektronik Bilgi Sistemleri Plan Koordinasyon Daire Baflkanl›¤› görevlerinde bulunmufl,
2000 y›l›nda tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile 21'inci Jandarma S›n›r Tümen
Komutanl›¤›, Mons / Belçika'da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâh› (SHAPE) Muhabere
ve Bilgi Sistemleri Baflkanl›¤› (NACOSA Kontrolörü) ve Millî Savunma Bakanl›¤› Müsteflar› Teda-
rik ve ‹nflaat Yard›mc›l›¤› görevlerini yürütmüfl, 2005 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir. Korge-
neral rütbesi ile Harp Akademileri Komutan Yard›mc›l›¤›, Millî Savunma Bakanl›¤› Müsteflarl›¤›,
3'üncü Kolordu Komutanl›¤› ve Genelkurmay Genel Plan Prensipler Baflkanl›¤› görevlerinde bu-
lunduktan sonra, 2010 y›l›nda orgeneralli¤e terfi etmifltir. Orgeneral rütbesi ile 3'üncü Ordu Ko-
mutanl›¤› görevini yürütmüfl, 2011 y›l›nda 1'inci Ordu Komutanl›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan Filiz Ataman ile evli olan Orgeneral Yalç›n Ataman'›n bir çocu¤u vard›r. 
‹ngilizce bilmektedir.
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Korgeneral
Hulusi Akar

Korgeneral Akar, 1952 y›l›nda Kayseri'de do¤mufl-
tur. 1972 y›l›nda Kara Harp Okulu’ndan, 1973 y›l›n-
da Piyade Okulu’ndan mezun olmufltur.
1980 y›l›na kadar, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›na
ba¤l› çeflitli birliklerde tak›m komutanl›¤› yapan
Korgeneral Akar, 1982 y›l›nda Kara Harp Akademi-
si’nden mezun olmufl, ard›ndan kurmay subay ola-
rak; 12'nci Piyade Tümen 7'nci Piyade Alay 1'inci
Tabur Karargâh Bölük Komutanl›¤›, 12'nci Piyade

Tümen Komutanl›¤› Lojistik fiube Müdürlü¤ü, Genelkurmay Genel Sekreterli¤i ‹dari fiu-
be Plan Subayl›¤›, Kara Harp Akademisi Ö¤retim Üyeli¤i, Napoli / ‹talya'da Güney Avru-
pa Müttefik Kuvvetleri Karargâh› (AFSOUTH) ‹stihbarat Baflkanl›¤› Kara ‹stihbarat Subay-
l›¤›, Kara Kuvvetleri ‹stihbarat Baflkanl›¤› ‹stihbarat fiube Müdürlü¤ü, Kara Kuvvetleri
Genel Sekreterli¤inde Plan Subayl›¤›, Genelkurmay Baflkanl›¤› Özel Kalem Müdürlü¤ü ve
Bosna-Hersek Türk Görev Kuvveti Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1998 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile 51'inci ‹ç Güvenlik Piya-
de Tugay Komutanl›¤› ve Napoli / ‹talya'da Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargâh›
(AFSOUTH) Plan Prensipler Baflkanl›¤› görevlerinde bulunmufl, 2002 y›l›nda tümgeneral-
li¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile Kara Harp Okulu Komutanl›¤› ve Kara Harp
Akademisi Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2007 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir.
Korgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanl›¤› ve 3'üncü Kolordu Komutan-
l›¤› görevlerinde bulunduktan sonra, 30 A¤ustos 2011 tarihinden geçerli olarak orgene-
ralli¤e terfi etmifl ve Genelkurmay II’nci Baflkanl›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan fiule Akar ile evli olan Korgeneral Hulusi Akar'›n iki çocu¤u vard›r. 
‹ngilizce bilmektedir.

Korgeneral
Ahmet Turmufl

Korgeneral Turmufl, 1949 y›l›nda Elaz›¤'da do¤-
mufltur. 1969 y›l›nda Kara Harp Okulu’ndan,
1970 y›l›nda Ordudonat›m Okulu’ndan mezun ol-
mufltur.
1978 y›l›na kadar, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›na
ba¤l› çeflitli birliklerde tak›m komutanl›¤›, ikmal
subayl›¤› ve mal saymanl›¤› yapan Korgeneral
Turmufl, 1980 y›l›nda Kara Harp Akademisinden
mezun olmufl, ard›ndan kurmay subay olarak;

10'uncu Piyade Tugay Komutanl›¤› Lojistik fiube Müdürlü¤ü, Genelkurmay Lojistik
Plan Daire Plan fiube Özel Plan Subayl›¤›, Napoli / ‹talya'da Güney Avrupa Müttefik
Kuvvetleri Karargâh› (AFSOUTH) Lojistik Baflkanl›¤› ‹kmal fiube Müdürlü¤ü, Teknik
Astsubay Haz›rlama Okulu Komutanl›¤› ve Kara Kuvvetleri Levaz›m Daire Baflkanl›¤›n-
da Karargâh Subayl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1997 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile Kara Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤› Levaz›m Daire Baflkanl›¤›, 6'nc› Piyade Tugay Komutanl›¤› ve Millî Savunma
Bakanl›¤› ‹ç Tedarik Daire Baflkanl›¤› görevlerinde bulunmufl, 2002 y›l›nda tümgene-
ralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile Levaz›m Maliye Okulu ve E¤itim Merkez
Komutanl›¤› ve Kara Kuvvetleri E¤itim ve Doktrin Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤› gö-
revlerini yürütmüfl, 2007 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir. Korgeneral rütbesi ile
Millî Savunma Bakanl›¤› Müsteflarl›¤› ve 5'inci Kolordu Komutanl›¤› görevlerinde bu-
lunduktan sonra, 30 A¤ustos 2011 tarihinden geçerli olarak orgeneralli¤e terfi etmifl
ve 3'üncü Ordu Komutanl›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan Rukiye Turmufl ile evli olan Korgeneral Ahmet Turmufl'un iki çocu¤u vard›r.
‹ngilizce bilmektedir.

Korgeneral
Abdullah Atay

Korgeneral Atay, 1949 y›l›nda Çorum'da do¤mufl-
tur. 1970 y›l›nda Kara Harp Okulundan, 1971 y›l›n-
da Piyade Okulundan mezun olmufltur.
1979 y›l›na kadar Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›na
ba¤l› çeflitli birliklerde tak›m ve bölük komutanl›-
¤› yapan Korgeneral Atay, 1981 y›l›nda Kara Harp
Akademisi’nden mezun olmufl, ard›ndan kurmay
subay olarak; 3'üncü Piyade Er E¤itim Tugay Ko-
mutanl›¤›nda Karargâh Subayl›¤›, 1'inci Mekanize

Tugay Komutanl›¤› Lojistik fiube Müdürlü¤ü, NATO Güneydo¤u Avrupa Müttefik Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤› Harekât Daire Plan ve Harekât fiubede Karargâh Subayl›¤›, Ge-
nelkurmay Genel Plan Prensipler Baflkanl›¤›nda Karargâh Subayl›¤›, Mons / Belçika'da
Avrupa Müttefik Komutanl›¤› Reaksiyon Kuvveti Planlama Karargâh› (ARFPS) Kara fiu-
be Müdürlü¤ü ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanl›¤› 2'nci Özel Kuvvet Alay Ko-
mutanl›¤› görevlerini yürütmüfltür.
1997 y›l›nda tu¤generalli¤e terfi etmifltir. Tu¤general rütbesi ile 2'nci Komando Tugay
Komutanl›¤› ve 14'üncü Z›rhl› Tugay Komutanl›¤› görevlerinde bulunmufl, 2001 y›l›nda
tümgeneralli¤e terfi etmifltir. Tümgeneral rütbesi ile Larissa / Yunanistan'da Güney
Müflterek Merkez Karargâh› (JHQ SOUTHCENTRE) Kurmay Baflkanl›¤›, 3'üncü Kolordu
Komutan Yard›mc›s› ve 52'nci Z›rhl› Tümen Komutanl›¤› ile Silahl› Kuvvetler Akademisi
Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2006 y›l›nda korgeneralli¤e terfi etmifltir. Korgene-
ral rütbesi ile Jandarma Asayifl Kolordu Komutanl›¤›, Madrid / ‹spanya'da Kara Unsur
Komutanl›¤› (CC LAND) Komutan Yard›mc›l›¤›, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik
Etüt Baflkanl›¤› ve Denetleme Baflkanl›¤› görevlerinde bulunduktan sonra, 30 A¤ustos
2011 tarihinden geçerli olarak orgeneralli¤e terfi etmifl ve Ege Ordusu Komutanl›¤› gö-
revine atanm›flt›r.
Bayan Mürvet Atay ile evli olan Korgeneral Abdullah Atay'›n iki çocu¤u vard›r. 
‹ngilizce bilmektedir.

Koramiral
Nusret Güner

Koramiral Güner, 1952 y›l›nda ‹stanbul'da do¤-
mufltur. 1972 y›l›nda Deniz Harp Okulu’ndan,
1973 y›l›nda ise Güverte ve Makina S›n›f Oku-
lu’ndan mezun olmufltur.
1984 y›l›na kadar, Deniz Kuvvetlerine ba¤l› çeflit-
li gemilerde branfl subayl›¤› yapan Koramiral Gü-
ner, 1986 y›l›nda Deniz Harp Akademisi’nden me-
zun olmufl, ard›ndan kurmay subay olarak; Ge-
nelkurmay Harekât Baflkanl›¤› Plan Harekât Dai-

re Deniz Plan ve Harekât fiube Deniz Plan Subayl›¤›, Genelkurmay Plan Harekât Daire
Baflkanl›¤› Millî Müflterek Deniz Plan Harekât Subayl›¤›, Napoli / ‹talya'da Güney Av-
rupa Müttefik Kuvvetleri Komutanl›¤› (AFSOUTH) Harekât Baflkanl›¤› Deniz fiube De-
niz Harekât Subayl›¤›, TCG Y›ld›r›m II’nci Komutanl›¤›, TCG Y›ld›r›m Komutanl›¤›, Ge-
nelkurmay Harekât Baflkanl›¤› Plan Harekât Daire Baflkanl›¤› Deniz Plan fiube Müdür-
lü¤ü, Deniz E¤itim ve Ö¤retim Komutanl›¤› Planlama Grup Baflkanl›¤›, 1'inci Muhrip
Filotilla Komodorlu¤u ve Donanma Komutanl›¤› Harekât Baflkanl›¤› görevlerini yürüt-
müfltür.
1999 y›l›nda tu¤amiralli¤e terfi etmifltir. Tu¤amiral rütbesi ile Millî Savunma Bakanl›¤›
Genel Plan Prensipler Daire Baflkanl›¤›, Kuzey Görev Grup Komutanl›¤› ve Güney Görev
Grup Komutanl›¤› görevlerinde bulunmufl, 2003 y›l›nda tümamiralli¤e terfi etmifltir. Tü-
mamiral rütbesi ile Deniz Kuvvetleri Harekât Baflkanl›¤› ve Harp Filo ve Kuzey Görev
Grup Komutanl›¤› görevlerini yürütmüfl, 2007 y›l›nda koramiralli¤e terfi etmifltir. Kora-
miral rütbesi ile Napoli / ‹talya'da Deniz Unsur Komutanl›¤› (CC MAR-NAPLES) Komutan
Yard›mc›l›¤›, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤› ve Güney Deniz Saha
Komutanl›¤› görevlerinde bulunduktan sonra, 30 A¤ustos 2011 tarihinden geçerli ola-
rak oramiralli¤e terfi etmifl ve Donanma Komutanl›¤› görevine atanm›flt›r.
Bayan Fatma Güner ile evli olan Koramiral Nusret Güner'in bir çocu¤u vard›r. 
‹ngilizce bilmektedir.
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B‹R ÜST RÜTBEYE YÜKSELT‹LEN GENERAL - AM‹RAL ve ALBAYLAR
KARA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

ORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN KORGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 KORGENERAL HULUS‹ AKAR

2 KORGENERAL ABDULLAH ATAY

3 KORGENERAL AHMET TURMUfi

KORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL TAH‹R BEK‹RO⁄LU

2 TÜMGENERAL ‹SMA‹L SERDAR SAVAfi

3 TÜMGENERAL YILDIRIM GÜVENÇ

4 TÜMGENERAL ‹HSAN UYAR

5 TÜMGENERAL ALAEDD‹N ÖRSAL

TÜMGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL YAVUZ TÜRKGENC‹

2 TU⁄GENERAL TAYYAR SÜNGÜ

3 TU⁄GENERAL ‹SHAK CEYLAN

4 TU⁄GENERAL ERDO⁄AN AKYOL

5 TU⁄GENERAL METE SALT

6 TU⁄GENERAL SATI BAHADIR KÖSE

7 TU⁄GENERAL MUSTAFA ÖZSOY

8 TU⁄GENERAL GÖKTÜRK GÖKBAYRAK

9 TU⁄GENERAL ‹LHAN BÖLÜK

10 TU⁄GENERAL AL‹ DO⁄AN ‹NCE

11 TU⁄GENERAL ‹LYAS BOZKURT

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TANK KURMAY ALBAY ASIM KOCAO⁄LU

2 TANK KURMAY ALBAY LOKMAN AL‹ YILMAZ 

3 TOPÇU KURMAY ALBAY KEMAL YEN‹ 

4 P‹YADE KURMAY ALBAY MEHMET fiÜKRÜ EKEN 

5 TOPÇU KURMAY ALBAY HASAN NEVZAT TAfiDELER 

6 TOPÇU KURMAY ALBAY ERHAN UZUN 

7 TOPÇU KURMAY ALBAY KEMAL BAfiAK

8 TOPÇU KURMAY ALBAY MUSTAFA ‹LTER 

9 P‹YADE KURMAY ALBAY B‹LGEHAN SAYMAZ 

10 TOPÇU KURMAY ALBAY MEHMET TOPÇU 

11 TOPÇU KURMAY ALBAY HAL‹L ERKEK 

12 TOPÇU KURMAY ALBAY ORHAN GÜNDÜZ 

13 TOPÇU KURMAY ALBAY fiAFAK GÖK 

14 TOPÇU KURMAY ALBAY MEHMET GÖKTAN 

15 TOPÇU KURMAY ALBAY NUR‹ CANKIYMAZ 

16 TOPÇU KURMAY ALBAY MEHMET KARADAYI 

17 TOPÇU KURMAY ALBAY MEHMET D‹fiL‹ 

18 ‹ST‹HKAM KURMAY ALBAY CELALETT‹N BACANLI 

19 ‹ST‹HKAM KURMAY ALBAY GÜRSEL YÜZ 

20 P‹YADE KURMAY ALBAY NECDET TUNA 

21 TOPÇU KURMAY ALBAY ZEK‹ GÜRCAN 

22 P‹YADE ALBAY NECAT‹ TEK‹N 

23 MUHABERE ALBAY MESUT BEDR‹ USTA 

24 TAB‹P ALBAY MUZAFFER ÖZTOSUN 

DEN‹Z KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

ORAM‹RALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN KORAM‹RAL 

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 KORAM‹RAL NUSRET GÜNER

KORAM‹RALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMAM‹RAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMAM‹RAL VEYSEL KÖSELE

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

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄AM‹RAL KEMALETT‹N GÜR

2 TU⁄AM‹RAL HASAN fiÜKRÜ KORLU

3 TU⁄AM‹RAL EM‹N SAM‹ ÖRGÜÇ

TU⁄AM‹RALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 DEN‹Z KURMAY ALBAY MUSTAFA ZEK‹ U⁄URLU 

2 DEN‹Z KURMAY ALBAY AL‹ MURAT DEDE 

3 DEN‹Z KURMAY ALBAY AYDIN fi‹R‹N 

4 DEN‹Z KURMAY ALBAY HASAN N‹HAT DO⁄AN 

5 DEN‹Z KURMAY ALBAY MUH‹TT‹N ELG‹N 

6 DEN‹Z KURMAY ALBAY HAYRETT‹N ‹MREN 

7 DEN‹Z MÜHEND‹S ALBAY AHMET ÇAKIR 
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HAVA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I

ORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN KORGENERAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 KORGENERAL MEHMET ERTEN

KORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMGENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL NEZ‹H DAMCI 

2 TÜMGENERAL MEHMET ÇET‹N 

TÜMGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL MUH‹TT‹N FAT‹H SERT 

2 TU⁄GENERAL Z‹YA CEMAL KADIO⁄LU 

3 TU⁄GENERAL ATEfi MEHMET ‹REZ 

4 TU⁄GENERAL YILMAZ ÖZKAYA 

5 TU⁄GENERAL AT‹LLA ÖZTÜRK 

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY FETH‹ ALPAY 

2 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY SERDAR GÜLBAfi 

3 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY SEM‹H KOfiUCUO⁄LU 

4 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY AT‹LLA DARENDEL‹ 

5 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY SUAT MURAT SEM‹Z 

6 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY fiABAN UMUT 

7 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY U⁄UR BULDU 

8 HAVA P‹LOT KURMAY ALBAY KORAY UZ 

9 HAVA SAVUNMA KURMAY ALBAY AHMET CURAL 

10 HAVA UÇAK BAKIM KURMAY ALBAY ‹HSAN ÖZDAMAR 

JANDARMA GENEL KOMUTANLI⁄I

KORGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TÜMGENERAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL ‹BRAH‹M YAfiAR 

TÜMGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TU⁄GENERALLER

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL AL‹ LAPANTA 

2 TU⁄GENERAL AR‹F ÇET‹N 

TU⁄GENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 JANDARMA KURMAY ALBAY N‹YAZ‹ ERHAN PATIR 

2 JANDARMA KURMAY ALBAY NECDET GÜNGÖR 

3 JANDARMA KURMAY ALBAY HACI ‹LBAfi 

4 JANDARMA ALBAY HACI ABDULLAH DO⁄AN 

GÜLHANE ASKER‹ TIP AKADEM‹S‹ KOMUTANLI⁄I

TÜMGENERALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN TU⁄GENERAL

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 TU⁄GENERAL SADETT‹N ÇET‹NER

TU⁄GENERALL‹⁄E / TU⁄AM‹RALL‹⁄E YÜKSELT‹LEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBES‹ ADI SOYADI

1 PROF. TAB‹P ALBAY HAL‹L ‹BRAH‹M ALTINSOY

2 PROF. TAB‹P ALBAY SA‹T BA⁄CI

3 PROF. DEN‹Z TAB‹P ALBAY CEM TAYFUN

4 PROF. TAB‹P ALBAY MEHMET LEVH‹ AKIN

NOT: Görev süresi uzat›lan general ve amirallerin de bulundu¤u tam listeyi 
‹nternet sayfam›zda bulabilirsiniz.
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Oslolular için de düflü-

nülmez ve bilinmez bir

manzara bu… Havali-

man›ndan bindi¤im taksinin

floförü, 36 yafl›nda oldu¤unu

ve hayat›nda ilk kez, tam teç-

hizatl› Norveç askerlerini

kentin içinde bu kadar yak›n-

dan gördü¤ünü söylüyor…

Meflruti krall›kla yönetilen

Norveç, tipik bir kuzey Avru-

pa ülkesi. Son derece kalite-

li bir demokrasisi var. Sosyal

demokrat hareketin güçlü

oldu¤u, zaten günümüzde de

‹flçi Partisi’nin iktidar›n› sür-

dürdü¤ü bir ülke.

Ama ‹flçi Partisi’nin gelenek-

sel yaz gençlik kamp›yla ün-

lü Utaya Adas›’nda, Anders

Behring Breivik isimli bir

›rkç›n›n gerçeklefltirdi¤i kat-

liam, her fleyi de¤ifltirmifl

görünüyor…

Ordunun bu kadar güçlü bir

flekilde baflkentte görev al-

mas›n›n nedeni ise büyük bir

flüpheydi:

1Güvenlik uzmanlar›, ›rkç›

katilin yaln›z olmad›¤›na

inan›yorlard›. Mutlaka perde

arkas›nda baflka kifliler ol-

du¤unu düflünüyorlard›.

2Bu grubun, kentin mer-

kezinde bomba patlatma

ve Utaya’daki katliam›n de-

vam›nda, yeni eylemler yap-

mas›ndan endifle ediliyor.

Bunun net bir nedeni var:

Katilin, bomba yap›m› için

6000 kg gübre ald›¤› bilini-

yor. Bunun 600 kg’›n› patlat-

t›¤› bombada kulland›, çiftli-

¤inde ise ancak 3000 kg ele

geçirildi. Peki, 2500 kilo ne-

rede? Oslo’nun al›fl›k olma-

d›¤› bu ola¤anüstü görüntü-

lerin nedeni de zaten bu so-

runun cevab›nda.

Halk Ne Durumda?
Katliam sonras›nda, Os-

lo’dan insan manzaralar› dü-

flündürücüydü…

Ola¤anüstü günler yaflayan

Norveç halk›, hafta sonu tati-

li biterken kanl› sald›r›n›n

flokunu daha da güçlü yafla-

maya bafllad›. Dome Kirje,

Oslo’nun en büyük kilisesi ve

bu sat›rlar yaz›l›rken orada

binlerce insan dua ediyordu.

Bayraklar›n yar›ya indirildi¤i

ülkede, derin bir yas hali ya-

flan›yor…

‹nsanlar, biraz içlerine kapa-

n›klar ve duygular›n› biz Ak-

denizliler gibi çok aç›k yafla-

m›yorlar… Ama yüzlerinde

hüznü okumak mümkün.

Katilin, en fazla 21 y›l hapis

cezas› alabilece¤i, kimseyi

ilgilendirmiyor. Çünkü kuzey

Avrupal›lar, bir insan için en

büyük cezan›n, onu idam et-

mek de¤il, bir hücrede kim-

se ile konuflamayaca¤›, tek

bafl›na geçirece¤i 21 y›l ol-

du¤una inan›yorlar.

‹nsanlar, panik yaflam›yor-

lar; ama yaflad›klar› travma

çok derin…

Ülkenin “Ara Güler”i olarak

de¤erlendirilebilecek, fo-

to¤rafç› Jan Erik Olsen’in

flu sözleri atmosferi anlat›r

gibi: “Ben 1941 do¤umlu-

yum. Buradaki Nazi iflgalini

hayal meyal hat›rl›yorum.

Burada her fley savafl son-

ras›nda çok güzeldi. Her

fley çok iyi gitti. Ama art›k

bir gerçe¤i biliyoruz. Nor-

veç bir daha asla ayn› Nor-

veç olamayacak…”

Benzer Duygular
Benzer görüntüleri ve ortak

ruh halini, 1986 y›l›n›n fiubat

ay›nda, ‹sveç’in baflkenti

Stokholm’de yaflam›flt›m. Bu

kuzey ülkesinin efsanevi

baflbakan›, “Bar›fl Güvercini”

olarak tan›mlanan sosyal

demokrat politikac› Olof 

Palme, efliyle gitti¤i bir sine-

ma ç›k›fl›nda u¤rad›¤› silahl›

sald›r› sonucu ölmüfltü.

28 fiubat 1986 akflam›nda
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Bundan bir y›l önce biri bana, Norveç’in baflkenti Oslo’da,

ordunun köfle bafllar›n› tutaca¤›n› ve gelip geçen araçlarda

aramalar gerçeklefltirece¤ini söyleseydi, bunun ancak bilim

kurgu senaryosu olabilece¤ini düflünürdüm. Norveç Ordusu,

bugün, Oslo’da ve ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra ilk kez

kendi topraklar›nda güvenlik operasyonlar› gerçeklefltiriyor!
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Avrupa’da Irkç›l›¤›n Korkunç Yüzü

©
U

te
n

ri
k
sd

ep
t

©
M

S
I

D
er

gi
si



69

yaflan›lan suikasttan 24 saat

sonra Stokholm’e vard›¤›m-

da, insanlar hafta sonu tati-

linden henüz dönüyorlard›…

Ortal›k sessizdi ve bir ulus

yaflamakta oldu¤u travmay›

içine gömmenin haz›rl›¤›

içindeydi.

‹nsanlar suikast›n gerçek-

leflti¤i köfle bafl›na geliyor,

ellerindeki çiçekleri koyuyor

veya bir mum yak›yor, ses-

sizce gidiyorlard›.

Kuzeyliler böyle…

Biz güneyliler gibi duygular›-

n› yak›c› biçimde yaflam›yor-

lar. Bunu Norveç’te bir kez

daha gördüm…

‹nsanlar›n, karfl›lafl›lan kat-

liam karfl›s›nda “flok” yafla-

d›¤›n› söylemek hafif kal›r.

Bu “derin travma…”

Davran›fl biçimlerinden he-

men anlafl›l›yor… Kanl› olay

üzerinde uzun süre konufl-

mak istemiyorlar, k›saca ko-

nuflup, minik bir yorum yap-

t›ktan sonra, yüzünüze bu

konuyu uzatmak istemedik-

lerini belirten bir ifade ile

bak›yorlar.

Bu bir depresyon… Yani ya-

flan›lan bir gerçekten kaç-

ma duygusu. Bunun yaflan-

d›¤›n› biliyorlar; ama ya-

flamlar›n›n ortas›na yerlefl-

tirmekten bilinçli bir se-

çimle kaç›n›yorlar. Sanki o

olay› her dakika konuflmak,

hep onunla yüzleflmek,

kendi yaflamlar›n› tahrip

edecekmifl gibi bir ruh hali

içindeler.

Televizyonlar›n›n yay›n anla-

y›fl›n› da bir profesyonel ola-

rak titizlikle izliyorum…

Sadece, ülkenin yaflamakta

oldu¤u yas ruhuna uygun bir

yay›n ak›fl› var. Haber prog-

ramlar›nda, olay, bütün yön-

leriyle masaya yat›r›l›yor.

Ses tonlar› sakin, sadece el-

de edilen veriler de¤erlendi-

riliyor.

Komplo teorisi yok… Yüksek

sesle ba¤›r›p ça¤›rarak ko-

nuflan yorumcu yok… Tart›fl-

ma yok… Meseleyi siyasetin

bir unsuru haline getiren

yok… Polis aç›s›ndan ciddi

soru iflaretleri olmas›na

karfl›n, olay› kurumsal he-

saplaflmaya çeviren yok.

Her fley, sakin bir tonla ko-

nufluluyor, büyük bir olas›-

l›kla da önümüzdeki dönem-

de tart›fl›lacak…

Müslümanlardan Özür
Norveç halk›, Pakistan ve

Somali’den gelen göç dal-

gas›ndan rahats›z… Bu ra-

hats›zl›k, ›rkç› boyut tafl›-

masa da bu iki bölgeden

gelen Müslümanlar›n çiz-

dikleri çok farkl› portre,

özellikle muhafazakâr Nor-

veçli için tetikleyici oluyor.

Irkç› çizgiler tafl›yan ‹leri

Partisi’nin oy deste¤inin

yüzde 20’lere kadar t›r-

manmas›n›n temelinde de

bu gerçek var.

Bu nedenle, Oslo’nun mer-

kezinde bomban›n patlama-

s›yla bafllayan ‹slam karfl›t›

yorumlar nedeniyle herkes

çok üzgün… Televizyonlarda

yap›lan yorumlarda, Müslü-

manlar›n o yorumlar› hak et-

medikleri, Norveç’in bu tür

hassas bir konuda daha has-

sas olmas› gerekti¤i vurgu-

lan›yor…

Herkesin üzerinde birlefl-

ti¤i ana nokta, kanl› traje-

dinin bütün Avrupa’da ›rk-

ç›l›¤a ve faflizme karfl›

hassasiyetin güçlenmesi-

ne neden olmas›. E¤er bir

tedbir al›nmazsa, Avrupa,

bu tür olaylar› çok yaflaya-

cak gibi…

Demokrasiye Tehdit:
Radikalizm
Avrupa, demokratik de¤er-

lerine ana tehdidin, ad›na

hatal› bir seçimle  “‹slami

terörizm” denilen kavram-

dan, genel olarak da ‹sla-

miyet’ten kaynakland›¤›na

inan›yordu. “Radikal Hristi-

yan” bir hareketin, 1993-

1996 y›llar› aras›nda Bos-

na-Hersek’te 300.000 ma-

sum Müslüman›, kad›n-er-

kek-çocuk-yafll›-genç de-

meden katletmesini gör-

mezden gelmiflti. Oslo’da

görüfltü¤üm, Norveç’in

Türk as›ll› sol kanat siya-

setçilerinden Gülay Kutal,

“Bu katliamdan iki hafta

önce, Oslo Emniyet Müdürü

bize brifing verdi. 20 farkl›

terör grubu tehdidinden

söz etti. Bunlardan 19’u

Müslüman hareketti, biri

ise, flöyle bir dokunup geç-

ti¤i ›rkç›lar. Ona ›rkç› tehdit

ile ilgili bütün haz›rl›¤›n›n

bu olup olmad›¤›n› sordum,

cevab›n› geçifltirerek verdi.

Bak›n, sonras›nda neler ya-

flad›k” dedi.

Herkes, Anders Behring

Breivik’in tek bafl›na hare-

ket etmedi¤ine, “radikal

Hristiyan” faflist hareketin,

Avrupa’da giderek bir fle-

beke (network)’e dönüfltü-

¤üne inan›yor. Bütün bu

kargaflan›n orta yerinde, iyi

haber, Avrupa Birli¤i’nin

ortak polis teflkilat› Euro-

pol’den geldi… Europol, ar-

t›k, ‹slami radikal örgütler

kadar, ›rkç›-Hristiyan ör-

gütleri de takip etme ve bu

konuda yeniden yap›lanma

karar› ald›.

Belli ki Avrupa, büyük bir

“fleytan ç›karma ayinine”

haz›rlan›yor…
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Aç›klama, söz konusu projenin ‹srailli ortaklar› ‹sramco
Negev 2, Delek Drilling, Avner Oil Exploration ve Dor Gas
Exploration’›n uluslararas› borsalardaki k›ymetini artt›r-

d›. ‹srail, Filistin-Gazze k›y›lar›ndaki Tamar ve K›br›s-Lübnan
aras›ndaki Levithian do¤al gaz alanlar›yla bir anda, “do¤al gaz
ihraç eden ülke” konumuna yükselme flans› yakalad›.
‹srail’in, “bütün çal›flmalar›, daha önceden ilan etti¤im 200
millik ekonomik alanda sürdürüyorum, bana kimse kar›fla-
maz, bölgedeki tüm do¤al gaz benimdir” aç›klamalar›na bek-
lenen sert tepki Lübnan’dan geldi. Lübnan hükümetinin or-
taklar›ndan Hizbullah, ‹srail’i, “Lübnan do¤al gaz›na sak›n do-
kunma” yönünde uyard›. Lübnan Parlamento Baflkan› Nebih
Berri’nin flu aç›klamas› ilginçtir: “‹srail, flu anda, bölgede bü-
yük bir yar›fl bafllatm›fl durumdad›r. Amac›, bir oldubitti ile bü-
tün Do¤u Akdeniz’in do¤al gaz kaynaklar›na sahip olmakt›r. fiu
anda sürdürdükleri çal›flma, do¤rudan Lübnan k›ta sahanl›¤›
içindedir ve ç›karacaklar›n› söyledikleri gaz da Lübnan’a aittir.
Lübnan hükümeti derhal ülkeye ait kaynaklar›n aran›p ç›kar›l-
mas› için ruhsatlama çal›flmalar›na bafllayacakt›r.”

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

Gözler K›br›s’ta
Birleflmifl Milletler kararlar›, aralar›nda 400 mil mesafe olan
devletlerin, k›ta sahanl›klar›n› 200’er mil olarak belirlemeleri-
ni kabul ediyor. Ancak K›br›s’la ‹srail’in Hayfa liman› aras›nda-

ki mesafe ise sadece 148 mil! Bu durumda, ilgili devletler eko-
nomik bölgelerini söz konusu mesafenin yar›s› olarak ilan
edebiliyorlar ve bu uygulama, k›ta sahanl›¤› alt›ndaki ekono-
mik de¤erleri de¤il, sadece bal›kç›l›k sektörünü ilgilendirebi-
liyor. Tersi durumlarda, taraflar›n, Türkiye ile Yunanistan ara-
s›nda Ege’de oldu¤u gibi, önce k›ta sahanl›klar›n›n s›n›rlar›
hakk›nda anlaflma görüflmeleri yapmalar› gerekiyor. ‹srail’in,
Gazze (Filistin), Lübnan ve hatta KKTC’ye ait do¤al gaz rezerv-
lerine el koydu¤unu aç›klamas›, tam olarak bir oldubitti olarak
de¤erlendiriliyor.
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K›br›s’ta Do¤al Gaz F›rt›nas›
Hat›rlatmakta yarar var. Bölgedeki
askeri tansiyonu artt›ran geliflme,
Gazze’ye dönük ablukas›n›, Filistin’in
bu bölgenin hemen k›y›s›ndaki zengin
do¤al gaz yataklar›na sahip olmakla
taçland›ran ‹srail’in, bu kez Lübnan’a
ait kaynaklara da el atmas› oldu.
‹srail’in ünlü dolar milyarderi Isaac
Tshuva’n›n öncülü¤ündeki, merkezi
Houston, Teksas’ta yer alan 
Amerikan Noble Energy firmas›, 
Lübnan aç›klar›nda, tam 16 trilyon
metreküplük bir do¤al gaz alan›
buldu¤unu aç›klad›…
Ardan ZENTÜRK /
a.zenturk@savunmahaber.com
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KKTC ve Türkiye
Nitekim K›br›s Rum Yönetimi, ‹srail ile Tamar
do¤al gaz bölgesi çerçevesinde bir ruhsatlama
anlaflmas› yapm›fl; Türkiye, Rumlar›n, “Türki-
ye’nin ekonomik alan›” olarak kabul edilen Do-
¤u Akdeniz’de do¤al gaz ve petrol arama ruh-
sat› veremeyece¤ini dünyaya duyurmufltu.
Rumlar ise, söz konusu gerginli¤in devam et-
mesi halinde, Türkiye’nin AB müzakerelerinde
“enerji bahsi”ni açt›rmayacaklar›n› söylemifl-
lerdi. ‹srail’in, Do¤u Akdeniz’deki “sald›rgan
enerji” politikalar›, sadece Filistin ve Lübnan’›
de¤il, harita nedeniyle K›br›s’› da ilgilendiriyor.
Özellikle KKTC ve ba¤lant›s›nda Türkiye’nin
hakim oldu¤u bir bölgede, “savafl rüzgarlar›”
daha sert esmeye bafll›yor. Geliflme kritiktir...

Çarflamba’n›n Gelifli
Yukar›da al›nt›lad›¤›m›z yaz›y›, 1 Temmuz 2010
tarihli STAR Gazetesi’nde kaleme alm›fl›z. Bir
y›l önce! ‹srail’in Gazze ablukas› manevras› ile
Do¤u Akdeniz’deki do¤al gaz yataklar›na el
koyma manevras›n›n art›k herkes taraf›ndan
çok iyi anlafl›ld›¤› günlerde.
Beklenen aç›klama henüz geldi… ‹srail ile
“Münhas›r Ekonomik Bölge Anlaflmas›” imza-
layan Güney K›br›s Rum Yönetimi, ‹srail’de ça-
l›flmalar›n› sürdüren Noble Energy firmas› ile
K›br›s’›n do¤al gaz yataklar›n› iflletme anlafl-
mas› imzalad›…
Bu anlaflma, Ada’n›n do¤al kaynaklar›ndan eflit
flekilde yararlanma hakk›na sahip K›br›s Tür-
künü d›fll›yor; Rum’un y›lda ortalama 10 milyar dolar gelir
elde etmesini öngörüyor. Bu duruma, do¤al olarak Türkiye
ve KKTC çok sert aç›klamalar ile karfl› ç›kt›lar.
Biz de meseleyi yerinde araflt›rd›k…

Rum Hayal Kuruyor
KKTC Baflbakan› ‹rsen Küçük ile “flanl›” Erenköy Direni-
fli’nin 47’nci y›l›nda, yani 8 A¤ustos 2011’de Lefkofla’da bu-
luflmak farkl› bir duygu…
Karfl›mda, K›br›s Türkünün “efsanevi” toplum lideri, 1959
Zürih Anlaflmas› ile kurulmufl, sonra da 1963 y›l›nda Rum-
lar taraf›ndan fiilen ortadan kald›r›lm›fl K›br›s Cumhuriye-
ti’nin ilk Cumhurbaflkan› Yard›mc›s› Dr. Faz›l Küçük’ün
1940 do¤umlu ye¤eni duruyor…
K›br›s Rum Yönetimi’nin, Ada’ya ait ekonomik bölgede do-
¤al gaz arama çal›flmalar›n› bafllataca¤›n› aç›klamas›ndan
sonra do¤an kriz iflaretleri nedeniyle kendisiyle bulufluyo-
ruz. STAR’da ve Kanal 24’te yay›nlanan “Olay Yeri” progra-
m›nda, ifli enine-boyuna sergilemek için…
1964 y›l›n›n yaz›nda yaflan›lan Erenköy Direnifli’ne kat›lm›fl
‹rsen Küçük… Türkiye’deki üniversitelerde okuyan, yaklafl›k
500 K›br›sl› genç olarak bulunmufllar o anlaml› direniflte.
“Londra’da okuyan 60-70 kadar üniversiteli arkadafl›m›z da
oradayd›. 200 kadar da Mücahit vard›. Toplasan 700-750 ki-
fli. Etraf›m›z›, 17.000 kiflilik Yunan Kolordusu çevirmifl… Çok
anlaml› bir direnifltir… Tam a¤›r silahlar›m›z›n cephanesi
bitti¤i anda, Türkiye, Hava Kuvvetleri ile yetiflti imdada…
Bombard›man bizi rahatlatt›, Rum ve Yunanistan’a çok
önemli mesaj verdi… Bugün sa¤ isek, iflte o flafakta yaflan›-

lan bombard›man sayesindedir” diye söze giriyor…
‹rsen Küçük’e göre, Erenköy Direnifli’nin ana mesaj› flu:
K›br›s Türkü, hiçbir flart alt›nda esaret kabul etmeyece¤ini
Erenköy’de gösterdi…

Rumun Yeni Manevras›
K›br›s Rum Yönetimi’nin, Ada’ya ait ekonomik bölgede, tek ta-
rafl› bir kararla do¤al gaz ç›karma karar›n› soruyorum, ya-
n›t› flöyle:
“Rumlar›n, eylül sonunda bafllayaca¤›n› ileri sürdükleri bu
manevralar›na, Türkiye’nin tepkisi çok nettir. Bizim, zaten
bu tür tek tarafl› emrivakilere karfl› tepkimiz her zaman
mevcuttur. Burada gördü¤ümüz, esas olarak Rum taraf›n-
daki panik havas›d›r. Çok güvendikleri anavatanlar›, ekono-
mik olarak iflas etti, y›k›ld›. fiimdi ayn› durumun, ad›m ad›m
Güney K›br›s’ta yafland›¤›n› izliyoruz. Hükümet ekonomik
krizin alt›ndad›r ve istifa etmek zorunda kalm›flt›r. Rum
halk› sokaktad›r. Asl›nda, üretmeden yaflamaya al›flm›fl bir
toplumun, hazin sonunu izliyoruz. Buna karfl›l›k, K›br›s Tür-
künün garantörü, anavatan› Türkiye, ekonomi baflta, her
alanda büyük bir yükselifl sergilemektedir. Türkiye, bugün
dünyaya yön veren birkaç ülkeden biri haline gelmifltir.
Rumlar, kendi kamuoylar›n›n dikkatini baflka yönlere çevir-
meye, her alanda yaflamaya bafllad›klar› s›k›flmay› örtbas
etmeye çal›flmaktad›rlar. Bunu, bir kamuoyu yan›ltma ma-
nevras› olarak görüyorum. Rumun gücü, tek bafl›na bu ifli
yapmaya yetmez. Arkas›na almay› düflündü¤ü bir tak›m bü-
yük güçler ise bu aflamada Türkiye ile karfl› karfl›ya gele-
mezler. Kim Türkiye’ye bir fley diyecek?”

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - A¤ustos 2011

©
M

S
I

D
gi

i

©
2
0
1
0
 M

id
d
le

 E
as

t 
T

u
b
e 

C
o
m

p
an

y 
L
td

.



STRATEJ‹ HABER

72

S›n›r›n “s›f›r noktas›n-
daki” Güveççi köyü
gergin. Suriye özel

askeri birliklerinin bölge-
deki y›¤›na¤›n› dürbünle iz-
lemek mümkün. Mart ay›n-
da, ilk olaylar bafllad›¤›nda
yo¤un göç alan bölgeye dö-
nük bütün yollar, Suriye
askeri taraf›ndan kesilmifl
durumda. Rejimin do¤ru-
dan hedef ald›¤› Suriyeli
gençler, da¤ yollar›n› kul-
lanarak Türkiye topraklar›-
na ulaflabiliyorlar. Yaylada-

¤› baflta, bölgedeki mülteci
kamplar›nda da “öte ya-
ka”dan akan kanl› haberle-
rin yaratt›¤› hüzün ve sinir-
lilik var.
Beflar Esad’›n babas› Haf›z,
Sünni Müslümanlar›n mer-
kezi olan Hama’da, 1982’de
yaklafl›k 40.000 kifliyi öldür-
müfltü! Tarihin bir kez daha
tekrarlan›yor olmas›, Suri-
ye’de, Alevi kimlikli rejimin,
Sünni Müslümanlara karfl›
kanl› kampanya yürüttü¤ü
iddias›n› t›rmand›r›yor.

Beflar’›n Tarihi Hatas›
Asl›nda Suriye, stratejik de-
¤ere sahip önemli bir ülke.
Bugüne kadar, Filistin müca-
delesine en samimi deste¤i
veren Arap rejimi. ‹srail’in
Orta Do¤u’daki sald›rgan po-
litikalar›na direnebilen bir
devlet.
Her zaman, emperyalizmin
bölge manevralar›nda çak›l
tafl› olmay› baflaran, bu ne-
denle, ABD’nin ‹srail destekli
neo-con hareketinin önemli
isimleri Richard Perle, 

Douglas Feith ve David 
Wurmaer gibi isimlerin,
1996’da haz›rlad›klar› rapor-
larda, “ortadan kald›r›lmas›”
savunulan bir devlet...
Irak’›n Amerikan postal› ile
çi¤nendi¤i, Libya’n›n fütur-
suzca bombaland›¤›, Su-
dan’›n ikiye bölünüp güney
taraf›n›n do¤rudan ‹srail’e
hediye edildi¤i bir dönemde,
korunup kollanmas› gereken
yap›ya sahip...
Fakat 11 y›ld›r ülkeyi yöne-
ten, kendisinden beklenilen
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Suriye Ne Olacak?
Suriye lideri Beflar Esad’›n, Hama

kentinde gerçeklefltirdi¤i katliam›n

izini sürmek için Türkiye-Suriye

s›n›r›nday›m. Lazkiye ve çevresinde

süren “sivillere dönük siyasi temizlik”

harekât› ile Hama’daki aç›k sald›r›

birleflince, bölge bir kez daha 

atefl topuna döndü.
Ardan ZENTÜRK

a.zenturk@savunmahaber.com
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demokratik reformlar› bir
türlü gerçeklefltiremeyen ve
babas›ndan miras diktatörlü-
¤ü “Baas rejimi” maskesi al-
t›nda sürdüren Beflar Esad,
oyunu sürekli yanl›fl oynuyor.
Özgürlük ve demokrasi için
ölümü göze alarak soka¤a
inmifl insanlar›, Bat› emper-
yalizminin ve ‹srail’in komp-
losunun maflalar› olarak
görmek, onlar› öldürmek, ifl-
kenceli tutuklamalar ve top-
lu mezar iddialar›, Suriye’nin
kaderini beklenmedik bir ro-
taya sürüklüyor. fiam’›n ac›-
mas›zl›¤› kendi sonunu ha-
z›rl›yor.

Ankara Cephesi
D›fliflleri Bakan› Prof. Dr. Ah-
met Davuto¤lu’nun, -neden-
se- tarihi olarak nitelenen
fiam ziyareti öncesinde, Türk
medyas›nda yer alan yorum-
lar›n, neredeyse bir Türkiye-
Suriye Savafl›’n› iflaret etme-
si, bu ziyaretin so¤ukkanl›
analizini gerektiriyor.
Özellikle, yorumlar›n bir Tür-
kiye-Suriye Savafl›’na kadar
uzanmas›, bu “savafl”›n “kü-
resel güçler taraf›ndan tez-
gâhland›¤›” gibi iddialar üze-
rine, s›n›r›m›zda -gerçekten-
neler oluyor iyice bir bak›p,
analiz etmek gerekiyor.

1Bir devlet baflkan› olarak
Beflar Esad’›n, bir d›fliflle-

ri bakan› olarak Ahmet Davu-

to¤lu’na, toplam 6,5 saatini 
-aral›ks›z- ay›rmas›, dünya
diplomasisinde görülen bir ifl
de¤ildir. Bu iki ülke aras›n-
daki güçlü ba¤lar› göster-
mektedir.

2“Say›n bakan, heyetlerin
kat›ld›¤› görüflmenin bafl-

lang›c›nda, tam 95 dakika,
Türk parlamenter sistemini
anlatt›, demokrasinin ülkeye
kazand›rd›¤› gücü örnekle-
riyle aktard›.” Ankara’daki
kayna¤›m›z, bunu söylüyor.
Burada önemli olan, Suriye
taraf›n›n bu konuflmay› hiç
kesmeden dinlemifl olmas›.

3Beflar Esad, bu kez daha
az “komplo” kelimesini

kullanm›fl. Ülkesindeki de-
mokrasi aray›fl›n›, bir Ameri-
kan-‹srail komplosu olarak
görme e¤ilimini korusa da,
reform sürecine daha ba¤l›
bir görüntü sergilemesi dik-
kat çekici.

4Prof. Dr. Davuto¤lu’nun,
“güvenli¤i hallederim,

sonra reforma yönelirim dü-
flüncesinin sonu yok” mesaj›,
bu aç›dan tam yerine otur-
mufl görünüyor.

5 Beflar Esad, 20 dakika
planlanan, fakat tam 3

saat süren bafl bafla görüfl-
mede, Prof. Dr. Davuto¤-
lu’na, “Biz asl›nda hiçbir ül-
keden bu tür mesajlar kabul
etmiyoruz; ama Türkiye, bi-
zim için çok farkl›” diyor.

Prof. Dr. Davuto¤lu’nun yan›-
t› anlaml›: “Biz de hiçbir ül-
keye gidip saatler boyu görüfl
bildirmiyoruz. Bunu bir tek
dostlar›m›za, o da samimiy-
seler yapar›z. Gelip düflünce-
lerimizi yüzünüze söyleme-
miz tamamen dostlu¤umuz-
dan kaynaklan›yor, yoksa çe-
ker gider, her fleyi kendi ka-
derine de b›rakabiliriz.”

6fiam’a verilen ana mesaj-
lardan biri de flu: “Evet,

ortamdan yararlan›p, ortal›¤›
kar›flt›rmak isteyen üç befl
kifli ç›kabilir. Evet, baz› ülke-
ler, yaflan›lan bu ortamdan
kötü niyetle yararlanmaya
kalkabilir. Ama bu, sokaktaki
hareketin nedenini aç›klam›-
yor. Suriye halk› daha fazla
demokrasi istiyor. Bunu, bir
tak›m bahaneler ile ertele-
meye kalkmak çok daha va-
him sonuçlar do¤urur.”
D›fliflleri Bakan› Prof. Dr. Da-

vuto¤lu’nun, 6,5 saatlik fiam
maratonundan s›zan perde
arkas› bilgiler bunlar. Gele-
lim iflin askeri yan›na…

Komik Savafl ‹ddias›

1Türkiye-Suriye iliflkilerin-
de, de¤il savafl, minik bir

s›n›r çat›flmas›n› bile yarata-
cak gerginlik yoktur ve Tür-
kiye, bu tür bir geliflmeyi as-
la istememektedir.

2Türkiye, “y›k›lan” de¤il,
demokratikleflerek ayak-

ta kalan bir Suriye istemek-
tedir.

3Zaten dünyada da Suriye’ye
dönük bir müdahale e¤ili-

mi bulunmuyor. NATO’nun
Libya’da sapland›¤› batakl›k,
uluslararas› camian›n, Suri-
ye konusundaki karars›zl›¤›n›
art›r›yor. Yani, olaylar devam
etse de Suriye’ye dönük, Lib-
ya tarz› bir müdahale söz ko-
nusu de¤il.



Sakarya Savafl›’n›n üzerinden 1 y›la yak›n zaman geçmifl; Sakar-
ya’daki yenilgiyle sald›r› inisiyatifini kaybeden Yunan Ordusu,
cephe boyunca statik savunmaya geçmiflti. Ordusunu güçlen-

dirmeye çal›flan TBMM Hükümeti ise bir nihai taarruzla Yunan iflgaline
son vererek, Bat› Anadolu’yu kurtarabilmek için halk›n elindeki son
malzemeyi tedarik etmifl ve bu suretle orduyu büyük ölçüde donatm›fl-
t›. Türk Bat› Cephesi, stratejik sonuç alacak bir sald›r› amac›yla yeniden
teflkilatland›r›lm›flt›.

Türk Bat› Cephesi
Birinci ve ‹kinci ordular, V. Süvari Kolordusu ve Kocaeli Grubu’ndan
oluflan ‹smet Pafla’n›n komutas›ndaki Türk Bat› Cephesi, 18 piyade ve
befl süvari tümeniyle Yunan Ordusu’na karfl› bütün cephenin savun-
mas›n› üstlenmiflti. Nurettin Pafla’n›n komutas›ndaki Birinci Ordu; 
I., II. ve IV. Kolordular, V. Süvari Kolordusu, Ba¤›ms›z 6. Piyade Tüme-
ni, 3. Süvari Tümeni ve bir alayl› Dinar Müfrezesi’nden teflkil edilmifl-
ti. V. Süvari Kolordusu 3 süvari tümeni, kolordu topçu taburu ve ka-
rargâh süvari bölü¤ünden meydana gelmiflti. Yakup fievki Pafla ko-
mutas›nda bulunan ‹kinci Ordu ise III. Kolordu ve 2 tümenli VI. Kolor-
du’dan olufluyordu.
Büyük Taarruz öncesinde, Türk Bat› Cephesi’nin kuvveti 8658’i su-
bay olmak üzere, 199.283 asker, 323 top, 100.352 tüfek, 2025 hafif
makineli tüfek, 839 a¤›r makineli tüfek, 5282 k›l›ç, 198 kamyon ve
33 otomobildi. Çay’da konufllanan 4 av ve 6 keflif uça¤› ise 26 A¤us-
tos’ta harekâta haz›rd›. Ordunun cephanesi k›s›tl› olup, birliklerde-
ki 42 çeflit top, lojistik sorun yarat›yordu. Bunlar›n yan›nda ciddi bir
askeri e¤itim faaliyetiyle ordunun bu konudaki aç›¤›n›n kapat›lma-
s›na çal›fl›l›yordu. Ayr›ca sadece yak›n bölgelerdeki askerlere izin
veriliyordu.

Yunan Küçük Asya Ordusu
Yunanlar›n Anadolu’nun iflgali için oluflturdu¤u ve karargâh› ‹zmir’de
bulunan Küçük Asya Ordusu, her biri dörder tümenli I., II. ve III. kolor-
dular; bir süvari tümeni ve di¤er birimlerden olufluyordu. Bunlar›n d›-
fl›nda, 9 ba¤›ms›z piyade alay› mevcut olup, bunlardan dördü kolordu-
lar›n emrine verilmiflti. Sakarya yenilgisinden sonra, Korgeneral
Anastosios Papoulas’›n yerine, ordunun bafl›na General Yorgo 
Hac›anestis getirilmiflti. General Trikopis komutas›ndaki I. Kolordu
Afyon ve çevresini savunmakla görevliydi. 
General Diyenis komutas›ndaki II. Kolordu ise Afyon ve Kütahya ara-
s›ndaki bölgeden sorumluydu. General Sumalis’in III. Kolordusu da
Eskiflehir, Bursa ve çevresinde bulunuyordu. Her kolorduda, 36 toplu
bir sahra topçu alay› ve 1 de muhaf›z jandarma taburu bulunuyordu.
Afyon’un bat›s›ndaki Garipçe ve Eskiflehir hava meydanlar›nda, 40’›
keflif, 10’u av olmak üzere, toplam 50 uçak mevcuttu. ‹zmir’de de bir
miktar deniz uça¤› vard›. Orduda 6418’i subay toplam 224.623 asker,
450 top, 90.000 tüfek, 3139 hafif makineli tüfek, 1280 a¤›r makineli tü-
fek, 1280 k›l›ç, 4038 kamyon ve 1776 otomobil mevcuttu. Küçük Asya
Ordusu’nun cephanesi, savunma için fazlas›yla yeterliydi.
Savafl deneyimi olan Yunan askerlerinin e¤itim oran›, genel olarak
yüksekti. Ancak savafl›n dördüncü seneye uzamas› ve Sakarya yenil-
gisi sonucu güveni sars›lm›fl ve morali bozulmufl olan askerlerin bir-
ço¤unun eve dönmek istemesi, moral üstünlü¤ünün Türk Ordu-
su’nda oldu¤unun iflaretiydi. Bu yüzden, Türk uçaklar›n›n Yunan hat-
lar› üzerinde b›rakt›klar› gazete ve duyurular›n psikolojik etkisi de son
derece olumsuz oluyor, firar say›s› art›yordu.
Cephe gerisinde de Yunan halk› sefil haldeydi ve bunun üzerine Bol-
flevik propagandas› yap›l›yordu. Kral I. Constantine ve Baflbakan Elef-
terios Venizelos aras›ndaki siyasi çekiflmenin yaratt›¤› siyasi bölün-
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Kurtulufl mücadelesi veren bir halk, öncelikle kat› bir 
savunma yaparak düflman›n›n direncini k›rar ve onu 
y›pratarak ordusunun moralini bozacak bir mücadeleye girer.
Savunmadaki halk›n nizami ordusunun da devreye girmesiyle
dengenin sa¤lanmas›, düflman›n sald›r› azmini yok eder. 
Ancak ülkenin tamam›n›n iflgalden kurtulmas› için, son bir
ad›m›n daha at›lmas› gerekmektedir. Ya düflman kendisi 
siyasi nedenlerle ülkeyi boflaltacak ya da savunmadaki 
ordu inisiyatifi ele alarak sald›ran olacakt›r. 
Amerikan Ba¤›ms›zl›k Savafl›’nda, ‹kinci Dünya Savafl›’n›n 
Do¤u Cephesi’nde, Kore’de, Vietnam’da ve daha birçok 
savaflta bu görünmez kural ifllemifltir. Türk Kurtulufl 
Savafl›’nda ise ayn› kural, büyük bir planlamayla birlikte, 
eflsiz bir zaferi de beraberinde getirmifltir.
Burak ÇINAR / editor@savunmahaber.com

Modern Türk Taarruz 
Düflüncesinin Evrimi:

Büyük Taarruz

“Büyük Taarruz Panoramas›,
Kocatepe”



müfllük ise özellikle orduya s›çram›flt›. ‹smet Pafla’ya gelen istihbarat
raporlar›nda, askerler aras›ndaki kavgalarda baz› ölümler oldu¤u ve
terhis isteyen 400 Yunan erinin tutukland›¤› yaz›l›yd›. Ancak Yunan
Küçük Asya Ordusu’nun yeni baflkomutan› Hac›anestis, maafl, ikmal
ve iafle ifllerini düzeltmifl ve cephe gerisinde bulunan subay ve erleri
ise cepheye göndermeyi baflarm›flt›.

Büyük Taarruz Plan› ve Taarruz Haz›rl›klar›
Taarruz plan›n›n asl›, 1921 sonbahar›nda haz›rlanan “Sad” plan› olup,
zamanla baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›. Sakarya’dan hemen sonra uy-
gulanmas› düflünülen plan, önce 1922 ilkbahar›na, sonra da yaza b›-
rak›lm›flt›. Buna göre, Yunan hatlar› yar›larak birlikler kuflat›lacak ve
imha edileceklerdi. Yunan Ordusu’nun, ihtiyat kolordusunu cephenin
ortas›na almas› da Türk taarruzu için önemli bir avantaj olmufltu. Ba-
t› Cephesi taraf›ndan, Haziran sonunda haz›rlanan plana göre; Yunan
Ordusu’nun sa¤ kanad›na y›¤›lacak kuvvetlerle, kuvvet oran› 4:1 ola-
rak ele geçirilecek ve güneyden kuzeye do¤ru taarruz edilerek, 25 km
geniflli¤inde bir yarma yap›lacak; böylece Afyon civar›ndaki Yunan
birliklerinin ricat yollar› kesilecekti.
Ancak bu yarma, bir sürpriz sald›r› niteli¤i tafl›mal›yd› ve Yunanla-
ra fark ettirilmemesi için, buraya birlik kayd›r›lmas› son derece
gizli yap›lmal›yd›. 27-28 Temmuz gecesi, Akflehir’de yap›lan top-
lant›da, Baflkomutan Mustafa Kemal Pafla, Genelkurmay Baflkan›
Fevzi Pafla, ‹smet Pafla, ordu ve baz› kolordu komutanlar›, haz›r-
l›klar›n 15 A¤ustos’ta tamamlanmas›n› kararlaflt›rm›fllar ve ertesi
geceki toplant›da ise taarruz plan› son fleklini alm›flt›.
Plan, Türk Askerî Tarihi aç›s›ndan bir yenili¤e sahipti. Uzun süre
modern savunma anlay›fl›, adeta gelenekselleflmifl bir savafl tarz›
oluflturmufltu. Say›sal eflitli¤in afl›lamad›¤› takdirde, böyle bir an-

lay›flla genel taarruz mümkün de¤ildi. Bu anlay›fl›n yak›n geçmifl-
teki tek istisnas› olan Sar›kam›fl Taarruzu tecrübesinin yaflatt›¤›
facia ise ak›llarda tazeydi. Ordunun geri teflkilat›n›n, Yunanl›lar› 20
km’den fazla kovalamas› riskli bulunurken, birliklerin çarp›flarak
15 gün içinde 400 km yol almalar› olanaks›z görünüyordu. Ancak
taarruz plan›, Mustafa Kemal ve Fevzi paflalar›n a¤›rl›¤›yla kabul
edilmiflti. Plana göre; cephenin güney kesimindeki Birinci Ordu, 9
piyade ve 3 süvari tümeniyle Kalecik Sivrisi ve Çi¤iltepe aras›ndan,
Afyon-Toklusivri hatt›nda taarruz ederek, ‹zmir-Afyon ba¤lant›s›n›
kesecekti. II. Kolordu, ordu ihtiyat› olarak ayr›lm›flt›. V. Süvari Kolor-
dusu ise 3 tümeniyle Çi¤iltepe ve Toklusivri aras›ndan Ah›r Da¤la-
r›’n› aflarak, düflman›n bat› kanad›n› kuflatacakt›. Cephenin kuzey
kesimindeki Yakup fievki Pafla’n›n ‹kinci Ordu’su ise 5 piyade ve 1
süvari tümeniyle Sakarya Nehri’nin kuzeyi ve Afyon aras›ndaki uzun
hatta keflif taarruzlar› gerçeklefltirerek düflman› yoklayacak ve bu-
radaki Yunan birliklerini yerinde tutacakt›. Ayn› fley, Kocaeli ve Men-
deres gruplar› için de geçerliydi. Taarruz baflar›ya ulafl›rsa Yunan
Küçük Asya Ordusu’nun dengesi bozulacak ve tekrar toparlanmas›
imkâns›zlaflacakt›. Nihayet Bat› Cephesi Komutanl›¤›, 6 A¤ustos’ta
taarruz haz›rl›k emrini birliklere göndermiflti. Taarruz, 26 A¤ustos
sabah› bafllayacakt›.

Taarruz Öncesi Hareketler
Sald›r›n›n stratejik sonuca ulaflmas›, sürpriz olmas›na ba¤l›yd›. Bu ne-
denle, Yunanlar› flafl›rtmak için, A¤ustos boyunca, en fazla alay düze-
yindeki birliklerle çeflitli bask›nlar gerçeklefltirildi. 14 A¤ustos’ta, düfl-
man uçaklar›n›n faaliyette bulundu¤u s›ralarda, Ba¤›ms›z 6. Tümen’in
Bafla¤aç-K›land›ras’taki alay›, Sand›kl› do¤rultusunda yürütülmüfltü.
Ak›nc› müfrezeleri de 7 A¤ustos’ta Ayval›-Sinan Pafla aras›nda,
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Yunan telefon hatt›na ba¤lad›klar› bir telefonla önemli bilgiler elde
etmifllerdi. Birinci Ordu Komutanl›¤› ise 8 A¤ustos’ta Menderes böl-
gesinde mümkün oldu¤unca fazla Yunan birli¤ini ba¤lamak için,
Menderes Nehri’nin geçilerek bask›nlar yap›lmas› emri vermiflti. Bir-
likler, bu bask›nlarda, demiryolu, telgraf ve telefon hatlar›n› tahrip et-
tikten sonra, yerlerine dönüyorlard›. Yunanlar da bu bölgeye biraz da-
ha fazla birlik y›¤mak zorunda kalm›fllard›.

26 A¤ustos: Büyük Taarruz Bafll›yor
Muharebenin bafl›nda, Yunan hatlar›n›n bozulmas› için, Türk birlik-
lerine, özellikle a¤›r topçu deste¤i gerekiyordu. I. Kolordu’yu 25’i
a¤›r, 73 top destekleyecekti. Bat› Cephesi’nin elindeki bütün topla-
r›n üçte birinden fazlas›, Afyon’un bat›s›ndaki hatlar› vurmak için,
cephenin bu kesiminde toplanm›flt›. Taarruz emri, 25 A¤ustos gü-
nü, saat 15.00’te, I. Kolordu’ya ulaflm›flt›. Kolordu, 26 A¤ustos sa-
bah›, saat 04.30’da taarruza bafllayacakt›. Buradaki s›klet merke-
zinde, onlar› I. Yunan Kolordusu’nun 1. ve 4. tümenleri karfl›laya-
cakt›. Bunun üzerine, Türk birlikleri, 25-26 A¤ustos gecesi, Yunan
mevzilerine mümkün oldu¤unca sokuldular. Ancak tüm cephede
birden bafllat›lacak topçu atefli, sis nedeniyle saat 05.00’a kayd›r›l-
m›flt›.
Nihayet Türk topçusu, 26 A¤ustos flafa¤›nda, düflman savunmas›-
n›n belli noktalar›n› dövmeye bafllam›flt›. ‹lk at›fllar 25 dakika sür-
dükten sonra, 10 dakikal›k tahrip atefline geçilmifl, beraberinde, pi-
yade birlikleri de ilerlemeye bafllam›flt›. Sonunda imha at›fl›na ge-
çilmiflti. Bu arada, Afyon yak›nlar›ndaki Kocatepe’den muharebeyi
yak›ndan gözetleyen Mustafa Kemal Pafla da beraberindeki Fevzi,
‹smet ve Nurettin paflalarla birlikte, topçu at›fl›n› ve piyade hücu-
munu seyrediyordu. I. Kolordu’ya ba¤l› tümenler ve IV. Kolordu’nun
tümenleri, ayn› zamanda harekâta bafllam›fllard›.
Yarbay Halit komutas›ndaki 5. Kafkas Tümeni’nin 3 taburu,
05.30’da ilerlemeye bafllam›fl; hücum taburu, 06.20’de, Yunan si-
perlerine 200 m kadar sokulmufltu. 2 bataryal›k Yunan topçu atefli,
birliklerin harekât›n› engellememiflti. 06.30’da, Türk topçusu atefli-
ni geriye kayd›r›nca, hücum taburunun ilk dalgalar› tel örgülere so-
kulmufl ve makas ve kancalarla geçitleri açmas› 15 dakika sür-
müfltü. Topçu deste¤inin sürdürülmesiyle ilk tepeler al›nm›fllard›.
Bu kesimi savunan ve bir taburla da takviye edilen Yunan 35. Alay›
ise Türk birliklerinin süngü hücumuna dayanamayarak, da¤›n›k bir
flekilde geri çekilmiflti. Saat 06.55’te, ilk çarp›flmalar sona ermiflti.
5. Kafkas Tümeni, kuvvetinin ço¤unu kullanmam›fl ve çok az zayi-
atla ilk hedefi zapt etmeyi baflarm›flt›. Taarruza devam etmeyen tü-
men, Yarbay Dervifl’in 11. Tümeni’ni bekledi ve iki tümen birlikte,
1310 rak›ml› Erkmentepe’ye taarruz ettiler. 14.30’da, tepenin ilk hat
siperlerine girildiyse de Yunan ihtiyat›ndaki 5/52. Evzon Alay›’n›n kar-
fl› hücumu, buradaki 127. Alay› mevziden att› ve 100-150 m kadar çe-
kilen alay yeniden hat oluflturdu. IV. Kolordu Komutan› Albay Ke-
malettin Sami taraf›ndan 11. ve 5. Kafkas tümenlerine Erkmente-
pe’nin akflama kadar al›nmas› emri gönderilmiflti. 5. Kafkas Tüme-
ni, Yunan ilk hat siperlerini tekrar iflgal ettiyse de ikinci hattan aç›-
lan atefl sonucu tekrar çekilmek zorunda kald›. 11. Tümen’in
18.20’deki hücumu da baflar›s›z olmufltu. Yunanlar sürekli takviye
al›yor ve topçu atefllerini buraya yo¤unlaflt›r›yorlard›. ‹ki tümen

aras›nda ise irtibat sorunu yaflan›yor ve birlikte taarruz edemiyor-
lard›. 11.Tümen’in 20.30’daki gece hücumu da Yunanlar taraf›ndan
püskürtülünce, taarruz 27 A¤ustos sabah›na ertelenmifl, IV. Kolor-
du da A¤›r Topçu Alay› ve baz› bataryalar›n› buraya yaklaflt›rm›flt›.
Tan vaktinde, yo¤un topçu deste¤iyle taarruz edilecekti.
26 A¤ustos sabah›, 06.00’da harekete geçen 8. Tümen’e ba¤l› bir-
likler ise 1286 rak›ml› Kurtkaya Tepesi’ne, Menflecik-Hac›lar tepe-
lerine ve ‹nciktepe’ye ilerlemeye bafllam›fllard›. Kurtkaya’ya sald›-
racak birlikler, bat›dan 36. ve do¤udan 189. alaylar, 150 m’ye kadar
sokulmufllard›. 135. Alay ise Hac›lar-Meflecik tepelerine ancak 400 m
sokulabilmiflti. Mürettep Süvari Alay› ise ovada bir gösterifl taarru-
zu yaparak, Yunan kuvvetini bu kesimde bölmeye çal›fl›yordu. Taar-
ruza 12. Tümen de kat›lacakt›. Ancak Kurtkaya’ya 15.00’te yap›lan
ilk hücumda, buradaki 3 s›ra telle çevrili kuvvetli tahkimata girme-
yi baflar›lamay›nca, bu kesimdeki taarruzun tekrarlanmas› da erte-
si sabaha kalm›flt›.
‹ki sektörün ortas›nda, Belentepe’ye taarruz eden Yarbay Ömer
Halis Bey’in komutas›ndaki 23. Tümen’in birlikleri, 06.30’da, düfl-
mana 400-500 m kadar sokuldu¤unda atefl aç›lm›fl, piyadenin tel
örgülere yanaflmas› 08.00’i bulmufltu. 2 s›ra dikenli tel engelli tah-
kimat ve üstü mangall› makineli tüfek mevzilerinin bulundu¤u Be-
lentepe, 49. Yunan Alay›’n›n 3. Taburu taraf›ndan inatla savunulu-
yordu. Alev alan otlar görüfl mesafesini k›s›tlarken birlik flamalar›-
n›n seçilmesi de zorlaflm›fl ve bu nedenle 69. Alay’›n 6. Bölü¤ü’ne
ait hücum kollar›, Türk topçusu taraf›ndan yanl›fll›kla vurulmufltu.
Buna ra¤men, birlikler baflar›l› olmufl ve 09.30’da Belentepe ele
geçirilmiflti. Bir süre sonra, Yunanlar buraya yo¤un bir topçu atefli
açm›fllar ve 12.15’te, tümen komutan› Yarbay Ömer Halis, tümenin
bulundu¤u hatt› savunmas›n› emretmiflti. Tepede savunma tertibi
al›nm›fl ve T›naztepe’deki Yunan birliklerine de yandan atefl aç›l-
m›flt›. Saat 16.00’da, I. Kolordu Komutan› Albay ‹zzettin, tümene,
Sivritepe ve kuzeyinde düflman gerilerine taarruz etmesini emre-
dince, Yarbay Ömer Halis Bey, bizzat 31. Alay’› alarak Sinirköy de-
resine inmiflti. Burada Yunan a¤›r topçusunun atefline maruz kalan
31. Alay’›n yanc›s› da tel engellere rastlam›fl ve top atefliyle karfl›-
laflm›flt›. Yine de yanc› grup engeli aflarak düflman› atmay› baflard›
ve 31. Alay’›n as›l k›sm›, Sivritepe’ye do¤udan yaklaflarak 19.00’da
tepenin 1 km do¤u ve kuzeydo¤usuna vard›. Geceyi burada geçiren
alay, bu s›rada bir Yunan gece taarruzunu da geri püskürttü.
T›naztepe’yi hedefleyen 15. Tümen de di¤er tümenlerle birlikte ha-
rekâta bafllam›fl, ancak düflmana yeterince sokulamam›flt›. Yunan
topçusu, 05.15’te atefl açsa da her fley yolunda gitmifl, fliddetli top-
çu ve makineli tüfek atefline ra¤men, tümenin 38. Alay› T›naztepe’yi
zapt etmiflti. Bu, ayn› zamanda, Büyük Taarruz’un ilk taktik zaferiy-
di. ‹lerlemeye devam eden alay ve 3. Tabur, bir manevrayla Yunan
siperlerinin gerisine düflerek, 14. Tümen’in karfl›s›ndaki düflman
birliklerinin de çekilmelerini sa¤lam›flt›.
Yunan topçusu, T›naztepe’ye yerleflen 15. Tümen birliklerini döver-
ken I. Kolordu, Sivritepe’yi ele geçirerek, Hac›hasan-Gelinkaya hat-
t›na var›lmas›n› istiyordu. Yunanlar ise 13.00’te 3 a¤›r bataryan›n
deste¤inde, 7 taburla karfl› sald›r›yla ilerlemeyi baflarm›fl, ancak
38. Alay’›n inatç› direnifli sayesinde, geri çekilmek zorunda kalm›fl-
lard›. Saat 15.00’te 38. ve 56. alaylar›n cephelerinde bafllayan bir
baflka Yunan taarruzu Türk birliklerini geri att›ysa da birlikler di-
renmeye devam ettiler. Bu arada, ihtiyat olarak yollanan 3. Kafkas
Tümeni de cepheye ulaflmak üzereydi. 3. Kafkas Tümeni’nin 8.
Alay’›, Eflektepe’ye yollanarak 15. Tümeni desteklemesi istenmifl,
ancak çok s›cak havada tozlu yollarda yürüyen alayda 400 kifli yol-
da kalm›fl, 30 kifli de bayg›nl›k geçirmiflti. Alay, Eflektepe’ye akflam
varm›flt›. Saat 19.00’daki fliddetli Yunan hücumu, çetin direnifle
ra¤men etkili olmufl, Türk birlikleri bir bir çekilmeye bafllam›fllar-
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Nihayet Türk topçusu, 26 A¤ustos flafa¤›nda, düflman
savunmas›n›n belli noktalar›n› dövmeye bafllam›flt›. 
‹lk at›fllar 25 dakika sürdükten sonra, 10 dakikal›k
tahrip atefline geçilmifl, beraberinde, piyade birlikleri
de ilerlemeye bafllam›flt›. Sonunda imha at›fl›na 
geçilmiflti. 



d›. Tam bu s›rada, 56. Alay Komutan› Yarbay Fehmi, hava karar›r-
ken, hücum marfl› çald›rarak alay› süngü hücumuna kald›rm›fl ve
nihayet Yunan ilerlemesi durdurulmufl; Yunanlar 400-800 m çeki-
lerek, savunmaya zorlanm›flt›. Yunan birinci hat siperlerini, flimdi
56. Alay’›n askerleri iflgal ediyordu.
K›rcaarslan ve K›zkulesi mevzilerine sald›ran 14. Tümen’in asker-
leri de 07.30’da Yunanlar›n ön hat siperlerine girmifllerdi. Saat
09.00’da, 1450 rak›ml› K›rcaarslan Tepesi’ne Yunan karfl› taarruzu
bafllad›ysa da püskürtülmüfltü. Ancak 12.00’de, Yunan topçusunun
buray› dövmeye bafllamas›n›n ard›ndan, 7. Yunan Tümeni’nin 22.
Alay›, 2 taburuyla karfl› taarruza geçmiflti. fiiddetli çarp›flmalardan
sonra, Türk birlikleri çekildiler ve birinci hat siperlerine giren Yu-
nanlar burada mevzilendiler. Ancak 18.00’de, 14. Tümen birlikleri,
2. A¤›r Topçu Grubu’nun da deste¤iyle yeniden taarruza geçmifl ve
1 saat içinde, ilk hat siperlerinin oldu¤u K›rcaarslan Tepesi’ni tek-
rar ele geçirmiflti.
Süvari Kolordusu harekât bölgesinin do¤u ucu ve I. Kolordu hare-
kât bölgesinin bat› ucundaki stratejik Çi¤iltepe’yi hedef alan Albay
Reflat’›n 57. Tümeni’ne ait birlikler, henüz harekât öncesinde iler-
lerken topçu atefliyle karfl›laflm›fl ve tümenin gözetleme yeri de
atefl alt›na al›nm›flt›. Çok sarp, ormanl›k ve kesik uçurumlar›n
oluflturdu¤u zorlu bir bölgeden K›z›ltafl Yaylas›’na do¤ru çok a¤›r
ilerleyebilen alaylar ise gecikmifllerdi. 39. Alay, 11.00’de hücum
mesafesine gelebilmifl ve çarp›flarak K›z›ltafl’›n bat› siperlerini ele
geçirmiflti. Yunanlar›n 5. Alay› ise Fundal›tepe’ye çekilmiflti. 176.
Alay’›n taburlar› 200 m kadar mevzilere yaklaflm›flsa da Çi¤ilte-
pe’ye girememifllerdi. Bunun üzerine, 37. ve 39. alaylar, 16.00’da,
topçu deste¤inde Fundal›tepe’ye taarruza kalkt›lar. Ayn› zamanda,
176. Alay’›n 2 taburu, Çi¤iltepe ve K›z›ltafl aras›ndaki siperlere ta-
arruz ettiler ve buralar› 16.30’da ele geçirdiler. Fundal›tepe ise
17.00’de düflmüfltü. Taarruz Çi¤iltepe’ye do¤ru sürdürüldüyse de
sonuç vermemiflti. Birlikler Çi¤iltepe mevzilerine 50 metreye ka-
dar sokulabilmifller, ancak Yunanlar›n tüm topçu ateflini buraya
toplamalar› nedeniyle Fundal›tepe’ye çekilmek zorunda kalm›fllar-
d›. Saat 22.00’de yap›lan gece taarruzu da fliddetli Yunan direnifli
yüzünden sonuç vermeyince, Çi¤iltepe’nin al›nmas› ertesi güne
kalm›flt›. Bütün bu geliflmeler olurken, Albay Ali Hikmet komuta-
s›ndaki II. Kolordu, 26 A¤ustos sabah› ordu ihtiyat› olarak gerideki
konufllanmas›n› sürdürmüfltü.
Fahrettin Pafla’n›n V. Süvari Kolordusu’nun amac›, düflman›n ihti-
yat kolordusunun Afyon’a yard›ma gelmesini engellemekti. Bu yüz-
den I. Kolordu’nun hemen bat›s›ndan, cephe hatt›n›n gerilerine
do¤ru harekâta bafllam›flt›. Albay Mürsel Bey’in 1. Süvari Tümeni,
ilk gün sabahtan cephenin 20 km gerisine sarkarak, Sincanl› Ova-
s›’na inmeyi baflarm›flt›. Ancak Sinanpafla’ya 15.00’te yap›lan sald›-
r›, Yunan birlikleri taraf›ndan püskürtülmüfltü. Yine de 1. Süvari Tü-
meni, Ayval›’n›n güney tepelerini iflgal etmifl; tümenin bir keflif bö-
lü¤ü de demiryoluna kadar sokularak 100 m’lik bir k›sm›n› tahrip
etmiflti. 14. Süvari Tümeni’nin bir birimi de demiryolunu baflka bir
kesimden tahrip etmiflti. Akflamüstü, 2 Yunan taburu, 14. Süvari
Tümeni’ne baflar›s›z bir taarruzda bulunmufllard›. 21. Süvari Alay›,
gece 01.50’de, Ayval›’n›n bat›s›nda bir Yunan bask›n giriflimini bofla
ç›kartarak püskürtmüfltü. 14. Süvari Tümeni’ne ba¤l› birimler, de-
miryolunu 3 yerden tahrip etmekle kalmam›fl; Baflkimse’deki köp-
rüyü de tahrip etmifl ve demiryolu koruma birli¤ini ise yok etmiflti.
V. Süvari Kolordusu’nun bat›s›ndaki Ba¤›ms›z 6. Tümen ise tüm
gün 2 taburla Kavflaktepe’deki, tümenin ak›nc› kollar› da Toklusiv-
risi’ndeki Yunanlarla çat›flm›fllard›. 50. Alay’›n 2 taburu, Çakmakte-
pe-Hisartepe hatt›na taarruz ettiyse de sonuç alamam›flt›. Ancak
tümenin bu hareketleri sayesinde, Yunan 2. Tümeni ve 1. Tümen’in
1/38. Evzon Alay›, yerlerine ba¤l› kalm›fllard›.

26 A¤ustos’ta ‹kinci Ordu Cephesi
‹kinci Ordu’nun emrindeki III. ve VI. Kolordular, 61. Tümen ve Müret-
tep Süvari Tümeni’yle Afyon’un do¤usundaki hattan harekâta kat›la-
caklard›. III. Kolordu’ya ba¤l› Porsuk Müfrezesi, 05.30’da cephe hatt›
boyunca, mevzilere yanaflan tüm birlikleriyle atefl açm›fl, ancak kar-
fl›l›k görünce çekilmiflti. Saat 15.00’te, Hamidiye’ye do¤ru bir gösterifl
hücumu yapan birlikler, düflman mevzilerinin oldukça yak›nlar›na so-
kulmufllarsa da Yunanl›lar mevzileri takviye edince çekilmifllerdi. 41.
Tümen’e ba¤l› 16. Alay’›n 2. Tabur’u, 15.50’de Çakmaktepe’yi ele ge-
çirmifl, Solucaktepe’ye bafllat›lan taarruz ise baflar›s›z olmufltu. 61.
Tümen’in 74. Alay’›, sabah 05.45’te Kargal›k ve Karakaya tepelerini
süngü hücumuyla ele geçirirken, Kazauçuran Tepesi’ne taarruz eden
159. Alay durdurulmufltu. Bunun üzerine, 174. Alay’›n Kargal›k’a ç›-
kan 2. Tabur’u yandan dolaflmak suretiyle buray› da ele geçirdi ve ar-
d›ndan 11.20’de Bozhöyük Tepesi’ni de ald›. Ancak 13.00’te, Kazuçu-
ran’a karfl› taarruza geçen Yunan birlikleri, 15.00’e kadar süren çar-
p›flmalardan sonra, buray› ele geçirmeyi baflarm›fllard›. Bozhöyük de
Yunan birlikleri taraf›ndan geri al›nm›flt›. Mürettep Süvari Tüme-
ni’nin, Karabö¤rüklü-Köro¤lu hatt›na taarruzu ise Yunan atefliyle ön-
lenmiflti.

Kaz›m Pafla’n›n VI. Kolordusu’na ba¤l› 16. Tümen’in 64. Alay’› ve hü-
cum taburu, geceden Buza¤›deresi Tepesi’ne bask›n yaparak iflgal et-
miflti. Sabah her ikisi de topçu destekli olan, 43. Alay kuzeyden Çak-
maktepe üzerinden Tokurçal’a; 64. Alay ise güneyden Yan›ktepe-
Uzungüney s›rtlar›na taarruz ettiler. Ancak Yunan atefli hareketi a¤›r-
laflt›rd›¤›ndan, 64. Alay’›n iki yönden taarruzu sonuç vermemifl; Yunan
tahkimat›n›n 50 m derinli¤ini bulan tellerinde gedik aç›lamam›flt›. To-
kurçal Tepesi’ne ilerleyen 43. Alay da siperlere 500-600 m’den fazla
yanaflamam›flt›. Ancak ordu ve kolordu komutanlar›, hedeflerin he-
men ele geçirilmesi konusunda ›srarl›yd›lar. Buna ra¤men, 15.00’te
yinelenen taarruz da sonuçsuz kald›. Saat 18.00’de, 64. Alay tekrar ta-
arruza kalkt›ysa da püskürtülmüfl ve taarruz ertesi sabaha ertelen-
miflti. 17. Tümen’in 47. Alay›, topçu deste¤inde Kabaçk›ran Tepesi’ne
taarruza kalkm›fl; ancak Yunan topçu deste¤i art›nca ve Dedesivri-
si’nden de atefl yiyince, hücuma kalkamadan tel örgülerde tak›l›p kal-
m›flt›. 62. Alay’a ba¤l› birimler ise Kefliftepe’yi iflgal etmifllerdi. Güze-
lim Da¤›’n›n do¤u yamac›ndaki Yunan kuvvetleriyle bafllayan çat›flma
ise sürmüfltü.
Bat› Anadolu’daki Türk kuvvetlerinin en kuzeyinde bulunan Kocaeli
Grubu da Yalova civar›nda bask›n yaparak ve hat boyunca Yunan bir-
liklerine topçu atefli açarak ya da gösterifl taarruzunda bulunarak,
buradaki birlikleri güneye kayd›r›lmalar›na engel oluyordu.
Türklerin amac›n› anlayan Trikopis, 26 A¤ustos sabah›, Türk taarruz-
lar›yla Kazuçuran, Kalecik Sivrisi, Belentepe, T›naztepe ve K›rcaars-
lan tepelerinin ele geçirilmelerinin ard›ndan, bunlar›n geri al›nmala-
r› için kolordu ihtiyat›na baflvurmufltu. Özellikle, T›naztepe’ye fazla
kuvvet gönderilmesini emretmiflti. Süvarilerin de Çayhisar taraf›nda
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Türklerin amac›n› anlayan Trikopis, 26 A¤ustos sabah›, 
Türk taarruzlar›yla Kazuçuran, Kalecik Sivrisi, 
Belentepe, T›naztepe ve K›rcaarslan tepelerinin 
ele geçirilmelerinin ard›ndan, bunlar›n geri al›nmalar› 
için kolordu ihtiyat›na baflvurmufltu. Özellikle, 
T›naztepe’ye fazla kuvvet gönderilmesini emretmiflti. 
Süvarilerin de Çayhisar taraf›nda görülmeleri 
önemliydi. Ancak Hac›anestis’le aralar›ndaki görüfl 
fark›, ordu ihtiyat›n›n kullan›m› ve di¤er cephelerden 
Afyon’a acil birlik kayd›r›lmas›n› geciktirmek suretiyle 
Türk Ordusu’nun ifline yar›yordu.



görülmeleri önemliydi. Ancak Hac›anestis’le aralar›ndaki görüfl fark›,
ordu ihtiyat›n›n kullan›m› ve di¤er cephelerden Afyon’a acil birlik kay-
d›r›lmas›n› geciktirmek suretiyle Türk Ordusu’nun ifline yar›yordu.

27 A¤ustos: Beklenen Çözülme
‹smet Pafla, 27 A¤ustos’ta taarruza devam edilerek Sincanl› Ovas›’na
hâkim olunmas›n› istiyordu. Nurettin Pafla da ‹smet Pafla’yla ayn› fi-
kirdeydi. Bunun üzerine IV. Kolordu’nun 12. Tümeni’ne ba¤l› 36. Alay,
sabah 03.00’da harekete geçmifl ve bir saat sonra gerçeklefltirdikleri
ani sald›r›yla Kurtkaya Tepesi’ni ele geçirmiflti. 8. Tümen’in 189. Ala-
y›, 1286 rak›ml› tepeyi al›rken, 131. Alay› ise Hac›lar Tepesi’nin önün-
de duraklam›flt›. 36. Alay, ikinci olarak da Halkal›kaya Tepesi’ne yö-
nelmifl, ancak bu s›rada tümen topçusu yanl›fll›kla alaya atefl açt›¤›
için, tepenin al›nmas› ö¤leden sonraya kalm›flt›.
11. Tümen, 5. Kafkas Tümeni ve 12. Tümen’den baz› birlikler, Erkmen
Tepe’ye taarruz için gece yar›s› haz›rlanmaya bafllam›fllard›. Sabah
06.00’da bafllayan top ateflinin ard›ndan fliddetli bir taarruz bafllatan
birlikler, çevredeki tepeleri bir bir ele geçirmeye bafllad›lar. Saat
08.00’da, Erkmen Tepe düflmüfl, geri çekilmekte olan da¤›n›k Yunan
birlikleri oldukça a¤›r kay›plar vermifllerdi. Erkmen Tepe’ye yerleflen
topçular, buradan Afyon ‹stasyonu’nu atefl alt›na alm›fllard›. 5. Kafkas
Tümeni’nin 13 Alay’› ise 11.00’da Ahibaba Tepesi’ni ele geçirmiflti. Nu-
rettin Pafla’dan gelen Tezekliyayla-Ulukaya hatt›n›n ele geçirilmesi
emri üzerine, 11. Tümen’in 70.
ve 127. alaylar› iyi bir topçu des-
te¤iyle taarruza geçtiler ve
17.00’de buradaki mevzileri de
ele geçirdiler.
8. Tümen’in alaylar›, ö¤leden
sonra Halkal›kaya ve Hac›lar Tepesi’ni ele geçirmifl; buradaki takvi-
yeli Yunan 8. Alay’› ise Afyon do¤rultusunda da¤›n›k halde çekilmiflti.
IV. Kolordu’nun karfl›s›ndaki Yunan birlikleri, bütün cepheden kuzeye
do¤ru çekilmeye bafllay›nca, IV. Kolordu Komutan› Albay Kemalettin
Sami Bey birliklere takip emri vermiflti. Bu emir üzerine ilerleyen 8.
Tümen’in 189. Alay’›, 17.30’da Afyon’a girdi. Afyon’u alan 8. Tümen, II.
Kolordu’nun emrine girmiflti. II. Kolordu’nun 7. ve 8. tümenleri, Mü-
rettep Süvari Alay› ve Meclis Muhaf›z Taburu da 16.10’da Ordu’dan
gelen emirle, Yunan birliklerini Akarçay Vadisi’nden Afyon do¤rultu-
suna takibe koyulmufltu.
27 A¤ustos sabah›, I. Kolordu’nun birlikleri de önceki gün ulafl›lama-
yan hedeflere taarruz etmeye bafllam›fllard›. Saat 05.00’te taarruza
bafllayan 23. Tümen’e ba¤l› birliklerden 68. Alay, Çaml›ca korusunda
Yunan birliklerini geri atm›fl, taarruzu sürdürerek 14.15’te Türkmen
Tepe’yi ele geçirmifl ve Yunan birliklerini ovada çekilirlerken de takip
etmiflti. 06.00’da taarruza bafllayan 69. Alay ise Kayal› Tepe’yi ancak
ö¤leden önce ele geçirmiflti. Saat 12.30’da Yunanlar›n çekildikleri
Göktepe’ye sald›ran alay, buray› da 14.00’da zapt ederek, ricat eden
Yunan birliklerini takibe koyulmufltu. 31. ve 56. alaylar da 12.30’da Siv-
ritepe’yi ele geçirmifllerdi. 31. Alay, 14.00’da Sinirköy’ün güneybat›s›n-
daki tepeyi iflgal ederek, ovadaki Yunan birliklerine a¤›r makineli tüfek
atefliyle kay›p verdirmiflti. Yarbay Ömer Halis Bey, 14.15’te kolorduya
geçti¤i mesaj›nda, “Gazi Baflkomutan›m›z› cephede göremedi¤inden
bahseden ma¤rur Hac›anesti’nin, Sincanl› Ovas›’n› dolduran periflan
birliklerinin kaç›fl›n› seyrediyorum” diyordu.
15. Tümen’in, a¤›r topçu grubunun emrine verilmesi sebebiyle uzayan
haz›rl›¤›, geç bitmiflti. Taarruza 06.30’daki topçu atefliyle bafllayan tü-
menin piyadeleri ise 07.00’da ileri at›lm›fllard›. 56. Alay, Akp›nar Tepe-
si’ni ele geçirmiflti. Çekilen Yunanl›lar, Yan›ktepe-Beyo¤lu kuzey s›rt-

lar›nda sert bir savunma yapmaya bafllay›nca, ordudan, “Ö¤leden son-
ra Yunan ihtiyatlar›n›n muharebeye kat›lmalar›n›n beklendi¤i” haberi-
ni alm›fl olan Kolordu Komutan› Albay ‹zzettin Bey, 3. Kafkas Tüme-
ni’nin de taarruza kat›lmas›n› emretmiflti. 3. Kafkas Tümeni’nin hücu-
mu, 11.00’daki topçu haz›rl›k ateflinin ard›ndan bafllam›flt›. Taarruza
geçen alaylar, 11.40’ta mevzilere girmeyi baflarm›fllard›. Art›k Türk
birlikleri, Sinanpafla Ovas›’na da hâkimdiler. Da¤›n›k bir flekilde çeki-
len Yunanlar ise takibe bafllanm›flt›. Sabah K›rcaarslan Tepesi’ne hü-
cum ederek 09.00’da ele geçiren 14. Tümen, burada 1000 tüfek ve 2 de
150 mm obüs ele geçirmiflti. Tümen’in 30. Alay’›, topçu deste¤i olmak-
s›z›n, do¤udan yanaflarak, 15.30’da K›zkulesi Tepesi’ni de ele geçir-
miflti. Demek ki, Yunan askerinin art›k morali tamamen bozulmufl ve
Anadolu’da sürdürmekte olduklar› mücadeleye inançlar› kalmam›flt›.
Yunanl›lar, 27 A¤ustos ö¤leni çözülmüfl ve genel ricat bafllam›flt›.
27 A¤ustos sabah›, Albay Reflat’›n 57. Alay’›, Çi¤iltepe’yi ele geçirmek
için u¤rafl›yordu. Topçu deste¤i artt›r›larak 09.30’da bafllat›lan taarruz
baflar›ya ulaflmam›fl, piyadeler en çok 400 m ilerleyebilmifllerdi. Top-
çunun cephanesi azald›¤›ndan, etkisi yetersiz kal›yordu. Bu arada, bir
Yunan karfl› taarruz giriflimi bofla ç›kar›lm›flt›. Kolordudan ise tepenin
bir an önce al›nmas› için sürekli emir ya¤›yordu. Bunun üzüntüsünü
içine sindiremeyen Albay Reflat Bey, tabancas›yla intihar etti. Durum
kolorduya bildirilince, tugay komutan› Albay ‹brahim Hakk› Bey tüme-
ne gönderilerek, 11.15’te komutay› ele alm›fl ve Albay Reflat’›n intiha-

r›ndan yar›m saat sonra, Yunanl›-
lar bozularak ovaya do¤ru çekil-
meye bafllam›fllard›.
I. Kolordu, ordunun takip emrini
ald›ktan sonra, 16.30’da, düflma-
n›n fliddetle takip edilmesi emrini

vermiflti. Bunun üzerine, tümenler kuzeye do¤ru ilerleyerek düflma-
n› takibe bafllad›lar. 57. Tümen’in karfl›s›ndaki Yunan birli¤i, do¤u-
sundaki di¤er birliklerin ovaya do¤ru çekildiklerini görünce, Çi¤iltepe
mevzilerinde tutunamad› ve kar›fl›k bir halde çekilmeye bafllad›. So-
nunda 57. Tümen de 17.30’da Çi¤iltepe’yi iflgal etmiflti.
Çekilmekte olan Yunan birlikleri de Türk süvarilerine rastl›yordu.
V. Süvari Kolordusu’nun, 27 A¤ustos sabah›, 04.30’da ald›¤› emirde,
düflman gerilerine sarkmas›, Yunan ihtiyat›n›n ve Dumlup›nar civa-
r›ndaki Yunan birliklerinin keflfi ve bunlar›n cepheye yard›m faaliyet-
lerinin geciktirilmesi söyleniyordu. Bunun üzerine Kolordu Komutan›
Fahrettin Pafla, ‹lbulak Da¤›’na do¤ru genifl bir çevirme manevras›
yapmaya karar verdi. Süvari tümenlerinin karfl›laflt›klar› direnifl çok
yo¤un de¤ildi ve ö¤leden sonra çözülen Yunan birliklerinin h›zla çe-
kildikleri görülüyordu. Sadece bir Evzon taburunun bafl›n› çekti¤i bir
tak›m küçük birlikler, 14. Süvari Tümeni’ni akflama kadar oyalamay›
baflarabilmifllerdi. Yunan ihtiyat grubunun ise ‹lbulak Da¤› üzerinden
güneye inmedi¤i anlafl›lm›flt›. Afyon-Uflak yolu kesilmiflti. Fahrettin
Pafla, flimdi de Afyon-Kütahya demiryolunu kesmek istiyordu. Bunun
için 2. Süvari Tümeni’nin ‹lbulak geçitlerini aflmas› gerekiyordu.
Ordudan gelen emirde, süvarilerden, düflman çekilmesinin de boz-
guna u¤rat›lmas› isteniyordu. Bu arada, Sinanpafla’da bir Yunan Ala-
y› toplan›yordu ve gece Düza¤aç-Dumlup›nar yoluyla çekilmesi muh-
temeldi. Bunun üzerine, Fahrettin Pafla, 14. Süvari Tümeni’nin 
34. Süvari Alay›’n› Çayhisar’a yollad›. 14. Süvari Tümeni’nin kalan› ise
çekilen Yunan kollar›ndan biriyle çat›flmaya girdi¤i için, tümenin ge-
ce hareketi gecikmiflti. 2. Süvari Tümeni, 21.30’da E¤ret’e do¤ru yola
koyulmufl ve 28 A¤ustos sabah› buraya ulaflm›flt›. Ancak 14. Süvari
Tümeni’nin Baflkimse’ye gelifli gecikince, 1. Yunan Tümeni birlikleri
buray› iflgal ederek köyü atefle vermiflti. 
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Yarbay Ömer Halis Bey, 14.15’te kolorduya geçti¤i mesaj›nda, “Gazi Baflkomutan›m›z› cephede göremedi¤inden
bahseden ma¤rur Hac›anesti’nin, Sincanl› Ovas›’n› dolduran periflan birliklerinin kaç›fl›n› seyrediyorum” diyordu.

Demek ki, Yunan askerinin art›k morali tamamen
bozulmufl ve Anadolu’da sürdürmekte olduklar›
mücadeleye inançlar› kalmam›flt›. Yunanl›lar, 27
A¤ustos ö¤leni çözülmüfl ve genel ricat bafllam›flt›.





Bu Yunan birliklerine denk gelen 2. Süvari Tümeni karargâh› da çar-
p›flmaya girmek zorunda kalm›flt›. Bu arada, Eyice’ye do¤ru yola ç›k-
m›fl olan tugayla irtibat da kesilmifl oluyordu.
Ba¤›ms›z 6. Tümen, 30 km’den genifl olan cephede gösterifl taarruz-
lar›n› 27 A¤ustos’ta da sürdürmüfl, ancak kablo ihtiyac›ndan telefon
tamamlanmad›¤› için taarruza gecikmeli bafllam›flt›. Buna karfl› Yu-
nan 2. Tümeni’ni akflama kadar oyalam›flt›. 3. Süvari Tümeni ise
06.00’da, öncü 27. Süvari Alay›’n›, Yunanlara rastlamadan Menderes
üzerindeki bir geçitten geçirmiflti. Bütün tümenin nehrin kuzeyine
geçifli ise 11.00’i bulmufltu. 27. Süvari Alay›’n›n uç bölü¤ü, 13.30’da
Kelikli’ye (Kerimler) vard›¤›nda, buradaki 12 develi bir Yunan erzak
koluna rastlam›fl ve hücum ederek tüm kolu ele geçirmiflti. Mende-
res Müfrezesi cephesinde gün a¤ar›rken, Yunanl›lar, 31. Piyade ve 2.
Süvari alaylar›yla Bilara-Gençali-Ortakç› hatt›na topçu deste¤iyle ta-
arruz etmifl; Burhaniye Köprübafl›’ndaki Türk bölü¤ünü, nehrin gü-
neyine çekilmeye zorlam›fl; Bila-
ra ve Burhaniye köprülerinden
taarruza devam ederek ilerle-
miflti. Bunun üzerine, Türk 25.
Piyade Alay›’n›n 1. Taburu ve 59.
Alay’›n 9. Bölük’ü çarp›flarak,
T›rkaz kuzey s›rtlar›-Çubuk Da¤›
hatt›na çekilmifller ve cephe burada sabitlenmiflti. Bölgedeki Yunan
birlikleri, bu gereksiz hareketle Dumlup›nar’a birlik gönderilmesi
emrine uymam›flt›. Bununla birlikte, Yunan 31. Alay’›n›n bu harekâta
kat›lmas› sayesinde, Türk 3. Süvari Tümeni’nin kendi bölgesindeki
harekât› kolaylaflm›fl, tümen Hamam Geçidi’nden kuzeye geçifli s›ra-
s›nda Yunan birliklerine rastlamam›flt›.
Art›k Nurettin Pafla, ba¤›ms›z tümenlere de kolordularla birlikte düfl-
man› takip emri vermifl ve Kemalettin Sami Bey’le birlikte, Kalecik
Sivrisi’ne gitmiflti. Yapt›¤› gözleme göre; birliklerin morali oldukça
yüksekti ve h›zla ilerliyorlard›. Yunan birlikleri ise periflan ve kar›fl›k
bir halde kuzeye çekiliyorlard›. Bat› Cephesi’nin gönderdi¤i 17.30’da-
ki emre göre; ‹kinci Ordu’nun VI. Kolordu, 61. Piyade Tümeni ve Mü-
rettep Süvari Tümeni gece boyunca taarruza devam edecekler ve Bi-
rinci Ordu’yla birlikte, Yunan çekiliflini bozguna u¤ratacaklard›. Nu-
rettin Pafla ise takip emrini zaten vermiflti. S›ra ‹kinci Ordu’dayd›.

27 A¤ustos’ta ‹kinci Ordu Cephesi
‹kinci Ordu Komutan› Yakup fievki Pafla, 27 A¤ustos saat 01.00’da,
birliklerine, önceki günkü görevlerine devam etmelerini ve 61. Tü-
men’in de bulundu¤u Süklümçal-Çomakl›dere-Bavurdu Yaylas›
hatt›n› savunmalar›n› emretmiflti. Bunun üzerine, III. Kolordu Ko-
mutan› Albay fiükrü Naili Bey, 41. Tümen ve Porsuk Müfrezesi’nin
gösterifl taarruzlar›n› sürdürmesini istedi. Saat 08.00’da, ‹simsiz
Tepe ve Mezartepe’ye taarruza geçen 41. Tümen’in alaylar›, Yunan
topçu atefli karfl›s›nda durarak mevzilendiler. Bunun üzerine ko-
lordu komutan›, birliklere bulunduklar› hatt› savunarak tutmalar›-
n› ve ertesi sabah 04.00’da bask›n yapmalar›n› emretmiflti. Bölge-
ye akflam yeni gelen 2 Yunan alay›n›n görülmesi ise Yunan 3. ve 10.
tümenlerinin güneye do¤ru sarkmakta oldu¤u fleklinde yorumlan-
m›flt›.
61. Tümen’in çekilmesi üzerine, Mürettep Süvari Tümeni taarruzdan
vazgeçerek, keflfe yönelmiflti. Ancak 61. Tümen’in, Afyon’un do¤u-

sundaki Yunan birliklerinin kuzey yanlar›n› daha fazla tehdit ederek,
buraya daha fazla düflman kuvveti çekmesi için Kazuçuran’› 14.00-
15.00 civar›nda almas› gerekiyordu. Bunun üzerine, 13.25’te hücum
emri al›nd›ktan sonra, hücum taburuyla takviyeli 190. Alay Kazuçuran
Tepesi’ne; 174. Alay ise Kargal›k ve Bozhöyük Tepeleri’ne sald›r›ya
geçmifllerdi. Yunanl›lar ise Tepero¤lan Gedi¤i tahkimat›n› iflgal et-
mifllerdi. 33. Süvari Alay›, akflamüstü Kazuçuran’a taarruz etmekte
olan 61. Tümen’in sa¤ kanad›n› desteklemek için, Karabö¤rüklü-Kö-
ro¤lu Hatt›’na taarruza geçti. Yunan direnifli bu kesimde çetindi. Bu-
na ra¤men, 18.15’te bafllayan iyi topçu destekli sald›r›, inatç› Yunan
direnifline ra¤men baflar›l› olmufl ve 19.25’te yap›lan süngü hücu-
muyla Kazuçuran zapt edilmiflti. Bundan sonra, Yakup fievki Pafla,
Mürettep Süvari Tümeni’nden, Afyon-Eskiflehir demiryolunu birkaç
yerden tahrip etmesini istemiflti. 174. Alay’›n 19.25’te bafllatt›¤› taar-
ruzla da Kargal›ktepe 21.15’te zapt edilmifl ve taarruzunu devam et-
tiren alay, Bozhöyük Tepesi’ni de iflgal etmiflti.
Ayn› gün, VI. Kolordu’nun 16. Tümeni, Yan›ktepe-Uzungüney s›rtlar›-
n›; 17. Tümeni de Kabaçk›ran Tepesi’ni ele geçireceklerdi. Bunun
üzerine, 43. Alay, sabah Tokurçal Tepesi’ne taarruz etmifl; 07.30’da,
64. Alay da sald›r›ya kat›lm›flt›. Muharebe uzay›nca, s›cak ve yorgun-
luk yüzünden ö¤len ara verilen taarruza, 14.00’da tekrar bafllanm›fl-
t›. Yunan ateflinin fliddetine ra¤men, 14.30’da Yan›ktepe ele geçirildi.

Bunun üzerine, Yunanlar Uzun-
güney s›rtlar›n› da boflaltt›lar.
Çekilen Yunanlar, ikinci hatta to-
parlanarak karfl› taarruza kalkt›-
larsa da geri püskürtüldüler. 
17. Tümen’in 47. Alay’› ise
17.00’da, topçu deste¤iyle Ka-

baçk›ran’a taarruza geçmifl ve 18.30’da tepeyi ele geçirmiflti. Ancak
Birinci Ordu’nun cepheyi sürmeye bafllamas›na ra¤men, Yakup fiev-
ket Pafla ‹kinci Ordu’nun cephesindeki ihtiyatl› tavr›n› sürdürüyor ve
topyekûn bir sald›r›ya geçmekten kaç›n›yordu. Nurettin Pafla ise ‹kin-
ci Ordu’nun art›k faal olmas› konusunda ›srarl›yd›. Bu arada, en ku-
zeydeki Kocaeli grubu gösterifl harekât›yla Yunan birliklerini cephede
tutmufl, bunun haricinde bir geliflme olmam›flt›.
Yakup fievki Pafla, VI. Kolordu’nun günlük hedeflerine ulaflt›¤› ve Bi-
rinci Ordu’nun tüm birlikleriyle düflman› takibe koyuldu¤u raporlar›-
n› al›nca, Bat› Cephesi’nin emrini almadan, 27-28 A¤ustos gecesi, ko-
lorduya tüm Yunan mevzilerini iflgal etmesini, bat› istikametinde düfl-
man› takibe geçmesini, 61. Tümen’in ilerlemesini ve Mürettep Süva-
ri Tümeni’nin de Dö¤er-Kunduzlu hatt›na ilerleyerek demiryolunu
tahrip etmesini emretmiflti.
Bu arada, Yunan Ba¤›ms›z 47. Alay›, 11. Tümeni ve 3. Tümeni de cep-
heye sevk edilmifllerdi. II. Kolordu Komutan› Diyenis de art›k Hac›-
anesti’nin emirlerinin uygulanamayaca¤› konusunda Trikopis’le
hemfikirdi. Diyenis, kolordu telsizinin ö¤leden beri bozuk olmas› ne-
deniyle, baz› tümenleriyle irtibat›n› kaybetmiflti. Tümenleri ise at›lm›fl
ya da çekiliyorlard›. Dolay›s›yla III. Kolordu’nun 15. Tümeni’nin kendi
emrine verilmesi bile art›k bir fleyi de¤ifltirmeyecekti. Sözde, II. Ko-
lordu 28 A¤ustos sabah› taarruza geçecekti. Durum böyle olunca, Tri-
kopis de Diyenis’in tümenlerine fazla umut ba¤lamayarak, her an çe-
kilebilecek durumda, bulundu¤u yerleri savunmaya koyulmufltu. 28
A¤ustos sabah›, 03.00’da, ordudan gelen emirde, ‹zmir do¤rultusu-
nun kapat›larak ad›m ad›m savunulmas› isteniyordu. Bu arada, II. Ko-
lordu ve 15. Tümen de Trikopis’in emrine verilmiflti. Bir gün içinde,
sadece 4 Yunan tümeni muharebeye kat›lm›fl, ordunun üçte ikisi ise
muharebelere kat›lmam›flt›. Bu durum, Türk plan›n›n ifllerli¤inin aç›k
bir kan›t›yd›.
Muharebenin 28 A¤ustos günü itibariyle seyrini ise gelecek say›-

m›zda sizlerle paylaflaca¤›z.

HARP TAR‹H‹

80

MSI Dergisi - A¤ustos 2011 www.milscint.com

Ba¤›ms›z 6. Tümen, 30 km’den genifl olan cephede
gösterifl taarruzlar›n› 27 A¤ustos’ta da sürdürmüfl,
ancak kablo ihtiyac›ndan telefon tamamlanmad›¤› 
için taarruza gecikmeli bafllam›flt›. Buna karfl› 
Yunan 2. Tümeni’ni akflama kadar oyalam›flt›. 

VI. Kolordu’nun 16. Tümeni, Yan›ktepe-Uzungüney
s›rtlar›n›; 17. Tümeni de Kabaçk›ran Tepesi’ni ele
geçireceklerdi. Bunun üzerine, 43. Alay, sabah
Tokurçal Tepesi’ne taarruz etmifl; 07.30’da, 
64. Alay da sald›r›ya kat›lm›flt›. 
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