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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

Bu say›m›z›n haz›rl›klar›n› sürdürdü¤ümüz
s›rada, TUSAfi’›n ‹nternet sayfas›ndaki, büyük
harflerle yaz›lm›fl yeni bir duyuru dikkatimizi
çekti: TUSAfi “TERS‹NE BEY‹N GÖÇÜ” 
PROJES‹N‹ BAfiLATTI.
Duyuruda, TUSAfi’›n tamamen Türk 
mühendisleri taraf›ndan yürütülen, HÜRKUfi 
ve ANKA’n›n yan› s›ra ATAK, YARASA, 
ERC‹YES ve ARI gibi sabit ve döner kanatl› hava
platformlar›n›n egemen modernizasyon 
projelerinden bahsediliyor. Daha da önemlisi,
A¤ustos ay› içerisinde sözleflmesi imzalanan
Jet E¤itim ve Jet Muharip Uça¤› gelifltirme 
projesi ve kurulmakta olan Uydu Montaj, 
Test ve Entegrasyon Tesisi ile birlikte 
Özgün Helikopter Gelifltirme Projesi için
çal›flmalara baflland›¤›na da yer veriliyor.
Bu say›m›zda yer alan, “Asimetrik Muharebede
Yak›n Hava Deste¤inden, Türk Hafif Taarruz
Uça¤›na” bafll›kl› makalede tarif etmeye
çal›flt›¤›m›z, ülkemizin, özellikle terörle
mücadele kapsam›nda da ihtiyaç duydu¤una
inand›¤›m›z, hafif taarruz uça¤›n› da bu 
projelerin aras›na biz dahil edelim. 
Nas›l olsa, bu yönde bir karar al›n›r da 
proje bafllat›l›rsa, bu uça¤› gelifltirecek olan da
TUSAfi’tan baflkas› olmayacak…
Devam›nda ise bu çal›flmalar çerçevesinde,
TUSAfi’›n, son dönemde, özellikle Ar-Ge
faaliyetlerine a¤›rl›k vermesi nedeniyle, 
kalifiye ifl gücüne duydu¤u ihtiyac›n giderek
artt›¤›na de¤iniliyor. Duyurunun sonunda da
Türkiye’den ayr›lmak zorunda kalan, uzmanl›k
alanlar›nda yetkin vatandafllar›m›za bir ça¤r›
yap›larak, yukar›da bahsi geçen projelerde
görev almalar› ve ülkemize ve TUSAfi’a 
katk›da bulunmalar› isteniyor.
Bizi düflünmeye sevk eden bu ça¤r›y›, iki aç›dan
de¤erlendirme gere¤i duyuyoruz.
‹lk olarak, bu ça¤r›n›n, Türkiye’de, havac›l›k
ad›na, flimdiye kadar hep elefltirilen konular›n
ötesinde, gerçekten ciddi ifller yap›ld›¤›n›n 
bir iflareti olarak de¤erlendirilmesi 
gerekti¤ini düflünüyoruz.
‹kinci olarak da bu ça¤r›dan, mevcut insan
kayna¤›m›z›n, hedeflenen bu ifllerin alt›ndan
kalkmakta yetersiz kalabilece¤i sonucunu
ç›kart›yoruz.
Her ikisine iliflkin de söylenecek çok fley olsa da
sizinle paylaflaca¤›m›z bir an›, neden bu flekilde
düflündü¤ümüzü ortaya koyacak ve baz› 
sorulara kendili¤inden cevap verecektir…
Bundan birkaç y›l kadar önce, k›ymetli bir
ö¤retim görevlimizin iste¤i üzerine, ayn›
zamanda mezunu oldu¤um ‹stanbul Teknik
Üniversitesi (‹TÜ)’nin Uçak Mühendisli¤i

Bölümü ö¤rencileriyle, “Uçak Mühendisli¤ine
Girifl ve Etik” dersi kapsam›nda bir araya geldik
(15 y›l kadar önce oturdu¤um s›ralar›n karfl›
taraf›nda durman›n heyecan›n› flimdi bile
hissedebiliyorum)… Öncesinde, insans›z 
hava araçlar›na iliflkin dünyada yaflanan son
geliflmeleri genç arkadafllar›m›zla paylaflmaya
haz›rlanm›flt›k. Karfl›l›kl› sorularla yapaca¤›m›z
sunuma ›s›nmaya çal›fl›yorduk… Bu esnada,
Hava Kuvvetlerimizin bel kemi¤i olan F-16 ile
ilgili sordu¤umuz çok basit bir soruya cevap
vermek için kalkan el say›s›n›n 10’un alt›nda
olmas› bizi flok etmiflti. Dahas›, ayn› soruyu 
F-15 için sordu¤umuzda havada kalan el say›s›
2’ye düflmüfltü… F-14 için sordu¤umuzda ise
havada bir tane bile el yoktu…
Uçak mühendisi olmaya, hatta Türkiye’nin
savafl uça¤› ve helikopter gibi hava araçlar›n›
tasarlamaya ve üretmeye aday 50 civar›ndaki
ö¤rencinin, havac›l›kla bu kadar ilgisiz olmas›,
tam anlam›yla bizi dehflete düflürmüfltü…
Hemen sonras›nda da durumdan vazife 
ç›kartarak acilen bir fleyler yap›lmal› deyip,
flimdilerde, ses getiren baflar›l› çal›flmalar›yla
gurur duydu¤umuz ‹TÜ Savunma Teknolojileri
Kulübü (SAVTEK)’nün kurulmas› için kollar›
s›vam›flt›k…
Bu noktada, TUSAfi Genel Müdürü Muharrem
Dörtkafll›’n›n, bundan 2 y›l kadar önce
yapt›¤›m›z bir söyleflimizdeki sözlerini de
hat›rlatmakta yarar var:
“… Nitelikli personel istihdam etmemiz
gerekiyor… Üniversitelerin her mezununa
mülakat yapsak dahi bu istihdam
kapsam›ndaki verim afla¤› yukar› 1’e 12, 
1’e 15 gibi bir düzeyde ve fiziksel olarak da
vakit al›yor.” 
Yaflanan bu durumun nedenleri ve uzun vadede
problemin nas›l çözülece¤i bu yaz›n›n konusu
olmad›¤› için, TUSAfi’›n ça¤r›s›na geri 
dönelim… Tabi ki Türkiye’de kendilerine uygun
çal›flma konusu bulamad›klar› için yurt d›fl›nda
hayatlar›n› sürdürmek zorunda kalan Türklerin
ülkemize dönmelerini ve göklerde imzalar›n›n
olmas›n› biz de can-› gönülden arzular›z…
Peki, ya dönmezlerse…
Eldeki imkân ve kabiliyetlere bakt›¤›m›zda,
TUSAfi’›n ve Türkiye’nin ifli gerçekten zor…
Ama bu zorlu¤un nas›l üstesinden
gelinebilece¤i sorusunun cevab›, belki de
yetenekli KOB‹’lerimizde gizlidir. Ne dersiniz?
Sektörün yeniden hareketlenmeye bafllad›¤›
Eylül ay› itibariyle yaflanan geliflmeleri ele
alaca¤›m›z Ekim say›m›zda tekrar birlikte 
olabilmek dile¤iyle…

TUSAfi’›n Tersine Beyin Göçü Projesi 
ve Düflündürdükleri
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Türkiye, son dönemde,

birbiriyle yak›ndan

ba¤lant›l›, önemli 

d›fl politika manevralar›

gerçeklefltirdi:

1
Tunus ve M›s›r’da

bafllay›p, çat›flmal› bir

flekilde Libya ve Suriye’ye

yans›yan “Arap Bahar›”nda,

esas olarak Bat› kamp›n›n

bölgedeki en önemli ülkesi

olarak hareket etti. Bir

dönem, Suriye ve ‹ran ile

iliflkilerini bir NATO ülkesi

olarak gelifltirir ve kurulan

ba¤lar›n Orta Do¤u’da

genel istikrar için önemli

oldu¤unu gösterirken,

“eksen kaymas›” ile

suçlanm›flt›. Asl›nda,

“sorunlu bölge

ülkeleriyle”, yine Bat›

aras›nda sa¤lam bir köprü

oluflturmaya çal›flman›n

çabalar› olarak

de¤erlendirilmesi gereken

bu süreç, baz› Bat›l› yay›n

organlar›nda, Türkiye’nin

“kamp de¤ifltirdi¤i” 

iddialar›n›n yükselmesine

neden oldu. Türkiye’nin,

Libya’daki, NATO

taraf›ndan desteklenen

muhalefet güçlerine aç›k

deste¤i ve Suriye’deki

Beflar Esad yönetimine

karfl› gelifltirdi¤i net 

politika, bu iddialar›n 

yersizli¤ini göstermesi

bak›m›ndan çok önemlidir.

2
Türkiye, NATO 

savunmas› aç›s›ndan,

özellikle ABD yönetiminin

üzerinde hassasiyetle

durdu¤u “füze kalkan›”

savunma sisteminin radar

yap›lanmas›n› topraklar›na

kabul etti¤ini resmen

aç›klad›. Zaten, NATO

kararlar› do¤rultusunda

at›lmas› “normal” bir ad›m

olarak de¤erlendirilmesi

gereken bu karar, dünya

kamuoyunda ciddi 

dalgalanma yaratt›.

Türkiye, NATO bünyesindeki 

“füze kalkan›” tart›flmalar›

s›ras›nda, Avrupal› 

müttefiklerinin ‹ran’›

do¤rudan hedef 

göstermesine ve özellikle

komflular›n›n adlar›n›n

ortak karar metninde yer

almas›na karfl› ç›km›fl ve

bu tutumuyla da dikkat

çekmiflti. Bununla birlikte,

“kalkan” konusunda

verdi¤i sözleri tutuyor

olmas›, ‹ran baflta 

hiçbir bölge ülkesinden

çekinmedi¤ini ve NATO’nun

Orta Do¤u’daki en önemli

müttefiki oldu¤unu 

bir kez daha gösterdi.

Ankara, bu iki farkl›

süreçte, Bat› ittifak›

aç›s›ndan kilit rol oynamay›

sürdürürken, ‹srail 

politikas›nda hiçbir geri

ad›m atmad›. Aksine, 

Tel Aviv’den yans›yan

görüntüler çerçevesinde,

daha sert bir rotaya girdi.

Birleflmifl Milletler

taraf›ndan oluflturulan

Palmer Komisyonu’nun,

Mavi Marmara katliam› ile

ilgili düzenledi¤i raporun,

özellikle Gazze ablukas› 

ile ilgili bölümünün 

uluslararas› hukuk

aç›s›ndan kabul edilebilir

bir metin olmamas›,

Türkiye’nin zaman içinde

elini güçlendirecek ve

‹srail’in mevcut yönetimini

köfleye s›k›flt›racak bir 

yap› gösteriyor.

Türkiye’nin, Libya, 

Suriye ve ‹ran

sorunlar›nda,

sorumlulu¤unu müdrik 

bir NATO ülkesi olarak

hareket etmesi, ‹srail’in,

“ekseni kaym›fl Türkiye,

Bat›’n›n Orta Do¤u’daki

temsilcisi ‹srail’e karfl›

radikal rejimler ile birlikte

hareket ediyor” yönünde

flekillenmesi beklenen 

propaganda ata¤›n› bafltan

kesmifl durumda. Özellikle,

Libya’daki diktatörlük 

rejiminin y›k›lmas›nda

büyük rol oynayan

Ankara’n›n, “radikal güçler

ile ‹srail’in üzerine

yürüdü¤ü” yönündeki

iddialar›n Bat›l›

baflkentlerde kabul

görmeyece¤i aç›k bir

gerçektir.

Asl›nda Siyasi Bir 
Kriz Yaflan›yor
Türkiye ile ‹srail 

aras›nda yaflan›lan kriz, 

bir Türk-Yahudi 

mücadelesi de¤ildir.

Türkiye ile ‹srail aras›nda

yaflan›lan kriz, bir

Müslüman-Yahudi

çat›flmas› da de¤ildir.

Kriz, k›sa tan›m›yla sadece

siyasi nitelik tafl›maktad›r

ve bunun temelinde,

Türkiye-‹srail: 
Bir Krizin Anatomisi
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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‹srail’de iflbafl›ndaki

hükümetin, “faflizm” olarak

nitelenebilecek, afl›r› sa¤

radikal uygulamalar›

bulunmaktad›r.

‹srail, So¤uk Savafl

y›llar›nda, Orta Do¤u’nun

tek demokrasisi olarak

adland›r›lmay› hak etmifl

bir devlettir. Bununla 

birlikte, ‹srail’i yöneten

kadrolar›n, So¤uk Savafl’›n

bitti¤ini bir türlü 

alg›layamamalar› ve 

Orta Do¤u’da yaflan›lan

büyük demokrasi

de¤iflimini zaman›nda 

fark edememeleri, bu

ülkeyi, giderek Orta

Do¤u’nun ana sorunu

haline getirdi.

‹srail, özellikle Sovyetler

Birli¤i’nin y›k›lmas›ndan

sonra, eski Sovyet

co¤rafyas› ile Do¤u

Avrupa’dan gelen büyük 

bir göç dalgas›n›n etkisi

alt›na girdi. Günümüzde,

Binyamin Netanyahu 

kabinesinde D›fliflleri

Bakan› olarak görev yapan

Avigdor Lieberman da bu

göçün ‹srail’e tafl›d›¤›

karakterlerden biri. 

Geldi¤i yerlerde bar fedaisi

olarak görev yapt›¤› 

biliniyor; kurdu¤u siyasi

yap›lanma ise Filistinliler

baflta, ‹srail’e düflman

olarak kabul etti¤i bütün

unsurlara karfl› “ölümcül”

sertlikte müdahaleyi

öngörüyor.

Avigdor Lieberman, 

asl›nda sözünü etti¤imiz ve

‹srail’de “Rus göçmenleri”

ortak ad›yla an›lan bu 

göç dalgas›n›n ‹srail’e

tafl›d›¤› “faflist” siyasetin

en önemli temsilcisi.

ABD eski Baflkan› 

Bill Clinton, son 

aç›klamalar›nda, ‹srail’in

yaflamakta oldu¤u bu

“korkunç” de¤iflime 

dikkat çekti ve ana 

sorunun, “Rus göçmenlerin 

radikalizminden” 

kaynakland›¤›n› savundu.

ABD’de yaflayan 

liberal-demokrat Yahudiler

baflta, ‹srail’deki yerleflik

nüfusun büyük bir endifle

ile takip etti¤i ve Orta

Do¤u’yu kökten sarsan 

bir siyasi geliflme ile 

karfl› karfl›yay›z.

‹flte bu geliflme, bir

demokrasi gücü olarak

Türkiye ile “faflizm” 

renkleri tafl›yan ‹srail

hükümetinin karfl› karfl›ya

gelmesine neden oldu. 

‹ki devlet aras›nda sorun,

Netanyahu-Lieberman 

ittifak›n›n hakim oldu¤u

siyasi otoritenin, dünyadan

gelen bütün ça¤r›lara

kulak t›kamas›yla 

t›rmand›.

ABD Aç›s›ndan 
Son Durum
Türkiye ne zaman ‹srail

ile ciddi bir kriz yaflasa, 

bir “lobi” ayn› lafla ortaya

dökülüyor: “Bunun bedelini

öderiz” (!) Ortaya konulan

bütün “komplo teorileri”,

ABD’deki güçlü Yahudi

lobisinin harekete 

geçece¤i ve Türkiye’nin

önemli kay›plar ile

karfl›laflaca¤› yönünde…

Oysa yaflam›n gerçekleri,

çok farkl› yönlere 

rotalanm›fl durumda…

ABD D›fliflleri Bakanl›¤›

Sözcüsü Victoria Nuland’›n,

Türkiye-‹srail iliflkilerine

yönelik de¤erlendirmesi,

asl›nda bütün komplo 

teorilerini y›kacak

düzeyde… Nuland,

ABD’nin, Türkiye ve ‹srail

ile ayr› iliflkilere sahip

oldu¤unu, bu iki ülke

aras›nda yaflan›lan 

krizden hiç etkilenmeden,

bu iliflkilerin kendi

seyrinde sürece¤ini

ifade etti. Tercümesi: 

ABD, Türkiye-‹srail

krizinde müttefiklerinden

birini, di¤erine karfl› 

korumayacak. Normali

budur.

Türkiye, bir NATO ülkesidir

ve ABD ile yaflad›¤› 

stratejik ifl birli¤i 

hayli derindir.

‹srail ise, So¤uk Savafl

y›llar›ndan bu yana,

varl›¤›n› ABD’nin Orta

Do¤u’daki sad›k karakolu

olmakla sa¤lam›fl,

çok farkl› yap›da bir 

devlettir.

Do¤al olarak, Washington,

her iki devletle iliflkisini

farkl› zeminlerde 

sürdürmeye devam 

edecektir.

ABD ve genel olarak 

Bat› dünyas› aç›s›ndan 

as›l felaket senaryosu,

geliflmelerin bir gün, 

Türk-‹srail askeri 

gerginli¤ine dönüflmesidir ki,

buna dünya 

dengelerinin izin

verece¤ini hiç tahmin

etmiyorum.

Asl›nda, Türkiye’nin 

mevcut ‹srail politikas›n›n,

Washington’daki yönetimi

gizliden gizliye memnun

eden bir yap› tafl›d›¤›n›

hepimiz biliyoruz. Binyamin

Netanyahu’yu Washington

ziyaretlerinde “kerhen”

kabul eden, hatta birlikte

foto¤raf çektirmek bile

istemeyen bir ABD

baflkan›yla karfl› karfl›yay›z.

Obama yönetiminin, Orta

Do¤u’da kal›c› bar›fl için

gelifltirdi¤i bütün planlar›

bofla ç›kartan

Netanyahu’dan,

Türkiye’den daha çok 

kurtulmaya çal›flt›¤› aç›k

bir gerçek.

ABD’deki Yahudi lobisinin

güçlü yay›n organ› New

York Times’da yer alan

©
‹srail D

›fliflleri B
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yorumda, “‹srail

Türkiye’den özür dilemeli”

görüflünün savunulmas›,

art›k ABD’de yaflayan 

liberal-demokrat

Yahudilerin de ‹srail’de

faflizmi kurumsallaflt›ran

bu hükümetten kurtulma

karar› ald›klar›n› 

gösteriyor. Amerikan 

yönetimi ve bu ülkede

yaflayan güçlü Yahudi

çevreleriyle Avrupa

ülkelerinin bir an önce 

kurtulmaya çal›flt›klar› 

bir ‹srail hükümetine 

karfl›, baz› Türk yazar-çizer

tak›m›n›n bu kadar panik

gelifltirmesini anlamak

mümkün de¤il…

“Türkiye’nin

cezaland›r›laca¤›” (!)

düflüncesi, Hamas lideri

Meflal’in ilk Türkiye ziyareti

sonras›nda veya Baflbakan

Recep Tayyip Erdo¤an’›n,

Davos’taki “one minute”

ç›k›fl›nda da dile getirildi.

Ne oldu?

Bu olaylardan sonra

hemen ortal›¤a dökülen

isimlerin, son geliflmeleri

de ayn› pencereden 

yorumlay›p, kamuoyunda

“acaba” sorusunun

do¤mas›na çal›flmalar›,

ibret manzaras›d›r.

“Komplo teorisyenlerinin

gözden kaç›rd›klar› ana

nokta, ‹srail’in, zaten

Türkiye’ye karfl› yapaca¤›n›

yapm›fl olmas›d›r. PKK

ile kurduklar› iliflkinin,

Kürt sorununu bar›flç›

zeminden uzaklaflt›rd›¤›n›

biliyoruz art›k. Türkiye’nin

gösterdi¤i büyük ekonomik

baflar›ya karfl›n kredi 

notunun bir türlü 

yükseltilmemesi ve 

5 milyar dolar fazla kredi

faizi ödemesi de bu 

devletle ba¤lant›l› bir

geliflme. Onlar art›k

yapacaklar›n›n son 

noktas›na gelip 

dayand›lar, ac› patl›can›

k›ra¤› çalmad›. fiimdi s›ra

bizde. Çünkü 

biz daha henüz yeni

bafll›yoruz. Türkiye

yapacaklar›n›n s›n›r›na

ulaflt›¤›nda, ‹srail’de

durum nas›l olur, 

bilemem…”

Ankara’daki üst düzey

güvenilir kaynaklardan

birine ait bu sözler de,

Türkiye-‹srail krizinin 

tahmin edilenden 

çok daha derin 

noktalarda olufltu¤unu

gösteriyor.

Türkiye’nin 
Özel Konumu
Türkiye; Tunus, 

özellikle de M›s›r’daki

demokratikleflme sürecine

tam deste¤ini veren 

bir ülke…

Benzer politikalar›n› 

Libya ve Suriye’de de 

gösteriyor…

Bu arada, Bahreyn’deki 

fiii nüfusun demokratik

taleplerinin, Suudi

Arabistan’dan gelen 

askerler ile bast›r›lma

çabalar›na karfl› sesini

yükselten tek devletin de

Türkiye olmas› dikkat 

çekici… Bütün bunlar,

Türkiye’nin Orta Do¤u’daki

yeni stratejik varl›¤›n›, 

esas olarak, “demokrasi 

gücü” olma noktas›na

tafl›d›¤›n› gösteriyor.

Türkiye-‹srail iliflkileri de

belli ki bu zeminde devam

edecek.

Türkiye, ‹srail’de,

“faflizm”den uzaklaflan,

radikal-milliyetçi (Siyonist)

e¤ilimlerini törpüleyen ve

Orta Do¤u’da Filistin için

bar›flç› yollar› açan bir

hükümet ile

karfl›laflt›¤›nda, bu 

ülkeyle s›caklaflacak, aksi

halde so¤ukluk devam

edecek…





Y az aylar›n›n rehavetine
kap›lmayan havac›l›k

devimiz Türk Havac›l›k ve
Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi)
cephesinden haberler ard›
ard›na geliyor. A¤ustos’a
h›zl› bir girifl yapan
TUSAfi’›n ilk müjdesi, 
ATAK program› kapsam›nda
TUSAfi taraf›ndan üretilen
ilk T129 helikopteri prototipi
olan P6’n›n, 17 A¤ustos’ta,
ilk uçuflunu
gerçeklefltirmesi oldu.
Konuyla ilgili yap›lan 
aç›klamada, TUSAfi test
pilotlar› Adnan Meral ile
Gökhan Korkmaztürk
taraf›ndan, TUSAfi’›n
Ak›nc›’daki tesislerinde
gerçeklefltirilen uçuflta, tüm
beklentilerin karfl›land›¤›n›
belirtildi. TUSAfi’ta
üretilmesi planlanan 3 adet
prototipin ilki olan P6’n›n,
sabah 05.30’da havalanarak
gerçeklefltirdi¤i ve 
beklentilerin de ötesinde bir
baflar›yla geride b›rak›lan
90 dakikal›k bu ilk uçufl,
ATAK program›nda da
önemli bir kilometre tafl›n›n
geride b›rak›ld›¤›n› 
gösteriyor. Bu baflar›l› 
test uçuflu, TUSAfi’›n
ulaflt›¤› teknolojik seviyeyi
göstermesi aç›s›ndan da
dikkat çekti.

Muharip Uçak ‹çin
Beklenen ‹mzalar da
At›ld›
A¤ustos ay›n›n TUSAfi 
ad›na ikinci önemli
geliflmesi ise Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)
ile kamuoyunda TX/FX
olarak da bilinen, “Jet
E¤itim Uça¤› ve Muharip
Uçak Kavramsal Tasar›m
Projesi” sözleflmesinin 
23 A¤ustos tarihinde
imzalanmas› oldu. TUSAfi’›n
Balgat’taki tesislerinde
gerçeklefltirilen imza 
törenine, Milli Savunma

Bakan› ‹smet Y›lmaz, 
Hava Kuvvetleri Komutan›
Orgeneral Mehmet Erten,
Milli Savunma Bakan
Yard›mc›s› Hasan Kemal
Yard›mc› ve Savunma
Sanayii Müsteflar› 
Murad Bayar ile birlikte,
Genelkurmay Baflkanl›¤›,
Milli Savunma Bakanl›¤›,
SSM, Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤›, Türk Silahl›
Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakf› ve savunma 
sektöründen askeri ve 
sivil temsilciler kat›ld›.

Hat›rlanaca¤› üzere, projeye
iliflkin karar, Savunma
Sanayii ‹cra Komitesi’nin 
15 Aral›k 2010 tarihindeki
toplant›s›nda al›nm›fl ve
Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n, 2020’li
y›llardan sonraki “Jet
E¤itim Uça¤› ve Muharip
Uçak” ihtiyac›n›n milli bir
gelifltirme projesi
çerçevesinde karfl›lanmas›
maksad›yla, ilk aflamada
kavramsal tasar›m
yap›lmas› için TUSAfi ile
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TUSAfi’›n A¤ustos Gündemi: 
T129, Muharip Uçak ve Tersine Beyin Göçü
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sözleflme görüflmelerine
bafllanmas›na karar 
verilmiflti. Bu karar 
do¤rultusunda yürütülen
çal›flmalar sonucunda, 
söz konusu kavramsal
tasar›m projesine iliflkin,
haz›rlanan sözleflme 
ve ilgili teknik / idari 
dokümanlar›n taraflarca
müzakere edilmesi
sürecinin tamamlanmas›yla
da sözleflme imza
aflamas›na gelindi.
Süresi 2 y›l olan sözleflme
kapsam›nda, Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n
2020’li y›llardan sonraki 
Jet E¤itim Uça¤› ve Muharip
Uçak ihtiyac›na yönelik
olarak;
� Harekât ihtiyaçlar›

belirlenmesi,
� Gereksinim analizi

çal›flmalar›,
� Hava arac› ve sistem /

alt sistemlerinin kavram
tan›mlamas›,

� Milli imkân ve kabiliyetler
ile yap›labilirli¤in
araflt›r›lmas›,

� Uluslararas› ifl birli¤i
modelleri

çal›flmalar› gerçeklefltirilecek.
Sözleflme süresinin 
sonunda, gerçeklefltirilen
teknik ve idari çal›flmalar›n
ç›kt›lar›n›n Savunma Sanayii
‹cra Komitesi taraf›ndan
de¤erlendirilmesiyle de
projenin bir sonraki
aflamas› için nihai karar
oluflturulacak.

“Tersine Beyin Göçü”
Projesi Bafllad›
Kuruluflundan bu yana,
dünyan›n önde gelen tüm
havac›l›k flirketleri ile farkl›
projelerde birlikte çal›flma
imkân› bulan TUSAfi, 
edindi¤i tecrübeler ile 
Türk Silahl› Kuvvetlerinin
ihtiyaçlar›n› özgün projeleri
ile karfl›laman›n yan› s›ra
Türkiye’nin havac›l›k
sanayinin geliflmesinde
öncü rolünü ve çekim
merkezi konumunu devam
ettiriyor. Bu kapsamda,
TUSAfi sorumlulu¤unda
yürütülen bafll›ca programlar,
e¤itim uça¤› HÜRKUfi;
hedef uça¤› TURNA; orta
irtifada uzun süre havada
kalabilme (MALE)

kabiliyetine sahip insans›z
hava arac› ANKA; gözlem
uydusu GÖKTÜRK-2; 
A400M ve A350XWB gibi
Avrupa konsorsiyumlar›nda
sivil ve askeri ortak
gelifltirme projeleri; 
ATAK, YARASA, ERC‹YES 
ve ARI gibi sabit ve döner
kanatl› hava platformlar›n›n 
egemen modernizasyon
projelerinden olufluyor.
Yukar›da sayd›klar›m›za 
ek olarak;
� 23 A¤ustos’ta imzalanan
sözleflmeyle ilk aflamas›
bafllat›lan “Jet E¤itim ve 
Jet Muharip Uça¤›” (TX/FX)
gelifltirilmesi projesi ile
ülkemiz nihayet kendi
özgün muharip uça¤›na
kavuflma yolunda en büyük
ad›m› da atm›fl bulunuyor.
� Ülkemizde ve TUSAfi’ta
mevcut mühendislik ve 
üretim altyap›s›n›n ve y›llar
içinde oluflan havac›l›k
birikiminin
de¤erlendirilmesi
çal›flmalar› kapsam›nda,
“Özgün Helikopter
Gelifltirme Projesi” için de
çal›flmalara bafllanm›fl

durumda ve bu konuyla ilgili
geliflmelerin de sözleflme
aflamas›nda kamuoyu ile
paylafl›lmas› planlan›yor.
� TUSAfi bünyesinde 
kurulmakta olan “Uydu
Montaj, Test ve
Entegrasyon” tesisinin
faaliyete geçmesi ile birlikte
de ülkemizin gelecekte
ihtiyaç duyaca¤› tüm askeri
ve sivil uydu projelerinin
gerçeklefltirilmesi
olana¤›na kavuflulmufl 
olacak.
Bu geliflmeler
çerçevesinde, TUSAfi, 
söz konusu projeleri
do¤rultusunda, son 
dönemlerde özellikle 
Ar-Ge faaliyetlerine a¤›rl›k
vermifl durumda. Ancak 
bu faaliyetlerde, özellikle
kalifiye ifl gücüne duyulan
ihtiyaç, beyin göçünün
olumsuz etkilerinin daha
yo¤un hissedilmeye 
bafllanmas›yla sonuçlan›nca,
TUSAfi, bu problemin
çözümünü için A¤ustos
ay›nda “Tersine Beyin
Göçü” projesini bafllatt›. Bu
projeyle, baflka ülkelerdeki
f›rsatlar› de¤erlendirmek
amac›yla ülkemizden
ayr›lmak durumunda kalan,
uzmanl›k alanlar›nda yetkin
vatandafllar›m›za ça¤r›
yapan TUSAfi, bahsi geçen
projelerde görev alarak
Türkiye’ye ve TUSAfi’a
katk›da bulunmak isteyen
Türklerin baflvurular›n›
bekliyor. Konuyla ilgili
detayl› bilgi almak ve
baflvuruda bulunmak için,
TUSAfi’›n ‹nternet sayfas›
(www.tai.com.tr) ziyaret
edilebilir.

9
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Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM),

Ramazan Bayram›’na, bir
süredir beklenen müsteflar
yard›mc›l›¤› atamalar›yla
girdi. 29.08.2011 tarih ve
28026 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanan,
29.08.2011 tarihli 2011/650
say›l› kararname ile SSM
Sanayileflme Daire Baflkan›
olarak görev yapan Sedat
Güldo¤an ve
Telekomünikasyon Kurumu
Baflkan Yard›mc›l›¤›ndan
henüz ayr›lan Orhan Ö¤e,
müsteflar yard›mc›s› olarak
atand›lar. Bu atamalarla 
birlikte, SSM’deki 3 olan
müsteflar yard›mc›s› say›s›
da 4’e yükseltilmifl oldu.
Ayr›ca SSM’nin kurumsal
yap›s›nda da baz› 
de¤ifliklikler yap›ld›. Daha
önce, Kurumsal Yönetim
Hizmetleri, Sanayi
Hizmetleri ve Savunma
Hizmetleri’nden oluflan
müsteflar yard›mc›l›klar›nda,
Kurumsal Yönetim
Hizmetleri ve Sanayi
Hizmetleri ayn› kald›;
Savunma Hizmetleri,
Platform Projeleri ve 
Sistem Projeleri ve Lojistik
fleklinde ikiye ayr›ld›. Yeni
atamalardan Güldo¤an,
Sanayi Hizmetleri 
Müsteflar Yard›mc›s›; 
Ö¤e ise Kurumsal Yönetim

Hizmetleri Müsteflar
Yard›mc›s› olarak
görevlendirildi. Daha önce
Kurumsal Yönetim
Hizmetleri Müsteflar
Yard›mc›s› olarak görev
yapan Faruk Özlü, Sistem
Projeleri ve Lojistik’ten
sorumlu müsteflar
yard›mc›l›¤›na; bir di¤er 
yeni atama olan Serdar
Demirel ise Platform
Projeleri’nden sorumlu
müsteflar yard›mc›l›¤›na
getirildi.
1970 ‹stanbul do¤umlu
Güldo¤an, ‹stanbul 
Teknik Üniversitesi Uçak
Mühendisli¤i Bölümü’nden
1993 y›l›nda mezun olduktan
sonra, Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤›nda askerlik
görevini tamamlayarak
burada göreve bafllad›.
2005-2011 y›llar› aras›nda
SSM Hava Araçlar› Daire
Baflkanl›¤› görevinde 
bulunarak Helikopter 
(Atak Helikopteri ), Uçak 
(F-16, A400M, C-130 ve T-38
Uçaklar›), ‹nsans›z Hava

Arac› (ANKA) ve
Modernizasyon ve
Entegrasyon alt›nda 
grupland›r›lm›fl 40’dan 
fazla projenin yönetiminden
sorumlu oldu. Kariyeri
süresince 8. Befl Y›ll›k
Kalk›nma Plan›
çal›flmas›nda “Havac›l›k
Sanayii” komisyon üyeli¤i,
TÜB‹TAK Vizyon 2023
“Havac›l›k, Savunma ve 
Uzay Panelinde” panel
üyeli¤i görevleri gibi çal›flma
ve e¤itim faaliyetlerine
kat›lan Güldo¤an, 2007 
Mart ay›nda Harvard 
Üniversitesi Kennedy School
of Government “Senior
Executive Fellows”
Program›n› tamamlad› ve
2009 y›l›nda da Milli
Güvenlik Akademisi’nden
mezun oldu. Ocak 2011’de
SSM Sanayileflme Daire
Baflkanl›¤› görevine 
atanarak sanayileflme ve
offset politikalar›n›n 
uygulanmas› ve takibinin
yap›lmas›ndan sorumlu 
olan ve 2011 A¤ustos ay›nda

Savunma Sanayii Müsteflar
Yard›mc›l›¤› görevine atanan
Sedat Güldo¤an, evli ve bir
çocuk babas›. Atamas›
yap›lan di¤er müsteflar
yard›mc›s› Orhan Ö¤e ise
1960 y›l›nda Erzurum’da
do¤du. Aflkale Lisesi ve
‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni bitiren Ö¤e,
1990 senesinde ise The
Tampa School of Berlitz
Florida’dan ‹ngilizce dil 
sertifikas› ald›. 1984 y›l›nda
‹stanbul Kaymakam adayl›¤›,
1990 tarihine kadar da
Beypazar› ve Sorgun
Kaymakam vekilli¤ini yürüttü.
1991 senesinde askerlik
görevini tamamlayan Ö¤e,
sonras›nda ise ‹stanbul
Barosu’na ba¤l› olarak
serbest avukatl›k yapt›. 
2004 y›l›ndan itibaren K›y›
Emniyeti Genel Müdürlü¤ü
Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
ve K›br›s Türk K›y› Emniyeti
ve Gemi Kurtarma fiirketi
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›
ve Denetim Kurulu Üyeli¤i,
2007 y›l›nda K›y› Emniyeti
Genel Müdürlü¤ü Yönetim
Kurulu Üyeli¤i yapan ve 
son görev yeri olan
Telekomünikasyon Kurumu
Baflkan Yard›mc›l›¤›ndan
Savunma Sanayii Müsteflar
Yard›mc›l›¤› görevine 
atanan Ö¤e, evli ve 4 çocuk
babas›.

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›’na Yeni Atamalar Yap›ld›

Özel Kalem
Müdürlü¤ü

Milli Savunma Bakan›

MSB Müsteflar› Savunma Sanayii
Müsteflar›

‹ç Denetim Hukuk Müflavirli¤i

Kurumsal Yönetim
Hizmetleri

Müsteflar Yard›mc›l›¤›

Personel ve E¤itim 
Daire Baflkanl›¤›

Sanayileflme
Daire Baflkanl›¤›

Kara Araçlar›
Daire Baflkanl›¤›

Tedarik Yönetimi
Daire Baflkanl›¤›

Kalite-Test ve Sertifikasyon
Daire Baflkanl›¤›

Uçak
Daire Baflkanl›¤›

‹dari Mali ‹fller
Daire Baflkanl›¤›

Uluslararas› ‹flbirli¤i
Daire Baflkanl›¤›

Helikopter
Daire Baflkanl›¤›

Strateji Gelifltirme 
Daire Baflkanl›¤›

Ar-Ge veTeknoloji Yönetimi
Daire Baflkanl›¤›

Deniz Araçlar›
Daire Baflkanl›¤›

Muharebe Elektronik ve
Bilgi Sistemleri 
Daire Baflkanl›¤›

Roket-Füze 
ve Mühimmat

Daire Baflkanl›¤›

Sanayi Hizmetleri
Müsteflar Yard›mc›l›¤›

Platform Projeleri
Müsteflar Yard›mc›l›¤›

Sistem Projeleri ve
Lojistik Müsteflar

Yard›mc›l›¤›

SSM YEN‹ 

ORGAN‹ZASYON fiEMASI
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Savunma alan›nda 
düzenledi¤i uluslararas›

konferanslarla tan›nan
Defence IQ taraf›ndan 
Güney Afrika
Cumhuriyeti’nde
gerçeklefltirilen z›rhl›
araçlar konferans›,
“Armoured Vehicles South
Africa”, Türkiye’den de bir
konu¤u a¤›rlad›. 22-24
A¤ustos tarihleri aras›nda
düzenlenen konferansa
konuflmac› olarak kat›lan
Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM) Kara
Araçlar› Daire Baflkan› 

M. Levent fienel, Türkiye’nin
z›rhl› araçlar alan›ndaki kara
araçlar› sektörünü, ürünleri
ve projelerini anlatt›.
Konuflmas›n›;
� SSM’nin yap›s›,
� Uygulanmakta olan

stratejik plan neticesinde
ulafl›lan baz› performans
de¤erleri,

� Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n ihtiyaç
duydu¤u kara araçlar›n›n
büyük ço¤unlu¤unun
tedarik edildi¤i, 
sektördeki 3 ana 
oyuncumuz: FNSS,

Otokar ve BMC,
� Z›rhl› Personel Tafl›y›c›

(Armoured Personnel
Carrier / APC) araçlardan,
Z›rhl› Muharebe Araçlar›
(Infantry Fighting Vehicles
/ IFV)’na geçifl süreci,

� Bu üç firmam›z›n
kabiliyetleri ve tüm 
orijinal savunma 
ürünleri,

çerçevesinde flekillendiren

fienel’in konferansta yapt›¤›
sunumun ana temas› ise
FNSS’nin Pars tekerlekli
z›rhl› arac› oldu. Malezya’ya
gerçeklefltirilen Pars 8x8
ihracat›na da yer verdi¤i
sunumunda, fienel, Pars’›n
yan› s›ra Seyyar Yüzücü
Hücum Köprüsünü de video
görüntüleri eflli¤inde 
konferans kat›l›mc›lar›na
anlatt›.

‹ngiltere Savunma
Bakanl›¤›, stratejik

helikopter vizyonu 
do¤rultusunda, mevcut
helikopter kuvvet yap›s›n›n
modernizasyonu ve
güçlendirilmesi çal›flmalar›
çerçevesinde, 14 adet yeni
CH-47 Mk-6 Chinook a¤›r
nakliye helikopterinin
tedariki için Boeing ile 
el s›k›flt›. Boeing taraf›ndan
22 A¤ustos’ta yap›lan 
aç›klamaya göre; toplam
de¤eri 1,64 milyar dolar 
(1 milyar pound) olan
anlaflma, ‹ngiliz Kraliyet
Hava Kuvvetlerine ilk 5 y›ll›k
süreyi kapsayan çeflitli
destek hizmetlerini de
içeriyor. Anlaflma
kapsam›ndaki teslimatlar
tamamland›¤›nda,
‹ngiltere’nin envanterindeki
CH-47 Chinook say›s› da
60’a ulaflacak.
‹ngiliz Kraliyet Hava
Kuvvetlerinin, 30 y›l› aflk›n
bir süredir tüm önemli
operasyonlar›nda görev

yapan Chinook a¤›r nakliye
helikopterlerinin önemli
görevleri aras›nda, birlik
nakli, hava taarruzu, s›hhi
tahliye ve arama kurtarma
gibi görevler bulunuyor. 
40 personel ya da 10 ton
kargo tafl›ma kabiliyetine
sahip helikopterler,

kurtarma vinci ve say›sal
uçufl kontrol sisteminin 
yan› s›ra ‹ngiltere’nin
ihtiyaçlar›na özel aviyonik
sistemlerle teçhiz 
edilecek. Helikopterlerin
Kraliyet Hava 
Kuvvetlerine teslimatlar›
ise 2013-2015 y›llar›

aras›nda gerçeklefltirilecek. 
Teslim edilecek bütün
helikopterlerin, 2017 y›l›
bafl›na kadar operasyonel
olarak görev yapabilir
durumda olmalar›
öngörülüyor.
Boeing’in ‹ngiltere 
cephesinde bunlar olurken,
23 A¤ustos’ta da 3 adet 
daha F-15K Slam Eagle’›n
Kore Cumhuriyeti Hava
Kuvvetlerine teslim edildi¤i
haberi geldi. Bu teslimatla
birlikte, Kore
Cumhuriyeti’nin, Next
Fighter II program› 
kapsam›ndaki toplam 
21 uçaktan oluflan
sipariflinin, flimdiye kadar 
13 adedi teslim edilmifl oldu.
Kalan 8 uça¤›n teslimat›n›n
ise 2012 Nisan ay›na kadar
yap›lmas› bekleniyor.

Güney Afrika’da 
Türk Z›rhl›lar› Konufluldu

‹ngiltere’nin
Helikopter
Filosuna
Taze Kan
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A¤ustos ay›na, PUMA insans›z hava
arac› (‹HA) sistem ve yedek parça

tedarikine yönelik ABD Özel Kuvvetler
Komutanl›¤›ndan ald›¤› yaklafl›k 
65,5 milyon dolarl›k sipariflle giren
Aerovironment, dikey kalk›fl ve inifl
kabiliyetli (Vertical Take-Off and Landing /
VTOL) yeni mini ‹HA’s› Shrike’i tan›tt›ktan
hemen sonra, Amerikan Kara Kuvvetleri
ile de Switchblade için 5 milyon dolar
civar›nda bedele sahip bir kontrat 
imzalad›. Aerovironment’in, tek personel
taraf›ndan tafl›nabilen yeni VTOL mini ‹HA’s› Shrike, 2008 y›l›nda al›nan bir DARPA
kontrat› kapsam›nda, 4 y›ll›k çal›flman›n sonucunda gelifltirildi. 30 A¤ustos’ta
yap›lan bas›n aç›klamas›nda verilen bilgilere göre; Shrike, 40 dakikan›n üzerinde
bir süre havada as›l› kalarak gözetleme yapabildi¤i gibi, ihtiyaç halinde, hedef 
bölgenin yak›n›na inerek, birkaç saat boyunca da bulundu¤u konumdan gözetleme
yapabiliyor. Aerovironment yetkilileri, bu özellikleri sayesinde, Shrike VTOL mini
‹HA’s›n›n, kullan›c›s›na, mevcut ‹HA çözümlerinin hiç birisinin sa¤layamayaca¤›,
benzersiz bir gözetleme ve istihbarat kabiliyeti kazand›raca¤›n›n alt›n› çiziyor.
Boyutlar› hakk›nda net bir bilgi verilmese de yaklafl›k 2,3 kg a¤›rl›¤›nda ve s›rt
çantas›nda tafl›nabilecek kadar küçük oldu¤u belirtilen Shrike mini ‹HA’s›n›n en
önemli özelli¤i ise hedefin çok yak›n›na indi¤inde dahi fark edilemeyecek kadar
sessiz çal›flmas›. ‹HA’n›n veri iletiminin, Aerovironment taraf›ndan üretilen di¤er
‹HA sistemlerinde oldu¤u gibi, kriptolu oldu¤unu da belirtelim.

Aerovironment’in ‹HA’lar› Giderek Daha Tehlikeli Oluyor
Shrike mini ‹HA’s›n tan›t›m›n›n bir gün sonras›nda, firman›n Amerikan Kara
Kuvvetlerinden ald›¤› yaklafl›k 5 milyon dolarl›k kontrat›n kahraman› Switchblade ise
hedefini do¤rudan vurarak imha kabiliyetine sahip bir mini ‹HA sistemi. Her ne kadar
bir ‹HA olarak adland›r›lsa da tafl›d›¤› patlay›c› içeren faydal› yükü nedeniyle bir
mühimmat olarak da de¤erlendirilebilecek hava arac›na iliflkin kontrat, prototiplerle
yap›lan denemelerin ard›ndan, 2010 y›l› sonlar›nda güvenlik onay› alan Switchblade’in,
Amerikan birliklerinde operasyonel olarak kullan›ma girmesini ve bu süreçteki
mühendislik deste¤ini kaps›yor. Küçük bir tüpten f›rlat›larak, t›pk› bir havan mermisi
gibi havalanan Switchblade, uçuflu esnas›nda, üzerinden geçti¤i arazinin görüntülerini
operatörüne aktarabiliyor. Afla¤›da bir hedef tespit edilmesi durumunda ise operatör,
bir sinyal göndererek, ‹HA’y› silahl› konuma getiriyor ve hedefe yönlendiriyor.
Sonras›nda yüksek süratle ve hassas bir flekilde hedefine taarruz eden Switchblade,
harici hasar da en aza inecek flekilde, belirlenen hedefi imha ediyor. Gerekli görüldü¤ü
takdirde, Switchblade silahl› konumdayken dahi sald›r›n›n iptal edilmesi de mümkün.

Aerovironment’in
Yeni ‹HA’s› Shrike
Sahnede
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Çok namlulu 
roketatarlardan

atefllenecek topçu roketlerinin
modernizasyonuna yönelik
bir Ar-Ge çal›flmas› olarak
bafllatt›¤› Guided Multiple
Launch Rocket System-Plus
(GMLRS+) program›nda
Lockheed Martin, yeni
güdümlü roketin bu y›l içinde
gerçeklefltirilen ilk testinde,
120 km’lik menzile ulaflmay›
baflard›. 9 A¤ustos’ta firma
taraf›ndan yap›lan aç›klamada
verilen bilgilere göre; 
bu y›l içerisinde yap›lmas›
planlanan iki testten ilkinde
ulafl›lan bu menzil, mevcut
roketlerin 50 km civar›ndaki

menziliyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
2,5 katl›k bir art›fl anlam›na
geliyor. GMLRS+ roketi
gelifltirme çal›flmalar› 
kapsam›nda Lockheed Martin
ayr›ca, menzil art›fl›n›n 
yan› s›ra roketlerin savafl
bafll›klar› da gelifltiriyor. Y›l›n
üçüncü çeyre¤inin sonuna
do¤ru yap›lmas› planlanan
ikinci testin konusu da hedef
üzerindeki etki fliddetinin
ateflleme öncesi 
belirlenebilme kabiliyetine de
sahip olmas› amaçlanan, bu

yeni savafl bafll›¤› olacak.
2010 y›l› Kas›m ay›nda
yap›lan bir önceki denemede,
Lockheed Martin’in yar› aktif
lazer aray›c› bafll›¤›yla teçhiz
edilen GMLRS+ roketi, havada
40 km yol ald›ktan sonra 
lazerle ayd›nlat›lm›fl hedefi
alg›lam›fl ve hedefe 
yönelmiflti. Bu deneme,
roketin, lazerle ayd›nlat›lan
bir hedefi, ateflleme
sonras›nda alg›lama ve
hedefe yönelme kabiliyetini
de do¤rulam›flt›. Bu arada,

Lockheed Martin’in 
4 A¤ustos’ta yapt›¤› ilk 
teslimatla birlikte, F-16 ile
tan›flan ülkeler kervan›na
Fas da kat›ld›. Teslimat
nedeniyle Fas’›n Ben 
Guerrir Hava Üssü’nde
gerçeklefltirilen törenle, 
Fas, ilk 4 uça¤›n› teslim ald›.
2008 y›l›nda verilen sipariflle
Savaflan fiahin’i seçen 
25’inci kullan›c› olan 
Fas, toplamda 24 adet 
Blok 52 konfigürasyonunda
F-16C/D teslim alacak.

SAVUNMA
HABER

Lockheed
Martin 
Topçu
Roketlerinin
Menzilini
Artt›r›yor
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Rheinmetall ve Israel
Aerospace Industries

(IAI) ifl birli¤iyle gelifltirilen
WABEP insans›z hava arac›
sistemi, ilk s›nav›n› baflar›yla
geçti. Her iki firma 
yetkililerinin kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen testlerin bu
aflamas›nda, Alman Silahl›
Kuvvetlerinin gelecekteki
insans›z sistemlerinden 
biri olmaya aday WABEP
sistemini oluflturan,
Rheinmetall üretimi 
KZO insans›z hava arac›
(‹HA)’s›n›n keflif ve IAI’n›n
hedefini vurarak imha
kabiliyetine sahip Harop
‹HA’s›n›n taarruz 
kabiliyetleri, her iki ‹HA’n›n
alg›lay›c›lar› arac›l›¤›yla elde
edilen verilerin, bir a¤
üzerinden paylafl›lmas›yla
gözlemlendi.Test uçufllar›nda,
KZO ‹HA’s›n›n keflif ve veri
iletim sistemleri, test amaçl›
olarak, çift motorlu Opale
uça¤› üzerine yerlefltirildi.

Her iki ‹HA’n›n sistemleri ve
iki adet yer kontrol istasyonu
aras›nda karfl›l›kl› veri
paylafl›m›n›n ve çeflitli
operasyonel senaryolar›n
gerçeklefltirildi¤i uçufllarda,
KZO ‹HA’s›n›n alg›lay›c›lar›
taraf›ndan tespit edilen
çeflitli hedefler, WABEP’in
görev bilgisayar› üzerinden

Harop ‹HA’s›na iletilerek,
Harop’un, KZO taraf›ndan
tespit edilen hedeflere
yönelmesi sa¤land›. Halen
gelifltirme aflamas›nda olan
ve KZO ‹HA’s›n›n keflif ve
Harop ‹HA’s›n›n taarruz
kabiliyetlerinin bir araya
getirilmesinin amaçland›¤›
WABEP sistemine iliflkin

testlerin bir sonraki aflamas›
ise Alman Silahl› Kuvvetleri
yetkililerinin de kat›l›m›yla
gerçeklefltirilecek.

‹nsans›z Keflif ve Taarruz WABEP’te Birlefltiriliyor
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Rheinmetall’in KZO ‹HA’s›

Harop
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Havadan Yere Mühimmatta 
Son Noktay› 

TÜB‹TAK SAGE Koydu:
Hassas güdümlü Stand-Off Mühimmat (SOM), Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›

(Hv.K.K.l›¤›)’n›n 100. Kurulufl y›l dönümü etkinliklerinden biri olan ve 

4-5 Haziran’da, ‹zmir, Çi¤li’de icra edilen Türkiye Hava Gösterisi esnas›nda, 

ilk kez kamuoyunun karfl›s›na ç›kt›. SOM’u anlatt›¤›m›z bu makaleyi; Haziran

ay›na kadar büyük bir gizlilik içinde yürütülen projeye iliflkin çal›flmalar

hakk›nda, TÜB‹TAK Savunma Sanayii Araflt›rma Gelifltirme Enstitüsü 

(TÜB‹TAK SAGE) yetkililerinden, ‹zmir’de edindi¤imiz bilgiler ›fl›¤›nda 

kaleme ald›k.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

SOM
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TÜB‹TAK SAGE,
2006 y›l›n›n Nisan
ay›nda bafllad›¤›

projenin, baflar›yla ta-
mamlanan, 12 ayl›k
“Kavramsal Tasa-
r›m”, 15 ayl›k “Ön
Tasar›m” ve 24 ayl›k
“Yer Denemeleri”
dönemlerinin ar-

d›ndan, flu s›ralar,
“Uçufl Denemeleri” dö-

nemi faaliyetlerini ger-
çeklefltiriyor. SOM’un, F-4E
2020 uça¤› ile yap›lacak
uçufl denemelerinin 2011
sonuna; F-16 Blok 40 uça¤›
ile yap›lacak uçufl deneme-
lerinin ise 2012 y›l› sonuna
kadar tamamlanm›fl olmas›
planlan›yor.

TÜB‹TAK SAGE 
‹pi Gö¤üslüyor
SOM çal›flmalar›n›n bafllan-
g›c›, 2000’li y›llar›n bafl›na
uzan›yor. Proje öncesi ifl ge-
lifltirme aflamas›, yaklafl›k
olarak 5 sene sürüyor. Bu
aflamada, uzun menzilli Po-
peye benzeri bir havadan ye-
re füze sistemi tan›mlan›yor.
Üzerinde durulan ilk yakla-
fl›m, 150 km menzilli, kat› ya-
k›tl› roket motorlu, ara saf-
hada GPS (Global Positioning
System / Küresel Konum Be-
lirleme Sistemi ) / INS (Iner-

tial Navigation System / Ata-
letsel Seyrüsefer Sistemi)
güdüm sistemiyle hedefine
do¤ru yol alan, son safhada
da IIR (Imaging Infrared / K›-
z›l Ötesi Görüntüleme) veya
CCD (Charge Coupled Device
/ Görünür Bant Kamera) ara-
y›c› bafll›¤› sayesinde, hedefi
hassas bir flekilde vurabile-
cek bir mühimmat oluyor.
Proje 3 aflama olarak tan›m-
lan›yor. Birinci aflamada,
GPS / INS güdümlü SOM-A
versiyonu; ikinci aflamada,
bunlara ek olarak IIR aray›c›
bafll›kl› SOM-B versiyonu;
üçüncü aflamada da veri ba¤›
(data link)’e sahip SOM-C
versiyonun gelifltirilmesi ka-
rar› al›n›yor. ‹lk etapta, birin-
ci ve ikinci aflamada tan›mla-
nan sistemler için ihaleye ç›-
k›l›yor. Projenin ihale süreci
2005 y›l›nda bafllat›l›yor ve
2006 y›l› Mart ay›nda da ta-
mamlan›yor. Hv.K.K.l›¤› ihti-
yaçlar› kapsam›nda Milli Sa-
vunma Bakanl›¤› (MSB) tara-
f›ndan ç›k›lan ihaleye, 
ROKETSAN ve TÜB‹TAK SAGE
teklif veriyor. Yap›lan müza-
kereler sonucunda ise ihale
TÜB‹TAK SAGE’de kal›yor.
‹lk ihale kapsamdaki iki ver-
siyon için, proje bedeli 60
milyon dolar olarak belirleni-
yor. Bu tutar, GPS / INS’li

versiyon olan SOM-A ve IIR
aray›c› bafll›kl› SOM-B1’in
kalifikasyon aflamas›n›n ta-
mamlanmas›n› kaps›yor. Bu
aflamada, mühimmatlar›n,
sadece envanterdeki F-4E
2020 uça¤› üzerinde sertifi-
kasyon çal›flmalar›n›n yap›l-
mas› planlan›yor. Ancak da-
ha sonra, projeye, Hv.K.K.l›-
¤›n›n gereksinimleri do¤rul-
tusunda, ard›fl›k (tandem)
delici harp bafll›kl› versiyon
olan SOM-B2 ve her üç versi-
yonun F-16 uça¤› üzerinde
sertifikasyonun da eklenme-
siyle birlikte, projenin toplam
bütçesi, yaklafl›k 80 milyon
dolara ç›k›yor.
Projenin ifl gelifltirme döne-
minde, Hassas Güdüm Kiti
(HGK-1) ve DEMET projeleri
devam ediyor. Bu paralelde,
özellikle HGK-1 projesinde
elde edilen baflar›n›n, bu
projenin bafllat›lmas›na ka-
rar verilmesinde önemli ol-
du¤u düflünülüyor. 2005 y›l›
sonbahar›nda, HGK-1’in at›fl-
l› testlerine bafllan›yor ve
hem INS hem de GPS / INS
ile isterlerin üzerinde bir ba-
flar›m elde ediliyor. Bu gelifl-
melerin, SOM projesinin ger-
çeklefltirilmesi için gerekli
güven ortam›n›n sa¤lanma-
s›nda etkili oldu¤unu söyle-
yebiliriz.
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F-35’e entegrasyon
aç›s›ndan SOM’un
avantajl› oldu¤u
de¤erlendiriliyor.
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SOM’un Hedefleri ve
Ana Bileflenleri
Düflman hava savunma sis-
temlerinin menziline girme-
den, dura¤an sat›h hedefleri-
ni bertaraf edebilecek uzun
menzilli (stand-off) bir mü-
himmat›n gelifltirildi¤i proje-
nin bafllang›c›nda, Hv.K.K.l›¤›
ile birlikte yap›lan sistem ge-
reksinimleri de¤erlendirme
aflamas›nda, SOM için belir-
lenen görevler ve hedefler
aras›nda; stratejik yer hedef-
lerine taarruz, düflman hava
savunma unsurlar›n›n imha-
s›, su üstü muharebe ve hava
tecridi yer al›yor. Tahrip harp
bafll›kl› SOM-A ve SOM-B1
için tipik hedefler; hava sa-
vunma bataryalar›, yerdeki
uçaklar, stratejik hedefler ve
gemiler iken; ard›fl›k delici
harp bafll›kl› SOM-B2 için ti-
pik hedefler ise komuta kon-

trol merkezleri, uçak han-
garlar›, koruganlar ve yine
gemiler say›labilir. Yaklafl›k
600 kg a¤›rl›¤a sahip olan
SOM’un boyu 4 m civar›nda
ve seyir esnas›ndaki kanat
aç›kl›¤› da 2,6 m. SOM için
öngörülen sürat 0,8 Mach,
menzil ise 185+ km.
Aray›c›: SOM’un, IIR aray›c›l›
bafll›¤›nda, 640x512 piksel
so¤utmal› bir aray›c› (dedek-
tör) kullan›l›yor. Hv.K.K.l›¤›
envanterdeki füze sistemleri
aras›nda en yüksek çözünür-
lü¤e sahip olan sistemde, iki
eksenli bir kardan (Gimbal)
da bulunuyor. Kardan ayn›
zamanda, Ataletsel Ölçüm
Birimi (AÖB)’ni de tafl›yor.
Kamera ve AÖB, bir kalibras-
yon sürecinden sonra aray›-
c›ya tak›l›yor. Hedef görüntü-
leri haz›rlan›rken bilinen baz›
noktalar›n koordinat bilgile-

rinin de hedef modeline ek-
lenmesi sayesinde, bir hede-
fe bak›l›rken hem görüntü-
den hem de görünen nokta-
lar›n koordinatlar›ndan ya-
rarlan›larak güdüm yap›labi-
liyor. SOM’un B1 ve B2 versi-
yonunda ayn› aray›c› kullan›-
l›rken, SOM-A’da farkl› ola-
rak, bu k›s›mda sadece AÖB
yer al›yor. Aray›c›n›n yüksek
çözünürlü¤ü ve genifl bak›fl
aç›s›n›n, gemi gibi düflük h›z-
larda seyreden hedeflere
karfl› da etkin bir çözüm elde
etmeyi mümkün k›laca¤›
tahmin ediliyor.
Seyrüsefer: SOM, tümleflik
bir seyrüsefer (navigasyon)
sistemine sahip. Ara safha
güdümü için, temel olarak
GPS ve INS kullan›l›yor.
SOM’un di¤er bir seyrüsefer
arac› da Yeryüzü Referansl›
Navigasyon Sistemi (YRNS /

Terrain Referenced Navigati-
on / TRN)’dir. YRNS özelli¤i-
nin kullan›labilmesi için, gö-
rev planlama esnas›nda, fü-
zenin uçaca¤› bölgenin say›-
sal haritalar› (Digital Terrain
Elevation Data / DTED) siste-
me yüklenir. Füzenin üzerin-
de bulunan altimetreler (ra-
dar ve barometrik altimetre)
arac›l›¤›yla ölçtü¤ü irtifa ile
bilgisayar›na yüklenen bu irti-
fa bilgilerini karfl›laflt›r›larak,
seyrüsefer kalitesi iyilefltirilir.
YRNS sayesinde, özellikle
GPS’nin kar›flt›r›lmas› gibi
durumlarda, füzeye önemli
bir yetenek kazand›r›lm›fl
olur. Radar altimetre saye-
sinde yeryüzü flekillerini takip
ederek çok alçak irtifalardan
seyir edebilme özelli¤i ise
SOM’a, düflman hava savun-
ma unsurlar›ndan kaç›nabil-
me kabiliyeti de kazand›r›r. 
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fiekil 1: SOM-B1 mühimmat› bileflenleri. Aray›c› bafll›k d›fl›nda, SOM-A’n›n bütün bileflenleri SOM-B1 ile ayn›d›r.

fiekil 2: SOM-B2 mühimmat› bileflenleri.
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Di¤er bir seyrüsefer arac› ise
Görüntü Referansl› Navigas-
yon Sistemi (GRNS / Image
Based Navigation / IBN)’dir.
GRNS sayesinde ise füzenin,
görev planlama aflamas›nda
bilgisayar›na yüklenen gö-
rüntüler ile belirlenen yol
noktalar› üzerinden geçer-
ken aray›c›s›ndan ald›¤› gö-
rüntüler karfl›laflt›r›larak
olas› seyrüsefer hatalar› da
ortadan kald›r›l›r. Görev
planlama aflamas›nda belir-
lenen yol noktalar›n› takip
ederek uçma yetene¤ine sa-
hip olan SOM’a, kullan›c› ta-
raf›ndan, planlama aflama-
s›nda, 50 adede kadar yol
noktas› tan›mlanabilmekte-
dir. GRNS d›fl›nda, seyrüse-
fer sistemi her üç versiyon
için de ayn›d›r. SOM-A’da,
GRNS aray›c› yer al-
mamaktad›r.

Motor: SOM için turbojet tipi
bir motor tercih ediliyor. Pro-
jenin ifl gelifltirme aflamas›n-
da, SOM için kat› yak›tl› bir
roket motoru gelifltirilmesi
planlanm›fl olsa da kavram-
sal tasar›m aflamas›nda,
hem kat› yak›tl› roket motoru
hem de turbojet motor seçe-
nekleri de¤erlendiriliyor. Ya-
p›lan getiri götürü çal›flmala-
r› sonucunda ise Hv.K.K.l›¤›-
n›n gereksinimlerini en iyi
flekilde karfl›lamak üzere,
sistemde turbojet motor kul-
lan›lmas›na karar veriliyor.
Turbojet motorun sisteme
kazand›rd›¤› avantajlar ara-
s›nda, kat› yak›tl› motorlarda
olmayan, h›z kontrolü; hedef
üzerinde havada oyalanma;
uzun süreli seyir ve en
önemlisi, boyut ve a¤›rl›¤›n

azalt›lmas› say›labilir. Söz
konusu menzile, kat› yak›tl›
bir roket motoru kullan›larak
ulaflmak istenseydi, SOM’un,
yaklafl›k 5 m boy ve 1000
kg’nin üzerinde a¤›rl›¤a sa-
hip bir sistem olaca¤› belirti-
liyor. Yeni nesil bütün benzer
sistemlerde oldu¤u gibi,
SOM’da da NSM ve EXOCET
Blok III gibi güdümlü mermi-
lerde de kullan›lan, Frans›z
Microturbo firmas›n›n TR 40
turbojet motoru kullan›l›yor.
Bu bileflen, bütün SOM versi-
yonlar› için ayn›.
Harp Bafll›¤›: SOM sistemi iki
ayr› harp bafll›¤›na sahip:
Tahrip ve ard›fl›k delici harp

bafll›¤›. Sistem tasar›m› mo-
düler bir flekilde yap›ld›¤›
için, harp bafll›¤› ve yak›t sis-
temi d›fl›nda, SOM’un di¤er
bütün parçalar› ortakt›r.
Harp bafll›¤›n›n a¤›rl›¤›, her
iki versiyon için de 230 kg’d›r.
Veri Ba¤›: Sisteme sonradan
eklenen bir özellik olan veri
ba¤›, SOM’un, hareketli he-
deflere karfl› da etkili olabil-
mesini mümkün k›lacak. Bu
özellik sayesinde ayr›ca, sis-
teme hasar k›ymetlendirme
özelli¤inin kazand›r›lmas› da
planlan›yor. Uçaklarda bulu-
nan telsiz altyap›s› kullan›la-
rak sisteme dahil edilecek
olsa da veri ba¤› özelli¤inin
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SOM’un, F-4E 2020’ye yönelik harici yük sertifikasyonu (HYS) testleri kapsam›nda, 
TÜB‹TAK SAGE, 1. H‹BMK.l›¤› ile birlikte çal›fl›yor.





eklenebilmesi için, uçak ta-
raf›na, iletilecek bilginin sa-
y›sal olarak telsize aktar›l-
mas› için bir modem eklen-
mesi gerekiyor. Mühimmat
taraf›nda ise uçak ile veri ile-
timinin sa¤lanabilmesi için
hem modem hem de telsizi
bar›nd›ran bir ürün kullan›l-
mas› planlan›yor. Söz konusu
veri ba¤› sisteminde, iletile-
cek verinin kriptolanmas› ye-
tene¤i de mevcut olacak. Bu
çözümün yeni nesil silah sis-
temlerinde baflar›l› ile de-
nenmifl etkin ve basit bir uy-
gulama oldu¤unu söyleyen
TÜB‹TAK SAGE yetkilileri,
çözüme yönelik haz›r ticari
ürünler kullan›laca¤›n› belir-
tiyorlar. Hâlihaz›rda sisteme
entegrasyonu devam eden
veri ba¤› sisteminin, SOM se-
ri üretim aflamas›na geçene
kadar tamamlanmas› hedef-
leniyor.
Gövde: SOM, sadece tasar›m
de¤il, kullan›lan üretim yön-
temleri aç›s›ndan da birçok
yenili¤i bünyesinde bar›nd›r›-
yor. Bunlardan birisi de göv-
de üretim yöntemi. Her ne
kadar dünyada çeflitli uygu-
lamalar› bulunsa da Türki-
ye’de ilk defa bu büyüklükte
bir hava arac›n›n gövde par-
çalar›, alüminyum hassas
döküm yöntemi ile üretilmifl.
Görev Planlama Sistemi:
Uzaktan at›lan mühimmatlar
aç›s›ndan, görev baflar›m›n›n
en önemli unsurlar›ndan biri
de mühimmat›n bekas›d›r.
Beka kabiliyetinin yüksek ol-
mas› için ise tespit edilebilir-
li¤in düflük olmas› önemli bir
faktördür. TÜB‹TAK SAGE,
SOM’a, düflük tespit edilebi-
lirlik ve dolay›s›yla yüksek
beka kabiliyeti kazand›rabil-

mek için, bir yandan mühim-
mat›n d›fl geometrisini iyilefl-
tirdi¤i ve so¤urucu malzeme
uygulamalar› gibi yöntemler
kulland›¤› gibi, mühimmat›n
manevra yetene¤i ve yeryüzü
flekillerinin sundu¤u gizlen-
me olanaklar›n›n en iyi flekil-
de kullan›lmas›na olanak
sa¤layacak bir görev planla-
ma sistemi de gelifltirmifl.
SOM Görev Planlama Siste-
mi ayr›ca, Hava Kuvvetleri
Bilgi Sistemi Muharebe Yö-
netimi Alt Sistemi’ne entegre
olarak Filo Seviyesi Görev
Planlama Sistemi’nin bir
parças› olarak da çal›flabili-
yor. Harekât planlama dön-
güsü ile bütünleflik çal›flan
SOM’un görev planlama sis-
temi, bir yandan at›laca¤›
uça¤›n rotas›n› da dikkate
alarak en uygun at›fl koflulla-
r›n›n, uçufl rotas›n›n ve vurufl
parametrelerinin planlan-
mas›na olanak sa¤larken di-

¤er yandan da kullan›c›ya,
zaman ayarl› at›fl gibi karma-
fl›k kabiliyetleri de kazand›r›-
yor. Görev planlama sistemi-
nin geliflmifl benzetim algo-
ritmalar› sayesinde, planla-
nan görevin birçok bak›fl aç›-
s›ndan çözümlemesinin ya-
p›labilmesi, planlay›c›n›n,
uçufl öncesinde, görev bafla-
r›m› hakk›nda yüksek düzey-
de bilgi sahibi olabilmesini
de olanakl› hale getiriyor.
Yak›t Sistemi: Turbojet mo-
tor kullan›m› konusunda, ge-
nellikle yanl›fl bir alg› söz ko-
nusudur. Her ne kadar motor
haz›r ürün olarak tedarik
edilse de motor ile beraber
kullan›lacak bir yak›t siste-
mine de ihtiyaç vard›r. Yak›t
sistemi, füzenin yapaca¤› her
türlü manevrada, motora ye-
terli yak›t› sa¤layabilmelidir.
Bu noktada yak›t sistemi ta-
sar›m›nda en önemli girdi-
lerden birisi de füzenin yapa-

ca¤› manevralard›r. Çünkü
baz› manevralar esnas›nda,
motora yak›t yerine hava git-
mesi durumunda, motorun
susmas› söz konusu olabilir.
SOM-A ve SOM-B1 için yak›t
sistemi bileflenleri ayn›d›r.
SOM-B2 için ise ard›fl›k delici
harp bafll›¤› çözümü ile
uyumlu olacak farkl› bir yak›t
sistemi kullan›lm›flt›r.
Benzer di¤er füze sistemle-
rinde oldu¤u gibi, sentetik bir
yak›t›n kullan›ld›¤› SOM, bu
sayede yak›t dolu bir flekilde
depolanabilecek ve ömür
devri boyunca, yak›t ile ilgili
bir bak›m gereksinimine de
ihtiyaç duymayacak.
Test Cihaz›: SOM sistemi, bi-
rim içi test ve yeniden prog-
ramlama yapabilen bir Test
ve Programlama Cihaz›
(TvPC)’na sahip. TvPC’n›n
benzerlerinden en önemli
fark›, uçak-mühimmat veri
yolunu da test edebilmesi.
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TvPC’nin di¤er önemli bir
özelli¤i de TÜB‹TAK SAGE ta-
raf›ndan gelifltirilen HGK-1
ve KGK (Kanatl› Güdüm Kiti)
sistemlerinin testini de ger-
çeklefltirebilmesi.

Tespit Edilmesi Zor
SOM, geometrik tasar›m› aç›-
s›ndan da özel bir yere sahip.
SOM’un geometrik tasar›m›
yap›l›rken, iki önemli husus
olan aerodinamik özellikler
ve radar kesit alan› (RKA) da
dikkate al›nm›fl. Tasar›m
aflamas›nda, ilk etapta say›-
sal araçlar kullan›lm›fl, daha
sonra da detayl› rüzgâr tüne-
li testleri gerçeklefltirilmifl.
Öncelikle, istenilen menzil,
manevra ve kontrol etkinli¤i
özelliklerini sa¤lamak için,
aerodinamik aç›dan bir tasa-
r›m yap›lm›fl. Aerodinamik
aç›dan yap›lan tasar›ma ek
olarak RKA’y› azaltmaya yö-
nelik olarak bir tasar›m çal›fl-
mas› daha yap›lm›fl. Burada
tekrarl› (iteratif) bir yöntem
izlenmifl. Yap›lan aerodina-
mik tasar›m, RKA hesaplama
konusunda geliflmifl yaz›l›m-
lar kullan›larak incelenmifl,
sonras›nda da iyilefltirmelere
geçilerek birkaç tekrarlama
(iterasyon) sonunda, istenilen
baflar›ma ulafl›lm›fl. Yap›lan
prototip üretim çal›flmalar›n-
dan sonra, tehdit bölgesine
yönelik olarak detayl› ölçüm
çal›flmalar› da yap›larak he-
deflenen de¤erlerin üzerinde
bir baflar›m elde edilmifl. El-
de edilen RKA sonuçlar›n› da-
ha da iyilefltirmek için ayr›ca,
SOM’un baz› bölgelerine, ra-
darlar taraf›ndan yay›lan
elektromanyetik dalgalar›
so¤urucu malzemeler uygu-
lanmas›na yönelik bir çal›fl-

ma da bafllat›lm›fl. Bu konuda
yürütülen deneysel çal›flma-
larda, so¤urucu malzeme uy-
gulanm›fl mühimmatta yap›-
lan RKA ölçümleri sonucun-
da, test edilen bölgelerde,
beklenen so¤urucu etkiler
gözlenmifl.

Pazara Yeni Rakip
SOM’un muadilleri aras›nda,
STORM SHADOW / SCALP
EG, TAURUS KEPD 350,
SLAM-ER, JASSM ve henüz
gelifltirilmekte olan JSM sa-
y›labilir. Bahsi geçen hava-
dan yere mühimmatlar›n
hepsi, temel teknolojiler aç›-
s›ndan benzerlikler tafl›sa da
detaylara bak›ld›¤›nda, fark-
l›l›klar görülür.
� Seyrüsefer aç›s›ndan ele

ald›¤›m›zda, sadece 
TAURUS KEPD 350’de,
SOM’daki gibi GPS / INS /
YRNS / GRNS çözümleri
oldu¤u görülür.

� Harp bafll›¤› aç›s›ndan 
bak›ld›¤›nda, STORM 
SHADOW ve TAURUS
KEPD 350’de SOM’daki 
gibi ard›fl›k delici harp
bafll›¤› kullan›ld›¤› 
görülmektedir. Ancak
SOM’un fark›, alternatif
olarak tahrip amaçl›, 
bas›nç ve parçac›k 
etkili harp bafll›¤› da 
tafl›yabilmesidir.

� Aray›c› bafll›k aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, bahsi geçen
mühimmatlar›n hepsinde,
IIR aray›c›l› bafll›k oldu¤u
görülür. Ancak SOM’da,
di¤erlerine göre daha 
yüksek çözünürlü¤e 
sahip bir dedektör 
kullan›lmaktad›r. Bu 
yüksek çözünürlük de
SOM’a hedef tespit 

menzilinin ve hedef 
tan›mlama yetene¤inin
artmas› aç›s›ndan 
üstünlük sa¤lar.

� Menzil aç›s›ndan 
bak›ld›¤›nda da say›lan
mühimmatlardan, 
özellikle STORM SHADOW
ve TAURUS KEPD 350, 
250 km’nin üzerindeki
menzilleriyle öne 
ç›kmaktad›r. Ancak 
burada, uzun menzilin 
getirdi¤i bir dezavantaj da
kendini göstermektedir.
Uzun menzil, füze 
boyutlar›n› büyütmekte,
bu durum da mühimmat›n
uçak üzerinde 
sertifikasyonu aç›s›ndan
çeflitli problemleri 
beraberinde getirmektedir. 
Özellikle F-35 gibi, iç 
istasyonlarda mühimmat
tafl›yacak bir savafl 
uça¤›nda sertifikasyon 
söz konusu oldu¤unda, 
bu durum ciddi bir 
dezavantaj teflkil eder. 
F-35’in iç silah istasyonuna
sertifikasyon gündeme
geldi¤inde, sadece SOM ve
JSM’in bu noktada öne
ç›kt›¤›, di¤er havadan 
yere mühimmatlar›n, 
boyutlar›ndan dolay›
iç istasyona s›¤mad›¤› 
bilinmektedir.

� Veri ba¤› aç›s›ndan 
de¤erlendirildi¤inde ise
STORM SHADOW ve 
TAURUS KEPD 350 
d›fl›nda, bütün sistemlerde
veri ba¤› özelli¤i bulundu¤u
görülmektedir. Veri ba¤›,
gelece¤in a¤ merkezli 
harekât konsepti 
aç›s›ndan da önemli bir
yetenektir.

Bu veriler ›fl›¤›nda, özellikle

de F-35’e entegrasyon aç›-
s›ndan SOM öne ç›kmaktad›r.
Bu noktada, birim maliyet
aç›s›ndan bir de¤erlendirme
yapman›n pek anlaml› olma-
yaca¤› düflünülmektedir.
Önemli olan ömür devri ma-
liyetidir. Birim maliyeti, ye-
dek parça ve bak›m maliyet-
leri ile birlikte de¤erlendir-
mek daha uygun olacakt›r.

Tamamen 
TÜB‹TAK SAGE’nin
Eseri
SOM sisteminin tamam›, 
TÜB‹TAK SAGE taraf›ndan
gelifltirildi. Bu alanda, Türki-
ye’de gelifltirilmifl en teknolo-
jik ürün oldu¤u da rahatl›kla
söylenebilir. SOM sisteminde
kullan›lan turbojet motor d›-
fl›nda, bütün alt sistemler,
seyrüsefer (GRNS, YRNS),
güdüm /otopilot ve otomatik
hedef alg›lama (Automated
Target Acquisition / ATA) algo-
ritmalar›, TÜB‹TAK SAGE im-
zas› tafl›yor. YRNS ile ilgili
teknoloji gelifltirme çal›flma-
lar›, TÜB‹TAK destekli bir 
Ar-Ge projesi kapsam›nda
yap›lm›fl; daha sonra da ge-
lifltirilen teknolojinin SOM
projesi kapsam›nda uygulan-
mas›na karar veriliyor. ATA
ve GRNS gibi algoritmalar
ise tamamen SOM projesi
esnas›nda gelifltiriliyor.
Bu noktada, SOM projesinin,
TÜB‹TAK SAGE’nin, sahip ol-
du¤u bilgi birikimi ve insan
kayna¤› sayesinde, kritik tek-
nolojileri çok k›sa sürede ha-
yata geçirebildi¤ini ve bu tek-
nolojileri hayata geçirmek
konusunda risk almaktan
kaç›nmad›¤›n› göstermesi
aç›s›ndan da önemli oldu¤u-
nu belirtmekte yarar var.
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‹lgili askeri standartlara uygun 
flekilde, aralar›nda, çevresel testler,
uçak sertifikasyon testleri, 
elektromanyetik uyumluluk ve 
giriflim testlerinin de yer ald›¤› 
çok kapsaml› bir test sürecinden 
geçen ve tafl›ma testleri tamamlanan
SOM’un, at›fll› testleri ise 
devam ediyor.
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Her ne kadar füze tasar›m›
konusunda Türkiye’nin çok
iyi bir yerde oldu¤unu söyle-
mek mümkünse de ayn› fleyi
baz› alt sistemler / ölçerler /
bileflenler için söylemek
mümkün de¤il. Bu yüzden,
SOM sisteminde kullan›lan,
turbojet motor, veri ba¤›,
seyrüsefer ölçerleri ve aray›-
c› dedektör gibi baz› bileflen-
ler, Türkiye’de bu konuda bir
altyap› olmad›¤›ndan, yurt d›-
fl›ndaki, konular›nda önde
gelen Avrupa ve ABD’deki te-
darikçilerden al›n›yor.
Her gelifltirme projesi gibi,
SOM’un da kendi içerisinde
tafl›d›¤› riskleri azaltmak ve
projeyi, henüz geliflimini ta-
mamlamam›fl, olgunlaflma-
m›fl bir teknolojiye ba¤lama-
mak amac›yla yukar›da bahsi
geçen teknolojiler yurt d›fl›n-
dan tedarik edilse de uzun
vadede, baz› kritik teknoloji-
leri yurt içinde gelifltirmeye
yönelik ad›mlar›n at›ld›¤›n›
belirtmekte de yarar var. 
TÜB‹TAK SAGE’nin, proje es-
nas›nda özgün çözümler
üretti¤i bu sistemler aras›n-
da; f›rças›z servo motor, tapa
ve ›s›l pil gibi bileflenler yer
al›yor. Is›l pil konusunda tek-
nolojik altyap›ya sahip olan
TÜB‹TAK SAGE’nin, SOM
projesi kapsam›nda, çok da-
ha uzun süre çal›flan bir ›s›l
pil gelifltirdi¤ini de ekleyelim.
SOM’un gelifltirme aflama-
s›nda görev alan, turbojet

motorun sat›n al›nd›¤› Micro-
turbo d›fl›ndaki yerli ve ya-
banc› firmalar hakk›nda da
k›saca bilgi verelim. 
TÜB‹TAK SAGE, üretim çal›fl-
malar›nda, patlay›c› dolumu
için ‹talyan SEI firmas›, test
çal›flmalar›nda ise ‹ngiliz 
Aircraft Research Association
(ARA) firmas›ndan destek al-
d›. Savunma sanayimizden
ise Görev Planlama Siste-
mi’nin gelifltirilmesine yöne-
lik olarak HAVELSAN’›n pro-
jedeki deste¤ini görüyoruz.
SOM’un üretim aflamas›nda
ise gövde parçalar›n›n dökü-
mü yapan Gür Metal ile göv-
de ve yap›sal parçalar›n ima-
lat›n› yapan Küçükpazarl› fir-
malar›n›n imzas› bulunuyor.
TÜB‹TAK SAGE, projenin ifl
gelifltirme ve bafllang›ç afla-
mas›ndaki tasar›m çal›flma-
lar›nda yer almalar› için
ASELSAN ve ROKETSAN ile
de görüflmüfl. Ancak takvim
ve maliyet konular›nda an-
laflma sa¤lanamamas› nede-
niyle, bu firmalarla çal›flma
imkân› bulunamam›fl.
Yukar›da bahsedilen baz› alt
sistemlerin ve hizmetlerin
yurt d›fl›ndan tedarik
edilmesi nedeniyle,
SOM projesinde, gö-
receli olarak yüksek
bir yerlilik oran›ndan

bahsetmek flimdilik müm-
kün de¤il. Ancak, seri üretim
aflamas›na geçildi¤inde,
SOM projesine paralel olarak
sürdürülen kritik teknolojile-
re yönelik Ar-Ge projelerinin
de tamamlanmas›yla yerlilik
oran›n›n çok daha yüksek bir
seviyeye ç›kar›lmas› hedefle-
niyor.
SOM’un, üçüncü bir ülkeye
ihraç edilmesi gündeme gel-
di¤inde ise baz› alt sistemler
için, kaç›n›lmaz olarak yurt
d›fl›ndaki tedarikçi firmalar›n
devlet makamlar›ndan ihraç
izni al›nmas› gerekecek. ‹h-
raç izninin al›n›p al›namama-
s› da bilindi¤i üzere, ihracat›n
yap›laca¤› ülke ile do¤rudan
alakal› bir konu.

Her fiey Askeri 
Standartlarda Yap›ld›
SOM projesi kapsam›nda,
bütün tasar›m çal›flmalar› ve
testler, ilgili askeri standart-
lar ve NATO standartlar›na
uygun olarak gerçeklefltiril-
di. Örne¤in; çevresel testler
MIL-STD-810 F’ye göre; 
uçak sertifikasyon testleri 
MIL-HDBK-1763’ye göre;

elektromanyetik uyumluluk
ve giriflim testleri MIL-STD-
461’e göre; tafl›ma kutusu
testleri MIL-STD-648 D’ye
göre yap›ld›. Kalifikasyon
testleri d›fl›nda, SOM projesi-
nin en önemli test çal›flmala-
r›ndan biri olan rüzgâr tüneli
testleri için ise ARA’dan des-
tek al›nd›. Bu testler kapsa-
m›nda, SOM’un serbest uçufl
aerodinami¤i ile F-4E 2020
ve F-16’dan ayr›lma özellik-
leri incelendi.
SOM’un di¤er bir kapsaml›
test çal›flmas› ise RKA ölçüm
testleri. Bu testler ise Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitü-
sü’nde gerçeklefltirildi.
Kavramsal tasar›m, ön tasa-
r›m ve yer denemeleri afla-
malar› tamamlanan, uçufl
denemeleri aflamas› ise ha-
len devam eden projenin, yer
denemeleri aflamas›nda, ilk
önce alt sistemlerin yer de-
nemeleri daha sonra sistem
seviyesi yer denemeleri ta-
mamland›. SOM’un, F-4E
2020’ye yönelik harici yük
sertifikasyonu (HYS) testleri
kapsam›nda TÜB‹TAK SAGE,
1. Hava ‹kmal Bak›m Merke-
zi Komutanl›¤› (H‹BMK.l›¤›)
ile birlikte çal›fl›yor. HYS
testleri kapsam›nda, ilk ola-
rak, uçak yerdeyken mühim-
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mat›n uçak üzerinde tafl›n›r-
ken havada karfl›lafl›labile-
cek flartlara yönelik testler
yap›ld›. Bu testlerde baflar›l›
olunmas›yla birlikte de uçufl-
lu testlere geçildi. Uçufllu
testler iki aflamadan oluflu-
yor: Tafl›ma testleri ve at›fll›
testler. Tafl›ma testleri ta-
mamlanan SOM’un, at›fll›
testleri ise devam ediyor.
Proje kapsam›nda, test çal›fl-
malar›yla ilgili bir di¤er
önemli konu ise kurulan test
altyap›lar›. Proje kapsam›n-
da kurulan test altyap›lar›
flöyle:
� Aeroelastik yerde titreflim

test altyap›s› (Ground 
Vibration Test / GVT),

� 1. H‹BMK.l›¤› ile birlikte
kurulan mobil telemetri
sistemi test altyap›s›,

� Uçufl sonland›rma 
test altyap›s›,

� Turbojet motor test 
altyap›s›,

� Mühimmat›n, motor dahil
tüm alt sistemlerinin 

yerde çal›flt›r›larak test
edilmesini sa¤layan 
tümleflik mühimmat 
test altyap›s› ve

� Yap›sal aç›dan esnek 
bir uçak olan F-16’n›n,
SOM ile birlikte ç›rp›nt›
(flutter) problemi 
görülmeden uçabilece¤i
irtifa ve h›z s›n›rlar›n› 
belirlemeye yönelik 
Türkiye’de ilk defa 
gerçeklefltirilecek olan
ç›rp›nt› test altyap›s›.
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IDEF ve sonras›nda ‹zmir’de gerçeklefltirilen 
Türkiye Hava Gösterisi’nde birçok ülke delegasyonuna tan›t›lan

SOM’un ihracat›na yönelik çal›flmalar 
aral›ks›z sürüyor.
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F-4 ve F-16 Tamam,
S›ra F-35’te
F-4E 2020 ve F-16 Blok 40
uçaklar› üzerinde sertifikas-
yon çal›flmalar› devam eden
SOM, F-4E 2020 ile at›fll› test-
ler, F-16 Blok 40 ile de yer
testleri aflamas›na gelmifl bu-
lunuyor. Yine 1. H‹BMK.l›¤› ile
birlikte gerçeklefltirilen F-16
Blok 40’a iliflkin çal›flmalarda,
uçak ve mühimmat aviyonik
entegrasyon faaliyetleri ta-
mamland›. SOM’un, F-35
üzerinde sertifikasyonu ko-
nusunda da giriflimde bulu-
nuldu¤unu ekleyelim. Ben-
zeri bir mühimmat›n henüz
F-35 için sertifiye edilmemifl
olmas› da dikkate al›narak,
SOM, JSF projesi kapsam›n-
da ortak yetenek olarak
önerilmifl durumda. Öneri
kabul edilirse, sertifikasyon
maliyetleri de üye ülkeler
taraf›ndan paylafl›lacak.
Bu paralelde, SOM’un ihra-
cat›na yönelik en önemli ça-
l›flma da flu an için, haliyle
JSF projesi gibi görünüyor.
Hv.K.K.l›¤›n›n, 2010 y›l›nda,
SOM’un, JSF projesinin ortak
bir yetene¤i olmas› yönünde-
ki giriflimi, halihaz›rda F-35
için sertifiye edilmifl benzeri
bir havadan yere mühimmat
olmamas› dolay›s›yla SOM’un
flans›n› ve JSF’ye ortak ülke-

ler taraf›ndan tedarik edil-
mesi olas›l›¤›n› artt›r›yor. 
Her ne kadar, Norveç’in 
Kongsberg firmas› taraf›n-
dan gelifltirilme çal›flmalar›
sürdürülen JSM füzesi de 
F-35 için adaylardan biri ola-
rak gösterilse de SOM’un en
büyük avantaj›, gelifltirme
çal›flmalar›n›n büyük ölçüde
tamamlanm›fl olmas›.
‹hracat çal›flmalar› kapsa-
m›nda, SOM’un, geçti¤imiz
May›s ay›nda ‹stanbul’da dü-
zenlenen IDEF fuar›nda ve ‹z-
mir’de gerçeklefltirilen Tür-
kiye Hava Gösterisi’nde bir-
çok ülke delegasyonuna ta-
n›t›ld›¤›n› da belirtmekte ya-
rar var. Bu etkinliklerde
SOM’u inceleyen heyetlerden
al›nan olumlu geri dönüfller
paralelinde, görüflmeler de
devam ediyor. TÜB‹TAK 
SAGE, SOM’u, 13-16 Eylül ta-
rihleri aras›nda ‹ngiltere’nin
baflkenti Londra’da düzenle-
necek olan DSEi fuar›nda da
sergileyecek.
PO III ve IV sonras›nda
Hv.K.K.l›¤›n›n envanterine gi-
recek uçaklarda yerli mü-
himmat kullan›m› konusun-
da, belirsizlikler henüz gide-
rilmifl de¤il. Ancak hâlihaz›r-
da gelifltirme çal›flmalar› de-
vam eden projelerde, bu
uçaklar üzerinde sertifiye

edilmifl benzer mühimmatla-
r›n arayüzleri kullan›ld›¤› için,
bu uçaklardan at›lmalar› ko-
nusunda bir s›k›nt› yaflanma-
yaca¤› de¤erlendiriliyor.

Seri Üretim 
Problem De¤il
‹zmir’de SOM’un üretim sü-
reci hakk›nda da bilgi
ald›¤›m›z TÜB‹TAK SAGE yet-
kilileri, öncelikle, benzer sis-
temlerin, yurt d›fl›nda nas›l
üretildiklerini anlatt›lar. Mü-
himmat üretimi yapan firma-
lar›n, 70 ve 80’li y›llarda oldu-
¤u gibi, her fleyi kendilerinin
üretti¤i modelleri terk ettik-
lerini belirten yetkililer, bu
modelin yerine, belirlenen
nitelikli tedarikçilerin görev-
lendirildi¤ini ve üretim süre-
cinde onlardan destek al›nd›-
¤›n›; sadece, nihai montaj ve
testler aflamalar›n› kendi alt-
yap›lar›n› kullanarak gerçek-
lefltirmekte olduklar›n› hat›r-
latt›lar. Bu sayede, olas› eko-
nomik daralmalardan da gö-
receli olarak daha az etkile-
nildi¤ini de ekleyen yetkililer,
SOM’un üretimi için de ben-
zer bir tedarikçi havuzu olufl-
turuldu¤unu söylediler.
Bu yaklafl›m do¤rultusunda,
hâlihaz›rda devam eden 
SOM projesi üretim çal›flma-
lar› kapsam›nda, TÜB‹TAK 

SAGE’de üretilen bir parça
mevcut de¤il. Bütün parçalar,
TÜB‹TAK SAGE taraf›ndan
belirlenen tedarikçiler tara-
f›ndan üretiliyor. TÜB‹TAK
SAGE’de ise sadece, montaj
ve test ifllemleri yap›l›yor. Bu
noktada TÜB‹TAK SAGE yet-
kilileri, kendi bünyelerinde
bir üretim alt yap›s› kurul-
masa da SOM’un seri üreti-
minin nas›l yap›laca¤›n›n çok
büyük bir muamma olmad›-
¤›n›n da alt›n› çiziyor.
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Ç›rp›nt›
Nas›l
Oluflur?
Ç›rp›nt›, aeroelastik aç›dan
mühimmat ve uçak 
uyumsuzlu¤undan 
kaynaklanan bir problemdir.
Mühimmat›n, aeroelastik
olarak uçakla uyumsuz
olmas› durumunda, kritik
uçufl h›zlar› geçildi¤inde,
uça¤›n, mühimmat›n tak›ld›¤›
kanat gibi yüzeylerinde,
içerisinde hareket edilen
ak›flkan olan hava ile 
aerodinamik etkileflim 
sonucu ortaya ç›kan
titreflimler artarak k›r›lmaya
kadar varabilecek ciddi 
problemlere yol açabilir.
Harici yük sertifikasyonu
aflamas›nda yap›lacak testler
ile uçak-mühimmat ikilisinin,
hangi h›z ve irtifa bölgesinde
ç›rp›nt›ya girece¤i deneysel
olarak tespit edilir. 
Gerçek hayatta da deneysel
olarak tespit edilen bu 
kritik bölgede, mühimmat
kullan›lmaz.
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Ürün kalifikasyon çal›flmala-
r›na paralel olarak üretim
hatt› kalifikasyon çal›flmalar›
da devam eden proje kapsa-
m›nda, 30 adet ifllevsel mü-
himmat üretilecek. Bu çal›fl-
malardan, seri üretim afla-
mas›na yönelik çok ciddi bir
deneyim elde edilmesi bek-
leniyor.

TÜB‹TAK SAGE 
Evrenselleflme 
Yolunda
Di¤er taraftan, NATO’nun,
evrensel silah arayüzü gelifl-
tirilmesine yönelik bir çal›fl-
ma sürdürdü¤ünü de hat›rla-
tal›m. Bu arayüz sayesinde,
NATO standartlar›nda üretil-
mifl bir mühimmat›n, bir 
NATO uça¤›na entegrasyo-
nunun, t›pk› bir yaz›c›n›n bil-
gisayara tan›t›lmas› gibi basit
bir ifllem haline gelmesi bek-
leniyor. Evrensel silah arayü-
zü çal›flmalar›n›n hayata ge-
çirilmesi sayesinde, uçaklara
mühimmat entegrasyon ça-
l›flmalar›, afl›lmas› gereken
bir engel olmaktan ç›kaca¤›
gibi, zaman ve maliyet aç›la-
r›ndan da önemli kazan›mlar
sa¤lanaca¤›n› söyleyebiliriz.
TÜB‹TAK SAGE, bu çal›flma-
larda da Hv.K.K.l›¤› ile birlik-
te çok aktif bir flekilde yer
al›yor.
Bu kapsamdaki çal›flmalar›n
sonucunu göstermek ama-
c›yla, 2012 y›l›nda, ABD’de,
ABD Hava Kuvvetlerine ait
bir F-16 Blok 50’den HGK-1
at›fl› yap›lmas› için çal›flma-
lar da devam ediyor. SOM’un
uçak arayüzünün, evrensel
silah arayüzüne çevrilmesi
çal›flmas› ise önümüzdeki
dönemde gerçeklefltirilecek.

‹yi Bir Tak›m:
Hv.K.K.l›¤› ve 

TÜB‹TAK SAGE
TÜB‹TAK SAGE, 2001 y›l›n-
dan bu yana, Hv.K.K.l›¤› ihti-
yaçlar›na yönelik mühimmat
gelifltirme çal›flmalar› yap›-
yor ve özellikle havadan yere
mühimmatlar konusunda,
önemli bir bilgi birikimi ve alt
yap›ya kavuflmufl durumda.

Bugüne kadar, baflar›yla ta-
mamlanan HGK-1 ve DEMET
projelerinin yan› s›ra, hâli-
haz›rda SOM, KGK, Nüfuz
Edici Bomba (NEB) gelifltir-
me projeleri ve HGK-1’in 
F-16 uçaklar›na sertifikasyo-
nuna yönelik çal›flmalar de-
vam ediyor. TÜB‹TAK SAGE
yetkilileri, sözü edilen projeler
sayesinde, Hv.K.K.l›¤› bünye-
sindeki birimler ile birlikte iyi
bir ekip ruhu oluflturuldu¤una
ve hatta, müflteri ve yüklenici
iliflkisinin de ötesine geçilerek
ifli birlikte yapan bir tak›m ha-
line gelindi¤ine dikkat çeki-
yorlar. TÜB‹TAK SAGE yetkili-
leri ayr›ca, Hv.K.K.l›¤› ile yürü-
tülen bu baflar›l› ifl birli¤inin,
yeni projelerde de devam et-
mesini arzulad›klar›n›n alt›n›
çiziyorlar.

SOM’un Gelece¤i
Modüler yap›s›, SOM’u gelifl-
tirilmeye aç›k bir sistem hali-
ne getiriyor. Fakat üzerinde
tart›fl›lan baz› yenilikler ol-
makla beraber, bir sonraki
aflamada nelerin yap›laca¤›
henüz netleflmifl de¤il. fiu an
için ise iki temel gelifltirme
alan› öne ç›k›yor. Bunlardan
birincisi ve nispeten kolay
olan›, harp bafll›¤› kütlesini
azalt›p tafl›nabilecek yak›t
miktar›n› artt›rarak SOM’un

daha uzun menzile ulaflt›r›l-
mas›. Böyle bir çal›flma,
SOM’un d›fl geometrisi ve
kütlesel özelliklerinde bir
de¤ifliklik gerektirmeyece¤i
için, sertifikasyon için ek
testlere gerek olmadan, k›sa
zamanda hayata geçirilebilir.
Bir füze sisteminin gelifltiril-
mesi, son derece zahmetli ve
maliyetli bir çal›flma oldu¤u
için, her platform için ayr› fü-
ze yapmaktansa, mümkün
oldu¤unca, ayn› füzenin / alt
sistemlerinin kullan›lmas›,
tercih edilen bir uygulama.
Harpoon / SLAM / SLAM-ER,
Storm Shadow / Scalp Naval,
NSM / JSM örneklerinde ol-
du¤u gibi, bu yaklafl›m, ben-
zer birçok füze sisteminde de
görülüyor. 
Bu paralelde, ikinci gelifltir-
me alan› ise SOM’un kara ve
deniz platformlar›ndan at›-
labilir hale getirilmesi. Bu
çal›flman›n hayata geçirile-
bilmesi için ise bir f›rlatma
motoru ve bir f›rlatma siste-
minin gelifltirilmesi ya da
mevcut bir sistemin tadil
edilmesi gerekiyor. Gelifltir-
me çal›flmalar›n›n tamam-
lanmas›n›n sonras›nda da
platform entegrasyonu ça-
l›flmalar›n›n yap›lmas› gere-
kecek.
Sonuç olarak, söz konusu

gelifltirme ve entegrasyon
çal›flmalar›, yeni bir füze
gelifltirmeye göre, çok daha
k›sa zamanda ve çok daha
düflük maliyetlerle gerçek-
lefltirilebilir. Bu yaklafl›m›n,
Deniz Kuvvetleri Komutan-
l›¤›n›n, sat›htan sat›ha uzun
menzilli bir füze gereksini-
mini de maliyet etkin bir fle-
kilde karfl›layabilece¤i de-
¤erlendiriliyor.
Bunlara ek olarak olas› bir
ihracat durumunda, SOM’un,
görev yapmas› planlanan ye-
ni uçaklar üzerinde sertifi-
kasyonuna ve entegrasyonu-
na yönelik, göreceli olarak
küçük modifikasyon ihtiyaç-
lar›n›n gündeme gelebilece¤i
de unutulmamal›.
Son sözü, TÜB‹TAK SAGE
yetkililerine b›rakal›m:
“Mühimmat alan›nda tekno-
lojik olarak ulafl›labilecek en
üst mertebeyi hedefledik ve
SOM ile bunu baflard›¤›m›z›
düflünüyoruz. Bu baflar›n›n,
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
taraf›ndan da takdir edilece¤i-
ni ve bundan sonraki süreçte,
mühimmat gelifltirme proje-
lerinde daha aktif rol alaca¤›-
m›z› ümit ediyoruz. Ayr›ca bu
konuda, sadece Türkiye’de
de¤il, yapt›¤›m›z ifllerle, dün-
yadaki say›l› kurumlar aras›n-
da olmay› hedefliyoruz.”
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SOM’un uluslararas› 
arenada tan›t›m›na 
yönelik çal›flmalar›n bir
sonraki dura¤›, Londra’da
düzenlenecek 
DSEi fuar› 
olacak.
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Bu yaz› kapsam›nda, te-
röre karfl› icra edilen
operasyonlar› da içeri-

sine alan asimetrik muhare-
bede, yak›n hava deste¤i ko-
nusunu inceleyece¤iz. Ek
olarak, yak›n hava deste¤i
görevini icra edecek hafif ta-
arruz uçaklar›n›n, asimetrik
muharebede kazand›raca¤›
üstün yetenekler üzerinde
duraca¤›z. 
Yazar, kiflisel de¤erlendirme-
lerini sundu¤u bu analizinde,
özellikle ülkemiz flartlar›nda
yo¤un flekilde ihtiyaç duyul-
du¤una inand›¤› bir hafif ta-
arruz uça¤›n›n tan›m›n› da
yapmaktad›r.
Öncelikle, tarihten ders al›n-
mamas› durumunda, hatala-
r›n tekrarlanaca¤› kabulüyle,
tarihte asimetrik muharebe-
lerde hava gücünün kullan›-
m›na bir göz atmakta fayda ol-
du¤u de¤erlendirilmektedir.

Tarihte 
Yak›n Hava Deste¤i 
ve Hafif Taarruz 
Uçaklar›n›n Kullan›m›
Birinci Dünya Savafl› ile bafl-
layan hava gücünün savafl-
larda etkin kullan›m›, iki
dünya savafl› aras›nda, Avru-
pal› güçlerin kolonilerindeki
etkinliklerini koruma müca-
deleleri ve rakip kabileler
aras›ndaki çat›flmalar› önle-
me çabas›nda devam eder.
Ancak bu çat›flmalarda, hafif
bombard›man uçaklar› bafl-
rolü oynamaktad›r.

1940’lar›n sonlar›nda,
Endonezya’da Hollan-
dal›lar, Vietnam’da
(Hindu-Çin) Frans›z-
lar ve Malezya’da ‹n-
gilizler, asimetrik savafl-
lara sürüklenir. Yine Fran-
s›zlar, 1957-59 y›llar›nda, Ce-
zayir’de benzer bir savafl›
sürdürürler. Bu asimetrik
savafllar›n, neredeyse tama-
m›nda görülen ortak hava
muharebe platformlar›, ilgi
çekici flekilde, silahland›r›l-
m›fl e¤itim ve ‹kinci Dünya
Savafl›’ndan kalma hafif ta-
arruz uçaklar›d›r. Malezya’da
‹ngilizler, turbojet motorlu
Canberra bombard›man
uçaklar›n› da denerler. An-
cak bu uçaklar, yetersiz si-
lah yükleri, gere¤inden yük-
sek süratleri ve düflük hava-
da kalma süreleri ile isteni-
len baflar›y› sa¤lamaktan
uzak kal›r. Ancak di¤er yan-
dan, Frans›zlar›n Cezayir’de
kulland›klar› silahland›r›l-
m›fl T-6 Texan e¤itim uçak-
lar›, yak›n hava deste¤i ko-
nusunda paha biçilmez kat-
k›lar sa¤lar.
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Asimetrik Muharebede
Yak›n Hava Deste¤inden,

Türk Hafif Taarruz Uça¤›na
Terörizme karfl› verdi¤imiz mücadelenin fliddetinin artt›¤› flu günlerde, güvenlik

güçlerimizin düzenledi¤i operasyonlar, terörist unsurlar›n yapt›¤› taarruzlar ve

bask›n haberleri, yo¤un bir flekilde gündemi iflgal ediyor. Yine teröre karfl›, 

hava kuvvetlerimizin icra etti¤i hava harekât› haberlerini de s›kl›kla duymaktay›z.
Oykun EREN / editor@savunmahaber.com



1950’lerin bafllar›nda, Ko-
re’de, Amerikal›lar da T-6
Texan uçaklar›n›, ileri hava
kontrol (Forward Air Control)
görevlerinde kullan›rlar. Bu
uçaklar›n bir k›sm›, silahlan-
d›r›larak LT-6G konfigüras-
yonuna dönüfltürülür. Yine
Fletcher FD-25 Defender ve

Temco T-35A Buckaroo
uçaklar› da bu amaçla de-
nenir. 1960’l› y›llar›n bafl-

lar›nda, Amerikan Ordusu,
Cessna YAT-37D Dragonfly
ve Douglas A-4D-1 Skyhawk
ve Fiat G.91 uçaklar›n›, yak›n
hava deste¤i görevleri için
test eder. Ancak kara kuvvet-
lerinin sabit kanatl› 

uçaklar› kullan›m›n›n
engellenmesi,

bu çabalar›n sonuçsuz kal-
mas›na neden olur.
1960’l› y›llarda, ABD’nin Viet-
nam’daki varl›¤›n› artt›rmas›
sonucunda, silahl› hafif
uçaklara olan ilgi canlan›r.
Hava Kuvvetleri, Vietnam’da
yo¤un bir flekilde, Douglas 
A-1 Skyraider ve Cessna 
A-37 Dragonfly uçaklar›n›
kullan›l›r.
Ancak ayn› esnada, 1963’te,
Kara, Hava ve Deniz Kuvvetle-
ri ile Deniz Piyadeleri teflkilat-
lar›n›n kat›l›m› ile bir komite
oluflturulur. Komitenin ama-
c›, Ayaklanmalara Karfl› Ha-
rekât (Counter-Insurgency
Operations / COIN) için kulla-
n›lacak bir uça¤›n temel yete-
neklerini ortaya koymakt›r. 
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Havac›l›k tarihindeki, silahland›r›larak kullan›lan hafif uçaklara birkaç örnek: AD-1 Skyraider, T-6 Texan ve Temco T-35 Buckaroo

Yak›n geçmiflte icra edilen bir hava gösterisinde birlikte uçan 
AD-1 Skyraider (önde) ve A-10 Thunderbolt II
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Komitenin çal›flmalar› sonucu,
Mart 1964’te, Hafif Taarruz ve
Silahl› Keflif (Light Attack 
Armed Reconnaissance / 
LAAR) tan›mlamas› ortaya
ç›kar.
Bu tan›mlamay› temel alan
bir ihtiyaç oluflturulur ve bu
görev tan›m›na uygun uça¤›n
tedariki için bir ihale aç›l›r.
‹halenin gereksinimleri de
oldukça ilginç ve zorlay›c›d›r.
Gereksinimler, yap›sal ola-
rak 8 g’lik ivmelere dayana-
bilme; acil durum inifllerinde
bile müsaade edilen h›z›n,
neredeyse iki kat› bir düfley
inifl h›z›na dayanabilme;
7,620 m irtifadan, azami h›zla
girilecek 50 derecelik bir da-
l›fl yapabilme; 1100 kg silah
yükü tafl›yabilme; üsten 80
km uzakl›ktaki bir hedef böl-
gesi üzerinde 1 saat havada
kalabilme ve 560 km/sa’lik
bir azami sürate ulaflabilme
gibi özelliklere sahip, çift
motorlu ve çift kiflilik bir uça-
¤› tan›mlamaktad›r.
Yap›lan ihale sonucunda, ge-
reksinimlere en uygun uçak
olarak, North American, 
OV-10 Bronco seçilir. Günü-
müzde sat›n almalar sonu-
cunda Boeing bünyesine ka-
t›lan North American firmas›,
bu uçaktan 382 adet üretir.
Bronco’nun önemi, do¤ru-
dan bir hafif taarruz uça¤›
olarak tasarlanmas›nda yat-
maktad›r ve uçak, asimetrik

muharebenin gerektirece¤i
pek çok yetene¤i de bünye-
sinde bar›nd›rmaktad›r. Bir-
çok yönden tam anlam›yla bir
asimetrik savafl olarak kabul
edilebilecek Vietnam’da ba-
flar›yla hizmet vermesi de bu
yeteneklerinin sayesindedir.
Yine di¤er baflar›l› bir hafif
taarruz uça¤› da Cessna 
A-37D Dragonfly’d›r. Bu plat-
form da kokpitin z›rhland›r›l-
mas›, kritik sistemlerin de
balistik korumaya sahip ol-
mas›, yak›t tanklar›n›n kendi-
ni onarma yetene¤i ve patla-
maya karfl› köpük ile korun-
mas› gibi özellikleri sayesin-
de, Vietnam’da baflar› ile kul-
lan›lm›flt›r. Dragonfly ile tek
bir kay›p vermeden bir kaç
bin muharebe sortisinin ger-
çeklefltirilmesi de bu baflar›-
n›n bir sembolüdür.
Ancak flüphesiz, Vietnam Sa-
vafl›’n›n en iyi bilinen yak›n

hava destek uçaklar›ndan bi-
ri de piston motorlu Doug-
lass A-1D Skyraider taarruz
uça¤›d›r. Enteresan bir flekil-
de, ‹kinci Dünya Savafl› son-
lar›nda, bu savafl için tasar-
lan›p üretilen Skyraider’in
y›ld›z›, Kore ve ard›ndan Viet-
nam savafllar›nda parlar.
Skyraider, neredeyse kendi
a¤›rl›¤›ndan fazla tafl›yabildi-
¤i silah yükü, toplam 15 adet
silah ba¤lama noktas› ve 10
saat civar›ndaki uçufl süre-
siyle, yerdeki birliklerin yak›n

hava deste¤i ihtiyac›na cevap
vermek üzere biçilmifl bir
kaftand›r.
Jet ça¤›n›n, Warthog 
olarak da adland›r›lan A-10 
Thunderbolt II’si de asl›nda
bir So¤uk Savafl dönemi tank
avc›s› olarak tasarlanm›fl ol-
sa da, yak›n hava deste¤i de-
nilince ilk akla gelen ve en
baflar›l› uçaklardan biri ola-
rak kabul edilir. Ancak 
A-10’un, bu yaz›n›n konusu
olan asimetrik muharebe
için hafif taarruz uça¤› kon-
septinin bir miktar d›fl›nda
oldu¤u de¤erlendirilebilir.

Asimetrik Muharebede
Yak›n Hava Deste¤i
Yaz›n›n, yak›n hava deste¤i
uçaklar›n›n k›sa bir tarihçesi
üzerinde durdu¤umuz yuka-
r›daki k›sm›ndan ç›kart›labi-
lecek bir sonuç da asimetrik
muharebenin asl›nda yeni bir
kavram olmad›¤› ve uzun y›l-
lard›r bu amaçla hava gücü-
nün aktif flekilde kullan›la-
geldi¤idir.
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Do¤rudan bir hafif taarruz uça¤› olarak tasarlanan OV-10 Bronco, 
içerisinde, sa¤daki roket podu gibi çok çeflitli silah sistemlerinin yer ald›¤› 

2000 kg civar›nda silah yükü tafl›yabiliyordu.
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Neredeyse kendi a¤›rl›¤›ndan fazla silah yükü tafl›yabilen Skyraider’›n 
15 adet silah ba¤lama noktas› bulunuyordu.





Teröre karfl› icra edilen ha-
rekâtta, yerdeki birliklerin
havadan desteklenmesi, çok
önemli bir güç çarpan› ola-
rak ortaya ç›kmaktad›r. Hâli-
haz›rda, ülkemiz flartlar›nda
teröre karfl› icra edilen ope-
rasyonlarda, hava deste¤i iki
temel unsur taraf›ndan sa¤-
lanmaktad›r. Kara Kuvvetleri
envanterinde bulunan döner
kanatl› unsurlar ya da di¤er
bir deyiflle taarruz helikop-
terleri ve Hava Kuvvetleri
bünyesinde bulunan, sabit
kanatl› jet motorlu av-bom-
bard›man uçaklar›.
Bu iki unsuru da inceledi¤i-
mizde, çeflitli üstünlükleri ol-
makla birlikte, her ikisinin de
farkl›, ancak kritik önemde
yetersizlikleri oldu¤unu gör-
mekteyiz.

Deste¤in Zaman›nda
Ulaflmas› Önemli
Terörle mücadelede yo¤un
olarak kullan›lan taarruz
helikopterlerinin, nispeten
düflük intikal süratleri nede-
niyle, s›cak çat›flmaya giren
birli¤e eriflmeleri, bulun-
duklar› üssün olay yerine
olan uzakl›¤›na ba¤l› olarak,
uzun bir süre alabilmekte-
dir. AH-1W Super Cobra he-
likopterin seyir sürati, saatte
250 km civar›ndad›r. Bu du-
rum, 100 ila 200 km uzakl›k-
taki bir görev bölgesine erifl-
mesi için, uçufl brifingi, uçufl
öncesi kontrolleri ve di¤er
prosedürler bir kenara b›ra-
k›lsa bile, 25 dakika ile 1 saat
aras›nda bir zaman gerekti-
¤ini ortaya koymaktad›r. S›-
cak çat›flmaya girmifl birlik-
ler için hayati öneme sahip
hava deste¤inin bu kadar bile

gecikmesi, tarihteki pek çok
örnekte de aç›k bir flekilde
görülebilece¤i üzere, çat›flan
birli¤in bekas› ve çat›flman›n
sonucu aç›s›ndan belirleyici
olabilmektedir.
Her ne kadar taarruz heli-
kopteri say›s›n›n artt›r›lmas›
ve yerdeki birliklerin üzerin-
de operasyon süresince heli-
kopter bulundurulmas› ile bu
durumun önüne geçilebile-
cek gibi görünse de; sahada
ayn› anda bulunan birlik say›-
s›n›n fazlal›¤›, helikopter sa-
y›s›n›n s›n›rl› olmas› ve sorti
s›n›rlamalar› nedeniyle, bir
de iflin maliyet boyutu göz
önüne al›nd›¤›nda, istenilen
sonuca ulafl›lamayaca¤› de-
¤erlendirilmektedir. Karakol
gibi tesislere ani düzenlenen
bask›nlar durumunda da yine
taarruz helikopterinin olay
yerine zaman›nda ulaflmas›

gerçekleflemeyebilmektedir.
Yine helikopterlerin nispeten
düflük say›labilecek havada
kalabilme süreleri ve operas-
yonel yar›çaplar› da genifl bir
sahada yürütülen teröre kar-
fl› operasyonlarda istenilen
düzeyde yak›n hava deste¤i-
nin helikopter ile sa¤lanma-
s›n› güçlefltirmektedir. Yine
AH-1W helikopterinden ör-
nek vermek gerekirse, aç›k
kaynaklardaki bilgilerden ha-
reketle, 20 dakikal›k da bir
yedek yak›t b›rak›lmak sure-
tiyle, platformun azami hava-
da kalabilme süresi 2 saat 45
dakika civar›ndad›r. Bunun
yaklafl›k 40 dakikas›n›n hede-
fe gidifl ve üsse dönüfl için ay-
r›lmas› durumunda, hedef
bölgesi üzerinde azami 1 saat
20 dakika gibi bir süre kal›na-
bilece¤i görülmektedir. Bu
süre, OV-10 Bronco platfor-

munun harici yak›t tanklar›
ile ulaflabildi¤i 5,5 saatlik ha-
vada kalabilme süresi ile kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda, helikopter-
ler ile ulafl›labilen görev sü-
resine göre ciddi bir fark ol-
du¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu k›s›tlar›n da etkisiyle, ani
bir çat›flmaya giren veya bas-
k›na u¤rayan birli¤e taarruz
helikopteri deste¤inin yetifl-
mesi, genellikle, çat›flma es-
nas›nda de¤il de bask›n› ger-
çeklefltiren unsurlar›n olay
yerinden kaç›fl›na ve hatta

sonras›na ancak
mümkün olabilmek-
tedir. Yak›n hava
deste¤ine ihtiyaç
duyulan o kritik
dakikalarda hava
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Pilot e¤itiminin yan› s›ra silahland›r›larak hafif taarruz uça¤› 
olarak da kullan›lan Embraer’in Super Tucano’su
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Hawker Beechcraft’›n AT-6 Texan II (önde) ve T-6C Texan II uça¤› (arkada)



unsurlar›n›n yetiflebilmesi
ise yerdeki birlik için hayati
önem tafl›maktad›r.
Ayn› durum, s›n›r ötesi ope-
rasyonlar düzenleyen özel
kuvvet timlerine, ihtiyaç du-
yabilecekleri yak›n hava des-
te¤inin ulaflt›r›lmas› senar-
yosu için de geçerlidir.

Silah Yükünün 
Fazlal›¤› da Dikkate
Al›nmal›
Yak›n destek görevlerinde,
platformun hedef bölgesinde
kullanabilece¤i silah yükü,
di¤er önemli bir yetenek ola-
rak ele al›nabilir. Tek bir
platform taraf›ndan tafl›nabi-
lecek silah yükünün fazlal›¤›,
ihtiyaç duyan birli¤e, 1 ya da
2 hava platformu ile gerekli
muharebe deste¤inin sa¤la-
nabilmesini ve hatta ayn›
sortide, birden fazla farkl›
hedef bölgesine atefl gücü
ulaflt›r›labilmesini sa¤layabi-
lecektir. Bu bak›fl aç›s› ile de-
¤erlendirdi¤imizde, taarruz
helikopterleri taraf›ndan ta-
fl›nabilen azami silah yükü-
nün 800 kg civar›nda oldu¤u
görülmektedir. Ayn› de¤er,
OV-10 Bronco’da 2000 kg ve
A-1 Skyraider’da ise 3600 kg
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Teröre karfl› sürdürülen mü-
cadelede yo¤un olarak kulla-
n›lan di¤er unsurlar› ise yük-
sek performansl› av-bom-
bard›man uçaklar› teflkil et-
mektedir. Hava Kuvvetleri
envanterinde bulunan bu
platformlar, temel olarak
yüksek yo¤unluklu konvansi-
yonel muharebeler için ta-
sarlanm›fl olmalar› nedeniy-
le, asimetrik muharebelerde
ayn› etkinlikle kullan›lmala-
r›na engel olan baz› k›s›tla-
malar ortaya ç›kmaktad›r.
Av-bombard›man platform-
lar›n›n uçufl süratlerinin çok
yüksek olmas›, pilotun yerde-
ki terör unsurlar›n› tespitini
zorlaflt›rmaktad›r. Asimetrik
muharebede, genellikle tes-
pit edilmesi gereken hedefle-
rin tank, araç veya bina yeri-

ne araziye yay›lm›fl insan-
lar olmas›, tespit ve ta-

n›mlama fonksiyonlar›n›n ic-
ras›n› zorlaflt›rmaktad›r. Ge-
ce flartlar›nda bu durum da-
ha da güçleflmektedir.
Yine bu platformlar›n yüksek
seyir süratleri, pilotun, ilk
geçiflte, hem hedefi tan›mla-
mas›n› ve hem de atefl alt›na
almas›n› da zorlaflt›rmakta-
d›r. Dolay›s›yla, uçak, hedef
üzerinde birden fazla geçifl
yaparak ancak hedefi atefl
alt›na alabilmektedir. Yüksek
sürat ve manevra k›s›tlama-
lar› da iflin içerisine girdi¤in-
de, bu geçifllerin oldukça bü-
yük bir yay çizilerek sa¤lan-
mas› gerekmektedir. Bu du-
rum ise hem hedeflerin atefl
alt›na al›nmas›n› geciktir-

mekte hem de bu manevra-
lar aras›nda, hedeflerin ara-
zide yer de¤ifltirmesi ihtima-
lini artt›rmaktad›r.

Maliyet Unutulmamal›
Av-bombard›man uçaklar›-
n›n asimetrik muharebede
kullan›m›, maliyet etkinlik
aç›s›ndan de¤erlendirildi¤in-
de, yüksek maliyetler ortaya
ç›kmaktad›r. Zira bir F-16
uça¤›n›n bir saatlik uçuflu,
yaklafl›k 7500 dolara mal ol-
maktad›r.
Asimetrik muharebede hava
gücünün kullan›m› konusun-
da dikkate al›nmas› gereken
di¤er bir önemli husus da
kullan›lan silah sistemlerinin
niteli¤idir.
Özellikle sabit kanatl› av-
bombard›man platformlar›
taraf›ndan kullan›lan mü-
himmatlar›n, gerek tahrip
gücü gerekse maliyet aç›s›n-
dan gerekli seviyelerin üze-
rinde oldu¤u de¤erlendirile-
bilir.
Genel maksat bombalar› ola-
rak s›kl›kla kullan›lan Mk 82
ve Mk 84 bombalar›, s›ras›y-
la, yaklafl›k 90 kg ve 430 kg
patlay›c› içeren harp bafll›k-
lar›na sahiptir ki bu de¤er,
asimetrik muharebe için ge-
rekli ve yeterli seviyenin çok
üzerindedir. Yine av-bom-
bard›man uçaklar›nda kulla-
n›lan AGM-65 Maverick ha-
vadan yere füzesi de yaklafl›k
60 kg’l›k bir harp bafll›¤› tafl›-
maktad›r. 
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Uçufl öncesi mühimmat yüklenen bir AT-6
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Daha çok helikopterler ve in-
sans›z hava arac› (‹HA)’lar ta-
raf›ndan kullan›lan AGM-114
Hellfire havadan yere füzesi
de mühimmat tipine göre de-
¤iflen 8 ila 13 kg aras› patlay›c›
içeren bir harp bafll›¤›na sa-
hiptir. AGM-65 ve AGM-114
füzelerinin her ikisi de tank-
lar ve korunakl› hedefleri et-
kisiz hale getirmek için ta-
sarlanm›fl mühimmatlard›r
ve asimetrik muharebe için
gerekli atefl gücünün çok üs-
tünde tahrip gücüne sahiptir.
Mühimmatlar›n tedarik mali-
yetleri aç›s›ndan duruma
bakt›¤›m›zda ise, AGM-65’in
yaklafl›k 150.000 dolar; 
AGM-114’ü ise 60.000 dolar-
l›k birim fiyatlar› ile asimet-
rik muharebe için çok yüksek
denebilecek maliyetlere sa-
hip olduklar› görülmektedir.
Di¤er yandan, F-16 ve F-4E
av-bombard›man uçaklar›n-

da bulunan 20 mm’lik 6 nam-
lulu M61 Vulcan topunun et-
kin kullan›m› da küçük ve da-
¤›n›k hedef yap›s› ve yüksek
uçufl süratleri nedeniyle ol-
dukça k›s›tl› olmaktad›r.

Hayali Bir Senaryodan
Hareketle…
Bu k›s›mda, asimetrik muha-
rebede etkin olarak kullan›-
labilecek bir hafif taarruz
uça¤›n›n ne gibi özellikleri ve
yetenekleri olmas› gerekti¤i
konusunda baz› de¤erlendir-
meler yap›lacakt›r.
Ancak do¤rudan bir tak›m
gereksinimler ya da özellik-
lerden bahsedilmesinden
önce, yazar, bu uça¤›n etkisi-
ni gösterebilmek için, hayali;
ama olas› bir karakol bask›n›
senaryosu üzerinde durmak
istemektedir.
1700 m rak›mda da¤l›k bir
bölgede kurulmufl bir kara-

kol, ya¤›fll› bir gece ve saat
01.00 s›ralar›… Aniden baflla-
yan ve karakolu hedef alan
a¤›r makinal› tüfeklerle ger-
çeklefltirilen yayl›m atefli ve
ters istikametten gelen Ka-
laflnikov at›fllar› gecenin ses-
sizli¤ini bozar. Teröristlerin
karakola düzenledikleri bas-
k›n bafllam›flt›r. Karakol ko-
mutan›n›n emriyle, telsiz
odas›, bask›n›, karakolun
ba¤l› bulundu¤u tugay ko-
mutanl›¤›na bildirir.
Bask›na u¤rayan karakoldan,
kufl uçuflu 100 km uzakl›ktaki,
k›sa bir piste de sahip bölge
ileri hava üssüne, haber bom-
ba gibi düfler. Alarm konu-
munda bekleyen 2 adet Türk
hafif taarruz uça¤›n›n pilotlar›,
nöbetlerini geçirdikleri, uçak-
lar›n yak›n›ndaki binadan h›zla
ç›kar ve uçufl öncesi son kon-
trolleri, nöbete baflland›¤›nda
yap›lm›fl ve haz›r durumda
olan uçaklar›na do¤ru koflar-
lar. Yer destek ekibi, haz›rl›k-
lar› yap›lm›fl durumda uçakla-
r›n bafl›nda beklemektedir.
Pilotlar çift kiflilik uçaklar›na
yerleflir yerleflmez, çift mo-
torlu uçaklar›n› çal›flt›r›r ve
hemen taksiye bafllarlar.
Bu s›rada, arka koltukta otu-
ran silah sistemleri subay›,
bu üs bölgesinin do¤rudan
sorumlulu¤unda olan kara-
kollar›n konumlar›n›, uçufl
bilgisayar›na yükler. Pilotla-
r›n tek yapmas› gereken,

kasklar›na entegre ekranda-
ki rota hedefi imgesi tam ön-
lerine gelene kadar, uçakla-
r›n› rotaya döndürmektir. Si-
lah sistemleri subay› da bu
esnada, kokpitindeki çok
amaçl› renkli ekranlar›ndan
birine, sisteme önceden yük-
lü karakolun uydu görüntü-
sünü al›p, yaklaflma aç›lar›n›
ve dikkat edilmesi gereken
yeryüzü engellerini incele-
meye bafllam›flt›r bile.
‹kili kol, saatte 550 km sürat-
le, h›zla karakola do¤ru uçu-
flunu sürdürmektedir. Yük-
sek seyir süratleri sayesinde,
yaklafl›k 12-13 dakika sonra
karakolun bulundu¤u mevzi-
ye ulafl›rlar. Kol lideri, yükse-
lerek karakoldaki muhabere
astsubay› ile telsiz temas›n›
kurar. Bu s›rada, di¤er uçak
alçalarak, uça¤›n burun alt›n-
da bulunan, ASELFLIR çok
sensörlü elektro-optik (E/O)
hedefleme ve gözetleme sis-
temi arac›l›¤›yla, karakoldan
termal görüntüleri almaya
bafllar. Her iki pilotun önle-
rindeki ekranlardan biri, bu
görüntüye ayarl›d›r. Ayn› gö-
rüntü, yüksek irtifadaki kol li-
derinin uça¤›na da say›sal ve-
ri ba¤› ile iletilmektedir. Yine,
yaklafl›k 200 km uzaktaki böl-
ge harekât komutanl›¤›nda
da subaylar, al›nan görüntü-
leri, gerçek zamanl› olarak
operasyon merkezinde izle-
mektedirler. 
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Hafif taarruz uça¤›n›n olmazsa 
olmazlar›ndan hedefleme poduna 
çeflitli örnekler
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Testler kapsam›nda Hellfire füzesi ve DAGR roketleriyle teçhiz edilmifl 
bir di¤er AT-6 hafif taarruz uça¤›
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Karakol bask›n› haber al›nd›-
¤›nda, o bölgede görevli ha-
vada uzun süre kalabilme
kabiliyetli Türk insans›z ha-
va arac› ANKA da karakola
yönlendirilmifltir ve 15.000
feet irtifadan ilk görüntüler
al›nmaya bafllan›r. ‹HA’dan

al›nan görüntüler, taarruz
kolundaki silah sistem su-
baylar›n›n ekranlar›ndan da
izlenmektedir.
Taarruz kolu pilotlar›, arala-
r›nda k›sa bir de¤erlendirme
yapt›ktan sonra, karakol ile
iletiflime geçerek, önceden

belirlenmifl bir yak›n hava
destek rapor protokolünü
kullanarak, hangi istikamet-
ten nerelere taarruz ede-
ceklerini bildirirler. Silah
sistem subaylar› da E/O he-
defleme podlar›n› kullana-
rak, öncelikle karakolu bas-

k› alt›na alan a¤›r makinal›
tüfek mevzilerini tespit
ederler ve iki uçak, hedefle-
rini komuta ekran›nda ifla-
retler ve paylafl›rlar. Bu sa-
yede, her iki uça¤›n da farkl›
hedeflere sald›raca¤› garan-
ti alt›na al›nm›flt›r.
Makinal› tüfek mevzilerinin
karakola çok da uzak olma-
d›¤›n› gören pilotlar, silah
sistem subaylar›na, yaklafl›k
8 km menzilli 2,75 inç’lik 
C‹R‹T lazer güdümlü füzele-
rinin kullan›laca¤›n› bildirir.
Silah sistem subay› C‹R‹T’i
seçer ve hedefi, E/O podun
lazer iflaretleyicisi ile ayd›n-
lat›r. Pilot kask›ndaki iflaret
hedefe do¤ru yönelir ve at›fl
kontrol sistemi, at›fl için uy-
gun zarfa girildi¤inde, pilotu
görüntülü ve sesli olarak
uyar›r. Pilot, kumandas›nda-
ki teti¤e iki kez art arda ba-
sar ve iki C‹R‹T mühimmat›,
hedeflerine do¤ru h›zla yola
ç›kar. 
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ROKETSAN’›n 2,75 inç’lik 
C‹R‹T lazer güdümlü füzesi (en sa¤da)





Bir an sonra, ilk makinal› tü-
fek mevzisi susmufltur. He-
men hemen ayn› saniyeler-
de, karakoldakiler di¤er
mevzi üzerinde de bir atefl
topu görürler. Bu mevzi de
susmufltur.
Ancak karakolun savunma
mevzileri, bask›n grubunun
taarruzunu durdurmakta
güçlük çekmektedir. Terö-
ristler de hayatta kalmalar›-
n›n karakolu savunan mevzi-
lere olabildi¤ince yaklaflmak
oldu¤unu, daha önceki tec-
rübelerden ö¤renmifltir.
Çünkü karanl›k gökyüzünden
aniden gelen koyu gri renkli
bu uçaklar, elleriyle koymufl
gibi kendilerini görebilmek-
tedir.
‹lk taarruzlar›n› tamamlayan
uçufl kolu, alçak irtifada kes-
kin bir dönüfl ile karakoldan
fazla uzaklaflmadan, farkl›
bir istikametten ikinci taar-
ruzlar›na bafllarlar. Karakol
mevzilerine önceden yerlefl-
tirilen k›z›lötesi iflaretleyici-
ler, insan gözü ile görüleme-
yecek bir dalga boyunda, ön-
ceden belirlenmifl sinyalleri-
ni yaymaktad›r. Uçaklardaki
sensörler, bunu ekranlarda
hemen iflaretlemifltir. Bu ifla-
retleyiciler ve yüksek çözü-
nürlü¤e sahip termal kame-
radan al›nan görüntüler, si-
lah sistem subaylar›na, terö-
rist grubun mevzilere yaklafl-
maya çal›flt›¤›n› göstermek-
tedir. Grubun mevzilere ya-
k›n konumu nedeniyle, silah
sistem subaylar›, gövde alt›n-

daki, yan ve yükselifl hare-
ketleri yetene¤ine sahip, 
12,7 mm’lik 3 namlulu 
GAU-19/A silah sistemini se-
çerler. Pilotlar›n kask›nda,
bu seçim ve hedef görüntüle-
nir. At›fl kontrol sistemi, en
uygun yaklaflma aç›s›n› ve en
etkin atefl gücünün hedefe
yöneltilebilece¤i h›z› pilota
gösterir. Bu s›rada, silah sis-
tem subaylar› da kasklar›na
yans›t›lan termal görüntüyü,
azami büyütme ile izlemek-
tedir. Gövde alt›ndaki taret,
otomatik olarak lazer mesafe
ölçme cihaz›ndan gelen
menzil, kullan›lacak mühim-
mat tipi, yaklaflma aç›s› ve h›-
z› gibi bilgileri kullanarak, si-
lah› sistem subay›n›n bakt›¤›
noktay› vuracak flekilde yön-
lendirmifltir. Uçak, hedeften

1,5 km uzakl›¤a geldi¤i anda,
silah subay›n›n kontrol ko-
lundaki teti¤e dokunmas›yla,
3 namludan, dakikada 2000
at›m h›zla 12,7 mm’lik mü-
himmatlar terörist grubun
üzerine ya¤maya bafllar.
Uçak, pilotun yönlendirme-
siyle, do¤rudan hedefe do¤ru
dalmak yerine, hedef çevre-
sinde uygun mesafede daire-
ler çizmektedir. Bu s›rada,
alt k›s›mdaki taret de döne-
rek, sürekli hedefe yönelme-
sini devam ettirmektedir.
Karakol bask›n›n bafllama-
s›ndan 25 dakika sonra, ope-
rasyon merkezindeki subay-
lar, terörist gruptan sa¤ ka-
lanlar›n da¤›n›k flekilde ara-
ziye yay›larak kaçmaya bafl-
lad›klar›n› memnuniyetle iz-
lemektedir.

Bask›n›n püskürtülmesinde
büyük katk› sa¤layan taarruz
uça¤› kolu, karakola helikop-
terler ile gönderilen destek
kuvvetinin ulaflmas› ve hare-
kât›n devam›nda da kalan 3
saatlik uçufl sürelerini, yer-
deki birlikler ile iletiflim içe-
risinde, harekâta destek ve-
rerek de¤erlendirir ve üsle-
rine baflar›yla dönerler...
Herhangi bir bilim kurgu
ö¤esi içermeyen ve tama-
men mevcut teknolojileri ba-
r›nd›ran bu olas› senaryo dik-
katle okundu¤unda, hafif ta-
arruz uça¤› konseptinden
beklentiler de ortaya ç›k-
maktad›r. Bu senaryoda be-
lirtilen özellik ve yeteneklere
ilave neler olabilece¤i, afla¤›-
daki sat›rlarda ortaya konul-
maktad›r.
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General Dynamics’in 12,7 mm’lik 
3 namlulu GAU-19/A silah sistemi

BAE Systems’in, 
hava platformlar›n›n 
gövde alt›na entegre edilebilen,
at›fl kontrol sistemine sahip
Remote Guardian stabilize 
silah tareti ve E/O sensör 
sistemi
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Asimetrik 
Muharebede de 
Kullan›lacak Yak›n
Hava Deste¤i Uça¤›
‹lk olarak, bu uça¤›n icra
edebilece¤i görevleri ele
alacak olursak; yak›n hava
deste¤i amaçl› taarruz gö-
revleri ilk s›rada yer alacak-
t›r. Yine silahl› keflif görevle-
ri de genifl sahalar›n asi-
metrik muharip unsurlara
karfl› taranmas› ve yine s›n›r
bölgelerinin kontrolü, bu
platform taraf›ndan yerine
getirilebilecektir. Ancak bu
görevin silahland›r›lm›fl
‹HA’lar ile de benzer etkin-
likle yerine getirebilece¤i
göz önüne al›nmal›d›r.
Bu platform, ayn› zamanda,
ileri hava kontrol görevlerini
de yerine getirebilecektir. Bu
sayede, yerdeki birlik ile sabit
ve döner kanatl› muharebe
platformlar› aras›ndaki koor-
dinasyonun sa¤lanmas› ve di-
¤er sabit kanatl› platformlar

için vurulacak hedeflerin be-
lirlenmesi ve bu platformla-
r›n yönlendirilmesi, bu görev
kapsam›nda yerine getirile-
cek fonksiyonlar olacakt›r.
Helikopterlere refakat ve
arama kurtarma görevleri
de bu platform taraf›ndan
gerçeklefltirilebilecektir.
Özellikle, tehdit unsuru içe-
ren muharebe arama kur-
tarma görevlerinde, bu
uçak, gerek enkaz›n tespiti
gerekse kurtarmay› gerçek-
lefltiren helikopterin, bu kri-
tik anlarda korunmas› ve
desteklenmesi görevlerini
yerine getirecektir.
Bu kadar genifl bir yelpaze-
de görevlendirilebilecek tek
bir platformun genifl bir is-
terler listesine sahip olaca-
¤› da aflikârd›r. Ancak bu
noktada fazla detaya girme-
den, yazar›n, bu tip bir uça-
¤›n nas›l olabilece¤i ile ilgili
de¤erlendirmeleri flu flekil-
dedir:

Çift Motor 
Olmazsa Olmaz
Bu uçak, temel olarak çift
motorlu ve çift kiflilik bir
platform olarak ele al›nma-
l›d›r. Çift motor isteri, icra
edilecek görevlerde, uça¤›n
bekas› ve ayn› zamanda gö-
revin de bekas› aç›s›ndan
tart›fl›lmaz üstünlük vadet-
mektedir. Motor tipi olarak,
turboprop bir motor, büyük

ihtimalle tercih sebebi ola-
cakt›r. Turboprop motorlar,
özellikle düflük süratlerde
sa¤layabildi¤i yüksek itki ile
öne ç›kacakt›r. Ancak karfl›t
bir görüfl de turboprop mo-
torlar›n turbofan motorlara
göre daha karmafl›k yap›ya
ve daha yüksek a¤›rl›¤a sa-
hip olma gibi bir dezavan-
tajlar› oldu¤unu belirtmek-
tedir. 
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Çeflitli havadan yere silah yükleriyle donat›lm›fl AT-6’lar





Yine bu karfl›t görüfl, yak›n
hava destek uça¤› için hedef
bölgeye olabildi¤ince h›zl›
gitmenin, daha kritik öneme
haiz oldu¤unu, dolay›s›yla
yüksek by-pass oran›na sa-
hip turbofan motorlar ile ol-
dukça yüksek bir seyir süra-
tine ulafl›labilirken, taarruz
esnas›nda istenilen düflük
süratlerin de sa¤lanabilece¤i
bir noktaya gelinebilece¤ini
ifade etmektedir. Bu uçaktan
beklenilen performans›n, ta-
fl›nmas› istenen faydal› yük
miktar›n›n belirlenmesi ve
gerekli havada kalma süresi-
nin ortaya konulmas› ile ya-
p›lacak analizler, do¤ru mo-
tor seçiminin gerçekleflme-
sini sa¤layacakt›r.
Ancak da¤l›k ve sarp araziler
ve hatta vadilerde görev yap-
mas› gerekecek bu uçak için,
yüksek manevra yetene¤i ve
g s›n›rlar› da önem arz et-
mektedir. Yine 3-4 saat gibi
bir uzun uçufl süresi, isteni-
len bölgede verilecek hava
deste¤inin kesintisiz devam›
aç›s›ndan kritik olarak de-
¤erlendirilmektedir.

Görev Etkili¤i ‹çin de
Çift Pilot
Di¤er yandan, çift kiflilik bir
uçufl ekibine sahip olunmas›,
ifl yükünün paylafl›lmas› ve
daha etkin muharebe yete-
ne¤i için önemli bir özellik
olarak öne ç›kacakt›r. Zira,
zorlu arazi flartlar›nda, alçak
irtifada gerçeklefltirilen uçufl
ve manevralar esnas›nda,
pilot, esas görevi olan uça-
¤› uçurmaya konsantre
olurken; di¤er pilot, yer-
deki birlikler ile iletiflim
ve hedef bölgesinin be-

lirlenmesi, sensör podunun
kullan›m› ile hedef tespit ve
tan›mlamas›n›n yap›lmas› ve
silahlar›n hedefe yönlendiril-
mesi fonksiyonlar›n› yerine
getirecektir. Ayn› zamanda,
pilotun herhangi bir nedenle
görevini yerine getirememe-
si gibi acil durumlarda, ye-
dek kumandalar sayesinde,
platformun kumandas›n› da
alabilecektir.
Bu uçaklar›n icra edece¤i ta-
arruz ve yak›n hava deste¤i
görevlerinde, yerden aç›lacak
atefle maruz kalacaklar› da
aflikârd›r. Her ne kadar yük-
sek sürat ve üstün manevra
yetenekleri ile bu ihtimalin
helikopterlere göre çok daha
düflük seviyelerde olaca¤› de-
¤erlendirilse de baz› önlem-
lerin al›nmas› gerekmektedir.
Kokpit bölümünün z›rhland›-
r›lmas›; yak›t tanklar›n›n ken-
dini onarabilen tipte olmas›;
omuzdan at›lan ›s›ya güdümlü
karadan havaya güdümlü fü-
zelere karfl› k›z›l ötesi kar›flt›-
r›c›larla teçhiz edilmesi ve
kritik alt sistemlerin yedekle-
meli yap›lmalar›, bu önlem-
lerden ilk akla gelenlerdir. 
A-10 Thunderbolt II uçaklar›n-
dakine benzer flekilde, kokpit
k›sm›n›n balistik  korumal› bir
koza fleklinde olmas› da beka
aç›s›ndan tercih sebebi olabi-
lecektir. Bu önlemler, sadece
uçufl ekibinin bekas›n› de¤il,
hasar al›nmas›na ra¤men gö-

revi tamamlama yetene¤i ola-
rak ifade edilen, görev bekas›-
n› da artt›racakt›r.

Faydal› Yük Tafl›ma
Kapasitesi Yüksek 
Olmal›
Yak›n hava deste¤i görevin-
de, uça¤›n tafl›yaca¤› silah
yükü kritik öneme sahiptir.
Bu amaçla, uça¤›n silah yükü
tafl›ma kapasitesinin, olabil-
di¤ince yüksek olmas› arzu
edilmektedir. Tercihen 2 ila 3
ton aras› faydal› yük tafl›ya-
bilme kapasitesi, görev ba-
flar›m› aç›s›ndan tercih sebe-
bi olmal›d›r. Yine gövde ve
kanat alt› mühimmat ba¤lan-
t› noktalar›n›n say›ca fazla ol-
mas› da silah yükü esnekli¤i
sa¤layacakt›r.
Platforma entegre 12,7 mm’lik
çok namlulu bir silah ya da
20-25 mm kalibrede bir oto-
matik top, bir çok görevin
vazgeçilmez ekipman› ola-
cakt›r. Tercihen, Amerikan
Deniz Piyadelerinin Viet-
nam’da kulland›¤› OV-10
NOGS (Night Observation
Gunship) konfigürasyonuna

benzer flekilde, silah›n yan ve
yükselifl hareketi ve stabili-
zasyon yetene¤ine sahip bir
taret içerisinde yer almas›,
büyük kullan›m esnekli¤i
sa¤layacak üstün bir yetenek
olacakt›r.
Gündüz ve aç›k hava flartla-
r›nda, bir pilotun, görerek in-
san boyutlar›nda hedefleri
tan›mlamas›, en fazla 1000
feet irtifadan gerçeklefltirile-
bilmektedir. Ancak yak›n ha-
va deste¤i görevleri, do¤al
olarak sadece gündüz de¤il,
gece ve her tür hava flart›nda
yap›lmas› gereken görevler
oldu¤u için, platforma enteg-
re ve stabilize bir E/O keflif ve
hedefleme podu, olmazsa ol-
maz bir ekipman olarak ka-
bul edilmelidir. Yine bu sis-
temden al›nan görüntülerin,
di¤er uçaklara ve bir komuta
merkezine iletilmesi avantaj-
l› olacakt›r. Ayn› flekilde, böl-
gede yer alan ‹HA’lar arac›l›-
¤›yla elde edilen görüntülerin
uçaktan izlenebilmesi ve hat-
ta AH-64D Block III Apache
helikopterlerinde oldu¤u gi-
bi, uçaktan ‹HA’lar›n komu-
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Havadan yere roket podlar› tafl›yan bir Super Tucano
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Balistik korumal› bir kozay› and›ran ve 23 mm’lik top mermilerine karfl› 
test edildi¤i bilinen A-10 Thunderbolt II’nin kokpiti, ço¤u pilotun, evi d›fl›nda 

kendini en güvende hissedece¤i yerlerden biridir.



tas› da de¤erlendirilmesi ge-
reken dikkat çekici bir yete-
nek olarak görülmektedir.
‹leri hava kontrolü ve yak›n
hava deste¤i görevlerinde,
yerdeki birlikler ve destek
verecek sabit ve döner ka-
natl› di¤er platformlar ile ile-
tiflim kurma yetene¤i de bü-
yük önem tafl›maktad›r. Yine
ileri hava kontrolü görevinde
E/O pod içerisinde bulunacak
dahili bir lazer hedef iflaret-
leme cihaz›, di¤er platform-
lar taraf›ndan b›rak›lacak la-
zer güdümlü mühimmat›n,
isabetli flekilde hedefe yönel-
mesini sa¤layacakt›r.
Ülkemiz flartlar›na göre özel
olarak teçhiz edilmifl ve yu-
kar›daki yetenekleri bar›nd›-
ran bir yak›n hava deste¤i ve
hafif taarruz uça¤›n›n tedarik
maliyetinin 6 ila 10 milyon
dolar seviyesinde olaca¤›n›, 1
saatlik uçufl maliyetinin de
1500 dolar› aflmayaca¤›n› ön-
görmek, çok yanl›fl bir yakla-

fl›m olmayacakt›r. Bu ra-
kamlar, bugün, aviyonik do-
nan›m›na ba¤l› olarak 50 mil-
yon dolar›n üzerinde birim
tedarik maliyetine ve yukar›-
da da belirtti¤imiz gibi 7500
dolar civar›nda saatlik uçufl
maliyetine sahip bir F-16
uça¤› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
uygun görünmektedir.
Bu makalede, yazar›n bak›fl
aç›s›yla, ülkemizin ihtiyac› ol-
du¤una inand›¤› bir yak›n ha-
va deste¤i / hafif taarruz / si-
lahl› keflif uça¤›n›n sahip ol-
mas› gereken yetenekler ve
kullan›m senaryolar› üzerin-
de durulmufltur. Bu yap›l›r-
ken de bugün dünyada mev-
cut, herhangi bir uça¤›n ad-
res gösterilmesinden özenle
kaç›n›lm›flt›r. Zira yazar, ül-
kemizin mevcut imkân ve ka-
biliyetleri kullan›larak, bu
uça¤›n, kendi özgün ihtiyaç-
lar›m›za uygun olarak, Türki-
ye’de gelifltirilebilece¤ine
inanmaktad›r.

AH-64D Block III Apache helikopteri
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Nesil savafllar›na 
en çok konu olan üç uçak: 
F-22 (üstte), 
Eurofighter Typhoon (ortada) 
ve F-35 (altta)
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Casusluk faaliyetleri
kapsam›nda edinilebi-
lecek bilgileri saymaz-

sak, bugün dünya üzerinde
birbiri ile rekabet eden savafl

uçaklar› hakk›nda en ayr›nt›l›
bilgiler, muhtemelen Hindis-
tan ve Brezilya’n›n elindedir.
Her iki ülkenin savafl uça¤›
al›m ihaleleri büyük ilgi gör-
dü. Uçak üreticileri, bu ülke-
lere, ürünlerinin teknik bilgi-
lerini açt›; onlarla teknoloji
transferi yollar›n› görüfltü ve
ürünlerini deneme uçufllar›
ile gösterdi. Di¤er yandan, bu
süreçlere kat›lm›fl bir Hintli
ya da Brezilyal›, edindi¤i bil-
gileri içeren bir de¤erlendir-
me yaz›s› yazamayaca¤›na
göre, ifl yine aç›k kaynaklar-
dan edinilen bilgilere kal›yor.
Uçak üreticilerinin son za-
manlarda, çeflitli iddialar ve
karfl› iddialarla dile getirdik-
leri  “nesiller” de iflte bu nok-
tada önem kazan›yor. Adeta
nesil söylemi üzerinden bir

savafl yafland›¤›n› söylemek
mümkün. Savafl›n bir taraf›-
na göre; F-22, flu anda görev
yapan tek 5. nesil uçak; F-35
de ikinci 5. nesil uçak olacak.
Eurofighterc›lar›n da yer al-
d›¤› karfl› taraftakilerin bir
bölümü bu s›n›fland›rmaya
tamamen karfl› ç›karken, bir
bölümü de bunu kabullenip,
kendi ürünlerinin farkl›l›¤›n›
ortaya koymak için “Nesil
4,5” ya da “Nesil 4+” gibi s›-
n›fland›rmalara gidiyor.
Baz› durumlarda bu nesil
söylemi, pek çok fleyin önü-
ne geçerek, uçaklar aras›n-
daki karfl›laflt›rmay› baflla-
tan konu haline geliyor. Hiç
kuflkusuz, Nesil Savaflla-
r›’n›n teknik oldu¤u kadar
pazarlama yönü de var ve
temel baz› teknik paramet-
relerin yoklu¤unda ortaya
ç›kan “sisli” ortam, pazarla-
mac›lar taraf›ndan sonuna
kadar kullan›l›yor.
Bu yaz›da, konuyu tekrar
uçaklar›n teknik özelliklerine
tafl›yabilmek için, Nesil Sa-
vafllar›’n›n asl›nda pek çok
durumda anlaml› bir katk›
sa¤lamad›¤›n› anlataca¤›z.

Yetenek mi, 
Say›lar m›?
Savunma yap›s›yla ilgili plan-
lama yaparken say›lar üze-
rinden gidilebilir: Tehdit alg›-
lanan ülkenin 100 uça¤› var-
sa, siz de en az 100 uça¤a sa-
hip olmak istersiniz. Bu,
“Tehdit Tabanl› Planlama”

(Threat Based Planning)
olarak adland›r›lan planla-
ma türünün bir örne¤idir.
Bir di¤er yaklafl›m ise “Yete-
nek Tabanl› Planlama”
(Capabilities Based Plan-
ning)’d›r. Bu planlama tü-
ründe, odak noktas› yete-
neklerdir ve savunmaya ya-
p›lan yat›r›m›n, yetenekleri
ne ölçüde artt›rd›¤› noktas›-
na odaklan›l›r [1].
Konuyu bir örnekle aç›kla-
yal›m: Tehdit alg›lanan ülke-
nin elinde, Nesil 4+ uçaklar-
dan 50 tane oldu¤unu varsa-
yal›m. Bu uçaklar, nesilleri-
nin tüm özelliklerine sahip
olsun, ayr›ca elektronik
harp yetenekleri de en üst
seviyede olsun. Bu kapsam-
da, DRFM (Digital Radio 
Frequency Memory / Say›sal
Radyo Frekans› Belle¤i) ta-
banl› geliflmifl elektronik
harp sistemleri tafl›s›nlar;
üstelik AESA (Active Electro-
nically Scanned Array / Aktif
Elektronik S›ral› Tarama) ra-
darlar›n› da elektronik taar-
ruz için kullanabilsinler.
Böylesi bir durumda, tehdit
tabanl› planlama, tehdit alg›-
layan karfl› taraftaki ülkenin
de en az 50 tane Nesil 4+
uçak almas›n› gerektirir.
Oysa yetenek tabanl› bir ba-
k›fl aç›s›, say›lardan önce,
mevcut yeteneklerin ele al›n-
mas›n› gündeme getirecek-
tir. Ayn› örnekten devam
edersek; e¤er tehdit alg›la-
nan ülkenin elektronik harbe
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Gökyüzündeki
Nesil Savafllar›

Son y›llarda, savafl uçaklar› aras›nda (neyse ki) gerçek 

it dalafllar› de¤il, “nesil” savafllar› yafland›¤›n› görüyoruz.

Çeflitli modeller “4. nesil”, “Nesil 4,5”, “Nesil 4+”, 

“5. nesil” gibi de¤iflik terimlerle s›n›fland›r›lmaya çal›fl›l›yor.

Üzerinde henüz uzlaflma sa¤lanamam›fl bu konuyu, biz de

farkl› aç›lardan irdelemek istiyoruz.
Dr. K. Burak CODUR / editor@savunmahaber.com
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yönelik istihbarat yetenekleri
çok k›s›tl› ise ve sürekli sin-
yal istihbarat› (Signals Intel-
ligence / SIGINT) yaparak
karfl› koymas› gereken ra-
darlar›n ve hava savunma
sistemlerinin özelliklerini
ö¤renmeye çal›flm›yorsa ve
ayr›ca Nesil 4+ uçaklar›n›n
elektronik harp sistemlerini
geliflen tehditlere uygun ola-
rak programlayam›yorsa, o
zaman karfl› taraf›n hava sa-
vunmas›na elektronik harple
karfl› koyamayacak, 50 uçak-
l›k bir Nesil 4+ filosu var de-
mektir. Bu durumda, uçakla-
r›n DRFM tabanl› elektronik
harp sistemleri ve AESA ra-
darlar› etkisiz birer paramet-
re olacakt›r. Tehdit alg›layan
taraf, radarlar›n›n baz› para-
metrelerini de¤ifltirebilirse,
karfl› taraf, istihbarat faali-
yetlerinin zay›fl›¤› nedeni ile
bunu fark edemeyecek, dola-
y›s› ile uçaklar›n›n elektronik
harp sistemlerini güncelle-
yemeyecektir. Böylece, bu
yetenekli “Nesil 4+” uçaklar,
karfl› taraf›n radarlar› tara-
f›ndan takip edildiklerini an-
layamayacak, onlara karfl›
atefllenen füzeleri fark ede-
meyecek ve muhtemelen bu
zafiyetlerinin kurban› ola-
cakt›r. Hatta bu örnekte,
“Nesil 4+” uçaklar›n sonunu
getiren füzeleri, radar›na ve
görev bilgisayar›na baz› mo-
difikasyonlar yap›lm›fl 3. ne-
sil bir uçaktan atefllemek de
mümkün olabilecektir.

Yukar›da anla-
t›lan senaryodan
hareketle, tehdit
alg›lanan ülkeye
karfl› 50 adet Nesil 4+
uçak almak yerine, elek-
tronik harp tabanl› yete-
nekleri gelifltirmek çok daha
maliyet etkin olabilir. Bu
nokta, tehdit tabanl› planla-
ma ile yetenek tabanl› plan-
lama aras›ndaki önemli fark-
l›l›klardan birisidir.
Bu örnekle birebir uyumlu
olmasa da yak›n olarak nite-
lendirilebilecek bir senaryo,
Kosova Harekât› s›ras›nda
yafland›. Bir F-117 taarruz
uça¤›, geçen zaman zarf›nda
güncellenmifl olmakla birlik-
te, 1960’l› y›llardan beri kul-
lan›mda olan bir SA-3 hava
savunma füzesi taraf›ndan
düflürülmüfltü. Bu olay, ça-
t›flmalar› S›rbistan lehine so-
nuçland›rmasa da yetene¤in
önemine yapt›¤›m›z vurguyu
destekleyen bir geliflme ola-
rak tarihe geçti. Burada, 
F-117’nin hangi nesil alt›nda
s›n›fland›r›ld›¤›n›n bir önemi-
nin bulunmad›¤›n› da belirt-
mek gerekir.
Sonuç olarak, daha nesil me-
selesini konuflmaya baflla-
madan önce, “yetenekler ne-
ler?” ya da “o uçaklar nas›l
kullan›lacak?” sorusunu sor-
mak gerekiyor. Son nesil
uçaklar› edinmekten daha

önemli olan nokta, o uçakla-
r›n, avantaj sa¤layacak flekil-
de kullan›l›p kullan›lamaya-
ca¤›d›r. Çünkü “5. nesil” bile,
her fleyi, ek bir fleyler yap›l-
mas›n› gerektirmeden kulla-
n›c› lehine çeviren bir sihirli
de¤nek olmayacakt›r.

Füzeler Hep Hedefini
Bulur mu?
RAND Corporation taraf›n-
dan 2008 y›l›nda yap›lan,
“Hava Muharebesi: Geçmifl,
Günümüz ve Gelecek” bafl-
l›kl› sunumda, görüfl ötesi
menzilli havadan havaya fü-
zelerin performans› irdelen-
miflti. [2] Sunumda verilen
bilgilere göre; o zamana ka-

dar, AIM-120
AMRAAM orta
menzilli hava-
dan havaya fü-
zeleri ile elde

edilen 10 vurufl için, 17 füze
atefllenmiflti (yaklafl›k yüzde
59 isabet oran›). Bunlardan 4
tanesinin görüfl ötesi menzil-
li vurufl olmad›¤› da sunum-
da belirtiliyor. Ayr›ca, S›rbis-
tan ve Irak üzerinde elde edi-
len bu baflar›larda, karfl› ta-
raftaki uçaklar›n bir bölümü-
nün kaçmakta oldu¤u (Irak),
bir bölümünün radarlar›n›n
ve elektronik harp sistemle-
rinin olmad›¤› ya da çal›flma-
d›¤› da sunumda vurgulan›-
yor. Ayn› sunumda, k›sa
menzilli havadan havaya fü-
zelerle ilgili istatistik olarak
da Çöl F›rt›nas› Harekât›’nda
atefllenen 48 adet AIM-9M
k›sa menzilli havadan havaya
füzesinden, sadece 11 tane-
sinin hedefini vurdu¤u (yak-
lafl›k yüzde 23 isabet oran›)
bilgisi veriliyor.
Ancak bu bilgiler, “havadan
havaya füzeler ifle yaramaz”
fleklinde yorumlanmamal›d›r.
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Kosova Harekât› s›ras›nda
S›rplar taraf›ndan bir F-117
düflürülmüfltü.

Uça¤a yüklenmeyi 
bekleyen AIM-120

AMRAAM’lar ve 
arkada F/A-18C
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Örne¤in, bahsedilen sunum-
da, “füzeler ifle yaramay›nca
uçaklar aras›nda klasik bir it
dalafl› yafland› ve top mermi-
leri ile uçaklar düflürüldü”
fleklinde bir ifade yer alm›-
yor. Baflka bir deyiflle, uçak-
lar bir füze ifle yaramay›nca
di¤erleri atefllenerek düflü-
rülmüfl.
Di¤er yandan, Nesil Savaflla-
r›’na bu bilgilerle donanm›fl
olarak bak›ld›¤›nda, bahsedi-
len teknik bilgilerin nas›l
yanl›fl anlafl›lmalara yol aça-
bilece¤i de görülebilir. Uçak-
lar›n hedeflerini radarlar›n›n
azami menzilinde tespit edip,
füzelerin azami menzilinde
onlara sald›rmalar›n› ve her
seferinde baflar› elde etme-
lerini beklemek, fazlaca
iyimser bir yaklafl›m olacak-
t›r. Bu durum, havac›lar tara-
f›ndan mutlaka biliniyordur;

di¤er yandan Nesil Savaflla-
r›’n› izleyen kamuoyunun bü-
yük bir bölümünün bu duru-
mun fark›nda olmamas› yük-
sek bir ihtimaldir.
‹lginç bir tezat yaratan bir
baflka gerçek ise, kullan›lan
modern mühimmatlar›n et-
kinli¤inin, durumu yeni nesil
uçaklar aç›s›ndan daha belir-
siz bir hale getirdi¤idir. Bu-
gün, gerek Afganistan’da,
gerekse Libya’da, ak›ll› bom-
balar ya da füzelerin kullan›l-
d›¤› görevlerde, ait oldu¤u
nesil ne olursa olsun, fark
yaratan bir uçak olmam›flt›r.
Topla yap›lan at›fllar d›fl›nda,
bomba ya da füzenin hangi
insanl› ya da insans›z uçak-
tan b›rak›ld›¤›n›n bir önemi
yok gibi görünüyor. Hatta
tüm bombard›man sürecine
bak›lacak olursa, a¤›rl›kl›
olarak insans›z hava arac›

(‹HA)’larla sa¤lanan keflif bil-
gileri olmadan, insanl› uçak-
lar›n hava-yer görevlerini ic-
ra etmelerinin ne kadar güç
olaca¤› da görülebilir. Di¤er
bir deyiflle, “Afganistan üze-
rinde B-1, F-15, F-18 ya da 
F-16’lar›n; Libya üzerinde
Eurofighter, Tornado ya da
Rafale’lerin yerine, bomba
yüklü ‹HA’lar›n dolan›yor ol-
mas›, görev senaryolar›n›n
büyük ço¤unlu¤unda bir fark
yaratmayacakt›r” sonucuna
ulaflmak hatal› olmayacakt›r.
“Nesiller” konuflulurken
gündeme gelen özelliklerden
kaç›n›n Predator B (MQ-9
Reaper) gibi ‹HA’larda var ol-
du¤u da, belirtilen bu tezat
durumu destekliyor. Bu
‹HA’lar, art yanma olmadan
süpersonik (ses üstü) h›zlara
ulaflam›yor, boyutlar›na k›-
yasla radar izleri azalt›lm›fl

de¤il, AESA radarlar› yok;
ama ayn› bombay› ya da füze-
yi insanl› uçaklarla ayn› has-
sasiyetle atabiliyor ve söyle-
nenlere göre, operasyon ma-
liyetleri de daha düflük.

En ‹yi Tasar›m 
Hangisidir?
Di¤er araçlarda oldu¤u gibi,
uçaklar için de yaflam döngü-
leri (kullan›mda olduklar› sü-
re) boyunca kullan›mlar›n› et-
kileyen, yaflam döngülerinin
sonunda tam olarak bilinebi-
len, fakat yaflam döngülerinin
bafl›nda kestirilmesi gereken
veriler vard›r. Örne¤in, uça-
¤›n yap›sal parçalar›n›n kaç
saat dayanaca¤› böyle bir bil-
gidir, tasar›m / üretim afla-
mas›nda tahmin edilir ve uça-
¤›n görev ömrü bitti¤inde ke-
sin olarak bilinebilir. Yap›sal
parçalara 8000 saat ömür bi-
çilmifl, uçak da 20 y›l boyunca
envanterde tutulacaksa, y›lda
400 saatlik bir uçufl ortala-
mas›n›n afl›lmamas› gerekir.
Bununla beraber, yap›lan
yanl›fl bir kestirim ya da ele
al›nmayan bir parametre gibi
nedenlerle, 6000 uçufl saati-
ne gelindi¤inde yap›lan kon-
trollerde, yap›sal bir elema-
n›n görevini yerine getirmesi
için gereken özellikleri kay-
betmifl oldu¤u da keflfedilebi-
lir. Bu noktada, uça¤›n tasar›-
m› ya da üretimi s›ras›nda
yanl›fl bilinen bir gerçek, ya-
p›sal parçan›n ömrü, gerçek
rakam› ile ortaya ç›km›fl 
olur. Kullan›m ömrünün so-
nuna gelmifl, envanterden 
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Havadan yere mühimmatlarla teçhiz edilmifl MQ-9 (Predator B) ‹HA’s›

F/A-18C Hornet’in kanat ucundaki AIM-9X
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ç›kart›lacak bir uçak tasar›-
m›, kendisi ile ilgili tüm bilgi-
leri ve istatistikleri bize sun-
mufltur: Göreve haz›rl›k ora-
n›, bak›m ihtiyac›, herhangi
bir çat›flmaya kat›ld› ise sa-
vafl durumunda neler yapa-
bildi¤i vb. Bu uça¤›n zay›f ve
güçlü yanlar› art›k bilinir du-
rumdad›r. E¤er ortaya ç›kan
zay›f yönler, zamanl›ca ve
makul maliyetlerle giderile-
bilmiflse, o zaman uça¤›n ta-
sar›mc›s›, üreticisi ve kulla-
n›c›s›n›n elinde, olgun ve ta-
n›mland›¤› görev ve kullan›m
ortam›nda mükemmele ya-
k›n bir uçak modeli var de-
mektir. Pekiyi, neden bu mo-
delin tasar›m›n› tekrar kul-
lanmaz da, yeni tasar›mlarla
yeni maceralara at›l›r›z?
Sorumuzu flöyle genifllete-
lim: F/A-18 A/B/C/D,  hem
kendini savunabilecek hem
de hava-yer görevlerini ger-
çeklefltirebilecek bir uçak
olarak tasarland› ve 1991
Körfez Savafl›’nda de¤erini
gösterdi. Örne¤in, hava hare-
kât›n›n ilk gününde, bir hava-
alan›n› bombalamaya giden
iki F/A-18, kendilerine yak-
laflmakta olan iki MiG-21’i
düflürüp, görevlerine devam
ettiler. Daha sonra, bu tasa-
r›m yeniden kullan›larak E/F
modelleri gelifltirildi; bugün,

bu modellerin kullan›m›na ve
üretimlerine devam ediliyor.
Bu y›l içinde ise uça¤›n üreti-
cisi Boeing, “Geliflim Yol Ha-
ritas›” ad› alt›nda, uça¤›n ye-
ni bir sürümünün tam ölçek-
li bir maketini tan›tt›. Bu se-
fer de F/A-18 E/F’yi yeniden
kullanan bu yeni tasar›m,
gövde üstü yak›t tanklar› ile
daha uzun menzil; burun al-
t›na eklenen IRST (Infrared
Search and Track / K›z›l Öte-
si Arama ve ‹zleme) sistemi
ve pilota 360 derecelik görüfl
sa¤layacak elektro optik sis-
temler ile ek alg›lay›c›lar; ge-

liflmifl motorlarla daha çok
güç ve daha uzun motor öm-
rü; F-35 benzeri, tek bir bü-
yük ekrandan oluflan bir kok-
pit ve “ilk gün” görevleri için,
burun yönünden radara ya-
kalanma ihtimalini düflüre-
cek özel silah tafl›ma bölme-
si vadediyor. Bu durumda, 
F-18’in yaflam döngüsüne
dair hemen hemen her para-
metre biliniyorken, son nesil
uçaklarda olan özelliklerin
hemen hemen hepsi F-18’in
bu en son sürümünde olabi-
lecekken, yeni bir uçak gelifl-
tirmeye gerek var m›?

Bu kuflkusuz zor bir soru.
“Evet” cevab› vereceklerin
de, “hay›r” cevab› verecekle-
rin de kendilerine göre sa¤-
lam nedenleri olacakt›r. Bu
soruya flu anda kesin bir ce-
vap vermek mümkün olama-
yacak, yine de baz› durum-
larda, eski ama her yönü ile
bilinen bir tasar›m›n yeniden
kullan›m›n›n en do¤ru seçe-
nek olabilece¤ini ak›ldan ç›-
kartmamak faydal› olacakt›r.
1960’l› y›llarda envantere gi-
ren ve 4. sürümü olan D mo-
deli ile hala üretimde ve kul-
lan›mda olan E-2 Hawkeye
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Uçak gemisinden kalk›fla haz›rlanan F/A-18E Super Hornet

1960’l› y›llarda envantere 
giren E-2 Hawkeye’›n 
en güncel versiyonu 
E-2D Advanced Hawkeye
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havadan erken ihbar uça¤›,
hiç kimsenin aerodinamik
tasar›m›n› de¤ifltirmeyi dü-
flünmedi¤i, di¤er yandan, s›k
aral›klarla görev yükünü
güncelleyerek kullanmaya
devam etti¤i bir uçak olarak
bize iyi bir örnek olabilir.
Tasar›mlar›n yeniden kulla-
n›m› ele al›n›rken, flu nokta
da gözden kaç›r›lmamal›d›r:
Jet savafl uçaklar›n›n muha-
rebe sahas›nda ilk kullan›-
m›ndan bu yana -So¤uk Sa-
vafl’›n sona ermesinden bu-
güne kadar geçen yaklafl›k
son 20 y›l hariç- envanterde-
ki model say›s› hep flimdikin-
den daha fazla, uçak gelifltir-
me süreleri ve envanterde
kalma süreleri de flimdiki
modellere göre daha k›sa ol-
mufltur. Model say›s›ndaki
fazlal›¤›; So¤uk Savafl’a, çok
rollü uçaklar gelifltirememe-
ye ve havac›l›k ile ilgili yeni
fleyler ö¤reniyor olmam›za
ba¤layabiliriz. Günümüzde
ise 15-20 y›l› bulabilen gelifl-
tirme süreçleri sonunda, en-
vanterde 30 sene tutulmas›
planlanan uçaklar tedarik
edilmekte ve tek ya da iki
modelden oluflan filolar ta-
sarlanmaktad›r. Bu flartlar
alt›nda, ortaya ç›kan tasar›-
m›n kusursuza yak›n olmas›,
her zamankinden daha kritik
bir hal almaktad›r. 30 y›l ön-
ce, birçok yenili¤i bar›nd›ran
bir uçak tasarlamaya çal›fl-
mak, hava kuvvetlerinin ge-
neli için muhtemelen çok da-
ha az risk tafl›yordu. Nitekim
B-70 stratejik bombard›man
uça¤› ya da A-12 Avenger II
taarruz uça¤› gibi, kullan›la-
bilir bir model üretemeyen
uçak gelifltirme giriflimleri,
ilgili hava kuvvetinde kayda
de¤er zafiyetler yaratmad›.
Fakat günümüzde al›nacak
riskler, uçak filosunun tama-
m›n› ya da yar›s›n› etkileye-
cek gibi gözüküyor. Belki de
özellikle insanl› uçaklar için
denenmifl tasar›mlar› daha
çok kullanmak, insans›z
uçak alan›nda ise daha yeni-
likçi olmak daha uygun bir
hareket tarz› olacakt›r.
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Savafl›n bir taraf›na göre
görevdeki tek 5. nesil 
uçak olarak tan›mlanan 
F-22 Raptor
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J-20 Kaç›nc› Nesil?
J-20 ile ilgili ilk resimler or-
taya ç›kt›¤›ndan beri, özellik-
leri hakk›nda spekülasyonlar
devam ediyor. Henüz resmi
olarak uça¤›n teknik verileri
aç›klanmad›¤› için, J-20 hak-
k›ndaki pek çok fley spekü-
lasyon olarak kalmaya flim-
dilik devam edecek gibi gö-
rünüyor. Böyle bir ortamda,
J-20’nin kaç›nc› nesil oldu-
¤unu söyleme imkân› da he-
nüz bulunmuyor.
Di¤er yandan, uça¤›n resim-
leri ve tahmini boyutlar›, 
F-22 ya da PAK-FA (T-50) ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, J-20’nin
bir F-22 ya da PAK-FA kopya-
s› olmad›¤› da görülüyor. Or-
tada dolaflan görüfllerden bi-
risi de J-20’nin daha uzun ve
büyük bir uçak olmas›n›n,
uzun menzilli olmas› ile iliflki-
lendirilmesi. Yine ortada do-
laflan söylentilere göre, Çin,
özellikle Tayvan’› da içine
alan bir alan›, d›fl aktörlerin
girmesini önleyece¤i bir gü-
venli bölge haline getirmek
istiyor ve bunun yollar›ndan
birisi de uzun menzilli hava
devriyeleri yapabilmesi
(Çin’in, flu anda operasyonel
uçak gemileri olmad›¤› için,
bunu kara konufllu uçaklarla
yapmas› gerekiyor).

Bir an için tüm bu iddialar›n
do¤ru oldu¤unu düflünürsek,
“yetenek mi, say› m›?” soru-
suna geri dönebiliriz. Çin, ih-
tiyaç duydu¤u yetenekler
kapsam›nda bir uçak gelifltir-
me ifline kalk›flm›fl gibi görü-
nüyor ve bunu baflar›rsa, 
J-20’nin kaç›nc› nesil oldu¤u
sorusunun bir önemi de kal-
mayacak.

Nesil Özellikleri 
Nas›l Ortaya Ç›kt›?
J-20 örne¤i, flu soruyu da
akla getirebilir: “Nesil özel-
likleri neye göre belirleni-
yor?” Her tasar›m, kendi
içinde baz› ödünleflmeleri
(trade-off) içerir, her fleyi bir
arada ve istenilen ölçüde
içeren bir tasar›m yapmak
hemen hemen imkâns›zd›r.
Di¤er bir deyiflle, hem ma-
nevra kabiliyeti çok yüksek
hem radar izi düflük hem
uzun menzilli hem yüksek
kapasitede silah yükü tafl›-
yabilen hem maliyeti makul
hem de tasar›m ve üretim
süreleri kabul edilebilir bir
uçak tasar›m› ortaya ç›kar-
mak pek mümkün olmaya-

cakt›r. Teknik parametre-
leri sa¤lasan›z bile, muh-
temelen birim maliyetiniz

çok yüksek olacakt›r.
Günümüzün ça¤dafl savafl
uçaklar› da benzer ödünlefl-
meleri tasar›mlar›nda bar›n-
d›r›yorlar. Bu kapsamda, 
F-35’in tasar›m›n› kuflkusuz
iki önemli etmen etkiledi: 
F-22’nin varl›¤› (hava üstün-
lü¤ü sa¤laman›n ikincil bir
görev haline gelmesi) ve üç
ayr› teflkilat›n (Hava Kuvvet-
leri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz
Piyadeleri) ihtiyaçlar›n› tek
bir tasar›mla karfl›lama ça-
bas›. F-35, sadece hava kuv-
vetlerine yönelik bir proje ol-
sayd›, ayn› tasar›m m› ortaya
ç›kard›? Benzer flekilde, 
Eurofighter Typhoon da dört
ülkenin uzlaflmas› sonucu
ortaya ç›kan bir tasar›m oldu.
Uça¤› ‹ngiltere tek bafl›na ta-
sarlasa idi, yine ayn› tasar›m
m› ortaya ç›kard›?
Yukar›daki sorulara bir ölçü-
de cevap olabilecek, yaflan-
m›fl bir örnek olarak Rafale
verilebilir. Fransa da bafllan-
g›çta Eurofighter’› tasarlaya-
cak konsorsiyumda yer al›-
yordu. Fakat baz› nedenlerle
Fransa, 1980’li y›llarda kon-
sorsiyumdan ayr›ld› ve kendi

yoluna devam etti.
Bu durum, iki uça-
¤›n aerodinamik
tasar›mlar›n›n, ne-
den bu ölçüde ben-
zer oldu¤unu da
aç›kl›yor. Ç›k›fl nok-
talar› ayn› olsa ve gö-
rünüfl olarak birbir-
lerine çok benzeseler

de aralar›nda önemli farkl›-
l›klar oldu¤u söyleniyor ve bu
farkl›l›klar, ortak tasar›m›n
getirdi¤i uzlaflma zorunlu-
luklar› olmad›¤› zaman orta-
ya ç›kabileceklere de canl› bir
örnek oluflturuyor. Rafale,
hem konvasiyonel inifl kalk›fl
yapabilen bir uçak hem de
uçak gemilerinden katapult
(manc›n›k)’la kalk›fl yap›p, ya-
kalama halat› yard›m› ile
uçak gemilerine inifl yapabili-
yor. Hava-yer operasyonlar›
için, flu anda Eurofighter’a gö-
re daha olgun bir seviyede ol-
du¤u; di¤er yandan, hava-ha-
va görevlerinde, Eurofighter
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2016 y›l›nda Rus Hava Kuvvetlerinin
envanterine girmesi beklenen T-50 de
5. nesil olarak tan›mlan›yor.

GBU-12 lazer güdümlü bombalar› tafl›yan
Frans›z Hava Kuvvetlerine ait bir Rafale
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kadar çevik olmad›¤› da id-
dialar aras›nda.
Bu konudaki son örne¤i de
Saab’›n Gripen tasar›m› üze-
rinden verelim. Gripen, Hin-
distan’›n uçak ihalesinden
elenmifl olsa da, o ihalede
yar›flt›¤› uçaklardan hiçbirisi-
nin, ‹sveç’in kendi muharebe
konsepti kapsam›nda yap›la-
cak bir yar›flmada, Gripen’›
yenemeyece¤i de herkesin
hem fikir olaca¤› bir gerçek-
tir (Bu ifadelerden, Gripen’›n
‹sveç’in konsepti d›fl›nda ba-
flar›l› olamayaca¤› gibi bir so-
nuç ç›kart›lmamal›d›r).
Unutulmamal›d›r ki, mevcut
uçaklar, tasarlayan ülkelerin

seçimleri do¤rultusunda, on-
lar›n ihtiyaçlar›na yönelik
olarak tasarlanm›flt›r. Dola-
y›s› ile Nesil Savafllar› kapsa-
m›nda dile getirilen para-
metrelerin baz›lar›, asl›nda
bu tasar›m seçimlerinin so-
nucudur ve genellenmeleri
(herkes için geçerli kabul
edilmeleri) baz› durumlarda
do¤ru olmayacakt›r.

Nesil Bilgisi 
Ne Kadar Önemli?
Ana silah sistemleri aras›n-
da, uçaklar ayr›cal›kl› bir ko-
numa sahipler. Tanklarla il-
gili çal›flmalar, 1970’li –
1980’li y›llardan kalan tasa-

r›mlar›n gelifltirilmesi seviye-
sinde kal›rken; gemicilik sek-
töründe de eskiyen gemilerin
yerine mevcut tasar›mlar›n
evrimlefltirilmesiyle yeni ge-
miler yap›l›yorken (ABD’nin,
yeni nesil kruvazör program›
CG(X) yerine, Arleigh Burke
s›n›f›n›n yeni sürümü ile yolu-
na devam etmesi gibi); havac›-
l›k sektörü, hala yenilik taban-
l› bir geliflim gösterebiliyor.
Bu flartlar alt›nda, Nesil Sa-
vafllar›, tanklar ve gemiler için
daha uygun olabilecek bir
spekülatif tart›flma iken, hala
teknik farkl›l›klardan hare-
ketle de¤erlendirilebilecek
uçaklar için Nesil Savaflla-

r›’n›n yap›l›yor olmas› da as-
l›nda tezat bir durum olufltu-
ruyor. Konuyu teknik tarafa
tafl›makta ve kavramlar› orta-
ya ç›k›fl nedenleri ile sorgula-
makta büyük yarar görüyoruz.
Sonuç olarak, neden yeni bir
tasar›ma ihtiyaç duydu¤u-
muzu; bu yeni tasar›m›n geti-
rece¤i yetenekleri kimin, na-
s›l tan›mlad›¤›n›; bu yetenek-
lerin genel tehdit alg›m›zda
hangi eksiklikleri giderdi¤ini;
varsay›mlara de¤il de gerçek
bilgilere dayand›rarak, “do¤-
rusu budur” diyece¤imiz ta-
sar›m, bizim için  “do¤ru ne-
sil” olacakt›r.
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Nesil savafllar›nda s›kl›kla bahsi geçen F-35

Saab yetkilileri taraf›ndan, 
operasyonel kullan›mda olan ilk yeni nesil 

çok rollü savafl uça¤› olarak tan›mlanan Gripen
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‹ki y›lda bir düzenlenen ve
bu y›l Rusya Federasyonu
Baflbakan› Vladimir Putin’in

de ziyaret etti¤i fuar, Rusya’n›n
savunma ürünleri ithalat ve ih-
racat›ndan sorumlu devlet flir-
keti Rosoboronexport’un ana
sponsorlu¤unda gerçekleflti-
rildi. Bu y›lki fuara dair dik-
kat çekici bir di¤er geliflme
de fuar›n, Gromov Flight 
Research Institute (Rusça
k›saltmas› LII) üvey evlad›
bir etkinlik olmaktan ç›ka-
rak, Rostechnologii olarak

da bilinen ve yine devlete
ba¤l› Russian Technologies 
Corporation (RTC) konsorsi-
yumunun ortakl›¤› ile düzen-
lenmesi oldu.
RTC ayr›ca, ileri teknoloji ve
savunma alanlar›na yönelik,
Engineering Technologies
isimli bir di¤er büyük fuar›n
daha sorumlulu¤unu üstlen-
mifl durumda. ‹lki 2010 y›l›n-
da düzenlenen Engineering
Technologies fuar›n›n ikincisi
ise 27 Haziran 2012’de, yine
Zhukovsky’de düzenlenecek.

MAKS’›n En Önemli 
Silah›: RTC
Ayn› zamanda fuar›n kat›l›m-
c›lar›ndan biri de olan
RTC’nin ortakl›¤›, MAKS fu-
ar›na çok önemli bir ticari
destek de sa¤lam›fl durum-
da. Havac›l›k ve uzay sanayi-
leri ile çok küçük de olsa
ba¤lant›l› faaliyetlerde bulu-
nan, çok say›da Rus ve Ba-
¤›ms›z Devletler Toplulu¤u
(Commonwealth of Independent
States / CIS) firmas›n›n ürün-
lerini Zhukovsky’de sergile-

mek istemeleri, bunun bir
sonucu olarak gösterilebilir.
RTC, yine tamam›yla Rusya
Federasyonu’na ait bir di¤er
dev konsorsiyum olan United
Aircraft Corporation (UTC) ile
birlikte, Rus havac›l›k endüs-
trisinin büyük bölümünü
kontrol ediyor. 600’ün üze-
rinde endüstriyel kuruluflu
bünyesinde bar›nd›ran RTC,
tüm helikopter tasar›mc›lar›-
n›n ve üreticilerinin yan› s›ra
aviyonik, malzeme ve motor
teknolojileri alan›nda, UAC’nin

ÖZEL HABER
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Rus Kartal› 
Kanatlar›n› Açt›:

MAKS 2011
Moskova uluslararas› havac›l›k fuar›
MAKS (Moscow International Aviation
and Space Salon)’›n 10’uncusu, 
16-21 A¤ustos tarihleri aras›nda,
Moskova’n›n Zhukovsky bölgesinde
gerçeklefltirildi. Organizatörlerden
edinilen bilgilere göre; say›sal veriler
aç›s›ndan öncekileri geride b›rakan ve
toplamda 40 ülkeden 842 firman›n
kat›ld›¤› MAKS 2011’de, sergilenen 
241 uça¤›n 91’i, gerçeklefltirdikleri
uçufl gösterileriyle izleyenlerin 
gönlünü fethetti.
Yuri Laskin* / editor@savunmahaber.com
* MSI Dergisi Moskova

Çok say›da kullan›c›s› bulunan 
eski Sovyet k›sa menzilli 

hava savunma sisteminin 
gelifltirilmifl yeni 

versiyonu 
Osa AKM

Buk-M1-2, yeni tekerlekli flasisi üzerinde ilk kez sergilendi.
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birçok alt yüklenicisini de
bünyesinde bulunduruyor.
Sabit kanatl› hava araçlar›
alan›nda çal›flma yürüten,
Sukhoi, MiG, Ilyushin, 
Tupolev, Beriev, Myasichev
gibi Rus tasar›m bürolar›n›n
tamam›n› ve üretim tesisle-
rinin büyük ço¤unlu¤unu ça-
t›s› alt›nda toplasa da yap›sal
olarak hala geliflmekte olan
UAC’nin hâlihaz›rdaki gözde
ürünlerini, Su-35 ve MiG-35
savafl uçaklar› ile birlikte
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
oluflturuyor. Yak›n gelecekte,
gelifltirme çal›flmalar› süren
PAK FA T-50 savafl uça¤›n›n
ve dar gövdeli MC-21 yolcu
uça¤›n›n da bu uçaklar›n
aras›nda yer almas› bekle-
niyor.

T-50 de MAKS 2011’de
Boy Gösterdi
Uçufl gösterileri ve statik
alanda sergilenen sistemler
aç›s›ndan birçok ilke ev sa-
hipli¤i yapan MAKS 2011’in,
kuflkusuz en büyük y›ld›z›, 
T-50 idi. T-50’nin fuarda ser-

gilenen iki prototipi, fuar bo-
yunca, hem birlikte hem de
tek bafllar›na uçufllar gerçek-
lefltirdi. Uça¤› gelifltiren Suk-
hoi Tasar›m Bürosu’nun,
Rusya’n›n 5. nesil savafl uça¤›
T-50’ye iliflkin fuar boyunca
üzerinde en çok durdu¤u ve
önemle vurgulad›¤› konu,
uça¤›n silah donan›m›n›n ta-
mam›n›, her türlü koflul alt›n-
da kullanabilme kabiliyeti ol-
du. Ancak uça¤›n test süreci
hâlihaz›rda devam ediyorken,
bu tür konular›n, uça¤›n tan›-
t›m kampanyas›n›n bir parça-
s› olmaktan öteye geçemeye-
ce¤i düflünülüyor. Silah sis-
temleri, aviyonik sistemleri ve
radar› hâlihaz›rda gelifltiril-
meye devam eden T-50’nin,
2016 y›l›ndan önce, Rus Hava
Kuvvetleri envanterine gir-
mesi beklenmiyor.
T-50’nin fuarda sergilenmesi,
Rus Hava Kuvvetlerinin en-
vanterine geçen y›l giren Su-
35 çok maksatl› savafl uça¤›,
Rus Donanmas›n›n MiG-29K
savafl uça¤›, Mi-26T2 a¤›r
nakliye helikopteri ve Ka-52

61

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Eylül 2011

Almaz Antey taraf›ndan
müflteri ihtiyaçlar›

do¤rultusunda üretilen
çeflitli hava savunma 

sistemleri

Tigr 4x4 flasisi üzerine yerlefltirilmifl, Kornet-EM tanksavar füzesi



taarruz helikopteri gibi di¤er
gözde Rus hava araçlar›n› da
gölgede b›rakm›fl gibi gö-
ründü.

Airbus ve Boeing
Omuz Omuza
Fuar›n ilgi çeken geliflmele-
rinden birisi de dünya sivil
havac›l›¤›n›n iki devi Airbus
ve Boeing’in fuar esnas›nda-
ki yak›nl›¤› oldu. ‹ki rakibin
Airbus A380 ve Boeing 787
Dreamliner uçaklar›, ironik
bir flekilde Zhukovsky alan›n-
da yan yana boy gösterdiler.

UAC Kontratlar› 
Toplad›
Fuar boyunca UAC, askeri ta-
rafta bir hareket olmasa da ti-
cari uçaklar› kapsayan çeflitli
anlaflmalar imzalad›. UAC

yetkililerinden edinilen bilgi-
lere göre; siparifllerin 78
adetlik bölümü, ilk uçuflunu
2014 civar›nda yapaca¤› öngö-

rülen, MC-21 cephesinden
geldi. Aviacapital Service tara-
f›ndan 50 adet ve Ilyushin 
Finance taraf›ndan da 28 adet

siparifl edilen ve daha ilk uçu-
flunu bile yapmadan, hâliha-
z›rda yaklafl›k 200 adetlik bir
siparifl rakam›na ulaflan
uçak, Rus bas›n›nda, “kâ¤›t
üzerinde flampiyon” gibi bafl-
l›klarla yer ald›. Uça¤›n ilk
teslimat›n›n ise 2016-2017
y›llar› aras›nda gerçekleflme-
si bekleniyor.
UAC’nin di¤er siparifllerinin
kahraman› ise SSJ100 oldu.
Bu siparifllerin 12 adedi En-
donezya’n›n PT Sky Aviation
firmas›ndan, 10 adedi ise Rus
Gazpromavia firmas›ndan
geldi.
Fuar esnas›nda yaflanan bir
di¤er ilginç geliflme de Rus
bas›n›ndan gelen, MC-21 ve
SSJ100 projelerinin tek bir
aile çat›s› alt›nda birlefltiril-
mesi önerisi oldu.

ÖZEL HABER
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Su-35S

Tataristan firmas› olan Eniks, 
fuarda, genifl bir yelpazede yer alan 

insans›z hava araçlar›n› sergiledi.

Antey-2500 uzun menzilli hava 
savunma füze sistemi, aralar›nda 
taktik balistik füzeler ve uzun menzilli
seyir füzelerinin de bulundu¤u çok
çeflitli hava hedefini etkisiz hale
getirebilme kabiliyetine sahip.





Fuar esnas›nda ayr›ca, çok sa-
y›da helikopter siparifli de gel-
di. Helikopter siparifllerinin
oda¤›nda ise UTair firmas›n-
dan 40 adet ve Gazpromavia
firmas›ndan da 39 adet sipa-
rifl alan Mi-171 orta s›n›f nak-
liye helikopteri bulunuyor.

Uzmanlara göre, Rus heli-
kopter tasar›m ve üretim fir-
malar›n› ayn› çat› alt›nda top-
layan Russian Helicopters ta-
raf›ndan fuar esnas›nda al›-
nan siparifllerin toplam tu-
tar›, 500 milyon dolar›n üze-
rinde.

Rus Hava Kuvvetleri
Takibini Sürdürüyor
Rusya Federasyonu’nun
planlar›na göre; Rus Hava
Kuvvetleri, 2020’nin sonuna
kadar, 1500’ün üzerinde yeni
ve 400’ün üzerinde de moder-
nize edilmifl hava arac› teda-
rik ederek, ABD Hava Kuvvet-
lerini takibini sürdürmeyi he-
defliyor. Bu tedarik çal›flma-
lar›n›n büyük bölümünü, Su-
27/35 çok maksatl› savafl
uçaklar› ve Su-34 av-bombar-
d›man uça¤› ile çeflitli Mil ve
Kamov helikopterlerinin
oluflturmas› bekleniyor.
Her ne kadar Rus Hava Kuv-
vetleri cephesinden fuar es-
nas›nda yeni bir kontrat habe-
ri gelmese de MAKS 2011’de
bir bas›n toplant›s› düzenle-

yen Rosoboronexport CEO’su
Anatoly Isaikin’in aç›klamala-
r›, ifllerin yolunda gitti¤ine
iflaret ediyordu. Bu y›l›n ba-
fl›nda, Rosoboronexport’un
ulaflmas› beklenen toplam si-
parifl miktar› için öngörülen
rakam 36 milyar dolar iken,
flu ana kadar aç›klanan sipa-
rifllerin toplam›, yaklafl›k 37
milyar dolara ulaflm›fl du-
rumda. Y›l›n ilk yar›s›nda 5,9
milyar dolarl›k teslimat yapan
firma, 7 milyar dolarl›k yeni
kontrat imzalamay› öngörü-
yor. Isaikin aç›klamalar›nda,
Kaddafi Libyas›’na uygulanan
Birleflmifl Milletler ambargo-
sunun, Rusya’ya 4 milyar do-
larl›k bir kay›p yaratt›¤›n›; fa-
kat öte yandan gelen bir dizi
anlaflman›n -muhtemelen
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S-300PMU uzun menzilli 
hava savunma füze sistemi 

ailesinin ihracata yönelik 
en son versiyonu S-400

Tekerlekli 
flasi üzerine

yerlefltirilmifl
Tor-M2E k›sa
menzilli hava

savunma füze
sistemi

Top ve füze sistemlerinin birlikte kullan›ld›¤› Tunguska k›sa menzilli hava savunma
sistemi ve sol taraf›nda Tor-M2E hava savunma sistemi



ABD / NATO fobisinden kay-
naklanan- bu kayb› dengele-
di¤ini de belirtti. Isaikin ayr›-
ca, M›s›r ve Suriye ile yap›lan
anlaflmalarda hiç bir aksakl›k
olmad›¤›n›n da alt›n› çizdi.
Hava Kuvvetleri cephesinde
durgunlu¤a neden olan, Rus
Savunma Bakanl›¤› ve firma-
lar aras›nda yeni uçak tedari-
ki konusunda süren bütçe
tart›flmalar›n›n ise bu y›l›n so-
nunda at›lacak imzalarla so-
na ermesi bekleniyor.

Gelecek Y›llarda 
Neler Olacak?
Havac›l›k özelinde oldukça
kapsaml› bir fuar olan MAKS
2011, Rusya’da hem askeri
hem de sivil havac›l›k alan›n-
daki gerçek patlamay› gözler
önüne seriyor. Rus bas›n›nda
yer verilen haberlere göre, ye-
rel hava yollar›, 120 ila 210

yolcu tafl›ma kapasiteli dar
gövdeli uçaklardan, 2025 y›l›-
na kadar yaklafl›k 1600 ila
1800 adet tedarik edecek. Fa-

kat bu haberler, Rus havac›l›-
¤› aç›s›ndan, beraberinde flu
soruyu da getiriyor: Bu uçak-
lar›n kaç tanesi Rus firmalar›
taraf›ndan üretilecek? Fuar
esnas›nda Ilyushin Finance
firmas›n›n, baz› Rus hava yolu

firmalar›n›n acil ihtiyaçlar›na
yönelik olarak 20 adet Bom-
bardier CS100 ve CS300 yolcu
uça¤› siparifl etti¤ini duyur-
mufl olmas›, bu sorunun ceva-
b›n›n henüz belli olmad›¤›na
iflaret ediyor.

Rus Hava Kuvvetlerinin ana e¤itim helikopteri olan Ansat-U

En sa¤da Mi-26T2’nin yer ald›¤› Mil ailesi üyesi çeflitli helikopterler

Rus Donanmas›n›n Mistral s›n›f› 
amfibi taarruz gemilerinde de konuflland›r›lacak 
Ka-52 taarruz helikopteri



Y az›l›m ve bilgi ifllem
konular›nda faaliyet
gösteren Caretta, uz-

man ve deneyimli mühendis
ekibi ile 1997 y›l›ndan beri,
yaz›l›m üretimi, yaz›l›m des-
te¤i, bilgi ifllem dan›flmanl›¤›
ve d›fl kaynak kullan›m› hiz-
metlerini veriyor. 1998’de
Microsoft’un sertifikal› çö-
züm orta¤› unvan›n› alan,
2005’te “Custom Develop-
ment Solutions” ve 2006 y›-
l›nda “ISV/Software Soluti-
ons” yetkinliklerini kazanan
firma, son olarak da “Gold
Certified Partner” unvan›yla
çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Uzman mühendislerden olu-
flan 35 kiflilik kadrosu ile de-
nizcilik sektörünün yan› s›ra
ilaç, perakende, kozmetik gi-
bi birçok alanda daha hizmet
veren Caretta Yaz›l›m’›n ge-
lifltirdi¤i ve hâlihaz›rda sade-
ce sivil gemilerde kullan›lsa
da askeri gemi projelerine de
uygulanabilece¤i de¤erlen-
dirilen bir çözüm olan Caret-
ta PMS hakk›nda, firman›n
Genel Müdürü Selçuk Kum-
basar ve Sat›fl Yöneticisi Ke-
mal Arslankeçecio¤lu’ndan
bilgi ald›k.

Tamamen 
Yerli Bir Çözüm
Yüzde 100 yerli imkânlarla
üretilen Caretta PMS’nin, de-
nizcilik sektöründe, esas ola-
rak armatörlük ve iflletmeci-
lik firmalar›na hitap etti¤ini
belirten Kumbasar, bu proje-
ye, 2006 y›l›nda, Er Denizcilik
firmas› taraf›ndan yap›lan
özel yaz›l›m iste¤iyle baflla-
d›klar›n› söyledi.
“Bu istek, firman›n sahip ol-
du¤u 3 gemide kullan›lmak
üzere, bir planl› bak›m ve tu-
tum program›n›n yaz›l›m›n›
ve kurulumunu kaps›yordu.
Yapt›¤›m›z pazar araflt›rmas›
sonucunda, denizcilik sektö-
rünün büyük bölümünde, bu
ifllemlerin, kâ¤›t üzerinde ve-
ya Microsoft Excel üzerinde
haz›rlanan basit dosyalarda
tutuldu¤unu gördük ve bu
alanda, profesyonel bir yaz›-
l›ma ihtiyaç oldu¤u sonucu-

na vard›k.” diyerek, yola ç›-
k›fl hikâyelerine de de¤inen
Kumbasar, bu noktadan ha-
reketle, firman›n, yaz›l›m›n
ilk aflamas›n› tamamlamaya
ve projeyi paket yaz›l›ma dö-
nüfltürmeye karar verdi¤ini
belirtti. Böylece, süreçler
yaz›l›m taraf›nda standart
hale getirilerek, gemiler için
özel olarak tasarlanmaya
bafllad› diyen Kumbasar,

Caretta PMS’nin, 2007 y›l›nda
da Er Denizcilik taraf›ndan
kullan›lmaya baflland›¤› bil-
gisini verdi.
Zaman içerisinde, di¤er fir-
malar›n da program› kullan-
maya bafllamalar›yla, bu fir-
malar›n istekleri ve sektörel
ihtiyaçlar› göz önüne alarak
program› daha da gelifltiren
Caretta, gerekli optimizas-
yonlar›n yap›lmas› ve bir çok

farkl› modülün gelifltirilme-
siyle program›, bugünkü son
haline getirmifl.
Caretta PMS’nin ilk olarak 2
Aral›k 2008 tarihinde Class
NK (Nippon Kaiji Kyokai) ta-
raf›ndan Tip Onay Sertifikas›
ald›¤›n›, gelifltirilen son ver-
siyonun ise uzun soluklu bir
denetleme sürecinden sonra
27 Ocak 2009 tarihi itibariyle
5 y›l yürürlükte kalacak 
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Caretta firmas› taraf›ndan gelifltirilen Caretta PMS 
(Planned Maintanence Management / Planl› Bak›m 
Yönetimi), gemilerin bak›m ve onar›mlar›n›n, say›sal ortamda,
hem gemi merkezli hem de ofis merkezli planlanmas›n› ve
takip edilmesini sa¤layan; merkez ofisler ile gemiler aras›nda,
çevrimiçi ve çevrimd›fl› senkronizasyon yapabilen, Microsoft
Windows iflletim sistemi üzerinde çal›flan bir program.
Caretta PMS, ISM (International Safety Management /
Uluslararas› Güvenlik Yönetimi), uygunsuzluk takibi, sefer
tahmini ve performans›, tayfa yönetimi, doküman yönetimi,
bütçe takibi gibi modülleri sayesinde, armatörlerin ve gemi
iflletmecili¤i yapan firmalar›n yararlanabilece¤i birçok 
ihtiyac›, tek bir platformda topluyor.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Gemi Filolar›n›n 
Planl› Bak›m Yöneticisi: 
Caretta PMS
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Bureau Veritas Tip Onay Ser-
tifikas›n› ald›¤›n› da sözleri-
ne ekleyen Kumbasar, özel-
likle kimyasal madde tafl›-
yan ve Exxon, Shell, BP gibi
firmalarla çal›flan gemicilik
flirketlerinin, planl› bak›m
yönetimi için art›k bir Ulus-
lararas› Klas Kurulufllar›
Birli¤i (IACS-International
Association of Classification
Societies) üyesi klâs kurulu-
flunun Tip Onay Sertifikas›’na
sahip yaz›l›mlar› kullanma-
n›n kendilerine kazand›rd›¤›
avantaj›n ve önemin de bilin-
cinde olduklar›n› belirtti. 
Caretta PMS’nin, ayr›ca 
Microsoft’un test platformu
olan Veritest taraf›ndan, yaz›-
l›m platform testlerine de ta-
bi tutuldu¤unu ekleyen Kum-
basar, bu testleri de baflar› ile
geçen programlar›n›n, tek-
nolojik anlamda da yetkinli¤i-
ni kan›tlad›¤›n› söyledi.

Caretta PMS’nin 
Avantajlar›
Caretta PMS, Bak›m Modülü
ile gemilere ait tüm ifl ka-
lemlerini ve bak›mlar› önce-
likle iki farkl› kategoride
grupluyor; çal›flma saati ve
tarih. Bu sayede, hem zama-
n› geçmifl ifllerin hem de za-
man› yaklaflan iflleri, ilgili pe-
riyotlarda uyar›lar yaparak,
gemilerin ifller durumda ol-
mas›n› sa¤l›yor. ‹flletmelere
ait gemi ve ofis tabanl› tüm

sertifikalar›n takibine de ola-
nak sa¤layan program, ge-
milere ait yedek parça stok-
lar›n›n da ç›kma ve yeni par-
çalar baz›nda kategorize edi-
lerek, yedek parça stok kon-
trolünün gerçeklefltirilmesi-
ni sa¤l›yor.
ISM’nin ve klas kurulufllar›-
n›n istemifl oldu¤u uygun-
suzluk kay›tlar›n› tutan ve ra-
porlama seçeneklerinin ge-
niflli¤i sayesinde, denizcilik
sektörünün bir gerçe¤i olan
denetlemelerde firmalar›n
iflini oldukça kolaylaflt›ran
Caretta PMS sayesinde fir-
malar, istedikleri takdirde,
gemilerine ait gerçeklefltiril-
mifl bak›m ifllerini ve uygun-
suzluklar› grafiklere döke-
rek, gemi ve filo merkezli
performans de¤erlendirmesi
de yapabiliyorlar.
Her biri farkl› iflleve sahip
modülleri sayesinde kulla-
n›m kolayl›¤› da sa¤layan 
Caretta PMS’nin ISM Modülü,
gemilerin kullanmakta ol-

duklar› ISM dosyalar›n› 
Excel format›nda sisteme
aktararak, zaman tabanl› ta-
kip kolayl›¤› sa¤l›yor ve ISM
dosyalar›n›n merkez ofisler
ile çevrimiçi ya da çevrimd›-
fl› senkronizasyonu yap›labi-
liyor.
Caretta PMS Doküman Yö-
netimi Modülü ile ise ifllet-
meler; gemilerinde bulun-
durmak zorunda olduklar›
ISM manuellerini ve flirket
sirkülerlerini elektronik or-
tama aktarabiliyor ve bu
dosyalar› (ilgili revizyonlar›
ile beraber) çevrimiçi sen-
kronizasyon sistemi ile iste-

nen gemilere aktarabiliyor-
lar. Sefer Tahmini ve Perfor-
mans Modülü ile bir seferde
(liman, kargo ve armatörler
tabanl›) yap›lacak harcama-
lar listelenebilirken, bu tah-
mini de¤erler, daha sonra
gerçek giderlerle k›yaslana-
rak, performans analizleri
grafiklere dökülebiliyor.
Tayfa Yönetimi Modülü ile
firmalarda görev yapan mü-
rettebat ve insan kaynaklar›
havuzu takip ediliyor; gemi
personelinin hak ediflleri
otomatik olarak hesaplana-
rak personele ait sözleflme,
görev belgesi gibi belgeler
de otomatik olarak ç›kart›la-
biliyor.
Caretta PMS bünyesinde bu-
lunan Bütçe Takibi Modülü
ise, flirket bünyesinde yap›-
lan tüm harcamalar›n, gemi-
lere da¤›l›m›n›n -günlük,
haftal›k ve ayl›k gibi istenilen
zaman dilimlerinde- gösteri-
mine ve iflletme giderlerinin
hesaplanmas›na olanak sa¤-
l›yor.
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Caretta PMS

Caretta PMS Bak›m Modülü ile gemilere ait tüm ifl kalemlerini ve bak›mlar› öncelikle
iki farkl› kategoride gruplar; çal›flma saati ve tarih. Bu sayede hem zaman› geçmifl
ifllerin hem de zaman› yaklaflan ifllerin ilgili periyotlar› do¤rultusunda uyar›larak,
gemilerin ifller durumda olmas› sa¤lan›r.
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Söyleflimiz esnas›nda Sat›fl
Yöneticisi Arslankeçecio¤-
lu’nun özetledi¤i flekliyle 
Caretta PMS:
� Gemilere ait planl› bak›m

ifllerinin hem gemi 
hem de ofis tabanl› 
düzenli takibinin 
yap›lmas›n› sa¤layarak,
gemilerin, gemi makina
aksamlar›n›n ve ilgili 
ekipmanlar›n ifllerli¤ini
artt›r›yor.

� Gemilerde stok kontrolünün
gerçeklefltirilmesini 
sa¤layarak, yedek parça
ve bak›m maliyetlerinin
azalt›lmas›n› sa¤l›yor.

� Sertifika, ISM dosyalar›,
manueller gibi hem 
operasyona hem de 
iflletmeye ait belgelerin
takibinin ve ifllenmesinin
düzenli olarak 
gerçeklefltirilmesini 
sa¤layarak, operasyonel
ifl kay›plar›n› asgari 
düzeye indirgiyor.

� Denizcili¤in en büyük 
sorunlar›ndan biri olan
iletiflim maliyetlerinin
azalt›lmas›n› sa¤l›yor.

� Bütçe takibini 
gerçeklefltirerek ve 
personel hak edifllerini
an›nda kay›t alt›na alarak,
firmalar›n kendi mali 
takiplerini kolaylaflt›r›yor.

� Liman devleti denetimleri,
klas denetimleri ve 
ana petrol flirketlerinin
denetimleri gibi, denizcilik
firmalar›n›n, ulusal ve
uluslararas› sularda 
yeterliliklerini ispat etmek
için sürekli tabi olduklar›
denetimlerde ise, 
program, flirketlerin tüm
ifl yükünü s›rtl›yor ve 
program›n sa¤lad›¤› ve 
takip etti¤i istatistiki 
bilgiler do¤rultusunda, 
iflletmeler, kendi 
öz de¤erlendirmelerini de
yapabiliyor.

Caretta PMS’nin 
Gemilere Uyarlanmas›
Söyleflimizin devam›nda ise
Caretta PMS’nin gemilere ve
firmalara nas›l uyarlanabile-
ce¤ini konufltuk. Bu uyarla-
ma ve entegrasyon ifllemle-
rinin kolay bir süreç oldu¤u-
nu belirten Kumbasar, Ca-
retta PMS’nin uyarlanmas›
için, öncelikle iflletmenin fi-
losunda bulunan gemilerin
planl› bak›m a¤aç yap›s›n›
oluflturmak gerekti¤ini söy-
ledi.
“Öncelikle, Caretta PMS’yi
uygulayaca¤›m›z filodaki ge-

milerin makina aksamlar›n›
-ana makina, yard›mc› jene-
ratör, seperatör vb.-  kendi
veritaban›m›zda araflt›r›yo-
ruz. E¤er ayn› marka ve mo-
del makina parklar›n› yaka-
layabilirsek, bu a¤aç yap›s›-
n›n oluflmas› oldukça basit
bir hal al›yor. Bazen de fir-
malar›n, hâlihaz›rda basit
formlar üzerinden takip et-
tikleri PMS alt yap›lar›ndan
yararlan›yoruz.” diyerek, sü-
reçlerle ilgili bilgi veren
Kumbasar, bu iki durumun
da sa¤lanamad›¤› bir uygu-
lama ile karfl›laflt›klar›nda
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‹stendi¤inde firmalar, gemilerine ait gerçeklefltirilmifl bak›m ifllemlerini 
ve uygunsuzluklar› grafiklere dökerek, gemi ve filo merkezli performans
de¤erlendirmesi yapabilirler.
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Firman›n Genel Müdürü Selçuk Kumbasar (ortada) ve Sat›fl Yöneticisi Kemal Arslankeçecio¤lu (sa¤da).



ise, haz›rda bulunan Excel
flablonlar›n› ve örneklerini
firmalarla paylaflarak, ekip-
manlar›n ilgili dokümanla-
r›ndan, PMS altyap›lar›n›
oluflturmalar›n› istediklerini
belirtti. ‹flletmelerin bu ifli
de kendilerine devretmek
istemeleri halinde ise çal›fl-
ma arkadafllar›n› firmalarda
görevlendirerek bu a¤aç ya-
p›s›n›n haz›rlanmas›n› sa¤-
lad›klar›n› anlatan Kumba-
sar, ikinci olarak -e¤er ISM
Modülü de sat›n al›nm›flsa-
ISM formlar›n› sisteme ek-
lediklerini söyledi. Di¤er
modüller için de ilgili a¤aç
yap›lar› oluflturularak, gemi
ve filoya ait bilgi ve belgele-
rin Caretta PMS sistemine
aktar›ld›¤›n› söyleyen Kum-
basar, ofis sunucusunda 
Caretta PMS veri taban›n›n
oluflturulmas›n›n ard›ndan,
senkronizasyon testlerinin
de tamamlanmas›yla bera-
ber, yaz›l›m›n çal›flt›r›laca¤›
dizüstü bilgisayarlar›n ge-
mide kurulumuna baflland›-
¤›n› belirtti.

Caretta PMS’nin 
Pazar Pay›
Caretta PMS’nin dünyadaki
muadillerini ve pazar pay›n›
sordu¤umuz Kumbasar,
mevcut durumu flu flekilde
aç›klad›:
“Gemiler için haz›rlanan
planl› bak›m tutum ve gemi
iflletmecili¤i yaz›l›mlar›, Av-
rupal› armatörler taraf›n-
dan, günümüzde, yo¤un ve
etkin bir flekilde kullan›l›-
yor. Bu yaz›l›mlar› üretme
anlam›nda, ‹skandinav ül-
keleri ön plana ç›km›fl du-
rumda. Fakat yurt d›fl› men-
fleli yaz›l›mlar söz konusu
oldu¤unda, Türk firmalar›-
n›n karfl›laflt›klar› iki temel
problem var; maliyet ve ser-
vis / bak›m hizmetleri. Bu
programlar›n, lisans, uyar-
lama ve servis / bak›m mali-
yetleri oldukça yüksek ve
ayr›ca firmalar›m›z, yurt d›-
fl›ndan temin ettikleri deniz-
cilik yaz›l›mlar› ile ilgili kali-
teli ve zaman›nda servis /

bak›m hizmeti almakta zor-
luk çekiyorlar. Bu program-
lar ile ilgili birkaç temsilcilik
giriflimine ra¤men, ülke-
mizde flimdiye kadar etkin
bir sonuç al›namad›¤› gibi,
bu yaz›l›mlar›n baz›lar› da
Türk armatörlerin ellerinde
kullan›lamayan birer sistem
haline geldi.
Caretta PMS’yi yurt d›fl›nda-
ki muadilleri ile k›yaslad›¤›-
m›zda, karfl›m›za ifllevsellik
aç›s›ndan rakiplerinden hiç-
bir eksi¤i bulunmayan fakat
maliyet aç›s›ndan çok daha
uygun bir sistem ç›k›yor. Ta-
mamen milli kaynaklarla
oluflturdu¤umuz Caretta
PMS sistemi ile biz, Türk
Denizcilik Sektörü’nün bu
alandaki aç›¤›n› kapatarak,
sektörün d›fla ba¤›ml›l›¤›n›
azaltmay› hedefliyoruz.
Bizim bir di¤er büyük avan-
taj›m›z da müflteri portföyü-
müzde bulunan denizcilik
sektörünün lider firmalar›

ile sürekli iletiflim halinde
bulunarak ve Türk Denizci-
lik Sektörü’nde do¤an yeni
ihtiyaçlar› takip ederek,
bunlara, h›zl› ve etkili bir fle-
kilde cevap verebiliyor ol-
mam›z. Düzenli olarak yap-
t›¤›m›z müflteri ziyaretleri
ve toplant›lar sonucunda,
firmalardan gelen ihtiyaçla-
r› topluyoruz ve en verimli
çözümü oluflturarak firma-
lara uyarl›yoruz. Bu sayede,
program›n sürekli güncel
kalmas›n› da sa¤l›yoruz.”
Kumbasar ve Arslankeçeci-
o¤lundan ald›¤›m›z bilgilere
göre; Caretta PMS sistemi,
flu an aktif olarak, birisi ‹tal-
yan olmak üzere, 14 arma-
tör ve iflletmeci firmaya ait,
toplam 78 adet tanker ve
kuru yük gemisi taraf›ndan
kullan›l›yor. Yine firma yet-
kililerinden ald›¤›m›z bilgi-
lere göre; 2009 verileri iti-
bari ile 1000 DWT üzeri Türk
sahipli deniz ticaret filosu-

nun kapasitesi 15.328.000
DWT ve Caretta PMS kulla-
nan gemilerin toplam kapa-
sitesi ise 1.770.612 DWT’ye
ulaflm›fl bulunuyor. Bu veri-
ler ›fl›¤›nda, Caretta
PMS’nin Türk Denizcilik
Sektörü’nde, yaklafl›k yüzde
10’luk bir pazar pay›na ulafl-
t›¤›n› söyleyen Kumbasar,
2011 itibari ile sektördeki
pazar paylar›n› yüzde 15’e
yükseltmeyi hedefledikleri-
ni belirtti.

Gelecek Planlar›
“Gemi Filolar› ve Gemiler
için Uzaktan Eriflim Özellik-
li, Yönetim, ‹flletme ve Ba-
k›m Otomasyonu Projesi”
ad› alt›nda, 2011 y›l› itibari
ile TÜB‹TAK’a baflvurarak
Caretta PMS için destek
alan Caretta firmas›n›n, 
TÜB‹TAK’tan ald›¤› deste¤in
temel amac› ise program›n
yurt d›fl›na da aç›lmas›n›
sa¤lamak. Bu kapsamda,
ihtiyaç duyulan yeni modül-
leri gelifltirerek, program›,
bir ifl plan› dahilinde yurt d›-
fl› sat›fllara haz›r hale getir-
meyi planlayan firma yetki-
lileri, yine bu ifl plan› do¤-
rultusunda, Türk denizcilik
firmalar›ndaki teknik perso-
nelin ve yöneticilerin, özel-
likle Caretta PMS deneyim-
lerini, denizcilik tecrübele-
rini, kaza ve denetim dene-
yimlerini, ilgili dosya ve bil-
gileri paylaflabilecekleri bir
de denizcilik portal› gelifltir-
meyi planl›yor.
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Caretta PMS bünyesinde bulunan Bütçe Takibi Modülü; flirket bünyesinde yap›lan 
tüm harcamalar›n gemilere da¤›l›m›n›; günlük, haftal›k ve ayl›k gibi istenen zaman 
dilimlerinde gösterimine ve iflletme giderlerinin hesaplanmas›na imkân verir.
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Süveyfl Kanal›’n›n hemen
ç›k›fl›nda bulunuyor. Bu
nedenle Hint Okyanu-

su-Akdeniz ba¤lant›l› ticaret
yollar›n› tutmak aç›s›ndan,
her zaman stratejik bir bölge
olarak de¤erlendirildi. Basra
Körfezi ç›k›fll›, dünyan›n en
büyük enerji hatt›n›n kontro-
lünü elinde tutmas› nedeniy-
le, bütün büyük güçlerin
mutlaka hakimiyet kurmak
istedikleri bir nokta. “Afrika
Boynuzu”na hakim olan,
dünyan›n en önemli deniz
yollar›na da hakim oluyor.
So¤uk Savafl y›llar›nda bölge,
kelimenin tam anlam›yla bir
ABD-Sovyetler çekiflme ala-
n›yd›. Sovyetler Birli¤i, özel-
likle Etiyopya’da sa¤lad›¤›
avantajla, Afrika’da serpilen
Marksist ideoloji do¤rultu-
sunda, çok ciddi ataklar ger-
çeklefltirdi. ABD ise, bunu,
bölgede iç çat›flmalar› derin-
lefltirme, hatta Etiyopya’y›
bölme manevralar› ile karfl›-
lad›. ABD’nin, günümüzde
Cibuti’de yer alan Camp Le-
monnier askeri üssü, dünya-
daki en önemli Amerikan üs-
lerinden biri olarak kabul
ediliyor. So¤uk Savafl’›n son-
lanmas›yla bölgede büyük bir
harekât alan› sa¤layan ABD
aç›s›ndan, art›k Etiyopya da
bir risk tafl›m›yor. Ama So-
mali’nin Bat› aç›s›ndan tehli-
keli ak›mlara aç›k bir ülke ol-

mas›, buras›n›n zamanla,
“devletsiz topraklara” dö-
nüflmesine neden oldu. Özel-
likle fiebbab isimli, esas ola-
rak Suudi Arabistan’daki
Vehhabi hareketinin deste-
¤indeki örgütün bafllatt›¤› iç
çat›flma, Somali’yi içinden ç›-
k›lmaz bir ülke haline getirdi.
fiebbab’›n, Afganistan’daki
Taliban’dan bir fark› yok… Bu
nedenle, Somali’nin Afgan-
laflma sürecinin de ana mer-
kezine oturan bir devlet. Afli-
ret iliflkilerinin önemli oldu-
¤u co¤rafyada, örgütün ikti-
dara sahip olmamas› için yü-
rütülen bütün çal›flmalar,
Somali’yi, kâ¤›t üstünde var-
l›¤›n› koruyan; ama esas ola-
rak yok olan bir devlete dö-
nüfltürdü. Ülkede bugün fa-
aliyet gösteren, tam 26 adet
büyük korsan çetesinin bu-
lundu¤u biliniyor. Bu çetele-

rin, dünyan›n en stratejik
noktas›nda gemi trafi¤ine
müdahalesini durdurmak
için, NATO bile devrede…
Ülkenin tar›ma dayal› k›rsal
kesiminde ise iç çat›flmalar
üzerine gelen a¤›r kurakl›k,
yüz binlerce insan›n, aileleri-
ni kurtarmak için göç yollar›-
na düflmesine neden oldu.
Kenya-Somali s›n›r›ndaki,
600.000 nüfuslu, dünyan›n en
büyük mülteci kamp› olarak
adland›r›lan Dadaab Mülteci
Kamp›’nda, bu trajediyi ye-
rinde izlerken, not defterime
flu sat›lar› düflmüflüm:
Dünyan›n gözleri önünde 
yaflan›lan trajedinin alt›ndaki
imza, yaklafl›k 600.000 kimliksiz
imza! Bu insanlar›n do¤ru 
dürüst bir kimlikleri yok...
S›n›r› geçtikten az sonra
karfl›laflt›klar› Birleflmifl 
Milletler (BM) yetkilileri, 

beyanlar›na göre bir isim 
yaz›yor ve bileklerine bir 
numara tak›yorlar... Art›k 
o numara onlar›n adlar›!
Somali boflal›yor...
Bu ülkede 1991 y›l›nda 
yaflan›lan büyük kurakl›k ve
açl›k dalgas›ndan sonra bir
türlü oturmayan tafllar, yüz
binleri ülkelerinin d›fl›na 
tafl›yor.
Kenya-Somali s›n›r›ndaki
Dadaab Mülteci Kamp›’ndaki
gözlemlerim, insanl›¤›n, 
tutunamayanlar› kolay 
unuttu¤u yönünde... 200 ila
800 km yolu yürüyerek gelen
insanlar›n tercih ettikleri 
yaflamda, elektrik yok, su
yok, tuvalet yok... Bunlar›n
olmad›¤› bir dünyada TV,
radyo veya ‹nternet’ten söz
etmenin bir anlam› olabilir mi?
Bu insanlar, olmayanlar›n
dünyas›na ad›m atarken, 
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“Afrika Boynuzu” olarak adland›rd›¤›m›z bölge, esas olarak,

Etiyopya, Somali, Eritre ve Cibuti’den olufluyor. Ama bu

bölgedeki geliflmeler, Sudan, Kenya, Çad gibi komflu

ülkeleri de etkiliyor. Bölge, her zaman büyük çalkant›lar›n,

çat›flmalar›n, fakirli¤in ve açl›¤›n içinde yaflamas›yla dikkat

çekiyor. Çünkü Afrika Boynuzu, üzerinde yaflayan halklar›n

kontrolünde bir yer de¤il.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Afrika’da Açl›¤›n Stratejisi
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bir fleyden kaç›yorlar... 
Kaçt›klar› o “fleyin” 
korkunçlu¤unu var›n düflünün.
Onlar, bir çad›r›, dünyan›n
Türkiye gibi yard›msever 
ülkelerinin kendilerine 
aktard›klar› s›n›rl› miktardaki
yiyece¤i tercih ediyorlar.
Çocuklar› ölüyor... Kamp›n
özel bir çocuk mezarl›¤› var!
Belli ki gözleri, dünya 
nimetlerinden çok daha fazla
yararlanan uluslar›n 
kendilerine uzatacaklar› 
elde; ama san›r›m bofluna
bekliyorlar.
1991 y›l›ndan bu yana
dünyan›n sergiledi¤i tutum,
bugün Kenya’ya ak›n eden
binlerce insan›n da 
unutulaca¤› yönünde...
Kemaleddin Ahmad, babas›
1991 y›l›nda Kenya’ya kaçm›fl
bir Somalili... Anlatt›klar›, 
bir ulus için korkunç 
denilebilecek kaderi aktar›yor.
“1991 y›l›nda buraya geldik
ve buraya yerleflmek zorunda
kald›k. Ailem 83 kifliden 
olufluyor. Buradan baflka 
bir dünya bilmiyorduk... 
Ben okudum, bir ara ABD’ye
kadar uzand›m... fiimdi burada
yard›m gruplar› için 
mihmandarl›k yap›yor, 
insan›m›n daha düzgün 
yaflamas› için çaba 
gösteriyorum. Somali sorunu
çözümlenmeden, burada 
hiçbir fley düzelemez... 
Aksine, buradaki sorunlar,
her geçen gün biraz daha 
artar.”

Sonra… ‹nsanl›¤›n ortak vic-
dan› olmas› gereken BM’nin
orada sergiledi¤i tabloyu gö-
rünce de yine not defterime
flu sat›rlar› eklemiflim…
Kenya-Somali s›n›r›ndaki 
Dabaab Mülteci Kamp›’n›
gördükten sonra, Afrika’n›n
kurtuluflu için, önce BM’den
kurtulmas› gerekti¤ine 
inand›m.
fiu anda yaklafl›k 600.000
mültecinin yaflad›¤› Dadaab,
her gün yeni 1500 mülteciyi
a¤›rl›yor.
Ülkelerinin içlerinden 
kilometrelerce yol yürüyerek,
açl›k ve eflk›ya çeteleri ile 
bo¤uflarak gelen bu insanlar,
Dadaab’›n merkezine 
yaklafl›k 100 km mesafede,
BM yetkilileri taraf›ndan 
karfl›lan›yor. Sa¤l›k 
kontrolleri yap›l›yor, kimlik
tespit ediliyor, bileklerine 
numaralar› yaz›l›yor... 
O kadar!
Zaten aç ve güçsüz olan o 
insanlar, çok büyük bir alana
yay›lm›fl kampa b›rak›l›yor.
Ne do¤ru dürüst bir çad›r 
ne düzenli bir g›da deste¤i...
Bu insanlar, ellerine 
geçirdikleri tahta parçalar› ve
plastik örtüler ile derme 
çatma kulübeler kuruyor... 
Yemeklerini ise bölgede 
faaliyet gösteren Türkler 
baflta, baz› sivil toplum 
kurulufllar› veriyor...
Mesela bir kad›n, ailesi için
gerekli g›da yard›m› 
alabilmek için, ortalama 

5 km yürüyerek g›da da¤›t›m
merkezlerinden birine 
ulafl›yor, orada s›rada 
bekliyor; ama bazen tek 
bir ekmek bile alamadan,
kendisinden yiyecek 
bekleyen çocuklar›n›n yan›na
dönebiliyor. Bütün bu 
süreçte BM ortal›kta yok...
Peki, nerede var?
Dabaab Mülteci Kamp›’nda
ziyaret etti¤im bir hastanede,
çok iyi ‹ngilizce konuflan bir
gencin söyledi¤i flu sözler,
ac› gerçe¤i belgelemesi 
aç›s›ndan önemli:“Biz burada
hiçbir hizmet alam›yoruz.
BM’den maafl alan doktorlar›
ço¤u kez bulam›yoruz. Zaten
hastane, ekipman aç›s›ndan
berbat durumda. Oysa 
buraya milyarlarca dolar 
aktar›ld›¤›n› biliyoruz. 
Bu dolarlardan bir sent bile
bu kampa gelmiyor. Nereye
gidiyor? Kenya hükümeti ile
BM yetkilileri birlikte yiyor.
Düflünün, buraya K›z›lhaç 
taraf›ndan gönderilen ve 
bedava olarak da¤›t›lmas›
gereken ilaçlar bile 
eczanelerde sat›l›yor. Bu 
iflten milyonlarca dolar 
kazan›yorlar. Ama buradaki
insanlara bir faydalar› yok.”
Dabaab 1991’de kuruldu. 
Yani 20 y›l önce... Bu kampta
hala su sistemi kurulu de¤il,
evler berbat ve tuvaletler
yok! BM, 20 y›lda bir mülteci
kamp›nda en temel 
ihtiyaçlar› bile karfl›layam›yor
ise ne ifle yar›yor?

Nedense, dünyada 
Müslümanlar öldü¤ünde 
hiçbir dalgalanma 
yaflanm›yor... Sanki fakir 
bir Müslüman’›n çöllük 
bölgede bir köflede açl›ktan
ölmesi ve akbabalara yem
olmas› son derece normal
bir olaym›fl gibi.
Düflünün... Son derece 
muhafazakâr, dinine düflkün
Somalili göçmenler için 
kurulmufl okullara H›ristiyan
ö¤retmen atayan ve 
misyonerlik faaliyetlerine 
zemin haz›rlayan bir BM 
ile karfl› karfl›yay›z...
Müslüman ülkelerin, teknik
ve ça¤dafl e¤itim verecek
okullar açmalar›na izin 
vermeyen bir zihniyet bu. 
Somali’ye gönderdi¤i sözde
bar›fl gücüne Afrika’n›n 
dört bir yan›ndan H›ristiyan
askerleri dolduran ve bir 
din savafl›n›n fitilini 
ateflleyen bir dünya 
örgütünden söz
ediyoruz.
Afrika’ya sürekli bal›k 
vermifl; ama bal›k tutmay›
asla ö¤retmemifl bir 
politikan›n sahibi. Derhal
durdurulmal›...
Bir açl›k bölgesinden izle-
nimlerin, insan›n a¤z›nda tu-
haf bir tat b›rakt›¤› aç›k bir
gerçek… Gezegenimize yön
veren “derin stratejilerin”,
sonunda insanlar›n kitlesel
ölümüne yol açacak kadar
pervas›zlaflmas› da ayr› bir
tart›flma konusu…
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Somali baflta, Afrika Boy-

nuzu’ndaki açl›k, asl›nda

küresel felaketin bafllang›ç

noktas›n› oluflturuyor. Y›lba-

fl›ndan bu yana, dünya g›da

fiyatlar› ortalama yüzde 33

artt›. M›s›r yüzde 84, fleker

yüzde 62, bu¤day yüzde 55

pahaland›. Bu süreç, tam 80

ülkenin, yak›n gelecekte So-

mali olabilece¤inin alarm›n›

veriyor.

E¤er, Afrika’n›n kuzey ülke-

lerinde 2008 y›l›nda patlak

veren “g›da fiyatlar›n› pro-

testo gösterilerinin” gerçek

anlam›n› kavrayabilseydik,

bugün yaflanmakta olan aç-

l›k ba¤lant›l› krize erken ön-

lem alma flans›n› yakalaya-

bilirdik. O y›l, gösterilerin

düzenlendi¤i Fas, Tunus,

Libya, M›s›r gibi ülkelerin,

2011’de devrimler ile sars›l-

mas› bir tesadüf olarak ka-

bul edilebilir mi? Tabii ki ha-

y›r! Çünkü açl›k tehdidi art›k,

belli bir co¤rafya ile s›n›rl›

bir kavram de¤ildir; insanl›-

¤›n gelece¤indeki büyük ça-

t›flmalar›n ve devrimlerin

habercisidir.

Dünya Bankas›’n›n son rapo-

ru çok aç›k: G›da fiyatlar›,

mevsim de¤ifliklikleri, tsu-

nami, deprem felaketleri,

kurakl›k ve terör olaylar›yla

ba¤lant›l› olarak, fakir ülke-

lerin kald›ramayaca¤› boyut-

ta art›yor. Dünyan›n gelifl-

mekte olan 80 ülkesi, kendi-

ne yeterli g›da maddesi üre-

temiyor, ihtiyaçlar›n› küresel

pazardan sa¤lamak zorun-

da. Bu insanlar›n g›da fatu-

ras› yüzde 50 artt›, buna kar-

fl›l›k gelirleri, yaflan›lan kü-

resel ekonomik kriz nede-

niyle geriledi...

Dünya Tar›m Örgütü’nün

(FAO) ekonomist uzman› Ab-

dülr›za Abbasyan: “Gelirleri

düflen fakir ülkelerin pahal›

g›da ithal etmek zorunda kal-

malar›, açl›k tehlikesini küre-

sel riske dönüfltürdü. Art›k

sadece kurakl›k afetinin ya-

fland›¤› bölgede de¤il, dünya-

n›n herhangi bir yerinde bu

sorunla karfl›laflabiliriz.”

Yukar›daki cümlenin tercü-

mesi fludur: Meksika’dan

Bangladefl’e, Pakistan’dan

Zimbabve’ye, M›s›r’dan Ken-

ya veya Tanzanya’ya kadar

uzanan çok genifl bir co¤raf-

yada, açl›k, insanl›¤›n kap›s›-

n› sadece ekonomik neden-

lerden çalabilir. Açl›k için

mutlaka Somali tarz› koflul-

lar olmak zorunda de¤ildir

ve çok yak›nda, insanl›k üre-

tim sürecinin tüketime ye-

terli olmad›¤› bölgelerde bu

sorunla karfl›laflacakt›r.

Sovyetler Birli¤i’nde, 1980’li

y›llarda yaflan›lan tar›m üre-

timi düflüflünün, koskoca bir

sistemi ortadan kald›rd›¤›

hat›rlanmal›... Günümüzde,

yaflan›lacak bir ekonomi

ba¤lant›l› açl›k dalgas›n›n,

dünya siyasetinde ne tür so-

nuçlar do¤uraca¤›n› da anla-

mak mümkün.

Bunu, Arap Bahar› olarak

adland›rd›¤›m›z geliflmede

görüyoruz. Arap dünyas›n›n

en fakir kesimi kar›fl›rken,

paras› olan, emirlik ve kral-

l›klar›n sakinli¤ini neden ko-

rudu¤unu anlamam›z müm-

kün. Fas, Cezayir, Tunus,

Libya, M›s›r, Suriye, Irak ve

Ürdün’ün vatandafllar›, az

gelir-pahal› g›da denklemi-

ne s›k›flm›fl durumdalar.

Petrol zengini Arap rejimleri

ise bu sorunu vatandafllar›-

na yapt›klar› destekler ile

dengeleyebiliyorlar.

Arap diktatörlüklerini sar-

san Arap Bahar›’n›n, bir an-

da, ‹srail Yaz›’na dönüflmesi-

ni çok iyi anlamam›z gereki-

yor. ‹srail’de sokaklar› dol-

duran milyonlar, gelecekle-

rinden duyduklar› endifleyi

dile getirdiler. Asl›nda, ‹sra-

illi bir aile reisinin kayg›la-

r›yla, M›s›rl›n›nkinin ayn› ol-

du¤unu gösterdiler.

Yaflan›lan ekonomik kriz,

beraberinde “küresel fakir-

leflmeyi” getiriyor.

Buna karfl›l›k, dünya g›da

fiyatlar›, sistemli olarak

t›rman›yor veya “t›rmand›-

r›l›yor”.

Bu geliflmenin devam›n›n,

geliflmekte olan ülkelerde

daha derin sosyal ve siyasal

çat›flmalar›n yaflanmas› ol-

du¤unu herkes görüyor.

Amerikan ve Avrupa ekono-

milerinde yaflan›lan kilit-

lenme ise, belli ki kapitaliz-

min yeni savafllara ihtiyac›

oldu¤una iflaret ediyor. 

George W. Bush dönemin-

den bu yana askerileflmifl

bir ekonomiye sahip

ABD’nin, küresel çat›flma

maceras›n›n t›rmanaca¤›

bir döneme giriyoruz.

MSI Dergisi - Eylül 2011 www.milscint.com

Dünya’da G›da Üzerinde
Büyük Oyun
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Libya, art›k Akdeniz’de
“kaos co¤rafyas›” olarak

adland›r›lmal›… Çünkü bu ül-
kede, Bat›’n›n muhaliflere
verdi¤i destekle sa¤lanan
de¤iflim, ülkenin çok özel ya-
p›s› nedeniyle, dünyan›n is-
tikrara en çok ihtiyaç duyan
bölgesinde, yeni bir Afgan-
laflma sürecini bafllatacak
iflaretler veriyor.
Libya, esas olarak afliretler
üzerine kurulu bir ülke. Bun-
dan 42 y›l önce, bir askeri
darbe ile yönetimi ele geçi-
ren Muammer Kaddafi, Sirte
do¤umlu ve Libya’n›n en güç-
lü afliretlerinden birinin evla-
d› olman›n çok büyük avan-
tajlar› ile iktidara geldi. Kad-
dafi’nin, 42 y›l gibi çok uzun
bir süre, dünyada yapt›klar›-
na ra¤men (1988 y›l›nda Loc-
kerbie üzerinde genç Ameri-
kal› üniversite ö¤rencileri ile
dolu PanAM uça¤›n›n düflü-
rülmesindeki itiraf› bile ye-
terlidir) ayakta kalmas› da
tamamen bu dengelere ba¤-
l›d›r. Kaddafi, Libya’da krall›-
¤› sonland›rd›¤›nda, Bingazi
ve çevresindeki afliretleri de
yönetimden uzaklaflt›rm›fl
oldu. Onun yönetim tarz›nda
ise Libya Bakanlar Kurulu

sadece teknik bir heyetten
ibaretti; ama bakanl›klardaki
müsteflarl›k veya genel mü-
dürlükler, afliretlerin güçleri
oran›nda da¤›t›l›yor, herkes
siyasi yap›lanmadan nema-
lanmas›n› sürdürüyordu.
NATO deste¤inde rejimin y›-
k›lmas›, bütün bu dengelerin
ortadan kalkmas› ve Lib-
ya’n›n afliretler aras›nda pay-
lafl›lmas› sürecinin de baflla-
mas› anlam›na geliyor.
Kaddafi ve kendisine sad›k
insanlar›n bu süreçte ne ka-
dar direnebilecekleri ayr› bir
soru iflaretidir. Ama Bat›’n›n
güçlü istihbarat a¤›n›n, ka-
çak gözüken lideri çok kolay
tespit etmesi ve ortadan ra-
hatl›kla kald›rmas› olana¤›
varken, Kaddafi’nin, t›pk› bir
dönemin El-Kaide lideri Usa-
me bin Ladin gibi varl›¤›n›
korumas› dikkat çekicidir. Bu
durum, (e¤er dergimiz bas-
k›ya girdikten sonra yeni bir
geliflme olmazsa) Kadda-
fi’nin dünyadaki varl›¤›n›n,
bölgeye çekidüzen vermekte
kararl› büyük güçler taraf›n-
dan kullan›laca¤›n›n iflareti-
dir. Onun “direnifl” ça¤r›lar›,
büyük olas›l›kla, yönetimi
devrald›klar›n› “sanan” Lib-

yal› muhalefet güçlerinin,
Bat›l› güçler ile daha fazla iç-
li d›fll› olmas›na neden ola-
cakt›r.
Ama afliretler dengesindeki
Libya’n›n daha uzun süre bu
iç hesaplaflmas›n›, Kaddafi
olsun veya olmas›n devam
ettirece¤i kesin bir gerçektir.

Suriye’de 
Farkl› Senaryo
Libya liderini, “silahland›r›l-
m›fl” muhalefet güçleriyle
çad›r›ndan kovalayan Bat›l›
güçlerin, Suriye’de, a¤›rl›¤›
“sivil direnifle” verdikleri dik-
kat çekiyor. Lübnan gibi, her
türlü silah›n ticaretinin bu-
lundu¤u bir ülkeye çok yak›n
bir noktada, Suriye muhale-

fetinin, Libya’n›n aksine, hiç-
bir silah al›m›nda bulunma-
d›¤› takip ediliyor. Bu, Suri-
ye’deki Beflar Esad rejiminin,
daha uzun bir süreçte ve
güçlü siyasi artç› dalgalar ya-
rat›lmadan ortadan kald›r›la-
ca¤›n› gösteriyor. Bu gelifl-
mede, Türkiye baflta, bölge
ülkelerinin, Irak’takine ben-
zer bir etnik / dini çat›flma
ç›kmas›ndan duyduklar› en-
difle büyük rol oynuyor. Suri-
ye’de, afliret sisteminin
önemli bir gücü yok… Baas
Partisi’nin kontrolündeki ül-
kede, sosyal gerginlik nokta-
s›, Alevi-Sünni alan›na kay-
m›fl durumda… Beflar Esad
rejiminin Alevilere dayanma-
s› ve Suriye Ordusunun Sün-
ni direnifl noktalar›nda çok
sert müdahalelerde bulun-
mas›, bu ülkedeki dini ger-
ginli¤i t›rmand›r›yor.
Dünya, Suriye’de bafllayacak
yeni bir ‹slam-içi çat›flman›n
tekrar Irak’a kaymas›ndan,
buradan da bütün Orta Do-
¤u’yu kaplayacak bir atefl to-
puna dönüflmesinden endifle
ediyor. Körfez ülkelerinden
Bahreyn’de, fiii nüfusun Sün-
ni emirlik rejimine karfl›
ayaklanma provas›ndan son-
ra, Orta Do¤u, zaten bu tür bir
riskin hemen yan›na gelmiflti.
Bütün geliflmeler, Orta Do-
¤u’da her fleyin yeni bafllad›-
¤›n› ortaya koyuyor…
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Orta Do¤u’da 
Kaos ve 
Sürprizlere Do¤ru
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28 A¤ustos: H›zl› Çekilifl
Afyon’un kurtar›lmas› genifl bir yank› bulmufltu. 28 A¤ustos saba-
h›, Bakanlar Kurulu Baflkan› Hüseyin Rauf Bey, Bat› Cephesi Ko-
mutan› ‹smet Pafla’ya tebrik telgraf› çekerken, Birinci Ordu Karar-
gâh› da Kocatepe’den Afyon’a tafl›nm›flt›. Birçok bina Yunan asker-
leri taraf›ndan yak›lm›flsa da çok say›da savafl gereci, donat›m
malzemesi, erzak ve eflya sa¤lam olarak ele geçirilmiflti. Ö¤len
uçak kefliflerinden ve IV. Kolordu’ya ba¤l› Mürettep Süvari Ala-
y›’ndan gelen raporlara göre; Arpa Çiftli¤i Kuzey S›rtlar›-Belce-
Gazl›göl Güneyi hatt›nda bir tümene yak›n kuvvette Yunan artç›la-
r›n›n bulundu¤u, iki tümen kuvvetindeki birliklerin ise E¤ret’e do¤-
ru kar›fl›k ve da¤›n›k halde çekildikleri istihbarat› Birinci Ordu’ya
ulaflm›flt›. Ayr›ca ‹kinci Ordu Cephesi’nden de baz› Yunan birlikle-
rinin bat›ya yürümekte olduklar› ve bu kollar›n bombaland›klar›
bildirilmiflti. Bunun üzerine, Afyon’dan Balmahmut’a giden Mus-
tafa Kemal Pafla, durumu yak›ndan inceleyerek, takibe fliddetle
devam edilmesini emretti. Nurettin Pafla ise ‹kinci Ordu’nun
önünden çekilen düflman›n 3 tümen kuvvetinde oldu¤unu ve VI.
Kolordu’nun II. Kolordu’yla irtibata geçmesini istiyordu.
II. Kolordu Komutan› Ali Hikmet Bey, sabah Afyon’a gelmifl ve bu-
radaki düzenin sa¤lanmas› için Meclis Muhaf›z Taburu’na ve 7.
Tümen Komutan›’na görev vermiflti. Ard›ndan 7. Tümen de 8. Tü-
men’i takip ederek Hamam civar›na do¤ru yola koyulmufltu. II. Ko-
lordu’nun birlikleri, 28 A¤ustos’ta Yunanlar ile temas etmemiflti.
IV. Kolordu’ya gün için veri-
len ilk emir, düflman›n,
Gazl›göl-Olucak hatt›na ka-
dar takip edilmesi fleklin-
deydi. Ancak 07.20’de de-
¤ifltirilen emre göre; Çat-
kur-Baflkimse hatt›na karfl›, akflama kadar, Ayval›-Akçaflehir böl-
gesine var›lmas› isteniyordu. IV. Kolordu Komutan› Kemalettin
Sami Bey, 16.00’da Ayval› do¤u s›rtlar›na ç›kt›¤›nda, 14. Tümen’in
yaral›lar›n› görmüfl ve bunlar›n Ayval› kuzeybat› yönünde Yunanl›-
lara taarruz ettiklerini ö¤renmiflti. Bunun üzerine, 5. Kafkas Tü-
meni’nin Bardaktepe’ye ç›kan öncüsü 10. Alay’› acilen O¤lan Me-
zar›’na gönderen Kemalettin Sami Bey, buradaki tepelerin kuzey
ve bat›ya karfl› tutulmas›n› istedi. Bu s›rada, Akçaflehir’deki 11. Tü-
men, demiryolunun güneyinde muharebeye girmiflti. Tümen kar-
fl›s›ndaki Yunan artç› kuvveti çekilince, hareketine A¤›llar-Köprü-
lü-Çatalçeflme hatt›na do¤ru devam etti. Daha sonra, bu hareketi
kesilerek Akçaflehir’e 23. Tümen’e yard›m için yönlendirildi. Tü-
men, 16.30’da Ayval›’ya vard›¤›nda ise Kumarl› kuzey s›rtlar›nda,
1. Süvari Tümeni’nin 11.Süvari Alay›’n›n muharebe etti¤ini gördü.
11. Tümen öncüsü olan 126. Alay, 11. Süvari Alay›’ndan mevzileri
teslim ald› ve 17.30’da hücuma kalkarak, karfl›s›ndaki Yunan 1.
Tümeni’nin artç›lar›n› 18.25’te demiryolunun kuzeyine att›, ard›n-

dan da çekilmekte olan düflman› Baflkimse’ye kadar takip etti. Yu-
nanl›lar, Baflkimse’yi tamamen yakarak, karanl›kta çekildiler. 12.
Tümen ise akflamüstü 16.30’da Bulca’ya varm›flt›. Tümenlerin
ilerleyifllerinde fazla bir sorun ç›kmam›flt›. Ancak II. Kolordu he-
nüz ortada yoktu ve ‹kinci Ordu birlikleri, akflam olmas›na ra¤men
bat› istikametinde genel harekete geçmemiflti.
Yunan birliklerinden birkaç tabur ve biraz süvarinin Uflak’tan Ba-
naz’a gittikleri istihbarat› al›nm›fl ve sabah›n erken saatlerinde, IV.
Kolordu’ya bildirilmiflti. Bu kuvvetin ‹zmir’le irtibat›n›n kesik oldu-
¤u biliniyordu. Buna göre haz›rlanan emirler tümenlere gönderil-
mifl, bu arada Mürettep Süvari Alay› ise la¤vedilmiflti.
Sabah 05.00’da, keflif kollar›, 4. Yunan Tümeni’nin önlerindeki va-
dide olduklar›n› bildirdi¤inde, 23. Tümen Komutan› Yarbay Ömer
Halis, 31. Alay’› üzerlerine gönderdi. Kendi de alay›n ilerideki 3. Ta-
bur’unun bafl›nda çarp›flmaya kat›lm›flt›. Çok fliddetli bir a¤›r ma-
kineli ateflinin ard›ndan bafllayan piyade hücumuyla birlikte, bas-
k›nda flafl›ran Yunanl›lar, da¤›n›k bir flekilde kuzeydeki Resulbaba
Da¤lar›’n›n güney yamaçlar› istikametinde kaçmaya bafllad›lar.
Türk a¤›r topçusu ve sahra topçusu da piyadeye atefl deste¤i verin-
ce, vadi düflman ölüleriyle dolmufltu. Yunan tümeni, bütün eflya, si-
lah, otomobil, araba ve toplar›n› b›rakm›fl; 150 mm’lik bir obüs, 120
mm’lik iki top ve dört da¤ topu ele geçirilmiflti. Saat 07.00’da tüme-
nin ço¤u kuzeye do¤ru hareket etti. Saat 08.00’de ise Yunan 12. Tü-
meni Hamam Bo¤az›’ndan geçerek, 4. Tümen’i yok olmaktan kur-

tarmak için, sol yanc› alay›n› bat›ya
yönelterek Sivritepe’ye ilerletmiflti.
Bunun üzerine, 23. Tümen’in 68. ve
31. alaylar›, birlikte Sivritepe’ye ta-
arruz etmeye bafllad›. 61. Alay ise
Yunan 12. Tümeni’ni kuflatmak için

Ömerhamam› istikametine yönlendirilmiflti. Sivritepe taarruzu ba-
flar›l› olmufl, buradaki Yunan Alay› çekilmeye bafllam›flt›. 31. Alay
ise düflman› takip ederken, da¤ bataryas› Sivritepe’ye gelerek flid-
detli bir atefl açm›flt›. A¤›r makineli atefli de bunlara eklenince, Yu-
nan çekilmesi da¤›n›k bir flekilde bozguna dönüfltü. Saat 10.00’da
kolordunun Mürettep Süvari Alay›’n›n birimleri de Yunan süvari bö-
lü¤ünü takip etmeye bafllam›fllard›. Sahra bataryas› ise Resulba-
ba’ya çekilen Yunanl›lara atefl açm›flt›. Saat 11.00’a geldi¤inde, 23.
Tümen, hedefi Düza¤aç’a yola koyulmufl, ancak 3,5 saat gecikmey-
le, 19.30’da Düza¤aç’ta toplanm›flt›. Sabah iki Yunan tümenini bir-
den etkisiz hale getiren 23. Tümen, sadece 15 flehit ve 44 yaral›
vermiflti. Yunanl›lar, art›k tamamen moralsizdiler ve bozulmak
üzereydiler. Üstlerine gitmenin tam zaman›yd›.
3. Kafkas Tümeni’nin 11. Alay›, gün a¤armadan ve topçu deste¤i
olmadan Küçüktepe’ye taarruz etmifl ve buradaki Yunan kuvvetini
geri atm›flt›. Saat 16.00’da, 8. ve 7. alaylar Bak›rc›ktepe’ye taarruz
için gönderilmifllerdi. Bunlar›n amac›, bu bölgedeki Yunan birlik-
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Makalemizin ilk bölümünü sizlerle paylaflt›¤›m›z bir önceki say›m›zda, 26 A¤ustos
1922’de bafllayan Büyük Taarruz’un, 28 A¤ustos’a kadarki bölümünü ele alm›flt›k.

Bu say›m›zda ise 30 A¤ustos’a kadar yaflanan geliflmeleri ele alaca¤›z.
Burak ÇINAR / editor@savunmahaber.com

Modern Türk Taarruz Düflüncesinin Evrimi:

Büyük Taarruz
2 . B Ö L Ü M

Sabah iki Yunan tümenini birden etkisiz hale getiren
23. Tümen, sadece 15 flehit ve 44 yaral› vermiflti.
Yunanl›lar, art›k tamamen moralsizdiler ve bozulmak
üzereydiler. Üstlerine gitmenin tam zaman›yd›.



lerinin bat›ya çekilmelerini engellemekti. 14. Tümen’in 30. Alay’›
ve hücum taburu, sabah kendilerine top atefli açan Yunan birlikle-
rine taarruz ederek onlar› kuzeye atm›flt›. Takipte bulunan 30.
Alay, 09.00’da demiryolunun kuzeyindeki Sakarcatepe’yi iflgal et-
miflti. 26. Alay ise demiryolundan Taz›lar istikametinde yürüyordu.
26. Alay, üstün bir düflman kuvvetine yaklafl›nca, harekâtlar›n› ke-
sen 30. Alay ve hücum taburu da buraya yönlendirildiler. Bir tü-
men kuvvetindeki düflman, 26. Alay’›n yanc› taburuyla 14.00’a ka-
dar muharebeye girmiflti. Bunun üzerine tümen komutan›, 25. ve
30. alaylar› da Ayval›’ya do¤ru yanaflt›rm›flt›. I. Kolordu Komutan›
Albay ‹zzettin Bey de 3. Kafkas Tümeni’nin 14. Tümen’e yanaflma-
s›n› istedi.
Yunan birliklerini takibe devam eden 57. Tümen ise Çobanözü’nün
bat›s›nda bulunan Küçükkarl›ktepe’den ve Taz›lar do¤u yamac›n-
dan, buralardaki Yunan 1/38. Evzon Alay›’n›n bir taburunu destek-
leyen topçu bataryas›nca taciz edilmiflti. Buralar tahkimli ve di-
kenli tellerle çevrili oldu¤undan, taarruza 20.00’da bafllanabilmifl,
ancak karanl›kta sarp arazide sorun ç›kabilece¤i için, taarruz er-
tesi sabaha ertelenmiflti.
V. Süvari Kolordusu’nun 1. Süvari Tümeni’ne ba¤l› 10. ve 14. süva-
ri alaylar›, 27-28 A¤ustos gecesi sabaha kadar bat›ya çekilebilmek
için yolu açmaya çal›flan Yunan 1. ve 7. tümenleriyle çarp›flm›fllar,
sonra daha kuzeye çekilmek zorunda kalm›fllard›. Yunan 7. Tüme-
ni, sabah gün a¤ar›rken 1. Tümen birimleriyle desteklenerek ta-
arruz ettiyse de baflar›l› olamam›fl ve do¤uya kayarak Baflkim-
se’ye do¤ru gitmiflti. Sonras›nda, 1. Süvari Tümeni, Balmahmut-
Bulca kesiminden Resulbaba tepeler hatt› ve demiryolu aras›ndan
geçmekte olan büyük miktardaki Yunan kuvvetlerine taarruz et-
miflti. Ancak 14. Piyade Tümeni’nin de kat›ld›¤› çarp›flmalar so-
nuçsuz kalarak, 29’u sabah›na uzam›flt›. Bu arada kolorduyu takip
edemeyen Çayhisar’daki 34. Süvari Alay› ve kolordu topçusu da 1.
Süvari Tümeni’nin emrine girmifllerdi.
2. Süvari Tümeni ise E¤ret’e do¤ru hareket ederken, bir Yunan yü-
rüyüfl koluna rastlam›flt›. Tümenin 13. Süvari Alay› taarruz etmifl
ve çarp›flmada 10 kamyon tahrip edilirken, 5 Yunan subay› ve 30 er
esir edilmiflti. Yunanl›lar 100 kadar da ölü vermifllerdi. Rastlad›k-
lar› birlik, Yunan I. Kolordusu’na ba¤l› birliklerden, Afyon’daki ye-
dek subay ö¤rencileri ve istihkâm taburuydu. Bu arada, 13. Süva-
ri Alay› demiryoluna ilerleyince, Yunan 12. Tümeni’ne ait bir tabu-
run fliddetli atefliyle karfl›laflm›fl ve Resulbaba Tepesi’nde, bat›ya
yürüyen güçlü Yunan kollar›n› tespit etmiflti. Bunun üzerine, alay-
lar geri çekilmifllerdi. Tümenin ikinci kolunu oluflturan 2. ve 4. sü-
vari alaylar› ise E¤ret’teki Yunan ordugâh›na fliddetli bir bask›n
yapm›flt›. Ancak kuvvetli topçu destekli Yunan 9. Tümen’i, Yunan
karargâh›n› kurtarmay› baflarm›flt›. 9. Tümen’in karfl› taarruzu 2.
Süvari Tümeni’ni s›k›flt›r›nca, Türk süvarisi de çekilmek zorunda
kalm›flt›. Tümen komutan› Yarbay Ahmet Zeki, 09.30’da bu kesime
ulaflt›¤›nda, 2. ve 4. süvari alaylar›n›n h›zla çekildiklerini görmüfl-
tü. Yunanl›lar, çekilmekte olan süvari kollar›n› da fliddetli atefl al-
t›na alm›fllard›. Bu esnada, V. Süvari Kolordusu karargâh›ndan
08.00’da gönderilmifl olan emir al›nd›. Kolordu, Yunan 1. ve 7. Tü-
menleri’nin Dumlup›nar’a çekilmekte olduklar›n›, bir tümenlik bir
kuvvetin ise E¤ret’e ilerledi¤ini haber veriyor ve 2. Süvari Tüme-
ni’nin E¤ret’e ilerleyen birli¤i oyalamas›n› istiyordu.
14. Süvari Tümeni, Yunanl›lar›n Kozluca Tepeleri’ne do¤ru geldik-
lerini görmüfl ve buray› önceden iflgal etmiflti. Buraya gelmekte
olanlar, Yunan 1. Tümeni ve 4. Tümen’den ayr›lanlard›. Saat
10.00’da gelen emirden sonra, süvari tümeni Beflkar›flhöyük do¤-
rultusunda çekilmeye bafllam›flt›. Yunanl›lar›n takviyeli 23. Alay›
da Kozluca tepelerini iflgal etmiflti.
E¤ret’ten çekilen 2. Süvari Tümeni’nin 4. Süvari Alay›’n› Olucak’ta

beraberine alan Fahrettin Pafla, Batak’a do¤ru hareket etmiflti.
Ard›ndan Olucak’a giren Yunan 9. Piyade Tümeni, köylülerle bir-
likte tüm köyü yakm›flt›. Bu s›rada 2. Süvari Tümeni’nin di¤er gru-
bunu oluflturan 13. ve 20. süvari alaylar› ise yakaland›klar› fliddet-
li ateflten hücum yaparak kurtulmaya çal›flm›fllar, ancak a¤›r ka-
y›plar vermifllerdi. Bir k›s›m er, Yunan piyade hatlar›n› yararak,
güneydeki IV. Kolordu’ya ulaflmay› baflarabilmifl; 13. Süvari Alay›
komutan› Yüzbafl› Galip ise flehit olmufltu.
2. Süvari Tümeni’ne ba¤l› 13. ve 20. alaylar›n sald›r›s›, 6 flehit, 34
yaral› ve 188 kaybolanla birlikte, ilk belirlemelere göre 228’i bulu-
yordu. Tümen belki Eskiflehir-Kütahya demiryolu hatt›n› keseme-
miflti; ama Yunan ihtiyat tümenlerinin hareketini geciktirmifl ve
Yunan karargâh›nda büyük bir flaflk›nl›¤a neden olmufltu. Yine de
V. Süvari Kolordusu’nun durumu kritikti. Fahrettin Pafla, orduyla
irtibat› olmad›¤› için birliklerin durumlar› hakk›nda bilgi sahibi de-
¤ildi. Kendisi de ö¤len 2. ve 14. süvari tümenleriyle birlikte Beflka-
r›flhöyük-Genifller bölgesindeydi. Ancak Yunan birlikleri, Kozluca
(Akkaya) Tepesi’nin kuzeyine geçmemifl ve 2. Süvari Tümeni’ni ta-
kip eden Yunan 9. Tümeni de Olucak’ta kalm›flt›. Fahrettin Pafla,
Yunanl›lar›n Dumlup›nar hatt›nda tutunmak istediklerini tahmin
ediyordu. Bunun üzerine, elindeki son birlikleri baz› noktalara
sevk ederek keflifler yapt›rd›. Bu s›rada, Rum ve Ermeni çetelerin-
den oluflturuldu¤u tahmin edilen 300 atl›dan oluflan bir birlik, Olu-
cak’a ilerlerken, 14. Süvari Tümeni’ne ba¤l› bir birlik taraf›ndan
geri at›lm›flt›.
Ba¤›ms›z 6. Piyade Tümeni, 27-28 A¤ustos gecesi toparlanarak
Toklusivrisi’ne taarruza geçmiflti. Arazinin sarpl›¤› yüzünden, tü-
mene ba¤l› 50. ve 52. alaylar›n birer taburu, ancak 16.00’da taar-
ruz mevzilerine girebilmifllerdi. 
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Sadece 2 topun destekledi¤i taarruz, 17.00’da bafllad›. Alaylar,
17.30’da Yunan mevzilerine 800-1000 metre mesafeye kadar so-
kulmufllard›. 20.30’da tel örgülerin 300 metre yak›n›na sokulan
birlikler, hücum haz›rl›klar›na giriflmifllerdi. Gece 01.00’daki top-
çu ateflinin ard›ndan, 2 alay da tel örgülere yanaflm›fl, çarp›flma-
lar ise sabaha kadar sürmüfltü.
3. Süvari Tümeni’ne ba¤l› 59. Süvari Alay›’n›n 2. Taburu, 2 topuyla
birlikte Menderes Müfrezesi’ne verilerek Denizli’ye gönderilmiflti.
Tümen ise kalan›yla Uflak-Alaflehir demiryolunun en yak›n›ndaki
Elvanlar ‹stasyonu’na hareket etmifl ve istasyonun 5 kilometre ba-
t›s›ndaki köprüyü tahrip etme girifliminde bulunmufltu. Köprü tah-
rip edilemese de demiryolu iki yerden tahrip edilmifl, telgraf ve te-
lefon hatlar› da kesilmiflti. Bunun üzerine, ‹nay’dan trenle gelen
bir Yunan taburu, demiryolu koruma birli¤ini takviye ederek taar-
ruza geçmiflti. 28. Süvari Alay›’n› da muharebeye sokan 2 top des-
tekli tümen, Yunan taarruzunu durdurmuflsa da 14.00’da bat›dan
yaklaflan bir Yunan bölü¤ü tümenin sol yan›n› tehdit edince, Türk
birlikleri çekilmifllerdi. Tümenin bu hareketinden, ordu komutan›-
n›n bütün gün haberi olmam›flt›. Tümenin raporu ise orduya ancak
2 Eylül’de ulaflacakt›. Menderes Müfrezesi’ne ba¤l› birimler de
Nazilli ve ‹sabey aras›ndaki telgraf hatlar›n› kesmifller ve ‹sabeyli
Karakolu’na bask›n yapm›fllard›. Bu arada Yunanl›lar da 5 köyü ta-
mamen y›km›fllard›.

28 A¤ustos’ta ‹kinci Ordu Cephesi
‹kinci Ordu’nun VI. Kolordusu, düflman as›l mevzilerini sabah
09.00’da tamamen iflgal etmiflti. Ordu birimleri, yeni emirler do¤-
rultusunda hareketlerine devam
ediyorlard›. Sabah 05.00’da III.
Kolordu’nun 41. Tümen’i do¤ru-
dan ordu emrine al›n›rken, Por-
suk Müfrezesi de 41. Tümen’e
ba¤lanm›flt›. Böylece, kolordu-
nun emrinde sadece 1. Tümen ve di¤er birimler kalm›flt›. 41. Tü-
men 07.20’de yürüyüfle geçmifl, yolsuz ve da¤l›k arazide 40 km’lik
bir yürüyüflle, 17.30’da Yap›ldak’a ulaflm›flt›.
41. Tümen’in sabah bask›n yapmas› planlanm›flt›. Ancak 61. Alay,
Yunan mevzilerine 300 metre sokuldu¤unda, fliddetli atefle ma-
ruz kalm›flt›. Yunan topçusu 16. Alay bölgesine yo¤unlaflt›¤› için,
soldan ilerleyen 19. Alay tellere sokularak yoluna devam etmifl-
ti. Saat 11.00’a kadar süren taarruzda, a¤›r kay›plar verilmifl, an-
cak Yunan siperlerine girilememiflti. 12. Alay’›n 2. Taburu da Ala-
çam mevzilerine ilerlerken durdurulmufltu. Yunanlar ise ‹simsiz
ve Alaçam’› takviye etmifllerdi.
61. Tümen ise Afyon’un do¤usunda düflman›n kuzey yan›ndaki
Ayazin’e taarruz edecekti. Gece kefliflerinde, burada Yunan birli-
¤i olmad›¤› ortaya ç›k›nca, 174. Alay, sabah erkenden ilerleyerek
buray› iflgal etti. Bu alay, 1922 May›s’›nda birikmifl maafllar›n›
uçak sat›n al›nmas› için Milli Savunma Bakanl›¤›’na vererek, ala-
y›n ismini tafl›yan Breguet Br. XIV B tipi uça¤› orduya kazand›ran
birliktir.
VI. Kolordu Komutan› Kaz›m Pafla, 09.30’da takip emri vermiflti.
Yunanl›lar, gece bölgeden çekilmifllerdi. Bunun üzerine, sabah
11.45’te yürüyüfle geçen 16. Tümen, gece 21.30’da Teke’ye gele-
rek konaklam›flt›. 17. Tümen ise 13.40’ta hareket ederek, gece
Gazl›göl ve Belce’ye varm›flt›. Mürettep Süvari Tümeni’nin 37.
Süvari Alay› da tümen komutan› Albay Hac› Mehmet Arif’le birlik-
te, sabah 03.00’da yürüyüfle geçmifl ve sabah 08.40’ta Sar›cao-
va’ya varm›flt›. Yunanl›lar cephenin bu kesimi de boflaltm›fllard›.
Yunan birlikleri, Olucak s›rtlar›na kadar çekilmifllerdi. Art›k Dö-
¤er ve Afyon aras›ndaki bütün Yunan birlikleri, Alt›ntafl Ovas›

üzerinden, Dumlup›nar’a do¤ru gidiyorlard›. Kocaeli Grubu cep-
hesinde ise önemli bir olay olmamakla birlikte, grup ertesi gün
Dumanl›da¤ bölgesinde toplanmay› kararlaflt›rarak, Bat› Cephe-
si komutan›n›n, Yunan 11. Tümeni’ni cephede tutmas› için Bursa
do¤rultusunda düflman gerilerine do¤ru faaliyete geçmesi dü-
flüncesini yerine getirebilece¤ini karargâha bildirmiflti.
Yunan Ordusu’nun bu h›zl› çekilifli sayesinde, 28 A¤ustos’ta, bir-
çok Türk tümeni çarp›flmaya girmeden, yürüyerek büyük bir alan
kazanm›flt›. ‹kinci Ordu, 20-25 km kadar içeri girmiflti. Cephe ol-
dukça daralm›fl ve s›k›flan Yunan birlikleri gruplaflmaya baflla-
m›flt›. Daha bat›daki General Franko’nun, 1. ve 7. tümenlerden
oluflan grubu, Dumlup›nar’a varmak için acele ediyordu. Özellik-
le 7. Tümen kötü h›rpalanm›flt›. Çok subay kaybedildi¤i için mo-
ralsiz kalan askerleri tutabilmek zor oluyordu. Dumlup›nar’da
ciddi bir takviye gerekiyordu. Do¤u’daki di¤er Yunan birliklerin-
den General Trikopis’in grubu ise 2 kolorduya ait 5 tümene sa-
hipti. Türklerin Birinci ve ‹kinci Ordular› güneyden ve kuzeyden
s›k›flt›rm›fl, V. Süvari Kolordusu da arkalar›na sarkarak kuzeyba-
t› yönünü kesmiflti. Kütahya yolu iyice daralm›fl ve 10 km kadar
genifllikteydi. Dumlup›nar yolu ise biraz daha genifl olup, geniflli-
¤i 15 km’yi buluyordu. Kapan›n kapanmak üzere olmas›, nihai
muharebelerin 1-2 gün içerisinde bafllayaca¤›n› müjdeliyordu.
Yunan Ordusu’nun as›l kuvvetleri, sanki s›rat köprüsünden geçe-
ceklerdi. General Franko, grubuna Dumlup›nar’a çekilme emri-
ni 15.00’da vermiflti. Franko, belki de Trikopis ile ba¤lant›s› da ol-
mad›¤› için, birliklerinin durumunu, ordusunun önceli¤ine tercih
ederek çekilme emri vermiflti. Trikopis’in birliklerinin imha edil-

mifl olma olas›l›¤› da mevcuttu.
Türklerin 1. Süvari Tümeni ve 3.
Kafkas Tümeni Franko’nun iflini
zorlaflt›rd›klar› için, artç›lar›n
çekilmesi 18.30’da bafllam›flt›.
Dumlup›nar’a 19.00’da varm›fl

olan Franko, 24.00’a kadar, di¤er birliklerinin ulaflmalar›n› bek-
lemiflti.
Mustafa Kemal Pafla, Fevzi Pafla ve ‹smet Pafla, bugünkü muha-
rebelerde, 7 ya da 8 Yunan tümeninin ma¤lup edildi¤ini anlam›fl-
lard›. Yunan savunmas›n›n belkemi¤i k›r›lm›fl, Yunanl›lar bat›ya
do¤ru çekilmekten baflka bir fley yapamayacak duruma gelmifl-
ti. Art›k Yunan kuvvetlerinin tutabilece¤i hatlar Dumlup›nar ve
Uflak’tayd›. Çekilen Yunan askerleri köylüleri öldürdükleri için,
birçok köylü da¤lara kaçm›flt›. Bu yüzden Yunan birlikleri k›lavuz
bulam›yorlard›. Elveriflsiz yollar, a¤›rl›klar›n tafl›nmalar›n› engel-
liyordu. Kendi kollar› gece birbiriyle çarp›flabilirler ve kollar ara-
s›ndaki Türk süvarilerinin her an bask›n›na u¤rayabilirlerdi. Bu
yüzden Trikopis, sabaha karfl› harekete geçmeyi uygun gördü.
Birlikler, 03.00-04.00 gibi hareket edecekler ve düflmana rastla-
d›klar› yerde taarruz edeceklerdi.

29 A¤ustos: Hedef Dumlup›nar!
29 A¤ustos sabah›, Birinci Ordu’nun hedefi Dumlup›nar olmufltu.
‹kinci Ordu ile irtibat kuramayan Bat› Cephesi, do¤rudan ordunun
birliklerine emir göndermiflti. Mürettep Süvari Tümeni Kütahya’y›
iflgal edecek ve böylece Birinci Ordu’nun birlikleri harekât› sürdü-
rürlerken, Eskiflehir taraf›ndan gelmesi muhtemel takviyelerin de
önü kesilmifl olacakt›.
Birinci Ordu’nun emri, gece 02.00’da yay›nlanm›flt›. Yunanlar›n 3
tümeninin bat›ya, 4 tümeninin ise kuzeybat›ya çekildikleri san›l›-
yordu. Bu emri sabah 04.00’da alan IV. Kolordu, 07.00’da fliddetle
takibe bafllayacakt›. Yunan birliklerine görüldükleri yerde taarruz
edilecekti. Bu arada, 3. Kafkas Tümeni de IV. Kolordu’nun emrine
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verilmiflti. Kolordu birlikleri Adatepe’ye yönelmifllerdi ve 11. Tü-
men, do¤rudan Adatepe’yi hedef alarak ilerleyecekti.
5. Kafkas Tümeni’nin 10. Alay’›, geceyi Yunan 12. Tümeni’nin em-
niyet birlikleriyle karfl› karfl›ya geçirmiflti. 29 A¤ustos sabah›,
05.45’te, alay›n 1. Taburu, birdenbire Yunan birlikleriyle muhare-
beye tutufltu. Yunan tümeni takviye al›rken, Türklerin 9. Alay’› da
ifle kar›flm›fl, 13. Alay’›n bir taburu ve hücum taburu da destek ola-
rak gelmifllerdi. Ancak tümenin bat›ya yürüyüflü tamamen kapa-
t›lm›flt›. Bunun üzerine IV. Kolordu Komutan› Albay Kemalettin
Sami Bey, 11. Tümen’i devreye sokarken, 12. ve 3. Kafkas Tümen-
lerine de yeni emirler verdi. Resulbaba’ya çekilen Yunan 12. Tü-
meni, Dumlup›nar yolunu aç›k tutmak zorundayd›. Bu yüzden, 5.
Kafkas Tümeni’nin birliklerini güneye atmak için taarruz ederek,
10. Alay’a a¤›r kay›plar verdirdi. Ancak takviye alan 10. Alay, Yunan
sald›r›s›n› püskürttü. Bu arada, Yunan 15. Tümeni’nin 33. Alay› da
12. Tümen’in bat›s›na yaklaflmaya bafllam›flt›. 5. Kafkas Tümeni
Komutan› Yarbay Halit Bey, Yunanl›lar›n bat›ya akmakta oldukla-
r›n› kolorduya bildirmiflti. Bu bölgeye gelmifl olmas› gereken II.
Kolordu birlikleri ise henüz ortada yoktu. Bunun üzerine, 12. Tü-
men, yürüyüflle 13.30’da Baflkimse’ye vard›. Tümenin 36. Alay› ise
5. Kafkas Tümeni’nin emrine gönderilmiflti. Yunanl›lar, 12.00’a
do¤ru, 5. Kafkas Tümeni’nin 10. Alay›’na kuvvetli topçu destekli bir
taarruz yapm›fllarsa da geri püskürtülmüfllerdi. 3,5 Yunan tüme-
ni, IV. Kolordu’nun 3 tümeniyle karfl› karfl›ya gelmiflti. Bu s›rada, 1.
Süvari Tümeni de kolorduya kat›lm›flt›. Olucak’taki Yunan tümen-
leri de art›k tamamen bat›ya geçmiflti. 5. Kafkas Tümeni’nin kar-
fl›s›ndaki düflman atefli ise 12.00’dan sonra giderek zay›flamaya
bafllam›flt›. Halit Bey, Yunanl›lar›n 11. Tümen’e taarruz etmelerini
engellemek için, 36. Alay› geri yollad› ve Yunanlar›n çekilmekte ol-
duklar›n› düflünerek tümenine de takip emri verdi. Yunan birlikle-
ri ise 11. Tümen cephesinde takviye edilmeye bafllam›flt›. Bir süre

sonra, Yunanl›lar, 5. Kafkas Tümeni’nin karfl›s›ndaki mevzileri bo-
flaltt›lar ve mevziler derhal iflgal edildi. Baflkimse’deki Türk 12.
Tümeni de destekli 35. Alay›’n› 13.30’da taarruza geçirdi. Saat
17.15’te, 11.Tümen’in 126. Alay› da taarruza kat›l›nca, 18.00’da Yu-
nan mevzileri düflmüfltü. 11. Tümen’in 126. Alay›, sabah Yunan yü-
rüyüfl kollar›n› durdurmaya çal›flm›fl, ard›nda Tavflantepe ve bat›-
s›nda mevziye giren Yunan birliklerine taarruza kalkm›flt›. Yunan-
l›lar, Tavflantepe’yi takviye etmifllerdi. Ancak Yunan yürüyüflü de
durdurulmufltu. 11. Tümen’in 70. Alay› da 126. Alay’›n bat›s›ndaki
Aktepe’yi iflgal ederek muharebeye girince, karfl›lar›ndaki Yunan
5. Tümeni yay›larak mevziye girmiflti. 10.30’da, 2 Yunan alay›, 70.
Alay cephesine ve 126. Alay’›n sol kanad›na taarruz etti. 70. Alay’›n
sa¤ kanad› çekilmeye bafllam›flt› ki, 126. Alay’›n ihtiyat taburu,
karfl› taarruzla taarruzu durdurdu. Bu arada, Tümen’in 127. Alay›
da do¤uda muharebeye girmifl, taarruz eden bir Yunan Süvari Ala-
y› ise 127. Alay’›n do¤usundaki hücum taburu taraf›ndan püskür-
tülmüfltü. Yunanl›lar›n içinde, Trikopis ve maiyetinin bulundu¤u
bir süvari alay›n›n Hamurköy do¤u s›rtlar›nda, piyadelerinin ise
Çirlek güney tepelerinde topland›¤›n› gören 11. Tümen Komutan›
Yarbay Dervifl Bey, 3. Kafkas Tümeni’nin Selkisaray kuzeyindeki
platoya sahip olaca¤›n› düflünerek, 127. Alay› 18.00’da ilerletti. Dü-
flüncesine göre; Çirlek-Çal hatt›na taarruzla sonuç al›nabilmesi
için, önce bu platonun iflgal edilmesi gerekiyordu. Ancak alay 1 km
ilerlemiflti ki, Yunan birlikleri üstün kuvvetlerle taarruza geçtiler.
Hücum taburunun yard›m› ve 3. Kafkas Tümeni’nin soldan destek
vermesi sayesinde, Yunanl›lar a¤›r kay›plarla geri püskürtülmüfl-
lerdi.
Saat 11.40’ta ulaflan kolordu emrine göre; 3. Kafkas Tümeni, Sel-
kisaray üzerinden, Çeflme-Çalköy istikametinde ilerleyerek Alt›n-
tafl flosesini kesecekti. Bu sayede, kuzey ve do¤udan Dumlup›nar
do¤rultusunda çekilen düflman önlenecekti. Selkisaray’›n 1 km
kuzey s›rtlar›nda, Yunan 4. Tümeni’nin kal›nt›lar› ve 9. Tümen bu-
lunuyordu. 3. Kafkas Tümeni Komutan› Albay Kaz›m Bey, alaylar›-
n›n üçünü birden taarruza geçirdiyse de demiryolunun kuzeybat›-
s›ndaki ormanl›k alandan gelen Yunan atefli 8. Alay’› durdurunca,
alaylar›n bulunduklar› hatt› savunmalar›n› emretmiflti. 
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5. Kafkas Tümeni’nin karfl›s›ndaki düflman atefli ise 12.00’dan sonra giderek zay›flamaya bafllam›flt›. 
Halit Bey, Yunanl›lar›n 11. Tümen’e taarruz etmelerini engellemek için, 36. Alay› geri yollad› ve Yunanlar›n
çekilmekte olduklar›n› düflünerek tümenine de takip emri verdi. 

Büyük Taarruz’da görev yapan Breguet Br. XIV B uça¤›
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11. ve 23. tümenler ise 3. Kafkas Tümeni’ni destekleyecek kadar
yak›nda olmad›klar› için, fazla ileri gidememifllerdi. Buna ra¤-
men, 1,5 Yunan tümeninin çekiliflini geciktirmifllerdi. Birinci Or-
du Karargâh›, 15.00’da Akçaflehir’e geldikten bir süre sonra,
Nurettin Pafla Bak›rc›k Tepesi’nden gözlem yapm›fl ve hemen 3.
Kafkas Tümeni’nin faal olmas›n› istemiflti. 23. Tümen de görüfl
alan›nda ilerliyordu. Kaz›m Bey 3 alay›n› ve hücum taburunu
derhal taarruza geçirdi. Hücum Taburu, Yunanl›lar›n 250 ölü b›-
rakt›klar› bölgeden mevzilere dal›nca, çekilen Yunan birlikleri
daha kuzeydeki s›rtlarda mevzi ald›lar. Hücum Taburu’na bir
karfl› taarruzla cevap vermek isteyen Yunanl›lar geri püskürtül-
müfllerdi. 8. Alay da 18.00’dan sonra durumdan faydalanarak ta-
arruza geçmifl, demiryolunun kuzeyindeki tepeleri zapt etmiflti.
Kolordu gece bile olsa taarruza devam edilerek floseye ulafl›l-
mas›n› istiyordu. Bu arada, 12. Tümen’in birlikleri de bölgeye
varm›fllard›. 20.30’da 11. Tümen Komutan› Yarbay Dervifl ve 12.
Tümen Komutan› Albay Osman Nuri, araziyi ve durumu tart›fla-
rak, bir gece bask›n›yla Dumlup›nar-Alt›ntafl flosesini kapatma-
ya karar verdiler. 12. Tümen’in 34. ve 36. Alaylar›, 24.00’da taar-
ruz ettilerse de inatç› Yunan direniflini k›ramam›fllard›. Kuzey-
bat› istikametindeki ikinci hücum da sonuç vermemiflti. Burada-
ki Yunan kuvvetleri, Yunan 23. Tümeni’yle takviye edilmifllerdi.
Yunanl›lar sadece ileri hatlar›ndan at›labilmifller, her iki taraf›n
da kay›plar› a¤›r olmufltu. 12.
Tümen’in 44 flehidi, 184 yaral›-
s› ve 66 kaybolan›yla birlikte,
toplam 294 kayb› vard›. Taar-
ruzu ve durumu ö¤renen Al-
bay Kaz›m Bey, 3. Kafkas Tü-
meni’ne floseye var›ncaya ka-
dar taarruz emri verdi. Alaylar
ilk baflta ilerlemifllerse de Yu-
nanl›lar 8. Alay’a karfl› taarru-
za geçmiflti. fiiddetli çarp›flmalar üzerine, ihtiyat taburu da bat›
kanad›ndan taarruza geçti ve Yunanl›lar süngü hücumuyla geri
at›ld›lar. Ancak toparlanan Yunanl›lar tekrar taarruza geçince,
8. Alay da çekilmek zorunda kald›. Bunun üzerine Kolordu, 5.
Kafkas Tümeni’nin 9. Alay›’n› 3. Kafkas Tümeni emrine vermifl-
ti. Sabaha karfl› durum düzelmifl, Yunanl›lar, Çalköy do¤rultu-
sunda çekilmifllerdi.
IV. Kolordu’nun emrindeki 25. A¤›r Topçu Alay›, 29 A¤ustos’ta-
ki çarp›flmalara kat›lamam›flt›. Sabah 08.30’da hareket eden
alay, Balmahmut’ta verdi¤i uzun bir ara haricinde, çok bozuk
olan yollarda, 21 saat içinde, 50 km yürüyerek Arpal› Köyü’ne
varm›flt›.
I. Kolordu birliklerinin Bak›rc›k-Arpagedi¤i hatt› ve Taz›lar-Tok-
lusivrisi-Susuz hatt› aras›ndan bat›ya ilerleyerek Yunan birimle-
rini takip etmeleri ve geriye atmalar›, böylece Yunanl›lar›n Dum-
lup›nar mevzilerinde tutunmalar›n›n engellenmesi gerekiyordu.
Bunun için Toklusivrisi’nin al›nmas›, çekilme yollar›n›n kesilme-
si için de Arpa Gedi¤i’nin tutulmas› laz›md›. ‹zzettin Bey, 23. Tü-
men’e Arpagedi¤i’ni alma görevini vermiflti. 57. Tümen’in Kap-
lang› Da¤›’na hareketi ise Toklusivrisi’nin al›nmas›n› kolaylaflt›-
racakt›.
23. Tümen’in yürüyüflü bafllad›ktan sonra, Ömer Halis Bey, sü-
vari bölü¤üyle K›z›lcaköy’e giderek Dumlup›nar ‹stasyonu’nu
bizzat gözetledi. K›z›lcaköy tamamen yak›lm›flt›, halk› ise ortada
yoktu. Saat 09.00’da, 3. Kafkas Tümeni’nden, bir Yunan tümeni-
nin Selkisaray’dan K›z›lcaköy’e gitmekte oldu¤u bildirilmiflti. Al-
bay ‹zzettin, 14. Tümen’e hemen Santtepe-Kartaltepe hatt›na ta-
arruz etmesini, 57. Tümen’e de 14. Tümen’e yard›m etmesini

emretti. 23. Tümen’den de h›zlanmas›n› ve Dumlup›nar flosesi-
ni kesmesini istedi. Bunun üzerine, 23. Tümen’in 69. Alay’›,
13.00’da K›z›lcaköy’ün kuzey s›rtlar›na sürüldü. Alay, 14.30’da,
1200 m mesafedeki tepelerde Yunanl›larla karfl›laflm›fl ve ani-
den fliddetli bir muharebeye girmiflti. Etkili bir atefl açan Yunan
topçusu, alay›n taarruzunu zorlaflt›rm›flt›. ‹leri hatlar›n› sürekli
takviye eden Yunanl›lar, 15.15’te karfl› taarruza geçmifllerse de
bunu püskürten 69. Alay taarruza devam etmifl ve emrine veri-
len 31. Alay’›n da deste¤iyle, Yunan taburlar›n› tepeden atarak,
Asl›hanlar Ovas›’na hâkim olmay› baflarm›flt›. Böylece, tümen
vadide s›k›flmaktan kurtulurken, Dumlup›nar flosesi de Yunanl›-
lara tamamen kapanm›flt›. Yunan 5/42. Evzon Alay› da 69. Alay’a
karfl› taarruza kalkan Yunan taburlar›n› görünce, Türk 68. Ala-
y›’na karfl› taarruza geçmifl, ancak hemen püskürtülmüfltü. Yar-
bay Ömer Halis, hemen 68. Alay’›n Arpagedi¤i’ne varmas› için
taarruzuna devam etmesini söylemifl, ancak alay sarp arazide
h›zl› ilerleyememiflti. Bununla birlikte, Yunan Evzon Alay›’n›n
tuttu¤u Asartepe de 23.30’da ele geçirilmiflti. 23. Tümen, gün
boyunca, karfl›s›ndaki Yunan 1, 4. ve 12. tümenlerine flans tan›-
mam›flt›.
Sabah 09.00’da, Elvanpafla istikametinde hareket eden 14. Tü-
men, hem buray› hem de kendilerine atefl açan Yunan birlikleri-
nin bulundu¤u Karaköse do¤u s›rtlar›n› 14.00’da ele geçirmiflti.

Takibe koyulan alaylar toplan-
d›ktan sonra, Santtepe’yi iflgal
etmifller, Kartaltepe’yi ise 57.
Tümen’e ba¤l› birliklerin ön-
ceden ele geçirdiklerini gör-
müfllerdi. 15. Tümen, sabah
Karacaviran’a hareket etmifl,
ard›ndan 14. Tümen’e topçu
deste¤i sa¤lam›fl, daha sonra
da kolordu ihtiyat› olarak Ça-

l›fllar kuzeyine çekilmiflti. Gece 2 Yunan alay›yla temas halinde-
ki 57. Tümen ise sabah 04.30’da 37. Alay’›yla Büyükdede Tepe-
si’ndeki Yunan mevzilerinin ço¤unu ele geçirmifl, gün a¤ar›nca
da tepeler hatt›na do¤ru taarruzunu sürdürmüfltü. 37. Alay’›n
baflar›s› sayesinde, 176. Alay’›n karfl›s›ndaki Yunan birimleri de
06.00’da çekilmifllerdi. Daha sonra 37. Alay, Toklusivrisi’ndeki
Yunanl›lara karfl› taarruza geçerken, 176. Alay da hemen yan›n-
da yer alm›flt›. 176. Alay’›n güneyinden ise 6. Tümen’in askerle-
ri Toklusivrisi’ne t›rman›yorlard›. Saat 12.15’te, Toklusivrisi, 6.
Tümen taraf›ndan zapt edilmiflti. 57. Tümen’in 37. Alay› da Tok-
lusivrisi-Karaköse aras›ndaki mevzilerdeki Yunan birliklerini at-
m›flt›. Buradaki Yunanl›lar, özel e¤itimli süvariler olup, at teda-
rik edilemeyince piyade olarak savaflt›r›lm›fllard›. 57. Tümen’in
ihtiyat›ndaki 39. Alay ve hücum taburu, Balc›dam› bat›s›ndaki
1642 rak›ml› tepeyi ve kuzeyini ele geçirdikten sonra, Kartalte-
pe’deki 14. Tümen’e yard›m için yönlendirilmifllerdi. S›radaki
hedef ise Kaplang›’yd›.
Sabah 06.00’da, 6. Tümen’in birimleri Toklu do¤usundaki Kav-
flaktepe’yi zapt edince, Yunanl›lar da buradan Toklusivrisi’ne çe-
kilmifllerdi. 52. Alay’›n 2. Taburu Toklusivrisi’ne taarruza devam
etmiflti. 3. Tabur, 12.00’da tel engellerde yol açarak Yunan mev-
zilerine dal›nca, 50. ve 52. alaylar da taarruzlar›n› fliddetlendire-
rek, Toklusivrisi’ni 12.30’da ele geçirmifllerdi. Her iki alay da çe-
kilen Yunan 1/38. Evzon Alay›’n› takibe koyulmufllard›. Bundan
sonra ise 50. Alay Dö¤engerisi üzerinden Kaplang›’ya yürütüldü.
50. Alay, Sultano¤lu’na kadar düflmana rastlamam›fl, ancak ala-
y›n 1. Taburu, Cevizbo¤az› güneyinde Yunanl›larla muharebeye
girmiflti. 52. Alay ise Dö¤engerisi’ne ulaflm›flt›.

HARP TAR‹H‹
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I. Kolordu birliklerinin Bak›rc›k-Arpagedi¤i hatt› 
ve Taz›lar-Toklusivrisi-Susuz hatt› aras›ndan bat›ya
ilerleyerek Yunan birimlerini takip etmeleri ve 
geriye atmalar›, böylece Yunanl›lar›n Dumlup›nar
mevzilerinde tutunmalar›n›n engellenmesi
gerekiyordu. Bunun için Toklusivrisi’nin al›nmas›, 
çekilme yollar›n›n kesilmesi için de Arpa Gedi¤i’nin
tutulmas› laz›md›. 





II. Kolordu, bat›ya do¤ru kayd›r›l›rken ordu ihtiyat› olarak tutul-
mufl, 4. Tümen de kolordunun emrine verilmiflti. V. Süvari Kolor-
dusu’nun ise ‹kinci Ordu birliklerinin bölgeye gelifline kadar za-
man kazanmas› gerekiyordu. Yunanl›lar›n Dumlup›nar’a hareketi-
ni izleyen Fahrettin Pafla, hem bunu önlemeyi hem de Eskiflehir ve
Kütahya taraf›ndan trenle bölgeye Yunan birli¤i sevk edilmesi ih-
timalini düflünmek zorundayd›. Süvariler, Yunan gruplar›n›n ku-
zeybat›s›nda kurmay› baflard›klar› cephede tutunmaya devam edi-
yorlard›. ‹rtibats›zl›k, tümenler aras›nda, tümenler ve kolordu ara-
s›nda ve kolordu ve ordu aras›nda önemli bir sorun teflkil ediyor-
du. Ancak daha iyi bir durumda olmayan Yunan tümenleri, V. Sü-
vari Kolordusu’nu tehdit edebilecek durumda de¤ildiler. Aksine,
Yunan tümenlerinin can damar› say›lacak birçok kontrol noktas›,
Türk süvarilerinin elinde ya da tehdidindeydi. Bu durumda, süva-
riler rahat bir flekilde uzak mesafe kefliflerini sürdürüyorlard›.
14. Süvari Tümeni, Yunanlar› ad›m ad›m takip ediyordu. Saat
10.00’da Hamurköy kuzey s›rtlar›na ç›kan 54. Alay, 10.30’da Ha-
murköy’e inmekte olan Yunan yürüyüfl kollar›na rastlayarak atefl
açm›fl, bask›n nedeniyle Yunan kollar› birbirine girmifllerdi. 5. Sü-
vari Alay› da 10.20’de Akpirim tepelerine varm›flt›. 1. Süvari Tüme-
ni ve kolordu aras›ndaki irtibat ise hâlâ sa¤lanamam›flt›. Bu ara-
da, Mürettep Süvari Tümeni de V. Süvari Kolordusu’nun emrine
verildi. Fena h›rpalanm›fl olan 2. Süvari Tümeni, Mürettep Süvari
Tümeni gelinceye kadar, Kütahya-Gediz taraflar›ndan gelebilecek
Yunan takviyesine karfl› Kurtköy’de b›rak›lm›flt›. 14. Süvari Tüme-
ni’nin Asl›hanlar do¤rultusunda ilerleyerek düflman› zorlamas›n›
isteyen Fahrettin Pafla, ortalarda gözükmeyen Mürettep Süvari
Tümeni’ni bularak do¤rudan bölgeye getirmek için yola koyul-
mufltu. Bu arada, 15.00’da Alt›ntafl güneyinden Beflkar›flhöyük
do¤rultusunda ilerleyen Türk 61. Tümeni, Süvari Kolordusu’nu ra-
hatlatm›flt›. Mürettep Süvari Tümeni de 15.35’te Genifller’e varm›fl
ve Kütahya’ya do¤ru gidiyordu. Bunun üzerine Fahrettin Pafla, aci-
len bir piyade birli¤ine ihtiyac› oldu¤unu orduya bildirdi.
Bu s›rada, 14. Süvari Tümeni de harekâta haz›r bekliyordu. Tümen
hava karard›ktan sonra 2 alay›yla taarruz etmiflti. Zay›f durumda-
ki tümenin taarruzu, aksine etkili olmufl, Yunanl›lar oldukça fazla
zayiat vermifllerdi. ‹rtibat sorunu bulunan tümenin 54. Alay› ise
Hamurköy kuzeybat› s›rtlar›ndan ilerleyerek dere yata¤›ndan Koz-
luca tepelerine uzanan Yunan koluna atefl aç›nca, kol da¤›lm›flt›.
Muharebeler gece 23.30’a kadar sürmüfltü. Ba¤›ms›z 3. Süvari
Tümeni’ne ise 29’unda ordudan bir emir ulaflmam›flt›. Bu yüzden,
tümen günü dinlenerek geçirmifl ve eksiklerini tamamlam›flt›.
24.00’da tümene ba¤l› bir bölük, Konaklar-K›ll›k istasyonlar› ara-
s›nda 200 metrelik demiryolu, telgraf ve telefon hatlar›n› tahrip et-
miflti. Menderes Grubu’yla henüz irtibat kurulamam›flt›.

29 A¤ustos’ta ‹kinci Ordu Harekât›
Art›k ‹kinci Ordu birlikleri de ilerliyor, çember h›zla daral›yordu. VI.
Kolordu’ya ba¤l› 16. Tümen, yürüyüflünü sürdürerek Susuz’un gü-
neydo¤usunda, 06.50’de, artç› Yunan birlikleriyle irtibata geçmifl ve
bunlar› k›sa zamanda alt ederek yoluna devam etmifl ve akflam
19.00’da, Genifller’e varm›flt›. 17. Tümen ise 09.45’te, Beflkar›flhö-
yük’ün güneyindeki Alatepe’ye hareket etmiflti. Ancak 16.00’da, ‹lbu-
lak’ta ve Emre tepelerinde Yunan birlikleri tespit edilince, bunlara
atefl açm›flt›. 62. Piyade Alay› ve Ayafl Hücum Taburu’ndan oluflan
tugay, Emretepe’ye taarruz ederek Yunanl›lar› buradan ç›kartm›flt›.

III. Kolordu’nun emrine yeni verilen 61. Tümen, günü yürüyüflle
geçirmifl ve öncüleri gece Kurtköy’e ulaflm›flt›. 41. Tümen ise 28-
29 A¤ustos gecesi 16. Alay’›yla 24.00’da Solucak deresine bask›n
yaparak, haz›rl›kl› olan Yunanl›larla fliddetli bir muharebeye gir-
miflti. Ancak hücum baflar›s›z olmufl, ileri birimler gün a¤ar›nca
yeniden düzenlenmifllerdi. Nihayet Albay Alaattin, 3 gün boyunca
gece gündüz çarp›flan 41. Tümen’i dinlendirmeye karar vermiflti.
17. Tümen de akflamüstü Emretepe’yi taarruzla ele geçirmiflti.
Yakup fievki Pafla, Bat› Cephesi’ne, ‹kinci Ordu’nun, Eskiflehir ta-
raf›nda oldu¤u tahmin edilen düflman grubunun gerisine gönde-
rilmesini bildirmifl, bunun üzerine, 2 tümenli III. Kolordu ve bir
alay› eksikli¤iyle Mürettep Süvari Tümeni, 16.00’da, kuzeye, Kü-
tahya’ya yönelmiflti.
En kuzeydeki Kocaeli Grubu, sisli ve ya¤murlu hava nedeniyle iyi
bir gözetleme yapamam›fl, keflif kollar› yo¤un atefle maruz kal-
m›fllard›. Grup, 29-30 A¤ustos gecesi yürüyüfle bafllayarak 3 Ey-
lül’de Bursa’ya do¤ru taarruza geçmeyi düflünüyordu. Bunun için,
baz› birliklere ça¤r› yap›larak, ‹znik yöresinde toplanmalar› için
gece hareket etmeleri istenmiflti.
Trikopis’in grubundaki tümenler, sabah Türklerin zorlamas›yla
bat›ya yürüyüfllerini devam ettirmifller, Trikopis gece de tümenle-
rin bat›ya hareket etmelerini istemiflti. Ancak Diyenis, akflamüstü
Türk 23. Tümeni’nin bat›daki birliklerini geri atmas›yla kuflat›lm›fl
olduklar›n› Trikopis’e bildirmiflti. Tepeler bir bir Türklere geçiyor-
lard›. Dumlup›nar’da onlar› bekleyen Franko’nun grubundaki 2 tü-
men de mevzileri boflaltmak zorunda kalm›fl ve buray› da Türk I.
Kolordusu iflgal etmiflti. Art›k Franko Grubu’yla birleflme imkân›
kalmayan Trikopis’in 5 tümeni, sonunda çevrilmiflti. Bunun üzeri-
ne, Trikopis, birliklerini Çalköy’e çekerek, rastlayacaklar› düflman
birliklerine taarruz etmelerini istemiflti. Ancak öncü 12. Tümen, 
3 km yürüdükten sonra, 22.00’da Türk 14. Süvari Tümeni birlikle-
rinin sald›r›s›na u¤ray›nca, kollar bozularak da¤›ld›lar ve birlikler
düzensiz bir flekilde Çal’a çekilmek zorunda kald›lar. Çal’a u¤ra-
madan Asl›hanlar’a giderek Dumlup›nar do¤rultusunda yürüyen
Yunan 5. Tümeni de Türk 23. Tümeni’yle karfl›laflm›flt›. Tümen iki
kez taarruz etmifl, ikinci taarruza 9. Tümen de kat›lm›flt›. Ancak
her ikisi de püskürtülerek da¤›n›k bir flekilde çekilmifllerdi. Böyle-
ce, mevzilerinde tutunamayan 9. Tümen de 23.00’da çekilmiflti.
28-29 A¤ustos’ta zay›f düflmüfl olan Yunanl›lar, baz› takviyelere de
kavuflmufllard›. 2. Tümen karargâh› Uflak’tan Banaz’a gelmifl, bu-
na 34. Alay da eklenmiflti. Süvari Tümeni’nin 2. Alay’› da gelerek
General Franko’nun emrine girmiflti. 63. Alay da 28 A¤ustos’ta Ba-
naz’a varm›flt›. Franko Grubu, erzak ve cephane eksiklerini de gi-
dermiflti. Fakat 29 A¤ustos’ta, ö¤leden sonra geliflen Türk taar-
ruzlar›na karfl› koyamay›nca, Franko’nun 2 tümeni de 22.00’da ge-
ri çekilmeye bafllam›fllard›. Ordudan Bursa’n›n do¤usunun savun-
mas› emrini alan III. Yunan Kolordusu ise bu gidiflat üzerine dü-
flündü¤ü taarruzdan vazgeçerek, Bursa üzerinden çekilme haz›r-
l›klar›na koyulmufltu. Çünkü Kütahya düflerse Eskiflehir’de bulu-
nan kolordunun Sakarya Nehri’nin bat›s›ndaki birlikleri, kuzeyde-
ki Bilecik-Bursa hatt›na y›¤›lacakt› ki, buras› da k›sa bir süre için-
de tehdit edilebilirdi. Bu arada, Franko, grubuyla Kaplang› Da¤›’n›
ve kuzeyini savunarak ‹zmir yolunu kapatmaya karar verilmiflti…
Muharebenin, 30 A¤ustos günü itibariyle sonuca giden seyrinin

ele al›naca¤› III. ve son bölümünü de gelecek say›m›zda sizlerle

paylaflaca¤›z.

HARP TAR‹H‹
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‹rtibats›zl›k, tümenler aras›nda, tümenler ve kolordu aras›nda ve kolordu ve ordu aras›nda önemli bir sorun teflkil
ediyordu. Ancak daha iyi bir durumda olmayan Yunan tümenleri, V. Süvari Kolordusu’nu tehdit edebilecek 
durumda de¤ildiler. Aksine, Yunan tümenlerinin can damar› say›lacak birçok kontrol noktas›, Türk süvarilerinin
elinde ya da tehdidindeydi. Bu durumda, süvariler rahat bir flekilde uzak mesafe kefliflerini sürdürüyorlard›.
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