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“As›l önemli olan ve memleketi temelinden y›kan, halk›n› esir eden,
içerideki cephenin suskunlu¤udur.”

Türkopter ‹çin Geri Say›m Baﬂlad›
eride b›rakt›¤›m›z Eylül ay›nda,
M‹LGEM projesinin ilk gemisi olan
TCG HEYBEL‹ADA (F-511)’n›n Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›m›z envanterine
kat›lmas› ve projenin ikinci gemisi BÜYÜKADA
(F-512)’n›n suya indirilmesi gibi 2 önemli olaya
ﬂahitlik ettik. Eylül ay›nda ayr›ca, “Milli
Gemi”den sonra, “Milli Helikopter” cephesinde
de önemli bir dönüm noktas› geride b›rak›ld›.

G

Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)’ndan
gönderilen, 29 Eylül’deki “Milli Helikopter
Ortak Ak›l Buluﬂmas›”na iliﬂkin davet yaz›s›,
bizi sürprizlerin bekledi¤inin de iﬂaretlerini
taﬂ›yordu. Özellikle, “Özgün helikopter tasar›m›
hedefine ulaﬂmak üzere…” ﬂeklinde baﬂlay›p,
“… yenilikçi yaklaﬂ›mlara ihtiyaç
duyulmaktad›r.” ﬂeklinde sona eren paragraf,
bizleri oldukça heyecanland›rm›ﬂt›…
Toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmalar›, heyecan›m›z›
daha da artt›rd›. Özellikle SSM Helikopter
Daire Baﬂkan› Köksal Liman’›n sunumundaki,
duymaya al›ﬂ›k olmad›¤›m›z cümleler,
proje kapsam›nda, çok say›da ilkin daha
yaﬂanaca¤›n›n da habercisiydi…
Nitekim sunumlardan sonra geçilen ve özel
bir yöntemin kullan›ld›¤› fikir üretim süreci ve
bu süreçte, birkaç saat içerisinde, baz›lar›
birbirine çok benzer de olsa 1513 tane
fikir üretilmesi de bir “ilk” oldu.
Milli Helikopter için böylesi özel bir etkinlik
düzenlenmesini, SSM’nin iﬂi ne kadar ciddiye
ald›¤›n›n bir göstergesi olarak notlar›m›z
aras›na dahil ettik.
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Belirli bir ürüne ulaﬂmaya yönelik somut
bir hedefin de¤erlendirilmesi amac›yla
savunma sanayimizde ilk kez böylesi
bir yöntemin kullan›lmas›, sadece
bu aç›dan bile “özgün” bir baﬂlang›ç.
Henüz resmiyet kazan›p kazanmad›¤›ndan
emin olmasak da helikoptere ad›n›n
kondu¤unu da ekleyelim: “Türkopter”.
Liman’›n sunumuna geri dönelim…
Liman, 2007 y›l›nda baﬂlat›lan ATAK ve
sözleﬂme görüﬂmeleri süren Genel Maksat
Helikopter Tedarik projelerinden elde edilen
kazan›mlarla birlikte, Türkiye’nin, helikopteri
oluﬂturan ana unsurlardan; gövde, aviyonik
sistem, motor, pal, diﬂli kutusu ve iniﬂ tak›m›
üretim kabiliyetindeki eksikliklerini
giderece¤ini ve üretim taraf›nda, iﬂlerin
görece daha kolay olaca¤›n› belirtti.
Liman, as›l sorun olarak gördü¤ü tasar›m
taraf›nda ise her ne kadar bahsi geçen projeler
ile gövde ve aviyonik sistemler cephesinde

tasar›m kabiliyetlerimiz geliﬂse de motor,
pal, diﬂli kutusu ve iniﬂ tak›m› tasar›m›nda
eksikliklerimiz oldu¤undan bahsetti.
Geleneksel yaklaﬂ›mlarla da Türkiye’nin
helikopter tasarlay›p üretilebilece¤ini söyleyen
Liman, bu durumda kazan›mlar›n, beklenenden
az olabilece¤i ve daha uzun sürede elde
edilebilece¤ine dikkat çekti¤i sunumunda;
üretim tercihlerinden üretim
organizasyonunun yeniden yap›land›r›lmas›na,
yer seçiminden konunun kamuoyu taraf›ndan
sahiplenilmesine ve yetenek kazand›racak
teknolojilere yat›r›m yap›lmas›na kadar,
pek çok mevcut yaklaﬂ›mda de¤iﬂim yaﬂanmas›
ve vakit kaybetmeden, Türkiye için en uygun
modelin belirlenmesi gereklili¤i üzerinde
durdu.
Türkiye kendi helikopterini üretecekse:
I Ayn› hedefi gören,
I Samimi çal›ﬂan,
I ‹ﬂi ve zaman› yönlendirebilen,
I Yeteneklerini bilen ve geliﬂtiren,
I Dünyadaki geliﬂmeleri izleyen çevik
ve esnek yap›ya sahip
bir organizasyonun ﬂart oldu¤unu da sözlerine
ekleyen Liman’›n, Türkopter’in ilk uçuﬂu için
öngördü¤ü süre ise son derece iddial›yd›: 5 y›l.
Toplant›da ortaya at›lan baﬂl›ca fikirlerden de
k›saca bahsedelim…
Organizasyona ve tasarlanacak helikoptere
yönelik fikir üretim sürecinde yer alan
kat›l›mc›lar›n büyük bölümünün üzerinde
uzlaﬂt›¤› 2 fikir ﬂöyle oldu:
I Süreçte KOB‹’lerin etkin kullan›m› ve
I Helikopter için bürokrasiden ar›nm›ﬂ h›zl›
ve esnek bir yap› kurulmas›.
Bu 2 fikir de, tasarlanacak ve üretilecek
helikopterle, çok k›sa olarak
de¤erlendirebilece¤imiz 5 y›l›n sonunda
“ilk uçuﬂ” yap›lmas› gibi çok iddial› bir hedefe
ulaﬂ›labilmesi için, h›zl› karar alma ve
uygulaman›n mümkün olabilece¤i bir yap›n›n
kurulmas› gereklili¤iyle son derece uyumlu
görünüyor…
Her ne kadar ilgili Savunma Sanayii ‹cra
Komitesi karar› 15 Haziran 2010’da al›nm›ﬂ
olsa da düzenlenen “Milli Helikopter Ortak
Ak›l Buluﬂmas›”n› Türkopter için geri say›m›n
baﬂlang›ç noktas› olarak kabul edebiliriz.
Dileriz çal›ﬂmalar, ayn› heyecan ve
yeniliklerle devam eder.
Kas›m say›m›zda tekrar birlikte olmak üzere…
Cumhuriyet Bayram›n›z ve Cumhuriyetimizin
88. y›l› kutlu olsun!
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BAﬁYAZI

Millet, Donanmas›
‹çin Vard›r

Önce, tarihin derinliklerinde biraz dolaﬂmakta yarar var…
Çünkü tarihin içinden gelen deneyimler, yaﬂan›lm›ﬂ
olaylara “milletin” verdi¤i tepkiler ve bu tepkilerin
bütününden günümüze kalan düﬂünceler çok önemli.
Tarihin içinden gelen düﬂünceler bütününü
önemsemeyenler, yar›n› kuramaz…
Bugünlerde yaﬂad›¤›m›z anlaml› bir olay bizleri bak›n
nerelere götürüyor…
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
MSI Dergisi
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Donanma…
Denizlerin Sakin,
Pruvan Neta Olsun!
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Bir tarihi noktay› ve
cumhuriyet öncesinde
yaﬂam›ﬂ bir padiﬂah›n
hakk›n› vermeden
geçmeyelim… Sultan
Abdülaziz, Türk tarihinde
-bence- yeterince
de¤erlendirilememiﬂ,
yapt›klar› ve yapmaya
çal›ﬂt›klar› ile hakk›
verilmemiﬂ bir liderdir…
19’uncu yüzy›l›n ortalar›nda
dünyan›n de¤iﬂti¤ini, de¤iﬂen
bu dünyan›n yeniden
yap›land›¤›n› ve sonuçta
Osmanl›n›n (Türklerin), bu
yeniden yap›lanan dünyada,
gerçek anlamda yerini
alaca¤›n› öngören bir
padiﬂahtan söz ediyorum.
Dünyadaki “süper güç olma”
mücadelesinin karalardan
denizlere kayd›¤› bir döneme
girildi¤ini, Avrupa’da (haliyle
Amerika’da) yaﬂan›lmakta
olan ilk sanayi devrimi
dalgas›n›n da önüne gelen
eskiye dair her ﬂeyi al›p
götürece¤ini idrak ederek
davrand›.
En büyük hedefi, bir dönem
dünya denizlerine hakim
olmuﬂ Türklü¤ü yeniden o
güçlü günlere döndürmekti.
‹nsanl›k tarihinin 16 ve
17’nci yüzy›l›na yak›ndan
bakanlar ne demek
istedi¤imizi anlayacaklard›r.
Sadece Türk Donanmas›n›n
gücünden söz etmiyoruz.
1453 y›l›nda ‹stanbul’u
fetheden Fatih Sultan
Mehmet’in sadece 2 y›l
sonra, yani 1455 y›l›nda
‹stanbul Tersanesi’ni
kurmas›ndan, tophaneyi
yan›na yerleﬂtirmesinden,
devam›nda Türklerin
dönemlerinin en ileri
teknoloji ürünü gemilerini
yapmalar› ve sadece
askerlikte de¤il, sivil
taﬂ›mac›l›kta da süper
güç olduklar› dönemlerden
söz ediyoruz…
Bugünlerde TV dizilerinde
dönemi didik didik edilen
Kanuni Sultan Süleyman’›n
80 yaﬂ›nda baﬂ›n›

www.milscint.com

Türk Donanmas›n›n Osmanl›
bayra¤› ile uluslararas›
sulara ç›kt›¤› son dönem,
Sultan Abdülaziz dönemidir.
Bu dönemde, Osmanl›
Donanmas› yeniden
yap›land›r›lm›ﬂ, güçlenmiﬂ,
sanayi devrimi ürünü savaﬂ
gemileriyle, önce Akdeniz,
devam›nda da Basra
Körfezi’ne kadar uzanan
bir co¤rafyada devriye
görevine ç›kabilmiﬂtir.
Tarih, Türk denizcisinin
1850-60’l› y›llarda Güney
Afrika ve Brezilya’ya
kadar uzand›¤›n›, bu
uzak co¤rafyalarda
çok anlaml› an›lar
b›rakt›¤›n› da aktar›yor.
Sultan Abdülaziz,
donanmas›n›n eﬂli¤inde,
Avrupa ülkelerine bar›ﬂç›
resmi ziyaret yapan ilk ve
son Osmanl› padiﬂah›d›r…
Osmanl› Donanmas›n›n
yeniden denizlere
www.savunmahaber.com

‹ngiltere’den
Gelmeyen Gemiler
20’nci yüzy›l›n baﬂlar›nda,
yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadan
hayli uzakta, Latin
Amerika’da “garip olaylar”
yaﬂan›yordu:
Brezilya-Arjantin askeri
rekabeti… Bölgenin bu iki
güçlü devleti, okyanuslardaki
rekabeti giderek savaﬂ
noktas›na t›rmand›rmalar›yla
dikkat çekiyorlard›.
Brezilya, bütün bu çat›ﬂma
ortam›nda ‹ngiltere’ye,
Newcastle’daki Armstrong
ﬂirketine bir “dretnot”
sipariﬂinde bulundu.
“Dretnot” o dönemin
güçlü savaﬂ gemisi yap›s›n›
gösteren bir kelime.
Örne¤in, bizim 1975 y›l›nda
jilet olmaya gönderdi¤imiz

Yavuz z›rhl›s› da Alman
yap›m› bir dretnottu ve biz o
karar› ald›¤›m›zda dünyada
kalan tek dretnot örne¤iydi.
Geçelim…
Brezilya, Rio de Janeiro
ad› verilen bu dretnotu,
1913 y›l›nda ödemeleri
keserek almad›. Çünkü
Arjantin ile aras›ndaki bütün
sorunlar› çözmüﬂtü ve
bu tür bir donanmaya art›k
ihtiyaç duymuyordu.
Osmanl› ise ‹ngiltere’ye
40’a yak›n irili ufakl› gemi
sipariﬂinde bulunmuﬂtu.
Bunlar›n aras›nda, toplam
maliyetleri 4 milyon sterlini
bulan iki dretnot da vard›.
Rio de Janeiro’nun
Osmanl›’ya rotaland›¤›n›
söylememe gerek yok
san›r›m… ‹lginçtir, bu
dretnot için yap›lan ihaleye
Hamidiye Z›rhl›s›

Yunanl›lar da kat›lm›ﬂt›;
ama iﬂ Osmanl›’da kalm›ﬂt›.
Geminin ad›n›n Sultan
Osman 1 olmas›, süvarisinin
de Hamidiye’nin efsane
komutan› Rauf Bey olmas›
bile kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›…
Ama devletin hazinesinde
yeteri kadar para yoktu!
Çare, halk›n devreye girmesi
oldu. Halk›n toplu olarak
bulundu¤u her yerde,
okullarda, e¤lence
yerlerinde sürekli
para toplan›yordu.
Millet, devletinin ordusu için
devredeydi ve söz konusu
dretnotlar› almak art›k bir
ulusal davaya dönüﬂmüﬂtü.
Denize uzaktan bakan
bir millet, hem de
imparatorlu¤un çöküﬂ
döneminde, çok a¤›r
ekonomik koﬂullar alt›nda

yaﬂarken, nas›l böyle bir
seferberlik yapabilir?
Ama dünya büyük bir savaﬂa
do¤ru ilerliyordu ve
‹ngiltere, Osmanl›’n›n
yar›n, Almanya’n›n yan›nda
karﬂ›s›na dikilece¤ini
çok iyi biliyordu…
27 Temmuz 1914’te,
Reﬂit Paﬂa vapuru ile
Sultan Osman’› teslim
almak üzere, Bahriye
Naz›rl›¤›’n› ve Osmanl›
Devleti’ni temsilen
Rauf Bey Newcastle’a
varm›ﬂt›r. Churchill, Sultan
Osman’a el koyman›n çok
büyük bir diplomatik
karmaﬂaya neden olaca¤›n›
bilmektedir; ama ‹ngiliz
Armadas›n›n önüne
ç›kabilecek böylesi bir
gemiyi teslim etmek de
istememektedir.
Dz.K.K.l›¤›

Donanmas›z
Girilen Bir Yüzy›l

ç›kmas›ndan rahats›z olan
dönemin denizci süper
gücü ‹ngiltere’nin komplosu
ile tahttan indirilmiﬂ ve
gözalt›nda pehlivanlara
bo¤durulmuﬂ, yerine kuzeni
II. Abdülhamit geçmiﬂtir.
II. Abdülhamit’in, yönetimi
s›ras›nda donanmadan uzak
durmas›nda, yaﬂan›lan bu ac›
deneyimin büyük katk›s›
bulundu¤u bilinmektedir.
Öyle ki, sonunda gelinen
noktada, 1903 y›l›nda
Kraliyet Armadas› Birinci
Lordu Earl Selbourne,
Osmanl› Donanmas› ile
ilgili raporunda “Mevcut bile
de¤il” ibaresini kullanm›ﬂt›r.
Yani Türkler, 20’nci
yüzy›la “donanmas›z
giren” bir millet olma
zorlu¤unu yaﬂam›ﬂlard›r.
Osmanl›, komﬂusu
Yunanistan’›n donanmas›n›
güçlendirmesi, bu
geliﬂmenin zaman içinde
Ege üzerinden ciddi bir
soruna yol açaca¤›n›
anlay›nca, donanmas›n›
-nihayet- güçlendirme
karar› ald›. Tersaneler,
günün teknolojisi
do¤rultusunda gemiler
üretemiyordu. Çare, ya
‹ngiltere ya da Almanya’dan
savaﬂ gemisi almakt›…

©

vurdurdu¤u, haritalar›yla
ünlü Piri Reis’ten söz
etmeme bilmem gerek
var m›?
Sultan Abdülaziz’den yola
ç›kt›k, vard›¤›m›z noktada
alt›n› çizerek yorumlamam›z
gereken görüﬂ, Türklerin
denizci millet olmad›klar›
yönündeki maksatl› yaland›r!
Türkler, Orta Asya’n›n
steplerinden Anadolu’nun
bozk›r›na gelmiﬂ; ama
14’üncü yüzy›l›n baﬂ›nda,
Çanakkale Bo¤az›’ndan
geçip Avrupa’ya uzanm›ﬂ,
ayn› dönemde bütün
Akdeniz’i Türk denizi haline
getirmiﬂ bir millettir. Böyle
bir milletin denize uzak
olmas›, denizci olmamas›
gibi bir yalan›n, Türklerin
denizlere aç›lmas›ndan
rahats›zl›k duyan güçler
taraf›ndan üretildi¤i
aç›k bir gerçektir.
Türklerin denizcili¤e olan
tutkular›n› ifade eden
anlaml› geliﬂmeler,
20’nci yüzy›l›n baﬂlar›nda
yaﬂanm›ﬂt›r…

Ve 3 A¤ustos 1914’te,
Churchill’in aç›klamas› ile
Sultan Osman ve
Reﬂadiye’ye el kondu¤u
resmi olarak aç›klan›r. Rauf
Bey an›lar›nda ﬂöyle diyor:
“…Geminin son taksiti olan
700.000 lira da ödenmiﬂti.
‹ﬂleri bir an önce bitirmek
için denemelerin bir
k›sm›ndan vazgeçerek,
fabrika ile 2 A¤ustos 1914
günü, geminin bize teslimi
konusunda anlaﬂm›ﬂt›k.
Fakat paray› veriﬂimizin
ertesi günü için
kararlaﬂt›r›lan sanca¤›m›z›
çekme töreni zaman›ndan
yar›m saat önce,
‹ngilizler Sultan Osman’a
el koydular.”
“...Gerekti¤i ﬂekilde ﬂiddetle
protesto edildiyse de
kimse oral› olmad›...”
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Türkiye’nin
Gurur Günü
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“M‹LGEM, sadece platform
tasar›mlar›n›n milli olarak
yap›lmas› de¤il, kritik
sistemlerin de milli olarak
geliﬂtirilmesini sa¤layan,
çok say›da projenin tek bir
platformda buluﬂtu¤u,
ortak bir ürün olmuﬂtur.
Türkiye’de ilk kez
bir savaﬂ gemisinin silah
ve sensör sistemlerinin
k›smen tasar›m ve tüm
entegrasyonu, bütün
safahatlar›yla milli
olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Böylelikle Türkiye, komuta
kontrol sistemi geliﬂtirme
ve entegrasyon kabiliyetine
sahip olan çok az say›da
ülke aras›na girmiﬂ ve
savaﬂ sistemleri geliﬂtirme
konusunda seçkin bir ülke
durumuna gelmiﬂtir.
(…)
Yerli sanayimizin, gerek
deniz kuvvetleri için
gerçekleﬂtirdi¤i projelerden
elde edilen müspet sonuçlar
gerekse benzer gemileri
yurt d›ﬂ›na ihraç edebilme
konusundaki gösterdi¤i
baﬂar›lar, gelece¤e güvenle
bakmam›z› sa¤lamaktad›r.
Yaﬂad›¤›m›z 21’inci yüzy›lda
bu imkân ve kabiliyetlerle
daha da güçlenecek Deniz
Kuvvetlerimiz, denizlerdeki
hak ve menfaatlerimizi
korumakta, deniz ticaret
yollar›m›z›n güvenli¤ini
sa¤lamakta, uluslararas›
iﬂ birli¤i anlaﬂmalar›
kapsam›nda dünya bar›ﬂ›na
katk›da bulunmakta ve
insani yard›m faaliyetleri
icra ederek dünyada etkin
rol üstlenmektedir.
(…)
Harp gemisi inﬂa, imkân
ve kabiliyetine sahip
tersaneler, tüm dünyada
stratejik ve
kritik teknolojiye sahip
kuruluﬂlar olarak
düﬂünülmektedir.
Bu nedenle, harp gemisi
inﬂa edebilen tersanelerin
ve bu tersanelere destek
olan yan sanayinin
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faaliyetlerinin ve bu
sektörde yer alan yetiﬂmiﬂ
insan gücünün istihdam›n›n
da süreklili¤inin temini,
bu çerçevede, denizalt›
inﬂas›yla harp gemilerinin
bak›m ve onar›m ve ça¤a
ayak uyduracak ﬂekilde
modernizasyonunu yapmak
aç›s›ndan alternatifi
bulunmayan askeri
tersanelerimizin,
Deniz Kuvvetlerimizin
vuruﬂ ve duruﬂ gücünün
idamesi aç›s›ndan
muhafazas› önem arz
etmektedir.”
Yukar›daki sözler, bundan
100 y›l önce donanmas›n›
kurabilmek için yar›n
düﬂman olaca¤› gücün
tersanesine gitmek zorunda
kalan ve paras›n› ödedi¤i
gemiyi alamad›¤› gibi,
dünya donanmalar›n›
Çanakkale’de, daha sonra da
‹stanbul Bo¤az›’nda gören
bir milletin, bugünkü Deniz
Kuvvetleri Komutan›,
Oramiral Murat Bilgel’e ait.
Komutan, konuﬂmas›n›
çok anlaml› bir günde yapt›…
Türk tarihinin en önemli
zaferlerinden biri olan
Preveze Deniz Zaferi’nin
473’üncü y›ldönümü
gününde, yani Deniz
Kuvvetleri günü olarak da
adland›r›lan 27 Eylül’de,
“ulusal savaﬂ gemimizin”
teslim ve denize indirilme
töreninde yap›lan
konuﬂman›n bu noktalar›
çok anlaml›yd›. M‹LGEM,
fikir olarak 1993’te do¤muﬂ,
emeklemesi 1996’da
baﬂlam›ﬂ, TCG HEYBEL‹ADA
(F-511)’n›n 22 Ocak 2007’de
k›za¤a konmas›yla
ete-kemi¤e bürünmüﬂ
bir projedir. Ne mutlu ki,
TCG HEYBEL‹ADA’n›n
Deniz Kuvvetlerine teslim
edildi¤i gün, BÜYÜKADA
(F-512) da denize indirilerek
nihai teslim için gün
saymaya baﬂlad›…
Bu geliﬂme, “sanayi
devrimine çok gerilerden
giren” bir ulus için, çok
anlaml›d›r. Bu noktada,

Türkiye’nin ulusal savaﬂ
gemisini üretmesini,
yar›n meydana gelebilecek
yeni dünya dengeleri
içinde savaﬂ gücünün
ba¤›ms›zl›¤›n› ve teknolojik
ulusal zeminini isteyen
siyasi otoriteyi de kutlamak
gerekiyor.

Stratejik Aç›dan
Çok Önemli
Yaﬂan›lan geliﬂmeler,
Türk deniz gücünün
geleneksel boyutlar›n›n
çok ötesine ç›kma
gereklili¤ini göstermektedir.
Evet, Karadeniz, Türk
Donanmas›n›n esas olarak
güvenli¤ini sa¤lad›¤› bir
stratejik bölgedir…
Evet, Ege Denizi’nde art›k
kimse bir oldu-bittiye
cesaret edemeyecektir…
Ama Do¤u Akdeniz’deki
geliﬂmeler, Türkiye’nin
deniz gücüne çok daha fazla
yat›r›m yapmas› gerekti¤ini
gösteriyor. Özellikle bütün
rekabetin Akdeniz’in
alt›ndaki do¤al gaz ve
petrol kaynaklar›na

yöneldi¤i, bölge ülkelerinden
‹srail’in, özellikle “ben
yapt›m oldu” mant›¤›yla
sürdürdü¤ü hareketlerin,
Do¤u Akdeniz’i barut
f›ç›s›na çevirdi¤i bir
dönemde yaﬂ›yoruz.
Türkiye, misak-› milli
kavram›n› korurken,
“do¤al s›n›rlar›n›” da
düﬂünerek hareket
etmek zorundad›r.
Bu, “yay›lmac›” bir siyasetin
zemini de¤il, “ak›lc›
politikalar›n” gere¤idir.
Ülkemizin üç taraf› denizler
ile çevrili bir yar›mada
oldu¤unu bizlere
unutturmaya çal›ﬂabilirler;
ama içinde yaﬂad›¤›m›z
co¤rafya kendi hükmünü
sürdürmektedir.
O zaman…
Donanma hayati önemde…
M‹LGEM’in, Türk bayra¤›n›
aç›k denizlerde
dalgaland›racak gemilerini,
onlar› büyük bir ustal›kla
kullanacak leventlerimizi
selaml›yorum…
Denizleri sakin, pruvalar›
neta olsun!
www.milscint.com
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bu iyileﬂtirmelerin entegre
edilebilece¤inin alt›n›
çiziyorlar.
Geliﬂtirilme çal›ﬂmalar›
aral›ks›z süren Gözcü,
ilk ihracat baﬂar›s›n› da
Katar’a yap›lacak 20 adet
mini ‹HA sat›ﬂ› ile
gerçekleﬂtirdi. Sistemlerin
8 ay içerisinde teslim
edilmesi bekleniyor.
Katar’a yap›lacak teslimat,
2 hava arac› ve 1 yer
kontrol istasyonu
konfigürasyonunda, toplam
10 sistemden oluﬂuyor.
Baykar Makina, 2008 y›l›nda
mini ‹HA’y› Suudi
Arabistan’da baﬂar› ile
tamamlad›¤› bir yar›ﬂmada
denemiﬂ oldu¤u için,
sistemin Katar’›n iklim
koﬂullar›nda gösterece¤i
performanstan herhangi
bir ﬂüphe duymuyor.
Projenin lojistik aya¤›nda,
tüm kullan›m belgeleri ve
kullan›c› arayüzleri de
Arapça’ya çevrilecek.

©

Baykar Makina

Yeni yer istasyonlar›nda,
çevre ﬂartlar›na karﬂ›
güçlendirilmiﬂ yeni bir
dizüstü bilgisayar
kullan›l›yor ve tüm sistem;
yeni, daha küçük boyutlu
ve sa¤lam bir taﬂ›ma
çantas› içinde toplan›yor.
Bu yeni taﬂ›ma çantas›,
yaklaﬂ›k 5 kg a¤›rl›k
tasarrufu sa¤l›yor. Ayn›
zamanda otomatik yönlenen
anten sistemi yerine,
kullan›c›ya, haberleﬂme
menzilini k›saltmakla
birlikte, çanta üzerindeki
çubuk antenlerle çal›ﬂma
seçene¤i de sunuluyor.
Böylece sistemin
taﬂ›nabilirli¤i artt›r›l›yor.
Yer istasyonu ile ilgili bir
di¤er çal›ﬂma da çok
fonksiyonlu fare
geliﬂtirilmesi. Hava arac›
ve yer istasyonu ile ilgili
birçok kontrolü tek bir
kontrol biriminde toplayan
çok fonksiyonlu fare,
Baykar Makina taraf›ndan
uçuﬂlarda test edildi ve
etkin bir kullan›m› oldu¤u
görüldü. Baykar Makina
yetkilileri, talep edilirse
bütün mini ‹HA sistemlerine

Baykar Makina

tak›labiliyor. Hedefe
kilitlenme ve sürekli
takibi sa¤layan bu faydal›
yük güncellemesinin
yan› s›ra Baykar Makina’n›n
geliﬂtirdi¤i yeni stokastik
kestirme ve sensör
füzyonu teknikleriyle,
yer istasyonundaki ekranda
görülen hedefin üzerine
t›kland›kça, hedef koordinat
kestirimi de iyileﬂtiriliyor.
Baykar Makina yetkilileri
taraf›ndan, mini ‹HA’n›n,
5 m’ye kadar hassasiyetle
hedef kestirimi yapabildi¤i
belirtiliyor.
Mini ‹HA ile ilgili bir
baﬂka geliﬂtirme çal›ﬂmas›
da ek kanatç›klarla
sistemin uçuﬂ süresinin
artt›r›lmas›. Mevcut
mini ‹HA’lara kolayca
eklenebilen kanatç›klar,
kanat aç›kl›¤›n› 2,5 m’ye
ç›kart›yor. Bu eklentinin,
sistemin taﬂ›nabilirli¤ine
herhangi olumsuz bir
etkisi ise bulunmuyor.
Hava arac›n›n yan› s›ra
yer istasyonunda da
güncellemeler yap›l›yor.

©
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Baykar Makina, Katar Yolcusu Gözcü’yü
Geliﬂtirmeye Devam Ediyor
©

ürkiye’nin envantere
giren ilk milli insans›z
hava arac› (‹HA) sistemi
olan Gözcü, ilklere
doymuyor. Yak›n bir
zamanda, Türkiye’nin
ihraç etti¤i ilk ‹HA sistemi
unvan›n› da elde etmesi
beklenen sistem, yeni
sürümleri ile kullan›c›lar›na
daha geliﬂmiﬂ yetenekler
sunmaya devam ediyor.
2006 y›l›n›n Ekim ay›nda,
Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤› ve
Kalekal›p-Baykar Makina
ortakl›¤› aras›nda
tedarik sözleﬂmesi
imzalanmas›ndan
1 y›l sonra teslimatlar›na
baﬂlanan Gözcü, 2007 y›l›n›n
Aral›k ay›ndan bu yana
baﬂar› ile kullan›l›yor.
Bugüne kadar yaklaﬂ›k
30.000 sorti gerçekleﬂtiren
sistemleri kullanacak
250 adet de operatör
yetiﬂtirilmiﬂ durumda.
Kullan›c› istek ve ihtiyaçlar›
do¤rultusunda sistemi
geliﬂtirmeye devam eden
Baykar Makina, kendi
öz kaynaklar› ile geliﬂtirdi¤i
2 eksenli mini kameran›n
da sisteme entegrasyonunu
tamamlad›. Baykar Makine
taraf›ndan geliﬂtirilen ve
iki eksende servo motor
kontrollü hareket kabiliyeti
kazand›r›lan kamera
sayesinde mini ‹HA’ya,
harita üzerinde veya
görüntüde belirlenen bir
hedefi sürekli takip yetene¤i
kazand›r›ld›. Yatay eksende
+110 / -110 ve dikey
eksende de +90 / -20
derece dönebilen yeni
kamera, bir tak›m yaz›l›m
de¤iﬂiklikleriyle mevcut
araçlara da kolayca

T
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TOBB Savunma Sanayi Meclisi
21’inci Kez Topland›
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Türkiye Savunma Sanayi
Meclisi’nin 21’inci ola¤an toplant›s›, 21 Eylül’de, Ankara’da bulunan TOBB
‹kiz Kuleler’de gerçekleﬂtirildi. Savunma Sanayii Müsteﬂar Yard›mc›s› Sedat
Güldo¤an, ASELSAN Mali ‹ﬂler Grup Baﬂkan› ve Meclis Baﬂkan Yard›mc›s›
Ahmet Demir ile Meclis Baﬂkan› Y›lmaz Küçükseyhan’›n yönetiminde icra
edilen toplant›ya, savunma sektörü firmalar›ndan temsilcilerin d›ﬂ›nda
Ekonomi Bakanl›¤›’ndan da kat›l›mc›lar vard›. Geride b›rakt›¤›m›z yaz
aylar›ndan sonra yo¤un bir gündemle toplanan Meclis’in, ilk oturumunda
dönem içi çal›ﬂmalar kat›l›mc›larla paylaﬂ›ld› ve Meclis Baﬂkan› Küçükseyhan
taraf›ndan, 2011’in son yar›s›nda planlanan etkinliklerle ilgili bilgi verildi.
“Savunma Sanayi Sektör Raporu 2011”in haz›rl›k çal›ﬂmalar› hakk›nda da bir
sunum yapan Küçükseyhan, sözü Savunma Sanayii Müsteﬂar Yard›mc›s› Sedat
Güldo¤an’a b›rakt›. Meclis toplant›lar›n›, sektörün kurumsallaﬂt›¤›n›
göstermesi aç›s›ndan önemsediklerini belirten Güldo¤an ise Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤›n›n de¤iﬂen yap›s› ve görev da¤›l›mlar› hakk›nda bilgi verdi.
Toplant›n›n ikinci oturumunda ise söz, Ekonomi Bakanl›¤› yetkililerindeydi.
Ekonomi Bakanl›¤›, ‹hracat Genel Müdürlü¤ü, Makina, Otomotiv, Elektrik,
Elektronik Daire Baﬂkan› Ali R›za Oktay ile KOB‹ ve Kümelenme Destekleri
Daire Baﬂkan› M. Emrah Sazak’›n yapt›¤› “Savunma Sanayi Ürünleri, D›ﬂ
Ticaretimiz ve Dünya Ticareti” ve “Pazar Araﬂt›rmas› ve Pazara Giriﬂ Deste¤i
Tebli¤i” konulu sunumlar›n ard›ndan, özellikle bahse konu olan tebli¤in
uygulanmas›na yönelik görüﬂ ve sorular de¤erlendirilerek toplant› noktaland›.
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PY Zirvesi 2011 – Savunma
roje Yönetim Mesle¤i ‹lkeleri Teknikleri ve
Rotas› (PMI TR) Derne¤i, Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan da desteklenen, “Proje
Yönetim (PY) Zirvesi 2011 – Savunma” etkinli¤ini, 22 Kas›m’da ODTÜ Kültür
ve Kongre Merkezi'nde düzenleyecek. Ana hedefleri:
I Türk Savunma Sanayisi’nin önde gelen paydaﬂlar›na dünya üzerindeki en
yayg›n proje yönetim organizasyonlar›ndan biri olan PMI (Project
Management Institute / Proje Yönetimi Enstitüsü) ve metodolojileri ile ilgili
güncel bilgi vermek,
I PMI taraf›ndan sunulan proje yönetimi standartlar›na iliﬂkin, savunma sanayisi
paydaﬂlar› ve sektöre hizmet veren KOB‹’ler taraf›nda fark›ndal›¤›n›
art›rmak,
I Etkinli¤i geleneksel bir kimli¤e büründürerek, Türk Savunma Sanayisi’nde
faaliyet gösteren firmalar›n, proje yönetimi mesle¤i güncel metodolojilerini
takip etmesini sa¤lamak ve tecrübelerin paylaﬂ›lmas›na platform
yaratmak,
I Sektörü, Türkçe PMBOK (Proje Yönetimi Bilgi Birikimi) k›lavuzu ve Türkçe
PMP Sertifika S›nav› hakk›nda bilgilendirmek
olarak belirlenen etkinlikte, KOB‹'lere de özel bir vurgu yap›lmas› planlan›yor.
PY Zirvesi 2011 – Savunma etkinli¤inde, “Türk Savunma Sanayisi’nde Proje
Yönetimi Uygulamalar›” ve “Ö¤renilmemiﬂ Dersler” baﬂl›kl› iki de panel
düzenlenecek. Mevcut sponsorlar› aras›nda yer alan ASELSAN, FNSS,
METEKSAN Savunma ve STM ile birlikte, MSI Dergisi’nin de bas›n sponsoru
olarak destek verdi¤i etkinlik ve etkinlik program› hakk›nda daha detayl›
bilgiye, http://pmdefence.pmi-tr.org ‹nternet adresinden eriﬂilebilir.
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SAVUNMA
HABER

sektöre adaptasyon, de¤iﬂim
veya rekabet gücü anlam›nda
katk›da bulunan veya
bulunmas› beklenen
ﬂirketlere verilen ödülü,
29 Eylül’de, Londra Jumeriah
Carlton Tower Oteli’nde
düzenlenen tören s›ras›nda,
TUSAﬁ’› temsilen, Stratejik
Planlama ve Endüstriyel
‹ﬂbirli¤i Baﬂkan› Y›lmaz
Güldo¤an ald›. ‹HA’lara iliﬂkin
çal›ﬂmalar›yla, pazar›n önde
gelen firmalar› aras›na
ad›n› yazd›ran TUSAﬁ’›n
ald›¤› bu ödül, ﬂirketin,
Ar-Ge program›n›n kalite
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lkemizin havac›l›k ve
uzay merkezi Türk
Havac›l›k ve Uzay Sanayii
A.ﬁ. (TUSAﬁ), geliﬂtirdi¤i,
orta irtifada uzun süre
havada kalabilme kabiliyetine
sahip ANKA insans›z hava
arac› (‹HA) ile Frost &
Sullivan dan›ﬂmanl›k ﬂirketi
taraf›ndan, “En ‹yi Uygulama
Ödülleri” baﬂl›¤› alt›nda
verilen, “Havac›l›k ve Savunma
Alan›nda Y›l›n Ürünü” ödülüne
lay›k görüldü. Frost &
Sullivan taraf›ndan, her y›l,
yeni araﬂt›rmalar yapan, bu
araﬂt›rmalar sonucunda

Ü

TUSAﬁ

TUSAﬁ Ödüle Doymuyor

ve derinli¤inin, ﬂirketin bu
çabaya girmesini sa¤layan
vizyon ve risk alma cesaretinin
de tescili anlam›na geliyor.

TUSAﬁ, Avrupa
‹ﬂ Ödülleri
Yar›ﬂmas›nda da
Zirveyi Zorluyor
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TUSAﬁ, European Business
Awards 2011 (2011 Avrupa
‹ﬂ Ödülleri) Yar›ﬂmas›’nda
zirve yar›ﬂ›n› sürdürüyor. ‹ﬂ
dünyas›nda mükemmeliyet,
en iyi uygulama ve yenilikçilik
konular›n›n de¤erlendirildi¤i
ve Avrupa’n›n en iyilerinin
seçildi¤i yar›ﬂman›n finali,
07 Eylül’de, HSBC bankas›n›n

Londra’daki merkezinde
gerçekleﬂtirildi. Finalde
TUSAﬁ, büyük jüri
karﬂ›s›na, TUSAﬁ Genel
Müdürü Muharrem
Dörtkaﬂl› taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen sunumla
ç›kt›. Kategorisindeki di¤er
ülke temsilcilerini geride
b›rakarak finale kalmay›
baﬂaran TUSAﬁ, bu
sunumun ard›ndan,
22 Kas›m’da aç›klanacak
büyük ödülü kazanan firma
olabilmek için gün saymaya
baﬂlad›. Yar›ﬂmaya, 150
milyon avro ve üzerinde
ciroya sahip ﬂirketlerin
yer ald›¤›, “Business of the
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TUSAﬁ

TÜRKSAT Genel Müdürü Özkan Dalbay ve TUSAﬁ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaﬂl›

Year” kategorisinde kat›lan
TUSAﬁ, daha önce de
Türkiye’den 100’ün üzerinde
kat›l›mc› aras›ndan, 25 ülke
temsilcisi aras›na girmeyi
baﬂarm›ﬂt›. Bu baﬂar›ya
yönelik sertifika ise
13 Haziran’da, ‹stanbul’da
düzenlenen törende, TUSAﬁ
Genel Müdürü Muharrem
Dörtkaﬂl›’ya takdim edilmiﬂti.
TUSAﬁ, Temmuz ay›nda da
kendi kategorisinde,
Avrupa’n›n en önde gelen
ﬂirketleri aras›ndan s›yr›l›p,
yar›ﬂmada finale kalan
10 firma aras›nda yer
almay› baﬂararak, “Ruban

d’Honneur” (Onur Kurdelesi)
niﬂan›n› almaya hak
kazanm›ﬂt›.

Uydu Üretimi ‹çin
Önemli Ad›m
TUSAﬁ cephesinde, Eylül
ay›n›n bir di¤er önemli
geliﬂmesi de TÜRKSAT A.ﬁ.
ile TÜRKSAT-5A Milli
Haberleﬂme Uydusu’nun,
TUSAﬁ bünyesinde
kurulmakta olan Uydu
Montaj Entegrasyon ve
Test (UMET) tesislerinde
üretilmesine yönelik,
5 Eylül’de bir iﬂ birli¤i
protokolü imzalanmas› oldu.

TUSAﬁ, 16-19 A¤ustos tarihleri aras›nda Washington DC’de düzenlenen dünyan›n
en büyük insans›z sistemler fuar› olan AUVSI 2011’de, ANKA’n›n 1/5 ölçekli
modeli, ﬁimﬂek ve Turna platformlar›n› sergiledi. Birçok ülke temsilcisinin
ve sanayicilerin yo¤un ilgisini çeken TUSAﬁ’›n stand›nda, hedef uçak ve sistemlerine
yönelik hizmet sat›ﬂ›, uluslararas› insans›z hava platformu geliﬂtirme çal›ﬂmalar›nda
ortakl›k ve ANKA’n›n yabanc› kullan›c›lara tan›t›m ve pazarlanmas›na
yönelik çok say›da toplant› ve görüﬂme gerçekleﬂtirildi.

‹mzalanan protokole göre;
yerli haberleﬂme uydusunun
azami 60 ay içinde geliﬂtirilerek
yörüngeye yerleﬂtirilmesi
öngörülüyor. TÜRKSAT
A.ﬁ.’nin de finansman›na
kat›ld›¤› UMET, ülkemizde
geliﬂtirilecek olan haberleﬂme
ve gözlem uydular› ile
bilimsel uydular›n montaj,
entegrasyon ve testlerinde de
kullan›labilecek. Bu
kapsamda, TÜRKSAT-5A

haberleﬂme uydusu,
TÜRKSAT’›n isterleri
do¤rultusunda, TUSAﬁ’›n
ana yüklenici olaca¤› proje
modeli ile TUSAﬁ ve
TÜRKSAT uzman
mühendisleri taraf›ndan,
milli olarak geliﬂtirilecek ve
üretilecek. Ülkemizin uydu
ve uzay teknolojileri
alan›ndaki her türlü teknolojik
kabiliyetinin bu projede
de¤erlendirilmesi planlan›yor.
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YFY‹’de Büyük Final
Çok Yak›n
YFY‹

ise, ikinci aﬂamaya geçen
yar›ﬂmac›lara 1000’er lira
teﬂvik ödülü verildi ve
13 Haziran’da “Giriﬂimcilik
ve ‹ﬂ Plan› Haz›rlama
E¤itimleri” baﬂlad›. Yaz
dönemi boyunca kendilerine
atanan deneyimli koçlar
eﬂli¤inde iﬂ planlar›n›
haz›rlayan yar›ﬂmac›lar,
ikinci aﬂama elemeleri
için de jüri karﬂ›s›nda
ter döktü.
Sunum s›ras›ndaki
izlenimlerine ve hakem
raporlar›na göre oylama
yapan jüri üyeleri, final
sunumuna kat›lmay› hak
eden ilk 10 projeyi de,
7 Ekim’de aç›klad›.
250.000 liray› geçen
maddi ödülleri alabilmek,
ODTÜ Teknokent’te ücretsiz
olarak 3 y›l süreyle
“ﬂirket” olarak faaliyet
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eni fikirleri olan ö¤renci
ve yeni mezunlar
taraf›ndan oluﬂturulan
gruplar›n, birinci aﬂama
baﬂvurular›n› 15 Nisan’da
tamamlamas›yla baﬂlayan
Yeni Fikirler Yeni ‹ﬂler (YFY‹)
yar›ﬂmas›, geçti¤imiz
6 y›l›n en fazla baﬂvurusunu
bu y›l ald›. ‹lginin her y›l
katlanarak artt›¤› YFY‹’ye,
bu sene, ‹nternet üzerinden
500 kay›t yap›ld› ve 97 adet
“Genel Kategori”, 32 adet
“Savunma Sanayii
Kategorisi” ve 63 adet de
“Biliﬂim ve Telekomünikasyon
Kategorisi” projesi,
ODTÜ Teknokent’e teslim
edildi. Birinci aﬂama
elemelerini geçmeye hak
kazanan yar›ﬂmac›lar›n jüri
taraf›ndan belirlenmesinin
ard›ndan, 8 Haziran’da
düzenlenen ödül töreninde

Y

gösterebilmek ve tüm
dan›ﬂmanl›k desteklerinden
faydalanabilmek için yar›ﬂacak
projeler aras›nda;
I T›rnak yata¤›ndaki k›lcal
damarlar› görüntüleyerek
baz› hastal›klar›n
ön tan›s›n› yapmay›,
I Kanser tespitinde
kullan›lacak bir t›bbi
görüntüleme sistemi
tasarlamay›,
I RFID etiketlerinin kendi
kendini ﬂarj etmesini
sa¤layan bir sistem
geliﬂtirmeyi,
I Mobil haberleﬂme
cihazlar›yla uyumlu
biyomoleküler analiz
yapabilen taﬂ›nabilir
el cihaz› üretmeyi,

Sa¤l›kla ilgili ölçüm
sonuçlar›n› mobil
telefona, modeme ya da
bilgisayara gönderebilen
kablosuz ölçüm cihaz›lar›
üretmeyi,
I Kapal› ve aç›k alanlar›n
3 boyutlu modelini gerçek
zamanl› olarak
ç›karabilecek bir ürün
tasarlamay›,
I Elektromanyetik kuvvet
kullanarak yüksek h›zlarda
kütle f›rlatma sistemi
tasarlamay› hedefleyen
teknoloji tabanl› projeler
bulunuyor.
YFY‹’nin Final Töreni ise
19 Kas›m’da, ODTÜ Kültür
ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek.
I

ondra’da düzenlenen
DSEi fuar›na 3. kez
kat›lan ROKETSAN,
107 mm, 122 mm, ve 302 mm
topçu roket sistemleri,
2,75 inç (70 mm) lazer
güdümlü C‹R‹T füzesi,
UMTAS ve OMTAS tanksavar
füzeleri ve DSH roketi ile
UMTAS-Cirit lançerini
sergiledi¤i fuarda, özellikle
C‹R‹T füzesi ile gündemin
üst s›ralar›nda yer ald›.
13-16 Eylül tarihleri
aras›nda icra edilen fuarda
çok say›da heyet taraf›ndan
ziyaret edilen ROKETSAN’›n,
C‹R‹T füzesinde kullan›lacak
SiIMU02 ataletsel ölçüm
birimi için, Goodrich’e ilk
üretim sipariﬂini verdi¤i ise
fuar›n 1 gün öncesinde,
12 Eylül'de, Goodrich
taraf›ndan duyuruldu.
C‹R‹T'in f›rlat›ﬂ›ndan, hedef
bölgesine var›p burun
k›sm›ndaki alg›lay›c›s›n›
kullanmaya baﬂlayana
kadar olan süreçte
uçuﬂunun güdümüne
yard›mc› olacak SiIMU02,
Goodrich'in ‹ngiltere
Plymouth'daki tesislerinde
üretilecek. Konuyla ilgili
Goodrich taraf›ndan yap›lan
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ROKETSAN

L

ROKETSAN, C‹R‹T'in Ataletsel Ölçüm Birimi
‹çin Goodrich'e ‹lk Sipariﬂi Geçti
aç›klamada, bu sipariﬂin,
SiIMU02'nin, C‹R‹T için
özelleﬂtirilmesi ve
do¤rulanmas›na yönelik
olarak 2011 y›l› boyunca
yap›lan kapsaml›
çal›ﬂmalardan sonra
gerçekleﬂti¤i belirtiliyor.
Mikro elektro-mekanik
sistem (MEMS) tabanl› bir
alg›lay›c› olan SiIMU02,
eski ataletsel ölçüm
sistemlerinin onda biri
boyutlara sahip olmas›na
ra¤men, hassas ölçümler
sa¤layabiliyor. Goodrich,

SiIMU02'nin küçük boyutu
ile ROKETSAN taraf›ndan
ortaya konan mekanik ve
elektriksel gereksinimleri
karﬂ›lad›¤›n› vurguluyor.
Konuyla ilgili duyuruda,
bu sipariﬂin, sadece Türkiye
ile s›n›rl› kalmay›p, ihracat
sat›ﬂlar›n› da kapsayan
bir iﬂ birli¤inin baﬂlang›c›
oldu¤unun da alt› çiziliyor.
C‹R‹T sipariﬂi ile dikkatleri
üzerine çeken Goodrich ile
ilgili sürpriz bir geliﬂme de
21 Eylül'de yaﬂand›. United
Technologies, hisse baﬂ›na

127,5 dolar de¤erle, toplam
18,4 milyar dolara
Goodrich'i sat›n alma
konusunda anlaﬂmaya
var›ld›¤›n› aç›klad›. Pratt &
Whitney ve Sikorsky gibi
önde gelen havac›l›k ve
savunma firmalar›n› da
bünyesinde bar›nd›ran
United Technologies,
Goodrich'in geniﬂ çal›ﬂma
alanlar› aras›nda, özellikle
uçak iniﬂ tak›m›, uçak
tekerlekleri ve frenleri iﬂ
kollar› ile kendine rekabet
avantaj› yaratmaya çal›ﬂacak.

HAVELSAN, Rekabetçi
Strateji Liderli¤ini Kimseye
Kapt›rm›yor
erek sivil gerekse askeri alanda, yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda
çok say›da baﬂar›l› projenin alt›na imza atan
HAVELSAN, bir dan›ﬂmanl›k ﬂirketi olan Frost & Sullivan
taraf›ndan, “En ‹yi Uygulama Ödülleri” baﬂl›¤› alt›nda
verilen, “Havac›l›k ve Savunma Alan›nda Rekabetçi Strateji
Lideri” ödülüne lay›k görüldü. 2010 y›l›nda da yine ayn›
alanda “Rekabetçi Strateji Lideri” seçilen HAVELSAN’›n
ikinci kez almaya hak kazand›¤› ödülü, 29 Eylül’de, Londra
Jumeriah Carlton Tower Oteli’nde düzenlenen törende,
HAVELSAN ad›na, Endüstriyel ‹ﬂbirli¤i ve Kurumsal ‹liﬂkiler
Direktörü Mustafa Egeli ald›. HAVELSAN’›n, Türk Silahl›
Kuvvetleri ile olan güçlü ba¤lar›, Türk hükümetinin
d›ﬂ politika hedeflerine paralel olarak pazarlama
faaliyetlerinde Körfez ve Uzak Do¤u bölgesine öncelik
vermesi ve müﬂteri profilini, yerli ve yabanc› pazarlarda
askeri ve sivil sektörü de içerecek ﬂekilde geniﬂletmesini,
de¤erlendirmede dikkate alan Frost & Sullivan, ﬂirketin,
“Türk fiyat›nda Amerikan teknolojisi” ﬂeklinde
sloganlaﬂt›rd›¤› emsalsiz fiyatland›rma yönteminin, rekabet
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yetene¤ini art›rd›¤›n› düﬂünüyor. Frost & Sullivan’a göre;
HAVELSAN’› di¤er rakiplerinden ay›ran ve bu ödülü
kazanmas›n› sa¤layan en önemli özellikleri ﬂöyle: ﬁirketin
belirsizli¤i yönetme becerisi, teknolojik derinli¤i, iﬂ birli¤ine
yatk›nl›¤› ve rekabetçi fiyatland›rma politikalar›.
MSI Dergisi - Ekim 2011
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MW, 13 Eylül'de gerçekleﬂen
DSEi fuar›n›n aç›l›ﬂ›nda,
DINGO 2'nin geliﬂtirilmiﬂ ve
artt›r›lm›ﬂ güçlü yeni
sürümünü duyurdu. DINGO HD
(Heavy Duty / A¤›r ﬁartlar)
olarak isimlendirilen yeni araç,
halen 6 ülke (Almanya,
Avusturya, Belçika, Çek
Cumhuriyeti, Lüksemburg ve
Norveç) taraf›ndan 15'ten fazla
sürümü kullan›mda olan DINGO 2 ile ayn› d›ﬂ ölçülere sahip
olmas›na ra¤men, kullan›c›s›na önemli performans art›ﬂ›
vadediyor. Toplam a¤›rl›¤› 14,5 tona yükselen arac›n,
yük taﬂ›ma kapasitesi de 3 tona kadar ç›k›yor. KMW'nin
oluﬂturdu¤u lojistik konsept sayesinde, DINGO 2'nin yeni ve
eski sürümleri aras›nda ortak bir altyap› kuruldu¤u ve DINGO
HD'nin, kullan›c›s›na, süreklilik ve maliyet etkinlik aç›s›ndan da
bir s›k›nt› yaﬂatmayaca¤› söyleniyor. Yaklaﬂ›k 1000 adet DINGO,
karakol, keﬂif, komuta postas›, ambulans ve KBRN keﬂif arac›
gibi de¤iﬂik sürümlerde hizmet veriyor. Özellikle Afganistan'da,
çok say›da askerin hayat›n› kurtararak etkinli¤ini kan›tlayan
araç, zorlu iklim koﬂullar›nda görev yapabilme yetene¤ini de
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KMW’nin
Yeni Gözdesi:
DINGO HD

K

gözler önüne serdi. KMW'nin mevcut ürünlerine olan ilgi de
kesilmiyor. Alman Kara Kuvvetleri, 20 Eylül'de, 31 adet daha
MUNGO 2 tekerlekli arac› için sipariﬂ verdi. Özel Kuvvetler
taraf›ndan kullan›lacak olan araçlar için verilen bu sipariﬂ
öncesinde, teslim edilen 3 adet seri üretim öncesi prototip araç,
teknik ve taktik testlerle do¤rulanm›ﬂt›. 31 arac›n teslimat›n›n
ise 2013'de tamamlanmas› bekleniyor. Küçük boyutu, hafifli¤i,
CH-53 ve Chinook gibi nakliye helikopterleriyle taﬂ›nabilme ve
çeﬂitli görevleri yerine getirebilme özellikleri ile hareketli
birliklerin vazgeçilmez yard›mc›lar›ndan olan MUNGO 2,
1,5 tona kadar yük taﬂ›yabiliyor. Alman Ordusunda 400'den
fazla MUNGO ailesi araç bulunuyor.

SAVUNMA
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Navantia Avustralya’da H›z Kesmiyor

©
Navantia

avantia, 3 Ekim tarihinde
yapt›¤› aç›klama ile
LCM-1E s›n›f› mekanize
ç›karma arac›n›n Avustralya
taraf›ndan 12 adet ç›karma
arac› tedarikini içeren proje
için seçildi¤ini aç›klad›.
Böylece Navantia, inﬂa
etmekte oldu¤u hava
savunma destroyerleri ve
Canberra s›n›f› amfibi hücum
gemilerine ek olarak
Avustralya’da yeni bir baﬂar›
daha kazanm›ﬂ oldu. Bu
seçim haberinin, Navantia’n›n
Avustralya’da kal›c› varl›¤›n›
sa¤layacak olan “Navantia
AUSTRALIA”n›n kuruldu¤unun
aç›klanmas›ndan 2 gün sonra
gelmesi ise dikkat çekti.

N

Seçim sürecinde, Avustralya
savunma tedarik kurumu
olan DMO taraf›ndan yo¤un
denemelerden geçirilen
LCM-1E, tam yükte 110 ton
deplasmana sahip ve ‹spanya
Donanmas› taraf›ndan da

kullan›l›yor. Avustralya,
ilk 4 gemiyi, Canberra s›n›f›
ilk amfibi hücum gemisi
HMAS Canberra’n›n hizmete
girece¤i 2014 y›l›nda teslim
alacak. Navantia cephesindeki
bir di¤er haber de ‹spanyol

Donanmas›n›n en büyük gemisi
olan “Juan Carlos I”in,
30 Eylül'de garanti süresinin
sona ermesi ile birlikte
donanma kariyerinin yeni bir
safhas›na baﬂar› ile geçmesi
oldu.

©
Airbus Military

©
Airbus Military

Airbus Military’nin
Yo¤un Eylül Gündemi
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M›s›r Hava Kuvvetleri

MSI Dergisi - Ekim 2011

terk edebilmesinin s›nand›¤› bu testleri de baﬂar› ile tamamlad›.
A400M acil ç›k›ﬂ testleri, bir di¤er Airbus ürünü olan A380 için
2006'da yap›lan ve 853 kiﬂi ile 20 mürettebat›n uça¤› 78 saniyede
terk etti¤i acil ç›k›ﬂ testi kadar büyük boyutlu olmasa da
A400M'nin kargo ve yolcular› bir arada taﬂ›yabilmesi, birkaç
gün boyunca farkl› testlerin yap›lmas›n› gerektirdi. Airbus
Military, yo¤un Eylül ay›n›, M›s›r Hava Kuvvetlerinin sipariﬂ
etti¤i 3 adet C-295 uça¤›ndan ilkini, 23 Eylül tarihinde teslim
ederek tamamlad›. Kargo yükleme / boﬂaltma ve havadan
atma sistemi (Cargo Handling and Aerial Delivery System /
CHADS) ile donat›lan uçaklar, 9 tona kadar kargo, 71 asker ya da
50 paraﬂütçü taﬂ›yabilecek. M›s›r taraf›ndan, özellikle çöl
ﬂartlar›na uygunlu¤u, çok yönlülü¤ü, bak›m›n›n kolay olmas›
ve düﬂük ömür devri maliyetleri nedeniyle seçildi¤i belirtilen
C-295'lerden 83 tanesi, ﬂu anda 12 ayr› kullan›c› envanterinde
bulunuyor.
©

olonya’da düzenlenen 19. MSPO uluslararas› savunma
fuar›n›n ikinci günü olan 6 Eylül’de, Polonya'n›n Orlik
e¤itim uçaklar› için “glass cockpit” geliﬂtirilmesi ve uça¤a
entegrasyonuna yönelik bir sözleﬂme imzalayarak Eylül ay›na
h›zl› bir giriﬂ yapan Airbus Military, 17 Eylül günü de
A400M’nin Grizzly 1 olarak adland›r›lan test platformunun
yüksek enerjili kalk›ﬂ iptali (rejected take-off) testini geçmesi
ile önemli bir kilometre taﬂ›n› daha geride b›rakt›. Bilindi¤i
gibi, azami yük s›n›r›nda kalk›ﬂa haz›rlanan bir uça¤›n, pistte
ilerlerken kalk›ﬂ›n› iptal edebilece¤i en yüksek h›z olan V1
h›z›na ulaﬂt›¤› anda fren yaparak durmas›n› içeren yüksek
enerjili kalk›ﬂ iptali testi, uça¤a zarar verme riski nedeni ile
sertifikasyon program›n›n sonunda gerçekleﬂtiriliyor. Testin
sonunda, duran uça¤a yang›n ekipleri taraf›ndan müdahale
edilmesine de ancak 5 dakika sonra izin veriliyor. Bu test
s›ras›nda bir ya da daha çok tekerle¤in patlamas›, frenlerin
ya da iniﬂ tak›mlar›n›n de¤iﬂtirilmelerini gerektirecek kadar
hasar görmeleri ve ufak yang›nlar›n ç›kmas› ola¤an olarak
görülüyor. Nitekim Grizzly 1 de testin sonunda, sadece 3 adet
patlak tekerlek ile testi baﬂar› ile geçti. Ayn› hafta içinde,
A400M 'nin çeﬂitli yük ve yolcu konfigürasyonlar› kullan›larak
acil ç›k›ﬂ testleri de gerçekleﬂtirildi. A400M, acil durumlarda,
uçakta bulunan yolcular›n belirli bir zaman içinde uça¤›
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efence IQ, 2002'den beri her y›l düzenledi¤i ve 11. y›l›na,
Avrupa'da, z›rhl› araçlar konusunda en büyük buluﬂma
olarak giren “International Armoured Vehicles / IAV”
(Uluslararas› Z›rhl› Araçlar) sergisi ve konferans› ile ilgili
ayr›nt›lar› 12 Eylül günü aç›klad›. 20-23 ﬁubat 2012
tarihlerinde, yeni yeri olan Farnborough / ‹ngiltere'de
gerçekleﬂtirilecek etkinli¤in, konferans ve sergi alan›n›n
bulundu¤u Çözüm Bölgesi’nin yan› s›ra düzenlenecek G6
Endüstri Liderleri Paneli ve sektördeki di¤er oyuncularla
temas kurma f›rsatlar›n›n artt›r›lmas› sayesinde, kat›l›mc›lara
daha geniﬂ imkânlar sunmas› bekleniyor. Etkinli¤in konferans
program› Ekim ay› içinde kesinleﬂecek olmakla birlikte, ABD,
Hindistan ve ‹ngiltere’den, bahsi geçen ülkelerin savunma
bakanl›¤› ve silahl› kuvvetlerini temsilen üst düzey
yetkililerin konuﬂmac› olarak kat›laca¤› ﬂimdiden aç›klanm›ﬂ
durumda. Kat›l›mc› profili oldukça yüksek olan konferansta,
hâlihaz›rda konuﬂmac› olarak yer alacak baz› isimler ise ﬂöyle:
‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›ndan, Savunma Ekipmanlar›, Destek
ve Teknoloji Bakan› Peter Luff; ‹ngiliz Kara Kuvvetleri
Komutan› Orgeneral Sir Peter Wall ve Amerikan Savunma
Bakanl›¤›ndan, G-8 Yarbaﬂkan› Korgeneral Robert Lennox.
Konferanstaki oturum baﬂkanlar› ise geçti¤imiz günlerde
emekli olan ‹ngiliz Savunma Akademisi Eski Direktörü (E)
Korgeneral Sir John Kiszely ve Hindistan Kara Kuvvetleri
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Avrupa'da Z›rhl› Araçlar
Konusundaki En Büyük
Buluﬂma ﬁubat 2012’de

IAV

SAVUNMA
HABER

Kurmay Baﬂkan› Yard›mc›s› Korgeneral J. P. Singh.
Etkinli¤in en çok beklenen faaliyeti olan G6 Endüstri Liderleri
Paneli'nde ise sektörden 6 vizyoner kat›l›mc›n›n, z›rhl›
araçlar›n gelece¤i ile ilgili de¤erlendirmeleri, BAE Systems,
Force Protection, Nexter, Oshkosh ve Thales gibi sektörün
önde gelen firmalar›ndan temsilcilerin kat›l›m›yla tart›ﬂ›lacak.
Etkinli¤e kat›lan firmalar›n etkileﬂimli araç gösterimleri
yapabilecekleri, çözümlerini sergileyebilecekleri ve yenilikçi
sunum teknikleri uygulayabilecekleri bir alan olan ve ExCel’den
Farnborough’daki yeni evine taﬂ›nan Çözüm Bölgesi için
Renault, RUAG, Saab ve Drakensburg baﬂta olmak üzere,
çeﬂitli firmalar›n kat›l›mlar› da ﬂimdiden belli oldu. Etkinli¤inin
bu k›sm›n›n kesin takviminin ise Kas›m sonunda netleﬂmesi
bekleniyor. Z›rhl› araçlar endüstrisine 360 derecelik bir bak›ﬂ
aç›s› ile bakman›n mümkün oldu¤u International Armoured
Vehicles, geçti¤imiz y›l, 35 ülkeden 2500'ün üzerinde ziyaretçiyi,
50'den fazla konuﬂmac›y› ve 100'den fazla firmay› a¤›rlam›ﬂt›.
Etkinlikle ilgili tüm ayr›nt›lara:
http://www.internationalarmouredvehicles.com
adresinden eriﬂilebilir. Etkinlikle ilgili daha detayl› bilgi almak
için ise armouredv ehicles@iqpc.co.uk e-posta adresi
arac›l›¤›yla yetkililere ulaﬂabilirsiniz.
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Baykar Makina
ve Döner Kanatl›
‹HA Çözümleri
Ümit BAYRAKTAR: Bildi¤iniz gibi Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n gemiye
konuﬂlu, dikey kalk›ﬂ ve iniﬂ kabiliyetli
bir ‹HA ihtiyac› var. Sizin de 2004 y›l›nda
baﬂlad›¤›n›z “Malazgirt” ad›n› verdi¤iniz
bir döner kanatl› ‹HA çal›ﬂman›z var.
Öncelikle bu çal›ﬂman›z›n tarihçesi ile
ilgili bilgi verebilir misiniz?

Haluk BAYRAKTAR: ‹HA alan›nda çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›m›z tarihten bu yana,
yurt d›ﬂ›ndan ithali füze rejimi kurallar›na tabi olan kritik sistemleri milli ve özgün olarak geliﬂtirmek, ülkemizin yo¤un
ihtiyaç duydu¤u bu teknolojik alanda
hiçbir ülkeye ba¤l› kalmadan, kendi teknolojilerimize sahip olmak için çal›ﬂ›yoruz. Bu anlamda, ticari kayg›lardan öte,
bu iﬂin stratejik önemine kendimizi adayarak faaliyet gösteren bir firmay›z.
Malazgirt, bizim Baykar Makina olarak
tek baﬂ›m›za yürüttü¤ümüz bir proje oldu. 2000’li y›llarda, bu proje ile ilgili çal›ﬂmalara baﬂlad›k ve ilk olarak, özellikle kritik olan otopilot sistemleri, güdüm
kontrol sistemleri, haberleﬂme, yer sistemleri gibi temel bileﬂenler üzerinde
tüm teknolojilerin özel olarak geliﬂtirilmesine odakland›k. Baﬂlang›çta, haz›r
platformlar üzerine entegrasyon ile
baﬂlad›k. Bu arada ‹HA çal›ﬂmalar›m›z›n
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)’nin
dikkatini çekmesiyle birlikte, bildi¤iniz
üzere, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n
ihtiyaç
duydu¤u
mini
‹HA’lar›n tedariki için baﬂ-

Son dönemde, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n ihtiyaç
duydu¤u, gemiye konuﬂlu dikey kalk›ﬂ ve iniﬂ kabiliyetli
bir insans›z hava arac› (‹HA) konusu, sektörün
gündeminde giderek daha üst s›ralara t›rman›yor.
4 ila 8 saat civar›nda havada kalabilmesi ve çeﬂitli
faydal› yükler taﬂ›yabilmesi öngörülen ‹HA’n›n, yaklaﬂ›k
5500 m (18.000 ft) de irtifaya ç›kabilmesi düﬂünülüyor.
Bu alanda çal›ﬂan firmalar›m›zdan biri olan ve Malazgirt
ad› verilen mini s›n›fta döner kanatl› ‹HA’y› Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK) envanterinde sokma baﬂar›s›n›n alt›na
imza atan Baykar Makina firmas›n›n Genel Müdürü
Haluk Bayraktar ile özellikle döner kanatl› ‹HA
sistemlerine iliﬂkin çal›ﬂmalar›n› ve bu ihtiyac›
karﬂ›lamak ad›na yapabileceklerini konuﬂtuk…
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
lat›lan projede de orta¤›m›z Kale Grubu
ile 2006 y›l›nda birinci seçildik. Mini
‹HA’n›n uçuﬂlar›n› 2005 y›l›nda gerçekleﬂtirmiﬂtik; ama ihaleyi kazand›¤›m›z›n
kesinleﬂmesine kadar olan 1 y›ll›k sürede de sonucun aç›klanmas›n› beklemedik. Farkl› tip projeler yapabiliriz düﬂüncesindeydik ve özellikle Güney Do¤u’da
görev yapan komutanlar›m›z›n, bize di-

key kalk›ﬂ ve iniﬂ kabiliyetine sahip, havada ask›da kalarak uçmay› baﬂarabilen
bir insans›z helikopter platformu geliﬂtirip geliﬂtiremeyece¤imizi sormalar›
üzerine de mühendislik ekibimizi ve sahip oldu¤umuz otopilot, haberleﬂme ve yer
kontrol sistemleri gibi temel
alt bileﬂenleri de yan›m›za alarak, ﬁ›rnak’taki 6. Motorlu Piyade

Tüm Foto¤raflar:

©

Baykar Makina
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Haluk Bayraktar, Mamak’taki gösterim öncesi,
Malazgirt hakk›nda resmi heyete bilgi veriyor.

Otomatik kalk›ﬂ yapan benzin motorlu Malazgirt

Tugay›’nda aylarca çal›ﬂt›k. ‹lk insans›z
helikopter çal›ﬂmam›z›n tohumlar› da
2005 y›l›n›n Kas›m ay›nda, burada at›lm›ﬂ oldu.
Ümit BAYRAKTAR: ﬁ›rnak’ta
yapt›¤›n›z çal›ﬂmalar› biraz daha
ayr›nt›l› anlatabilir misiniz?

Haluk BAYRAKTAR: Orada çal›ﬂmalara
ilk baﬂlad›¤›m›z dönemlerde, haz›r bir
model helikopter üzerine kendi alt sistemlerimizi entegre ederek, özellikle
uçuﬂ kontrol yaz›l›mlar›n› geliﬂtirmeye
yönelik çal›ﬂmalar yapt›k. Bu helikopterle birçok uçuﬂ gerçekleﬂtirildi ve bu
gerçekleﬂtirilen uçuﬂlar, Gabar Da¤› gibi hep operasyonel bölgelerde oldu.
Tabii bizzat bizim ekiple birlikte orada
çal›ﬂmam›z›n ﬂuna çok büyük katk›s› oldu: ‹htiyaç sahibi kullan›c› ile bunu geliﬂtiren mühendislerin bir arada yan yana çal›ﬂmas›, asl›nda çok h›zl› bir ﬂekilde ürünü geliﬂtirebilmemizi sa¤lad›.
Ümit BAYRAKTAR: Di¤er bir deyiﬂle,
h›zl› bir ﬂekilde kullan›c›dan geribildirim
al›p gere¤ini yapabildiniz...

Haluk BAYRAKTAR: Aynen öyle oldu.
Kullan›c›, ürünü, bizzat sahada uçarken
görüyordu ve “Keﬂke ﬂu da olsa” dedi¤i
anda, biz onu yaz›l›m de¤iﬂikli¤iyle sisteme ilave ediyorduk. Bu sayede, sistemi
geliﬂtirme aﬂamas›nda çok h›zl› bir süreç yaﬂand›. Buna benzer çal›ﬂmalar biliyorsunuz ABD’de yap›l›yor. Örne¤in
orada, ö¤renciler bile baz› askeri üslere

giderek, askeri personelle deneyler yapabiliyorlar. Biz de asl›nda bu örnekteki
durumu ﬁ›rnak’ta yaﬂama f›rsat› bulduk.
Bu uçuﬂlarda çok büyük baﬂar›lar elde
edildi. Hatta vurgulamak laz›m ki dünyada mini s›n›f› bir helikopter sistemi, operasyonel olarak, ilk defa TSK bünyesinde
kullan›ld›.
Bunlar çok önemli ad›mlard›. Orada yap›lan çal›ﬂmalar›m›z›n sonucu, tugay
bünyesinde haz›rlanan bir raporla bize
geri besleme olarak sunuldu. O rapor,
ayn› zamanda Ankara’daki makamlara
da iletildi. “ﬁu de¤iﬂikliklerle birlikte,
daha iyi bir ürün ortaya ç›kar›labilir” diyerek, bu raporla birlikte, çal›ﬂmalar›-

m›za devam etmek için 2006 ﬁubat’›nda
‹stanbul’a döndük ve Malazgirt’in özgün
bir gövdeye sahip olmas› için faaliyetlere baﬂlad›k.
Ümit BAYRAKTAR: Peki nas›l bu kadar
h›zl› yol alabildiniz?

Haluk BAYRAKTAR: Tabii burada, bizim
o dönemde geliﬂtirdi¤imiz hava arac›n›n
teknik özelliklerine bakt›¤›m›z zaman,
çok üst düzey performans veren bir otopilot ve uçuﬂ kontrol sistemimizin oldu¤unu belirtmemiz gerekiyor. Özellikle
kardeﬂim Selçuk Bayraktar’›n, ABD’deki doktora çal›ﬂmas› olan, otomatik bir
ﬂekilde, 60 derecelik e¤ime sahip bir
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‹HA S‹STEMLER‹
‹HA Sistemi

Durum

Teslimat

Ar-Ge Yat›r›m›

Bayraktar Mini ‹HA Sistemi
Malazgirt Döner Kanat Benzin Motorlu ‹HA Sistemi
Malazgirt Döner Kanat Elektrik Motorlu ‹HA Sistemi
Taktik ‹HA Sistemi

Ürün Aﬂamas›nda
Ürün Aﬂamas›nda
Ürün Aﬂamas›nda
Geliﬂtirme

41 Sistem (164 Adet Uçak) teslim edildi.
2009 May›s 2 adet teslim edildi.
2009 May›s 2 adet teslim edildi.
2010 Ocak Denemeler tamamland›. – ‹CRA KURULU karar›

Öz Sermaye
Öz Sermaye
Öz Sermaye
Öz Sermaye

www.savunmahaber.com
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Malazgirt’in
3 boyutlu görünüﬂü
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duvara agresif manevralarla iniﬂ yapabilen bir helikopter sistemi geliﬂtirilmesi konulu tezinin bu çal›ﬂmalar›m›za
katk›lar›n› belirtmemiz laz›m. Selçuk,
Türkiye’ye döndükten sonra, çal›ﬂmalar›na burada devam etti. Biliyorsunuz helikopterler çok kaotik sistemler, hatta
ﬂeytan icad› derler helikopter için. Bir
helikopter için otomatik uçuﬂ kontrol
sistemini geliﬂtirmek, çok üst düzey bir
yaz›l›m alt yap›s›yla olabiliyor ancak.
Özellikle, mini s›n›f›ndaki bir helikopter
söz konusu oldu¤unda, kulland›¤›m›z
mikro elektromekanik sistem (MEMS)
tabanl› alg›lay›c›lar, düﬂük maliyetli olmakla birlikte, gürültü miktar› yüksek
sistemler. Bunlardan, ancak bizim geliﬂtirdi¤imiz hassas ve ileri düzey yaz›l›m teknikleriyle otopilot uygulamalar›na uygun sonuçlar alabiliyoruz. Geliﬂtirdi¤imiz ve uygulad›¤›m›z stokastik kestirme ve sensör füzyonu, lineer olamayan (nonlineer) kalman filtresi gibi teknikler, bize baﬂkalar›nda olmayan yetenekler kazand›r›yor. Kalk›ﬂtan iniﬂe kadar, havada as›l› kalma (hover) dahil,
tüm uçuﬂ aﬂamalar›n› otomatik olarak
gerçekleﬂtiriyoruz, ki bu tip performansa sahip bir güdüm kontrol sistemi, helikopterlerde bile yoktur.
Bu sayede, özellikle Güney Do¤u gibi,
arazi yap›s›n›n da etkisiyle türbülansl›
havan›n çok yo¤un oldu¤u bir ortamda,
çok yüksek uçuﬂ performans› veren bir
kontrol sistemi geliﬂtirdik. Ve bu geliﬂtirdi¤imiz kontrol sistemi parametrik
olarak uyarlanabiliyor. Di¤er bir deyiﬂle,
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siz ayn› sistemi, belki daha düﬂük maliyetli alg›lay›c›lar de¤il de daha üst düzey, daha taktik seviye, fiber optik ataletsel ölçüm birimi ya da lazer cayro gibi alg›lay›c›larla daha büyük bir platform
için kolayca uyarlayabiliyorsunuz.
Ümit BAYRAKTAR: Bu kuﬂkusuz çok
büyük bir kabiliyet. Peki, burada
en kritik nokta sizce otopilot mu
ya da yaz›l›m m›?

Haluk BAYRAKTAR: Evet. Böyle bir helikopter sisteminde, en önemli bileﬂen
otopilot donan›m›yla birlikte uçuﬂ kontrol yaz›l›m›. Ayn› ﬂekilde, bir helikoptere herhangi bir insan müdahalesi olmadan uçuﬂ kabiliyeti, yani otomatik uçuﬂ
kabiliyeti kazand›rabilecek seviyede alg›lay›c›lar›n ve o alg›lay›c›lar›n sa¤lad›¤›
verilerin hassas bir ﬂekilde filtrelenmesi ve bütün bu bileﬂenlerin belli bir
uyum içerisinde çal›ﬂabilir hale getirilmesi. Bunlar›n hepsi bir arada sistemin

baﬂar›s›n› oluﬂturan unsurlar. Biliyorsunuz helikopter, mekanik olarak da
çok karmaﬂ›k bir sistem. Yo¤un bir titreﬂim var, dolay›s›yla alg›lay›c›lar›n verdi¤i veriler çok gürültülü hale geliyorlar
böyle ortamlarda. Ayn› zamanda, helikopterde cihaz yerleﬂimleri, elektromanyetik uyumluluk, bunlar›n birbirine
uyumlu ﬂekilde çal›ﬂmas› da çok kritik.
Bütün bu özelliklerin bir arada bulunmas›n›, sistemimizin en kritik özelli¤i
olarak ifade edebilirim.
Ümit BAYRAKTAR: Burada bir parantez
açal›m isterseniz. ﬁ›rnak’taki
çal›ﬂmalar›n›z› yaparken, kullan›c›n›n
size olan deste¤inden bahsettiniz.
Burada an›lmas› gereken kimse var m›?

Haluk BAYRAKTAR: ﬁ›rnak 6. Motorlu
Piyade Tugay›nda çal›ﬂ›rken, o bünyedeki tüm komutanlar›m›z böyle bir teknolojinin yerli ve özgün geliﬂtirilmesinden
çok memnundu. Özellikle Melih Gülova
Yarbay›m›z›n bize çok büyük katk›lar›
vard›. ‹lk gitti¤imiz andan itibaren, gözlerinden o heyecan› okuyabiliyorduk. Bizim gibi mühendisler için, böyle bir motivasyon çok önemli. Kullan›c›n›n size

Yeni 2 eksenli kamera ile teçhiz edilmiﬂ Gözcü mini ‹HA’s›.
www.milscint.com

manevi yönde verdi¤i o pozitif enerji, ayn› zamanda buna ihtiyaç duydu¤unu ifade etmesi, bundan heyecan duymas› bizi, çok korkunç motive ediyordu. Özellikle Melih Yarbay›m›z›n bu anlamda çok
büyük katk›s› oldu. Gece gündüz birlikte
çal›ﬂ›yorduk. Hatta gecenin bir vaktinde,
yak›t ihtiyac›m›z oldu¤unda, tugaydaki
benzinin kullanabilece¤imiz hale getirilebilmesi amac›yla filtre edilmesi için,
tugay imkânlar›n› seferber ediyordu. Yer
testleri yapaca¤›z, sehpam›z yok. Hemen tugay imkânlar›n› seferber ederek
yer testi sehpas› yapt›rm›ﬂt›. Bunun gibi
say›s›z örnek verebilirim size bize sa¤lad›¤› katk›larla ilgili.
Kendisi bu çal›ﬂmalar› yapmam›z›n yaklaﬂ›k 1 y›l sonras›nda da bir okul tamirat›
için giderken, yola döﬂenmiﬂ uzaktan kumandal› bir may›nla ﬂehit edildi. ﬁehit
edildi¤i haberini almam›z, bizi, kelimelerle ifade edemeyece¤im kadar çok derinden yaralad›. Bu insanlar›n, özellikle Melih Gülova Yarbay›m›z›n bu projeye katk›lar›ndan bahsetmemiz gerekiyor. Onlar›n
katk›lar›yla bu proje geliﬂti çünkü.
Ümit BAYRAKTAR: Bu vesileyle biz de
Melih Gülova Yarbay›m›z› rahmet ve
ﬂükranla anm›ﬂ olduk. Peki, bu süreçte,
geri besleme d›ﬂ›nda, kullan›c›n›n
herhangi bir maddi deste¤i oldu mu?
Ya da daha geniﬂ bir ﬂekilde soral›m,
çal›ﬂmalar›n›z› nas›l finanse ettiniz?

Haluk BAYRAKTAR: Tüm bu süreçler
s›ras›nda, ne bir ﬂartname ne de bir ihale vard›. Bizzat kullan›c›n›n, böyle bir ﬂey

ﬁ›rnak’ta yürütülen çal›ﬂmalar esnas›nda çekilen bu foto¤rafta; Haluk Bayraktar, Baykar Makina Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Özdemir Bayraktar ve ﬁehit Piyade Yarbay Melih Gülova birlikte görülüyor.

olsa iyi olur demesinden hareketle, durumdan vazife ç›kartarak, tamamen
kendi imkânlar›m›zla çal›ﬂmalar› yürüttük. KOB‹ ölçe¤inde, 35 kiﬂilik kadroya
sahip bir firma oldu¤umuzu da belirtmemde yarar var.
Ümit BAYRAKTAR: Süreç nas›l ilerledi?

Haluk BAYRAKTAR: Ald›¤›m›z geri
beslemelerle gövdeyi de yapt›k. Sonras›nda, 2007 y›l›n›n A¤ustos ay›nda,
Mamak’ta Kara Kuvvetleri Teknik Daire Baﬂkanl›¤› ve SSM yetkililerinin
önünde, tarihi bir gösterime imza att›k: Geliﬂtirdi¤imiz 2 adet Malazgirt
helikopterini, tek bir yer istasyonu
arac›l›¤›yla ayn› anda otomatik olarak
kald›r›p, birini bir da¤›n üzerine, ikincisini baﬂka bir da¤›n üzerine gönderdik. Biliyorsunuz ﬂu ara çokça gündeme gelen Heron ‹HA’lar›nda dahi ayn›
anda iki hava arac› uçurulam›yor. Biz

o dönemde bu gösterimi gerçekleﬂtirdik ve ayn› anda 2 helikopteri tek bir
yer istasyonu üzerinden kontrol ettik.
Hatta ayn› gün içerisinde, daha da ileriye giderek, ‹stanbul’da uçurdu¤umuz bir mini ‹HA’ya Ankara’dan ba¤lanarak, hem görüntü ald›k hem de
Ankara’dan, komutan›m›z›n belirledi¤i rotada uça¤› sevk etmek suretiyle,
uzaktan komuta kontrolünü de gerçekleﬂtirdik.
Ümit BAYRAKTAR: Bu arada da mini ‹HA
tedariki ile ilgili ihaleyi kazanm›ﬂt›n›z ve
teslimatlara haz›rlan›yordunuz yan›lm›yorsak.
Yani tek iﬂiniz Malazgirt de¤ildi.

Haluk BAYRAKTAR: Evet. Mini ‹HA sözleﬂmesi de 2006 y›l›n›n Ekim ay›nda imzalanm›ﬂt› ve 1 sene sonra teslimatlara
baﬂlanacakt›. ‹nsans›z helikopter çal›ﬂmalar›m›z da bu sürece paralel olarak
devam ediyordu.
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2008 y›l›nda Keﬂan’da yap›lan gösterim uçuﬂunda, Haluk Bayraktar sistem hakk›nda askeri heyete bilgi veriyor.
Sa¤ tarafta da Malazgirt’ten al›nan operasyonel görüntüler yer al›yor.
Ümit BAYRAKTAR: Bu gösterimin
sonras›nda ne oldu?
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Haluk BAYRAKTAR: 2008 Aral›k ay›nda,
SSM ile 4 adet Malazgirt’in deneme
maksad›yla firmam›zdan tedarik edilmesine yönelik bir sözleﬂme imzalad›k. Bu sözleﬂmenin imzalanmas›ndan
6 ay sonra da 2009 May›s ay›nda, Keﬂan’da yapt›¤›m›z uçuﬂlarla, 4 adet insans›z helikopteri, eksiksiz ve kusursuz bir ﬂekilde, ki bu teslimat tutana¤›nda da yazar, teslim ettik. Tabii teslim etmekle kalmad›k, bizzat e¤itimler
için, ekip olarak ﬁ›rnak’a yeniden gittik. Oradaki ekibe, helikopter kullan›m›na yönelik e¤itimler verdik ve helikopterler, daha sonra yo¤un bir kullan›ma girdi. Bölgede Malazgirtlerle
uçuﬂlar gerçekleﬂtirildi. Halen de envanterde kullan›mdalar.
Ümit BAYRAKTAR: Biraz da Malazgirt’in
teknik özelliklerinden bahsedelim mi?

Bildi¤imiz kadar›yla, hâlihaz›rda 2 farkl›
versiyonu var: benzin motorlu ve elektrik
motorlu olmak üzere. Bunlar› bize biraz
anlatabilir misiniz?

Haluk BAYRAKTAR: Elektrik motorlu,
asl›nda daha sonra geliﬂtirildi. Geliﬂtirilmesinin sebebi de komutanlar›m›z›n
bizden daha sessiz bir hava arac›na yönelik taleplerinin olmas›yd›. Biliyorsunuz, helikopterde ses, 2 noktadan kaynaklan›yor: birincisi pal sesi, ikincisi
de motor sesi. Biz motor sesini tamamen ortadan kald›rmak için, Malazgirt’in elektrikli versiyonunu geliﬂtirdik. Elektrikli ve benzinli Malazgirt
aras›ndaki temel fark, uçuﬂ süresi.
Elektrikli versiyon en fazla 35 dakika
uçabiliyor. Benzinli versiyon ise 2 saate kadar havada kalabiliyor. Ama elektrikli Malazgirt’in baﬂl›ca avantaj› da
sesinin çok daha az oluﬂu ve daha yak›n mesafelere kadar fark edilmeden
keﬂif ve gözetleme yapabilmesi.

Ümit BAYRAKTAR: Malazgirt’in sizce
en önemli özelli¤i nedir?

Haluk BAYRAKTAR: Malazgirt’in bizce
en önemli özelli¤i; kullan›m›n›n çok kolay olmas›. Bütün aﬂamalar otomatik.
Kullan›c›n›n, helikopterin çanta tipi yer
kontrol istasyonundaki kalk tuﬂuna basmas›yla, yani tek bir tuﬂla helikopter havalanabiliyor. Havada birçok uçuﬂ modu
var. Örne¤in h›zl› rota takibi modu, hedef noktas› güdümü gibi. Hedef noktas›nda ya da kullan›c›n›n istedi¤i herhangi bir noktada dur tuﬂuna basmas›yla
havada as›l› kalabiliyor. ‹stedi¤iniz anda
da otomatik pilot destekli yar› otonom
kullan›m moduna alabiliyorsunuz. Bu
modda kullanman›n hiçbir zorlu¤u yok,
kumanda kolunu sa¤a çevirdi¤inizde
sa¤a, sola çevirdi¤inizde sola, ilerletti¤inizde de ileri gidiyor, b›rak›nca da havada as›l› kal›yor. Havada as›l› kal›yor olabilmesi, helikopterin en büyük avantaj›.
Helikopterin üzerinde 2 eksenli bir ka-

BENZ‹NL‹ VE MOTORLU MALAZG‹RT ‹HA’LARININ TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹

Rotor Çap›:
Uçuﬂ Süresi:
Menzil:
Azami ‹rtifa:
Operasyonel ‹rtifa:
Tahrik:
Yak›t:
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Benzin Motorlu Malazgirt ‹HA

Elektrik Motorlu Malazgirt ‹HA

1.8 m
80 dk
15 km
12.000 ft
3000 ft
‹çten Yanmal›
Benzin

1.8 m
30 dk
7 km
12.000 ft
1000 ft
Elektrik
Batarya
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Otomatik Yönlenen Anten Sistemi

YER KONTROL
‹STASYONU
S‹STEM‹

Yer Veri Terminali

mera var, azami 15 km’den de her türlü
hava ﬂart›nda görüntü aktarabiliyor.
Güçlü bir motoru var. Hatta bir keresinde Malazgirt’i, Hakkâri’de 3600 m irtifaya ç›karabildik.
Ümit BAYRAKTAR: Bu irtifa de¤erleri
deniz seviyesinden yüksekli¤i mi belirtiyor?

Haluk BAYRAKTAR: Malazgirt’in deniz
seviyesinden itibaren 4500 m irtifaya kadar ç›kabilme kabiliyeti var. Çal›ﬂmalar›m›zda, kalkt›¤›m›z noktadan azami
2000 m irtifaya kadar deneme uçuﬂlar›
gerçekleﬂtirdik.

Ümit BAYRAKTAR:
Malazgirt’in yerlilik oran› ile
ilgili olarak; sistemlerin maliyeti
ve kritik teknolojiler aç›s›ndan
de¤erlendirme yapabilir misiniz?

Haluk BAYRAKTAR: Malazgirt helikopter sistemi içerisinde yer alan tüm elektronik tasar›mlar ve yaz›l›mlar, tamamen milli olarak geliﬂtirildi. Tüm otopilot, haberleﬂme, yer kontrol, komuta
kontrol sistemlerinde milli mühendislik
faaliyetleri yap›ld›. Tabii ki yurt d›ﬂ›ndan
al›nan bileﬂenler de var: Örne¤in bir
elektronik devre için ald›¤›m›z diyot, direnç, mikro denetleyici gibi… Ancak her

Yer Kontrol Sistemi PC /
Kontrol Birimi /
Kullan›c› Arayüzü Yaz›l›m›

yerden bulabilece¤iniz bileﬂenler bunlar. Örne¤in yer istasyonunda kulland›¤›m›z diz üstü bilgisayar, çevre ﬂartlar›na dayan›m için güçlendirilmiﬂ bir model. Fakat tüm bunlar, her yerde bulunabilecek, rafta haz›r malzemeler. Ancak, elektronik tasar›mlar, tüm yaz›l›mlar, ayn› zamanda bileﬂenlerin ürün haline getirilmesi ve daha sonra da sistem
üzerinde bunlar›n entegrasyonu gibi
kritik iﬂler, tamamen taraf›m›zdan gerçekleﬂtiriliyor.

Ümit BAYRAKTAR: Helikopterin a¤›rl›¤›
ve taﬂ›yabildi¤i faydal› yük ne kadar?

Haluk BAYRAKTAR: Helikopterin faydal› yük dahil toplam a¤›rl›¤› 12 kg. Bunun
1,5 kg’› da faydal› yük.
Ümit BAYRAKTAR: Malazgirt sadece
TSK taraf›ndan m› kullan›l›yor?

Haluk BAYRAKTAR: Geliﬂtirdi¤imiz insans›z helikopter, ilk olarak TSK envanterine girdi. Daha sonra Emniyet Teﬂkilat› taraf›ndan da be¤enilince, onlar da
bizden 1 sistem tedarik ettiler. Halen de
aktif bir ﬂekilde sistemi kullan›yorlar.
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Ümit BAYRAKTAR: Kritik teknolojiler
taraf›nda herhangi bir yurt d›ﬂ› ba¤›ml›l›k
yok diyebilir miyiz?

Haluk BAYRAKTAR: Evet, yüksek performans veren bir uçuﬂ kontrol sistemi
de dahil, kritik sistem bileﬂenlerini tamamen yerli mühendislik çal›ﬂmalar›yla geliﬂtirdik ve hepsini bir araya getirerek, bu sistemi ortaya ç›kard›k. Bizce en
önemli hususlardan biri de bu. Bugün
sonuçta Türkiye’de hiçbir firma yoktur
ki A’dan Z’ye, c›vatas›na kadar her ﬂeyi
yerli üretiyor olsun. Bir elektronik bileﬂeni, opamp veya bir diyot, ABD veya
Tayvan’dan al›yor olman›z önemli de¤il.
Sonuçta bu tür ﬂeyleri mutlaka bir yerden alacaks›n›z; ama o mühendisli¤i sizin özgün yapman›z önemli.
Ümit BAYRAKTAR: Döner kanatl› ‹HA
e¤itim sürecinden de biraz bahsedebilir
misiniz? Bunu kullanacak personelin
e¤itimi yaklaﬂ›k ne kadar sürüyor?

Haluk BAYRAKTAR: Malazgirt helikopterinin e¤itimi iki aﬂamadan oluﬂuyor:
‹lki, yine bizim geliﬂtirdi¤imiz simülatör
sistemi ile kullan›c›n›n belli fonksiyonlara aﬂina oldu¤u teorik aﬂama. ‹kincisi
ise saha aﬂamas›. Toplam e¤itim süreci
yaklaﬂ›k 1 ay kadar sürüyor. E¤itim esnas›nda, özellikle helikopterin kontrolüyle ilgili fonksiyonlar›n ö¤renilme süreci çok k›sa. Helikopterin kullan›m› tamamen otomatik oldu¤u için, 10 gün gibi çok k›sa bir sürede kullan›c›lar taraf›ndan ö¤renilebiliyor. Ancak helikopterin bak›m›, biliyorsunuz hassas bir ko-

Hakkâri’de elden at›larak göreve gönderilen Gözcü mini ‹HA’s›

nu. Helikopterler mekanik olarak uçaklardan çok daha karmaﬂ›k, hareketli aksam say›s› çok daha fazla oldu¤u için,
bak›m e¤itimi biraz daha uzun, yaklaﬂ›k
20 gün kadar sürüyor. Toplam 1 ayda da
e¤itim süreci tamamlan›yor.
Ümit BAYRAKTAR: Malazgirt’in
kullan›ma girmesiyle birlikte, sisteme
hâkimiyet ve olgunlaﬂma süreci
yaﬂad›n›z. Biraz bu süreçlerden
bahseder misiniz?

Haluk BAYRAKTAR: Asl›nda bu, özgün
hava arac› geliﬂtirme faaliyetlerinde bulunan tüm firmalar›n karﬂ›laﬂt›¤› bir süreç. Uçaklar veya helikopterler de in-

san gibi… Onlar da do¤uyor, t›pk› bir
bebek gibi ilk önce emekliyor ve daha
sonra yürümeyi ö¤reniyor. Bunun örne¤ini, F-16 projesinden de verebiliriz.
F-16 projesinin baﬂlar›nda, uçaklar 100
saatte bir ar›zalan›yordu. Daha sonra
bu süre 600 saate ç›kt›. ﬁu anda ise yan›lm›yorsam milyon saatte bir ar›za ile
karﬂ›laﬂ›lma seviyelerine gelindi. Bizim
mini ‹HA’da da ayn› süreci, belli bir olgunlaﬂma sürecini yaﬂad›k. Mini
‹HA’lar›m›z, ilk sahaya ç›kt›klar›nda,
bizzat kullan›c›larla beraberdik ve belki 10 uçuﬂta bir, basit ar›zalardan kaynaklan›yor da olsa bir sorun yaﬂ›yorduk. Geliﬂtirilmesi gereken birçok nokta vard›… Uçuﬂlardan ve kullan›c›dan
gelen geri beslemelerle, arac› çok daha iyi hale getirdik. Örne¤in 100’ün
üzerinde yaz›l›m güncellemesi yap›ld›;
hava arac›n›n gövdesinde modifikasyonlar yap›ld› ve bugün, Gözcü ad›yla
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2007 y›l› A¤ustos ay›nda Mamak’ta yap›lan
gösterimde, tek yer istasyonundan ayn› anda
otomatik bir ﬂekilde kald›r›lan Malazgirt’in
elektrik motorlu (önde) ve benzin motorlu
(arkada) versiyonlar›
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Kara Kuvvetleri envanterinde görev yapan mini ‹HA’m›z, 30.000 uçuﬂ sortisine
eriﬂti, sistemi kullanan 250 civar›nda da
operatör yetiﬂti.
Ülke olarak, ‹HA teknolojisinde milli ve
özgün sistemlerin geliﬂtirilmesini hedefliyorsak, bu süreçlerin h›zl› bir ﬂekilde aﬂ›lmas› için bizim yaﬂad›klar›m›zdan ç›kar›lacak birçok ders var.
Hem üretici firma mühendislerinin
hem de sistemleri kullanan makamlar›n, sistemin olgunlaﬂma aﬂamalar›ndaki süreçleri kabullenmesi gerekiyor.
Ben bunun çok kritik oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu sözlerimden, projelerde
belli bir zaman s›n›rlamas› olmas›n anlam› da ç›kar›lmamal› ama... Her projenin hedeflenen tarihte baﬂar›ya ulaﬂmas› gerekiyor; ama sistemin olgunlaﬂma aﬂamas›nda, kullan›c› ve tedarik
makamlar› ile üreticinin çok yak›n ve
birbirlerini destekleyici nitelikte hareket etmeleri önemli. Bence bu iﬂlerin
baﬂar›s›ndaki en önemli nokta da budur. Havac›l›kta böyle oluyor bir sistemin olgunlaﬂmas›...
Ümit BAYRAKTAR: 30.000 sorti yaklaﬂ›k
kaç saatlik uçuﬂa denk geliyor?

Haluk BAYRAKTAR: Bizim mini ‹HA
yaklaﬂ›k 1 saat uçtu¤u için, 30.000 sorti
eﬂittir 30.000 saat diyebiliriz.

Ümit BAYRAKTAR: Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n ihtiyac› için döner
kanatl›, gemiye konuﬂlu bir ‹HA tedarik
projesi gündemde. Bakt›¤›m›z zaman
Türkiye’de döner kanatl› ‹HA’ya yönelik,
Baykar Makina’n›n yan› s›ra ASELSAN,
TUSAﬁ ve hatta ‹stanbul Teknik
Üniversitesi (‹TÜ) cephesinde de bir
tak›m çal›ﬂmalar›n yap›ld›¤›n› görüyoruz.
Bir de yabanc› firmalar›n geliﬂtirdi¤i
bir tak›m sistemlerin Türkiye’nin
ihtiyaçlar›na cevap olarak önerilmesi gibi
bir durum söz konusu. Baykar Makina,
bu projeyle ilgili ne düﬂünüyor, ne gibi
bir haz›rl›k yap›yor?

Haluk BAYRAKTAR: ﬁunu vurgulamam
gerekir ki Baykar Makina olarak, helikopter çal›ﬂmalar›n› 2005 y›l›ndan beri
yürütüyoruz ve bu konuda çok yo¤un bir
tecrübe birikimimiz var. Az önce belirtti¤im gibi, ﬁ›rnak’ta aylarca çal›ﬂt›k, orada
helikopterlerimiz saatlerce uçuﬂ gerçekleﬂtirdi. Ayn› zamanda, geliﬂtirdi¤imiz bu
sistem envantere de girdi. ‹nsans›z helikopter sistemini yapm›ﬂ bir firmay›z. Dolay›s›yla bu bize çok büyük bir bilgi birikimi kazand›rd›. ‹nsans›z helikopter yapmak, helikopter ve içindeki sistemlerle
birlikte böyle bir ürünü ortaya ç›karmak,
bir insans›z uça¤› ortaya ç›karmaktan
çok daha zor bir iﬂ. 1’e 5 gibi ifade edebiliriz bu zorlu¤u. Bizim bu alandaki tecrü-
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bemizin, özellikle de dünyada hiçbir helikopterde kullan›lmayan kontrol tekniklerine sahip olan uçuﬂ kontrol sistemimizin, gemiden kalk›p gemiye inebilecek bir
helikoptere yönelik çok büyük katk›lar›
olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› için yap›lacak bu çal›ﬂmada beklentimiz, sistemin tamamen yerli firmalar taraf›ndan
geliﬂtiriliyor olmas›d›r. Alt›n› çizmek istiyorum: Bugün, dünyada operasyonel
olarak ilk defa Türk Ordusu taraf›ndan
kullan›lan bir mini s›n›f› helikopteri yapm›ﬂ ve teslim etmiﬂ durumday›z. Ve bu
alandaki teknolojik seviyeyle ilgili dünyan›n geri kalan›na bakt›¤›m›zda, di¤erlerinin bu alana yeni girdi¤ini rahatl›kla
söyleyebilirim.
Ümit BAYRAKTAR: ﬁu anda dünya
üzerinde, döner kanatl› bir ‹HA platformu
için otopilot yaz›l›m›na sahip olan kaç
ülke vard›r?

Haluk BAYRAKTAR: Bu seviyede, en
fazla 3 ülke vard›r diyebiliriz. Ancak, bizim geliﬂtirdi¤imiz gibi, agresif manevra
yapma kabiliyetine sahip bir otopilot sistemi, dünyan›n hiçbir yerinde yok. ﬁu an
ABD’ye bakt›¤›m›z zaman, Fire Scout’un
envantere yeni girdi¤ini görüyoruz. Biliyorsunuz Fire Scout, Schweizer 330 helikopterinden türetilmiﬂ bir ‹HA. Harici
radar deste¤iyle gemiden kalk›ﬂ ve gemiye iniﬂ yapabilir. Biz hiçbir harici deste¤e gerek kalmadan, tamamen geliﬂtirdi¤imiz uçuﬂ kontrol sistemiyle, çok hassas bir ﬂekilde otomatik kalk›ﬂ ve iniﬂ yapabiliyoruz. Dolay›s›yla, yerli helikopter
projesine de bizim gibi firmalar›n çok
önemli katk›lar› olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Ümit BAYRAKTAR: Böyle bir projenin
alt›ndan Baykar Makina tek baﬂ›na
kalkabilir mi?

Benzin motorlu Malazgirt
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Haluk BAYRAKTAR: Öncelikle ﬂunu belirtmek gerekir: Biliyorsunuz, bu proje
için Bilgi ‹stek Doküman› (B‹D) henüz
yay›mlanmad›. Dolay›s›yla detaylar›n›
www.milscint.com

net bir ﬂekilde bilmiyoruz. Ama bizim
firma olarak, ﬂu an envanterde olan mini s›n›fta Malazgirt ve geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n› sürdürdü¤ümüz taktik s›n›fta
bir baﬂka helikopter üzerindeki faaliyetlerimizden kaynaklanan ciddi tecrübelerimiz var. ‹nsans›z helikopter projelerinde, genellikle haz›r bir platform, modifiye edilmek suretiyle insans›z hale
getiriliyor, Fire Scout gibi. Dolay›s›yla,
e¤er bizde de böyle bir durum söz konusu olursa, Baykar Makina olarak, mevcut helikopter platformunu alarak onun
üzerine tamamen otomatik uçuﬂ özellikleri kazand›racak uçuﬂ kontrol sistemimizi, haberleﬂme sistemini, komuta
kontrol sistemini ve yerli firmalardan
tedarik edece¤imiz faydal› yükleri entegre edebiliriz.
Ümit BAYRAKTAR: Böyle bir çal›ﬂma
yap›l›rsa, sizce yurt d›ﬂ›ndaki bir
firmadan destek almay› gerektirecek
bir nokta var m›?

Haluk BAYRAKTAR: Aç›kças› ﬂöyle söyleyeyim, az önce belirtti¤im temel sistemleri ve alt sistemleri geliﬂtirebiliyoruz; ama burada platformun taﬂ›yaca¤›
faydal› yük konusu bizim d›ﬂ›m›zda. Faydal› yük konusunda, ülkemizde tek kurum var bu konuda çal›ﬂan: ASELSAN.
Onlar da geliﬂtirme faaliyetleri içerisindeler. Bu yüzden yabanc› bir orta¤a ihtiyaç duyulaca¤›n› düﬂünmüyorum.
Ümit BAYRAKTAR: Peki, neden
mevcut bir platformun insans›z hale
getirilmesini tercih ediyorsunuz?

Haluk BAYRAKTAR: Günümüzde, insans›z araçlarla ilgili her detay› geliﬂti-

rerek çok pahal› bir ürün ortaya koymak
yerine, rafta haz›r ticari malzemelerle,
yani haz›r bulabildi¤iniz; ama kritik olmayan bileﬂenlerle yola ç›kmak tercih
ediliyor. Helikopter platformu da böyle
bir nitelikte. Haz›r bir helikopteri modifiye ederek bunu ‹HA haline getirmek,
bizce daha uygun bir yaklaﬂ›m.
Ümit BAYRAKTAR: Türkiye’nin
Özgün Helikopter Geliﬂtirme projesi
kapsam›nda geliﬂtirilecek helikopterin
de gelecekte insans›z hale getirilmesi
söz konusu olabilir mi sizce?

Haluk BAYRAKTAR: Tabi ki olabilir. Nas›l ki bugün 2023 y›l› için Türk savaﬂ
uça¤› ile ilgili hedefler koyuluyor, Türk
savaﬂ uça¤›nda da böyle bir konseptin,
hem insanl› hem insans›z versiyonun
geliﬂtirilmesi, ayn› ﬂekilde geçti¤imiz
günlerde SSM’de tart›ﬂ›lan Hafif S›n›f
Özgün Helikopter projesinde de bu vizyon kapsam›nda hareket edilmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
Ümit BAYRAKTAR: ‹nsans›z helikopterle
ilgili olarak ASELSAN, TUSAﬁ ve ‹TÜ’nün
çal›ﬂmalar›na dönecek olursak, burada
Baykar Makina, ASELSAN ya da TUSAﬁ

gibi bir ana yükleniciye alt yükleyici
olmay› tercih eder mi yoksa böyle bir iﬂte
biz ana yükleyici olmal›y›z gibi bir
iddian›z var m›?

Haluk BAYRAKTAR: Aç›kças›, firma
olarak, Ar-Ge faaliyetlerine ilk baﬂlad›¤›m›z dönemlerde, özellikle TSKGV
ﬂirketleriyle birlikte neler yapabilirizi
de¤erlendirmek için ASELSAN, TUSAﬁ
ve ROKETSAN ile üst düzey toplant›lar
gerçekleﬂtirdik. Kabiliyetlerimiz dahilinde onlarla birlikte yapabileceklerimizi konuﬂtuk. Burada hiçbir zaman
ana entegratör firma olma iddias›yla
hareket etmedik. Sahip oldu¤umuz
kabiliyetler çerçevesinde, bu firmalardan birine alt yüklenici olarak da
süreçlerde rol alabiliriz. Tabii ki yap›n›n do¤ru ﬂekilde kurulmas›yla, her
türlü iﬂ birli¤ine aç›¤›z. Firmam›z için
bu alandaki milli kazan›mlar, ticari
amaçlar›m›z›n çok ötesindedir. Yürütmekte oldu¤umuz çal›ﬂmalar ile bir
k›v›lc›m yakt›¤›m›z› ve bu k›v›lc›m›n da
zaman içerisinde alevlenece¤ini düﬂünüyorum.
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Ümit BAYRAKTAR: Döner kanatl› bir
insans›z hava arac› geliﬂtirilmesi
çal›ﬂmas›nda, sizce en büyük problem
ne olabilir ya da nedir?

Haluk BAYRAKTAR: Biz Türkiye’de ‹HA
geliﬂtirip envantere sokmuﬂ tek firmay›z.
Bu teknolojinin geliﬂtirilmesi, sistem haline getirilip kullan›c›ya sunulmas› ve
sonras›nda e¤itim ve lojistik süreçlerine
yönelik ciddi tecrübelerimiz var. Bu tür
projelerde bürokratik süreçlerin en aza
indirilmesi, özellikle belirtti¤im gibi kullan›c›yla firman›n birlikte çal›ﬂmas› ve
tüm oyuncular›n, bu iﬂle ilgili tüm kurumlar›n yak›n koordinasyonu çok kritik. Örne¤in ABD’de bu tür projeleri yapan kurumlara bakt›¤›m›zda da çok ufak, dinamik ekipler görülüyor, mesela Lockheed
Martin’in Skunk Works, Boeing’in Phantom Works ekipleri gibi... Bakt›¤›m›z zaman, bütün bu birimlerde ‹HA projeleri
daha ufak, hiyerarﬂisi çok aza indirilmiﬂ
gruplar taraf›ndan Ar-Ge çal›ﬂmalar› olarak yürütülüyor. Baykar Makina olarak,
bizim baﬂar›m›zdaki en önemli etkenler
de genç ve dinamik bir mühendislik yap›s›na sahip olmam›z, idealist ve çal›ﬂma
süresine bakmadan proje baﬂar›s›na
odaklanm›ﬂ bir ekip olmam›z ve herhangi
bir hiyerarﬂi ve bürokrasiye tak›lmadan,
verilen kararlar› h›zl› bir ﬂekilde uygulamaya geçildi¤i bir yap›m›z›n olmas›.
Ümit BAYRAKTAR: Teknik detaylar›
kesinlikle problem olarak görmedi¤inizi;
model do¤ru kurulursa, bu iﬂi çok kolay
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biçimde Türkiye’nin de yapabilece¤ini
söylüyorsunuz. Do¤ru mu anl›yoruz?

Haluk BAYRAKTAR: Bugüne kadar yürüttü¤ümüz projelerde, bizi yavaﬂlatan
hususlar hiçbir zaman teknik hususlar
olmad›. Teknik hususlara yönelik çözümler, her zaman için, bir ﬂekilde, yo¤un çal›ﬂma ve azimle elde edildi; ama
bürokratik süreçler bizi yavaﬂlatt›...
Ümit BAYRAKTAR: Az önce, taktik
s›n›fta bir döner kanatl› ‹HA çal›ﬂman›z
oldu¤undan bahsettiniz. Bu konuyu
biraz daha detayland›rabilir misiniz?
Herhangi bir uçuﬂ yapt› m›?

Haluk BAYRAKTAR: Bugüne kadar yürüttü¤ümüz di¤er ‹HA projelerinde oldu¤u gibi, taktik s›n›fta bir insans›z helikopter geliﬂtirme de tamamen kendi
inisiyatifimizle, kendi kaynaklar›m›zla
baﬂlad›¤›m›z bir proje. Aç›kças› bizim
yürüyen di¤er projelerimizin, taktik
‹HA’m›z Bayraktar-Çald›ran gibi, yo¤unlu¤undan dolay› bugüne kadar henüz bir
uçuﬂ gerçekleﬂtiremedik. Tedarik etti¤imiz haz›r platforma, kendi sistem, alt
sistem ve otopilotumuzu entegre etmeye yönelik çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor.
Ümit BAYRAKTAR: ‹HA sistemleri çok
yo¤un Ar-Ge çal›ﬂmas› gerektiriyor.
KOB‹ ölçe¤inde bir firma olarak bu
çal›ﬂmalar›n› nas›l finanse ediyorsunuz?

Haluk BAYRAKTAR: Döner kanatl› platformlar da dahil olmak üzere, ‹HA sistemlerimizin Ar-Ge harcamalar›n› öz
kaynaklar›m›z› kullanarak yap›yoruz.
Yat›r›mlar›m›z›n karﬂ›l›¤›nda, gurur duydu¤umuz baﬂar›lar elde etti¤imizi de
eklemeden geçemeyece¤im. Bayraktar-Çald›ran taktik ‹HA’m›z ile 2010 y›l›nda, TÜB‹TAK, TTGV ve TÜS‹AD taraf›ndan verilen Küçük Ölçekli Ürün Kategorisi’ndeki “Teknoloji Ödülü”nü kazand›k. Gözcü envantere girmiﬂ ilk milli mini ‹HA sistemi. Malazgirt ise dünyada ilk
defa operasyonel ortamda kullan›lm›ﬂ
insans›z mini helikopter.
Ümit BAYRAKTAR: Üzerinde çal›ﬂt›¤›n›z
taktik s›n›ftaki döner kanatl› ‹HA’n›n
mevcut teknik özellikleri hakk›nda
bilgi verir misiniz?

Haluk BAYRAKTAR: 130-150 kg civar›
kalk›ﬂ a¤›rl›¤›na, 25 kg da faydal› yük taﬂ›ma kapasitesine sahip olacak. Havada
4 saat kalabilecek ve Malazgirt’in otopilot sisteminin, taktik seviye alg›lay›c›larla desteklenen geliﬂtirilmiﬂ bir sürümüne sahip olacak. 100 km’ye kadar haberleﬂme menzili hedefliyoruz.
Ümit BAYRAKTAR: ‹HA’larda
kulland›¤›n›z haberleﬂme sistemlerinin
güvenli¤iyle ilgili ne söyleyebilirsiniz?

Haluk BAYRAKTAR: Geliﬂtirdi¤imiz
‹HA’lar, haberleﬂme sistemlerinden ba¤›ms›z, içerisinde yer alan otopilot sistemiyle, aviyonik sistemlerin deste¤inde
uçuﬂ gerçekleﬂtiriyorlar. Dolay›s›yla
herhangi bir haberleﬂme kesintisi durumunda, ki bütün hava araçlar›m›z için
bu geçerli, otomatik olarak ya piste gelip otomatik iniﬂ gerçekleﬂtiriyorlar ya
da kalkt›¤› noktaya paraﬂüt aç›p iniyorlar. Helikopter ise kalkt›¤› noktaya geri
dönüp iniﬂ gerçekleﬂtiriyor. Haberleﬂme sisteminin güvenli¤ine yönelik olarak da veri ba¤lant›s›nda hem donan›m
hem de yaz›l›m taraf›nda kriptolu bir haberleﬂme sistemi kullan›yoruz. Dolay›s›yla, haberleﬂmemiz güvenli ve d›ﬂar›dan müdahale edip kontrolü ele geçirme gibi bir ﬂey olamaz.
Ümit BAYRAKTAR: Çoklu ‹HA kontrolüne
yönelik dünyada çeﬂitli çal›ﬂmalar var.
Özellikle ABD’de, bu konuda ciddi
çal›ﬂmalar yap›ld›¤›n› biliyoruz. Sizin
bu alandaki çal›ﬂmalar›n›z ne durumda?
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Haluk BAYRAKTAR: Bu tip insans›z keﬂif gözetleme sistemlerine bir bütün
olarak bakmak laz›m. Bunlar›n her biri, bir katman›n bileﬂenleridir. Asl›nda
tüm bu katmanlarda, bilgilerinin iﬂlenebildi¤i ortamlar›n kurulmas›yla birlikte, kullan›c›lar›n keﬂif ve gözlem kabiliyeti çok daha iyi noktalara gelebilecek. Dolay›s›yla, bu iﬂlere ilk olarak
baﬂlarken koydu¤umuz vizyon do¤rultusunda, istedi¤imiz yer istasyonundan
havadaki istedi¤imiz hava arac›na bir
adresleme sistemiyle ba¤lanarak kontrolü ele alabiliyoruz. Sistemlerimiz,
tek bir yer istasyonundan, birçok hava
arac›n›n kullan›labilmesi veya bir hava
arac›ndan aktar›lan bilgilerin, sadece
tek bir yer istasyonu de¤il, baﬂka birimler taraf›ndan da al›nabilmesi için
uygun a¤ topolojisine göre geliﬂtiriliyor. Çoklu ‹HA örne¤ine iliﬂkin, az önce
de belirttim: 2007 A¤ustos ay›nda, ayn›
anda 2 helikopteri kald›rarak neler yapabilece¤imizi ispatlad›k. Yine ‹stanbul’da uçan uçak, tek bir merkez yerine, ‹stanbul’dan da kontrol edilebiliyordu, Ankara’dan da kontrol edilebiliyordu. O dönemlerde, Heronlar sadece
TAKT‹K HEL‹KOPTER TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹

Rotor Çap›:
Uçuﬂ Süresi:
Menzil:
Toplam Kalk›ﬂ A¤›rl›¤›:
Faydal› Yük Kapasitesi:
Güç:
Yak›t:

3.2 m
4 Saat
50 km
130 kg
25 kg
Piston Motor
Benzin

görüntü aktar›yordu, Heron’u uzaktan
kontrol edemiyorduk. Bunlar tabii
önemli ad›mlar, bunlar›n daha da ileriye götürülmesi gerekiyor.
Ümit BAYRAKTAR: Asl›nda ortaya bir
ürün ailesi ç›kartm›ﬂ oldunuz. Bunlar›n
aras›nda, örne¤in yer istasyonu gibi bir
ortakl›k var m›? Mini ‹HA’y› kullanan bir
operatör rahatl›kla mini helikopteri de
kullanabiliyor mu?

Haluk BAYRAKTAR: Bu da çok önemli
bir di¤er faktör. Biliyorsunuz birçok ‹HA
var envanterlerde; ama her birinin yer
istasyonu, veri ba¤lant›s› farkl›. Bu hem
e¤itim süreçlerinin uzamas› aç›s›ndan
hem maliyetlerin artmas› aç›s›ndan çok
büyük bir yük getiriyor kullan›c›ya. Bizim geliﬂtirdi¤imiz tüm ‹HA’lar, ortak bir
arayüz mimarisine sahip ve herhangi birini ö¤renen bir kullan›c›, çok k›sa bir
e¤itimle di¤erini kullanabilecek seviyeye gelebiliyor. Ayn› zamanda, yaz›l›m
cephesinde geliﬂtirdi¤imiz her yeni versiyon, eski versiyonlar› da destekleyebiliyor. Mesela, yeni bir 2 eksen kamera
mekanizmas›na sahip bir mini ‹HA’y› geliﬂtirdik, onun için de arayüz de¤iﬂiklikleri oldu; ama o geliﬂtirilen arayüz tek
eksenliyi de destekliyor.
Ümit BAYRAKTAR: Gemi hareketli
bir platform. Hareketli bir platforma
bir insans›z helikopteri indirmek zor
olmayacak m›?

Haluk BAYRAKTAR: Tabi ki bu kolay çözülecek bir problem de¤il. Ancak bu
problemin çok daha zorunu, helikopteri,
agresif manevra kabiliyeti kazand›rarak
60 derecelik duvara indirme iﬂini, daha
önce belirtti¤im gibi kardeﬂim Selçuk,
doktora çal›ﬂmas› s›ras›nda gerçekleﬂtirdi. Ek bir çal›ﬂma olarak, deniz üzerindeki platformun modellenmesi, onun
durumlar›na iliﬂkin tahminler yap›lmas›
gerekecek. Dolay›s›yla, deniz üzerindeki
sallanan bir platforma indirmek konusunda otopilota eklentiler koyarak bu
kabiliyeti çok rahatl›kla geliﬂtirebilece¤imizi düﬂünüyorum.
Ümit BAYRAKTAR: ﬁu andaki mevcut
taktik helikopter çal›ﬂmalar›n›z bir proje
kapsam›nda desteklenirse, ürüne
ne kadar zamanda ulaﬂabilece¤inizi
düﬂünüyorsunuz?

Haluk BAYRAKTAR: Böyle bir proje
kapsam›nda somut ürün talebi gelse, 2
y›l içinde ürüne ulaﬂabilece¤imizi düﬂünüyoruz. 2 y›l gibi bir süre böyle bir ürün
için bize yeterli olacakt›r.

Haluk Bayraktar’a, yo¤un gündemleri
aras›nda bir pazar gününü bizlere
ay›r›p verdi¤i bilgiler için
okuyucular›m›z ad›na teﬂekkür ediyor
ve çok yak›nda, geliﬂtirmiﬂ olduklar›
‹HA sistemleriyle ilgili ihracat
haberlerini sizlerle paylaﬂabilmeyi
diliyoruz.
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Baykar Makina’n›n,
taktik insans›z helikopter
projeleri kapsam›nda tedarik
etti¤i haz›r platforma, kendi
sistemlerini ve otopilotlar›n›
entegrasyon çal›ﬂmalar›
sürüyor.
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FNSS, ‹lk Hücum
Köprülerini Kurdu
Kara araçlar› sektöründe, özgün tasar›mlar› ve özellikle de
ihracat rekorlar› ile ad›ndan s›kça bahsettiren FNSS Savunma
Sistemleri A.ﬁ. (FNSS), 14 Eylül’de, Gölbaﬂ› tesislerinde
düzenledi¤i Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SYHK)
Araç Teslim Töreni’nde, üretimi tamamlanan ilk 4 arac›n
anahtarlar›n›, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› (K.K.K.l›¤›)
yetkililerine teslim etti. Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)
taraf›ndan K.K.K.l›¤›n›n ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere baﬂlat›lan
ve FNSS’nin görevlendirildi¤i bir yurt içi geliﬂtirme projesi olan
SYHK projesi kapsam›nda, üretilecek tüm araçlar›n,
2012 y›l› sonuna kadar teslim edilmesi planlan›yor.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
.K.K.l›¤›n›n taktik harekât ihtiyaçlar›na uygun olarak, muharebe
araçlar›n›n, muharebe sahas›ndaki sulu aç›kl›klardan süratle ve emniyetle geçiﬂini
sa¤lamak amac›yla; köprü
modülü, amfibi taﬂ›y›c› araç,
kurma donan›m›, sistem üstü
bak›m ve onar›m teçhizat›ndan oluﬂan bütünleﬂik bir
köprü-araç-malzeme sistemi
olan SYHK araçlar›n›n tedariki
için süreç, 30 Ocak 2007’de,
SSM ve FNSS aras›nda imzalanan sözleﬂme ile baﬂlam›ﬂt›.
Proje bedeli 130,8 milyon dolar olan ve yurt içinde tasar›m,
geliﬂtirme ve üretim faaliyetlerini kapsayan proje dahilinde ilk 4 araç, 14 Eylül’de, Milli

K

Rekabetçi Bir Araç
Tasarland›
Törende, konuﬂma yapmak
üzere kürsüye ç›kan ilk
isim, FNSS Genel Müdürü
ve CEO’su Nail Kurt’tu. Törenin yap›ld›¤› arsan›n, 21
y›l önce bir tarla oldu¤unu
hat›rlatarak sözlerine baﬂlayan Kurt, geçen süre içerisinde inﬂa edilen ve iﬂletilen FNSS tesislerinin, bugün dünyan›n önde gelen
askeri kara sistemleri tasar›mc›s›, üreticisi bir ﬂirkete
dönüﬂtü¤ünü belirtti. SYHK
ile ilgili; “Bu alanda tekel
olan Alman ve Frans›z firmalar›n›n pazardaki hakimiyetine son verecek özelliklerde bir araç tasarland›.

Onlardan çok daha geliﬂmiﬂ
olan sistem, daha makul
sat›ﬂ fiyat›yla birlikte, tüm
dünya pazarlar›nda kesinlikle müﬂteri bulacakt›r.”
diyen Kurt, konuﬂmas›na,
“Bugün ilk 4 arac›n› teslim
edece¤imiz SYHK, Türkiye’de, savunma alan›nda,
özel bir ﬂirkete ihale edilmiﬂ ilk özgün tasar›ml›
araçt›r… Bu arac›, Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n ve
SSM’nin iste¤i, deste¤i ve
bizim teknik ve idari becerimizle ortaya ç›kard›k.” diyerek devam etti. FNSS proje
ekibiyle beraber büyük bir
özveriyle çal›ﬂarak, projenin teslimat aﬂamas›na gelmesinde önemli rol oyna-

Tüm Foto¤raflar:
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Savunma Bakan› Dr. ‹smet
Y›lmaz’›n himayelerinde gerçekleﬂtirilen SYHK Araç Teslim Töreni ve Ar-Ge Binas› Temel Atma Töreni ile kullan›c›
makama teslim edildi.
Milli Savunma Bakan Yard›mc›s› Hasan Kemal Yard›mc›, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutan› Korgeneral
Ömer Necati Özbahad›r ve
Savunma Sanayii Müsteﬂar›
Murad Bayar ile birlikte Milli
Savunma Bakanl›¤›, Genelkurmay
Baﬂkanl›¤›
ve
K.K.K.l›¤›ndan ilgili personelin kat›ld›¤› törende, savunma sektörünün önde gelen
firmalar›n›n yöneticileri, yan
sanayi temsilcileri ve proje
yetkilileri de haz›r bulundu.
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(Soldan sa¤a) FNSS Yönetim Kurulu Üyesi O¤uz Çarm›kl›, Kara Kuvvetleri
Lojistik Komutan› Korgeneral Ömer Necati Özbahad›r, Milli Savunma Bakan
Yard›mc›s› Hasan Kemal Yard›mc›, Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar
ve FNSS Genel Müdürü ve CEO’su Nail Kurt,
SYHK’lar›n kurdu¤u köprüden geçiyor.

yan devlet kanad›ndaki askeri ve sivil uzmanlardan
oluﬂan proje ekibinin de son
derece profesyonel ve mükemmel bir çal›ﬂma gösterdi¤ini belirten Kurt, gerek

www.savunmahaber.com

üretim gerekse tasar›m
aﬂamas›nda
kendilerine
destek olan yan sanayi firmalar›na ve desteklerine
her zaman güvendiklerini
belirtti¤i teknik üniversite-

lere de teﬂekkür etti.
Proje süresi olan 6 y›l içinde, yaklaﬂ›k 300.000 saatlik
mühendislik harcanaca¤›n›;
toplam 52 sistemin üretimi
için ise yaklaﬂ›k 400.000 sa-

atlik bir iﬂçili¤in harcanaca¤›n› sözlerine ekleyen Kurt,
300.000 saatlik mühendisli¤in, iﬂçilik için harcanan zaman ile k›yasland›¤›nda, ne
anlama gelece¤inin daha iyi
anlaﬂ›laca¤›n› söyledi. Konuﬂmas›n›n devam›nda, bu
projeye baﬂlarken SYHK’n›n
tasar›m aç›s›ndan çok zor
bir iﬂ olaca¤›n› bildiklerini,
fakat üretimin de bir o kadar zor olaca¤›n› tahmin etmediklerini
vurgulayan
Kurt, son derece de¤iﬂik
teknikleri ve teknolojileri
uygulad›klar› Z›rhl› Muharebe Arac› (ZMA)’ndan daha
de¤iﬂik bir üretim metodu
kulland›klar›ndan da bahsetti.
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Tören alan›n›n kenar›nda
sergilenen Amfibi Z›rhl› Muharebe
‹stihkâm ‹ﬂ Makinesi (AZM‹M) de
ilk kez kamuoyunun karﬂ›s›na ç›kt›.

FNSS’nin bugün geldi¤i
noktada, üretim kabiliyetlerini son derece önemli
bir seviyeye çekti¤ini gururla ifade eden Kurt,
bu ve benzeri projelerin di¤er bir öneminin ise;
TSK’n›n ihtiyac›na yönelik
her türlü kara sisteminin
Türkiye’de geliﬂtirilebilece¤inin en büyük kan›t› olduklar›n› belirtti.

“Bize Güvenin”
Konuﬂmas›nda, FNSS’nin
ihracat baﬂar›lar›na da de¤inen Kurt, “Türk bayra¤›n›
Malezya’da, Suudi Arabistan’da ve di¤er dost ülkelerde, kendi ürünlerimizle
dalgaland›r›yoruz.” dedi.
Suudi Arabistan Silahl› Kuvvetlerinin envanterinde bulunan M113 z›rhl› personel
taﬂ›y›c›lar›n modernizasyonunu, Suudi Arabistan Silahl› Kuvvetlerine ait bir askeri fabrikay› iﬂleterek modernize ettiklerini hat›rlatan Kurt, bu iﬂi yaklaﬂ›k 6
y›ld›r sürdürdüklerini ve
giderek artan bir iﬂ
hacmine ulaﬂt›klar›n› ekledi.

Malezya’ya yine rekor seviyede bir sözleﬂmeyle PARS
8x8 araçlar›n› satmay› baﬂard›klar›n› da hat›rlatan
Kurt, PARS 8x8 arac›n›n,
bugünlerde, bir Avrupa ülkesinde, rakipleriyle beraber testlere tabi tutuldu¤unu belirtti. ‹hracat baﬂar›lar›na yenilerini ekleyeceklerine inançlar›n›n tam oldu¤unu söyleyen Kurt, özellikle Orta Do¤u’da, muhtemelen Avrupa ülkelerinde de
bugüne kadar yapt›klar›n›
katlayacak ﬂekilde, ciddi
sat›ﬂ rakamlar›na ulaﬂacaklar›na inand›klar›n› belirtti. Son 5 y›ld›r, FNSS’nin
cirosunun yüzde 100’e yak›n›n› ihracat yoluyla gerçek-

leﬂtirdi¤ine dikkat çeken
Kurt, ﬂu an ellerindeki sözleﬂmelerin sadece yüzde
15’inin iç pazardan, geriye
kalan yüzde 85’inin ise ihracat sözleﬂmeleri oldu¤unu
aç›klad›. 2020 y›l›na kadar
da, ülkemizden ve d›ﬂ pazarlarlardan ilave 4-5 milyar dolarl›k iﬂ alabilmeyi
öngördüklerini söyleyen
Kurt, arzular›n›n ise son 5
y›l›n aksine, dile getirdi¤i bu
rakam›n yar›s›n›n iç pazardan, di¤er yar›s›n›n ise d›ﬂ
pazardan oluﬂmas› oldu¤unu ifade etti. SYHK’n›n teslimat›n›n yan› s›ra, ayn› zamanda yeni Ar-Ge binas›n›n
temelinin de at›ld›¤› törende Kurt; “FNSS büyüyor ve
geliﬂiyor. Amac›m›z dünyan›n en iyi, en geliﬂmiﬂ kara
araçlar› ﬂirketi olmak. Bunun yolu, sürekli çal›ﬂmaktan ve sürekli yeni ürün geliﬂtirmekten geçiyor. Bu nedenle ürün geliﬂtirmeye büyük önem veriyoruz. Gelece¤e daha iyi haz›rlanmak
ad›na, bugün yeni Ar-Ge binas›n›n temelini sizlerle
birlikte ataca¤›z.” dedi ve
konuklara; “Bize güveniniz!
‹htiyaçlar›n›z› bizimle paylaﬂ›n›z! Biz de size arzu etti¤iniz ürünleri geliﬂtirelim. D›ﬂar›ya muhtaç olmayal›m.
Ayr›ca size ihracat sözü de
verelim. Sonuçta vatandaﬂ›yla, devletiyle, sanayisiyle
güzel ülkemiz kazans›n.”
ﬂeklinde seslendi.
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FNSS Genel Müdürü ve CEO’su Nail Kurt

Sözleﬂme Takvimine
Uygunluk Vurgusu
Kurt’un konuﬂmas›n›n ard›ndan, kürsüye, Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar
ç›kt›. 30 Ocak 2007’de imzalan sözleﬂme ile ç›k›lan yolda, geliﬂtirilecek ürünün çok
karmaﬂ›k bir yap›ya sahip ol-

‹lk Özgün
Kara Arac›
Projesi:
SYHK
Kara araçlar› sektörünün,
özgün tasar›mla hayata
geçirilen ilk projesi olan
SYHK, FNSS taraf›ndan
geliﬂtirilen PARS 8x8 lastik
tekerlekli z›rhl› arac› ile
benzer konsept ve ortak
otomotiv alt sistemlerine
sahip olarak; tek baﬂ›na
nakliye tak›m› veya köprü
konfigürasyonu ile nehir
geçiﬂ harekât›nda, ana
muharebe tank› baﬂta olmak
üzere, tüm askeri yüklerin
karﬂ› k›y›ya geçirilmesi
amac›yla tasarland›. Gövde,
rampa sistemi, yüzdürücüler,
tahrik sistemi, hidrolik
sistem, yüzdürücü sistemler
ve elektrik / elektronik gibi
ana alt sistemlerden oluﬂan
SYHK arac›n›n, 2009 y›l›nda
baﬂlanan ilk prototip imalat›
ise 14 Haziran 2010 tarihinde
tamamland›. Savunma
Sanayii Müsteﬂar› Murad
Bayar’›n da kat›l›m›yla
17 Haziran 2010’da ilk kez
karada hareket ettirilen
arac›n, kalifikasyon testlerini
de baﬂar›l› bir ﬂekilde
tamamlamas›yla, ilk 4 arac›n
teslimat sürecine girildi.
www.savunmahaber.com

Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar

du¤unu; buna ra¤men, ilk
araçlar›n, sözleﬂme takvimine uygun bir ﬂekilde kullan›ma haz›r hale getirilmesinden duydu¤u memnuniyeti
dile getiren Bayar, proje kapsam›nda toplam 52 adet araç
tedarik edilece¤ini belirtti.
Dünyada bu tip araçlar üretebilen sadece 2 ülke oldu¤unu, Türkiye’nin de bugün
3’üncü ülke oldu¤unu ekleyen Bayar, arac›n zorlu testleri tamamlayarak kabul
aﬂamas›na geldi¤ini de anlatt›. Karada, suda, de¤iﬂik
hava ﬂartlar›nda, h›zla akan
bir nehirde ve muharebe
ﬂartlar›nda SYHK’n›n görevini icra edebilmesi için gerekli bütün kalifikasyon testlerinin gerçekleﬂtirildi¤ini söyleyen Bayar, arac›n 15.000
km’ye yak›n bir sürme testinden geçece¤ini; bunun 5000
km’sinin tamamland›¤›n›;
sudaki toplam 180 saatlik
testin ise 60 saatinin tamamlad›¤›n› aç›klad›. “Bütün bunlar, Silahl› Kuvvetlerimize, en
olgun sistemi verme gayretimizin bir parças›...” diyen

Milli Savunma Bakan Yard›mc›s› Hasan Kemal Yard›mc›

Bayar, projenin, ayn› zamanda çok yüksek bir yerli katk›
oran›yla yürütüldü¤ünün de
alt›n› çizdi.
Kurt’un konuﬂmas› esnas›nda de¤indi¤i iç ve d›ﬂ pazarlardan eﬂit miktarlarda iﬂ
al›nmas›yla ilgili olarak da
Bayar; “Ben Nail Bey’in konuﬂmas›na ﬂunu ilave edece¤im; iç pazardan yüzde 50,

d›ﬂ pazardan yüzde 50 dedi;
ama benim gözümde Suudi
Arabistan, Malezya gibi ülkeler FNSS’in iç pazar›d›r.
Bundan sonra öyledir. Çünkü oralarda üretim yap›yorsunuz, yerli ortaklar›n›z var.
Ben, o ülkelerin silahl› kuvvetlerinden ald›¤›m geri
beslemeyle bunu söylüyorum; art›k Malezya Kara

FNSS Yönetim Kurulu Üyesi O¤uz Çarm›kl› ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutan›
Korgeneral Ömer Necati Özbahad›r
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Soldan sa¤a: Kara Araçlar› Daire Baﬂkan› M. Levent ﬁenel, Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Baﬂkan› Zübeyde K›n Ça¤layan, Platform Projeleri Müsteﬂar
Yard›mc›s› Serdar Demirel, Sistem Projeleri ve Lojistik Müsteﬂar Yard›mc›s› Faruk Özlü ve FNSS Genel Müdürü ve CEO’su Nail Kurt.

rebe Arac› (ZMA), Ak›nc›
Z›rhl› Mühimmat ve Lojistik
Arac› (ZLA) ve keﬂif görevleri ve meskûn mahal muharebeleri için geliﬂtirilen
PARS 6x6 araçlar›, bir gösteri geçiﬂi yapt›.

Ar-Ge Binas› 2012’de
Hizmette
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Kuvvetleri için FNSS kendi
ﬂirketleridir.” dedi. Son olarak, bu proje ile Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›m›z›n, özellikle istihkâm s›n›f›na çok
önemli bir yetenek kazand›r›ld›¤›na dikkat çeken Bayar,
sözü Milli Savunma Bakan
Yard›mc›s› Hasan Kemal
Yard›mc›’ya b›rakt›.
Savunma ve güvenlik kuruluﬂlar›m›z›n ihtiyaç duydu¤u
modern teknoloji teçhizat›n›n, kendi mühendislerimizle geliﬂtirilerek, milli sanayimizde üretilmesini ve savunma sanayimizi dünyada
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FNSS’nin Ar-Ge binas›n›n temeli, Milli Savunma Bakan Yard›mc›s› Hasan Kemal
Yard›mc› ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutan› Korgeneral Ömer Necati Özbahad›r
taraf›ndan at›ld›.

rekabetçi bir güç haline getirmeyi temel hedef olarak
benimsediklerini belirterek
konuﬂmas›na baﬂlayan Yard›mc›, SYHK’n›n yüzde 100
yerli tasar›m ve üretim yoluyla hayata geçirilmiﬂ, özgün bir proje oldu¤unun alt›n› bir kez daha çizdi. Projenin gerçekleﬂmesinde eme¤i geçen, Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤› ve SSM çal›ﬂanlar› ile FNSS firmas› yönetici ve çal›ﬂanlar›na te-

ﬂekkür eden Yard›mc›’n›n
kürsüden inmesini müteakip, SYHK’n›n ilk arac›, görkemli bir ﬂekilde tören alan›na geldi. Akabinde, törenin
düzenlendi¤i alandaki test
havuzunda, suda 100 tonluk
yük taﬂ›ma kapasitesine sahip 3’lü kombinasyonda haz›r bulunan SYHK’lar›n üzerinden, FNSS Pazarlama ve
Strateji Direktörü Haluk Bulucu’nun anlat›m› eﬂli¤inde,
s›ras›yla Ak›nc› Z›rhl› Muha-

5746 say›l› Kanun kapsam›nda “Ar-Ge Merkezi” seçilen
FNSS’nin Ar-Ge binas›n›n temeli de yine ayn› gün, Milli
Savunma Bakan Yard›mc›s›
Hasan Kemal Yard›mc› ve
Kara Kuvvetleri Lojistik Komutan› Korgeneral Ömer
Necati Özbahad›r taraf›ndan
at›ld›.
2012 y›l›n›n Kas›m ay›nda faaliyete geçmesi öngörülen
bina, 6000 m2 kapal› alana
sahip olacak ve 150 mühendis, Türk tasar›m› araçlar›
bu binada tasarlay›p geliﬂtirmeye devam edecek. Ayn›
zamanda kaynak atölyeleri,
prototip atölyeleri ve gerekli
laboratuvarlar› da bar›nd›racak olan Ar-Ge binas›,
FNSS’nin, alan›nda dünya lideri olma vizyonu do¤rultusunda, tasar›m ve ürün geliﬂtirme yeteneklerini daha
da ileriye taﬂ›mas›na vesile
olacak.
www.milscint.com
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reveze Deniz Zaferi'nden 473 y›l sonra,
denizlere özgün ve milli ürünlerle tekrar Türk damgas›n› vurma kararl›l›¤›n›n bir
göstergesi olan bu önemli
gündeki törene, Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an, Genelkurmay Baﬂkan› Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakan› Dr. ‹smet Y›lmaz,
Deniz Kuvvetleri Komutan›
Oramiral Murat Bilgel, Milli
Savunma Bakan Yard›mc›s›
Hasan Kemal Yard›mc› ve Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar baﬂta olmak üzere
çok say›da yüksek rütbeli subay, üst düzey bürokrat ve savunma sanayisi firmalar›n›n
temsilcileri kat›ld›.

P

M‹LGEM:
Düﬂünceden Gerçe¤e
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Dz.K.K.l›¤›’n›n keﬂif, gözetleme, hedef tespit, teﬂhis ve tan›ma, erken ihbar görevleri
ile üs ve liman savunmas›,
denizalt› savunma harbi, su
üstü harbi, hava savunma
harbi, amfibi harekat ve karakol faaliyetlerini yerine getirecek, 4'ü opsiyonel, 12 adet
gemi ihtiyac›n› karﬂ›lamak
üzere baﬂlat›lan M‹LGEM
projesi ile bu hedeflere özgün
ve milli tasar›m yoluyla ulaﬂ›lmas› hedefleniyor. Proje; gemi tasar›m›, inﬂas›, sistem
entegrasyonu, performans
sorumlulu¤u ve bu faaliyetlere iliﬂkin takvim sorumlulu¤unun ‹stanbul Tersanesi Komutanl›¤›nda; tasar›m ve inﬂa
faaliyetleri için gerekli sistem, malzeme ve hizmetlerin
tedarik sorumlulu¤unun ise
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›-

HEYBEL‹ADA
Silah Arkadaﬂlar›na
Kavuﬂtu
Türkiye'nin M‹LGEM projesi kapsam›nda özgün olarak
tasarlay›p milli olarak üretti¤i ilk savaﬂ gemisi olan
TCG HEYBEL‹ADA (F-511), tüm testlerden baﬂar› ile geçerek
Preveze Deniz Zaferi’nin 473. y›l dönümü ve Deniz Kuvvetleri
Günü olan 27 Eylül tarihinde düzenlenen törenle Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’na teslim edildi.
Ayn› törende, projenin ikinci gemisi BÜYÜKADA
(F-512) da denize indirilerek, nihai teslim öncesi
önemli bir kilometre taﬂ›n› daha geride b›rakt›.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
¤› (SSM)'nda oldu¤u bir model çerçevesinde yürütülüyor.
‹lk kez 1993 y›l›nda kavram
olarak ele al›nan M‹LGEM
projesi, 14 May›s 2004 tarihli
Savunma Sanayii ‹cra Komitesi karar› ile baﬂlat›lm›ﬂt›.
Projenin ilk gemisi TCG
HEYBEL‹ADA'n›n inﬂas›na,
k›za¤a kondu¤u 22 Ocak
2007'de baﬂlanm›ﬂ, prototip

gemi, 27 Eylül 2008 tarihinde
denize indirilmiﬂti. Üretim ve
entegrasyon faaliyetlerine
paralel olarak, liman kabul
testleri ve seyir tecrübeleri

Kapsaml› bir test sürecini
baﬂar›yla tamamlad›ktan sonra
Dz.K.K.l›¤›na teslim edilen
TCG HEYBEL‹ADA (F-511)
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baﬂlam›ﬂ, 2 y›l boyunca uzun
bir test sürecine tabi tutulan
gemi, zorlu denizlerde ve askeri ﬂartlarda, uluslararas›
standartlarda kalifikasyonunun sa¤lanmas›yla birlikte
de Dz.K.K.l›¤›na teslim edilmeye haz›r hale gelmiﬂti.
M‹LGEM projesinin tüm çal›ﬂmalar› s›ras›nda, yerli katk›n›n azami seviyede olmas› gözetilmiﬂ, milli olarak henüz
haz›r olmayan alt sistemlerin
ise baﬂlat›lan paralel projelerle geliﬂtirilmesi ve gemiye
entegre edilmesi amaçlanm›ﬂt›r. Bu kapsamda, SSM,
ilk gemi için, TÜB‹TAK ile milli sonar, su alt› telefonu ile
EMI/EMC, manyetik iz azaltma
(degaussing) ve IR
yönetimi konular›nda; ASELSAN
ile top at›ﬂ kontrol
sistemi konusunda Ar-Ge projeleri
baﬂlat›lm›ﬂ, akabinde de baﬂar› ile
tamamlanan projelerin sanayileﬂ-

mesine yönelik çal›ﬂmalar
gündeme gelmiﬂtir. Dz.K.K.l›¤›,
SSM ve Türk Savunma Sanayisi'nin bu bilinçli ve özverili
çal›ﬂmalar›n›n sonucunda,
50'den fazla yerli firman›n kat›l›m› ile TCG HEYBEL‹ADA'da
yerli katk› oran› yüzde 65'in
üzerine ç›km›ﬂt›r.

Amaç
Türk Denizcili¤inin
Alt›n Ça¤›n›
Tekrar Yakalamak
Törende kürsüye ilk gelen
konuﬂmac› olan Deniz Kuvvetleri Komutan› Oramiral
Murat Bilgel, Dünya'n›n yüzde 71'inin denizlerle kapl› oldu¤unu ve Türk d›ﬂ ticaretinin yüzde 90'›n›n deniz yolu
ile yap›ld›¤›n› hat›rlatarak,
denizlerin ulaﬂ›m yolu, ekonomik de¤eri ve enerji kayna¤› olarak önemini vurgulad›. Oramiral Bilgel, menfaatlerimizin etkilendi¤i tüm denizlerde sancak gösterilmesinin bir zorunluluk haline
geldi¤ine de dikkat çekti.

TCG HEYBEL‹ADA
(F-511)'in Özellikleri
Tam Boy:
99,56 m
Geniﬂlik:
14,40 m
Su Çekimi:
3,89 m
Deplasman:
2300 ton
Azami Sürat:
29+ knot
Ekonomik Sürat: 15 knot
Personel Say›s›: 93
Seyir Sias›:
3500 deniz mili
(ekonomik
süratte)
Ana Tahrik Sistemi: CODAG (2 x dizel
ana makina,
1 x gaz türbini)
2 x piç kontrollü
pervane
Dizel – jeneratör: 400V AC 60 Hz
(4 x 588 KW)
Silahlar:
• Harpoon sat›htan
sat›ha güdümlü
mermi
• Torpido
• RAM nokta
savunma sistemi
• 1 x 76 mm top
• 2 x 12,7 mm
makineli tüfek
(ASELSAN STAMP)
• 10 tonluk
helikopter

©
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Baﬂbakan Recep
Tayyip Erdo¤an
MSI Dergisi

Deniz Kuvvetleri
Komutan› Oramiral
Murat Bilgel
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Türk Denizcili¤inin, 16’nc›
yüzy›lda üstün denizcilik bilgisi, gemi yap›m›ndaki yüksek teknolojisi, lojistik destek sistemi ve deniz haritac›l›¤› sayesinde yaﬂad›¤› alt›n ça¤›n› tekrar yakalaman›n gururuna eriﬂildi¤ini belirten Oramiral Bilgel, TCG
HEYBEL‹ADA'n›n, temelleri,
1455 y›l›nda Fatih Sultan
Mehmet taraf›ndan Haliç’te

at›lan ‹stanbul Tersanesi’nde inﬂa edildi¤ini anlatarak, tarihsel misyonlar›n›n
da alt›n› çizdi.
Korvet s›n›f›nda bir gemiyi
milli olarak tasarlay›p üretmek noktas›na gelinceye kadar kat edilen yolun önemli
kilometre taﬂlar›n› aktaran
Oramiral Bilgel, özellikle
TCG BERK-(II) (D-358) ve
TCG
PEYK-(II)
(D-359)

refakat muhriplerine ve
Dz.K.K.l›¤› taraf›ndan geliﬂtirilen GENES‹S Savaﬂ Yönetim Sistemi'ne vurgu yapt›.
At›lan ad›mlar sonucunda,
M‹LGEM projesinde belli
baﬂl› kritik teknolojilerde
özgün ve milli çözümlerin
geliﬂtirildi¤ini belirten Oramiral Bilgel, elde edilen bilgi birikiminin özel sektöre
aktar›larak, denizcilik sek-

törünün geliﬂimindeki bir
sonraki aﬂamaya geçilece¤ini söyledi. Oramiral Bilgel,
sözlerini projenin gerçekleﬂtirilmesinde görev alan
herkese teﬂekkür ederek ve
bugünlere gelmemizi sa¤layan tüm ﬂehit ve gazilerimiz
ile ebediyete intikal etmiﬂ
olan silah arkadaﬂlar›n› rahmet, minnet ve ﬂükranla
anarak tamamlad›.

Oramiral Bilgel'den sonra
kürsüye gelen Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, 2004 y›l›nda
hayata
geçirilen
M‹LGEM projesi ile ne kadar
hakl› ve do¤ru bir ad›m at›ld›¤›n›n bugün ispat edilmiﬂ
oldu¤unu belirterek memnuniyetini dile getirdi. Milli
savunman›n, ancak milli bir
sanayi ve milli bir anlay›ﬂla
etkin ve mümkün olabilece¤ini vurgulayan Erdo¤an,
TCG HEYBEL‹ADA'n›n yap›m›nda görev alan bürokrat,
mühendis, akademisyen, iﬂçi ve teknisyenlere teﬂekkür
etti.
Erdo¤an, tam 3 y›l önce,
f›rt›nal›,
ya¤murlu
bir
günde denize indirilen TCG
HEYBEL‹ADA'n›n, ﬂimdi bütün f›rt›nalara dayan›kl› bir
ﬂekilde ülkenin bayra¤›n› denizlerde gururla taﬂ›yaca¤›n›
ve vatan›n savunmas›nda
önemli bir vazife ifa edece¤ine olan inanc›n› belirterek
sözlerine ﬂöyle devam etti:
“Herkes bilsin ki, Türk bayra¤› denizlerde de okyanuslarda
da bar›ﬂ›n sembolü olmaya

©

Türk Bayra¤›
Denizlerde Bar›ﬂ›n
Sembolü Olmaya
Devam Edecek
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devam edecektir. Burada ﬂu
müjdeyi de sizlerle özellikle
paylaﬂmak istiyorum; Türkiye
art›k dünyada savaﬂ gemisi
tasar›m ve inﬂas›n› gerçekleﬂtirebilen 10 ülke aras›na
girmiﬂ bulunuyor.”
Dünyan›n geliﬂmiﬂ ülkeleri
kendi silah›n›, kendi helikopterini, kendi savaﬂ gemisini
inﬂa edebiliyorsa, Türkiye'nin
de yapabilmesi gerekti¤ini
belirten Erdo¤an, mühendislerin, bilim adamlar›n›n ve
teknisyenlerin uluslararas›

çapta gerçekleﬂtirdikleri baﬂar›lar›, kendi ülkeleri içinde
hayata geçirebilecekleri bir
ortam›n sa¤land›¤›n› belirtti
ve 9 y›lda bu alanda önemli
mesafeler kat edilerek Türk
Silahl› Kuvvetlerinin silah ve
teçhizat ihtiyaçlar›n›n yurt
içinden karﬂ›lanma oran›n›n
yüzde 50'nin üstüne ç›kt›¤›n›
vurgulad›. Böylece savunma
ihracat›m›z›n 1 milyar dolara,
ciromuzun ise 2,3 milyar dolar seviyesine ç›km›ﬂ durumda oldu¤unu belirten Erdo¤an, Türkiye'nin 2004-2010
y›llar› aras›nda, dünyada en
çok askeri teçhizat ithal eden

TCG HEYBEL‹ADA Komutan› Deniz
Binbaﬂ› Erdinç Kuﬂçu’ya, Komutan
Flandras›, Cumhurbaﬂkan›m›z
Abdullah Gül taraf›ndan verildi.

ülkeler aras›nda 6’nc› s›radan 14’üncü s›raya indi¤i, buna mukabil, ayn› süre içerisinde askeri teçhizat ihracat›nda 27’nci s›radan 21’inci
s›raya yükseldi¤ini söyledi.
Erdo¤an, sözlerini, Cumhuriyetimizin 100’üncü y›ldönümü olan 2023 y›l›nda, kendi
milli tüfe¤ini, topunu, tank›n›,
helikopterini, uça¤›n›, insans›z hava araçlar›n›, uydular›n›
tasarlayan, üreten ve ihraç
eden bir Türkiye vizyonunu
hep birlikte baﬂaraca¤›m›z›
belirterek tamamlad›.
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Denize inmeye
haz›rlanan BÜYÜKADA
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‹stanbul'un fethinden hemen sonra, 1455 y›l›nda, Fatih Sultan
Mehmet taraf›ndan ‹stanbul-Haliç'te kurulmuﬂ olan “‹stanbul
Tersanesi”, yaklaﬂ›k 450 y›l boyunca Osmanl› donanmas›n›n
ana gemi inﬂa ve onar›m tersanesi olarak hizmet vermiﬂtir.
16’nc› yüzy›lda, ayn› anda 200 savaﬂ gemisinin paralel inﬂaat›n›
yürütecek kapasiteye sahip olan ‹stanbul Tersanesi,
o günlerde dünyan›n en büyük tersanelerinden birisi olmuﬂtur.
Birinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra, ‹stanbul Tersanesi'nin
faaliyetleri durdurulmuﬂ, mevcut cihaz ve makinalar› Gölcük'e
transfer edilmiﬂtir.
‹kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda, 1941 y›l›nda Taﬂk›zak Tersanesi
Komutanl›¤›, ‹stanbul Tersanesi’nin bir k›s›m alan› üzerinde
kurulmuﬂtur. Taﬂk›zak Tersanesi Komutanl›¤›, Cumhuriyet
döneminde de üstün vas›fl› hizmetlerine, özellikle küçük,
yüksek süratli gemiler ile may›n ve yard›mc› gemilerin dizayn,
inﬂa ve onar›m›nda uzmanlaﬂarak uzun y›llar devam etmiﬂtir.
Gerek, Galata Köprüsü'nün ar›zas› nedeniyle uzun süre
aç›lamad›¤›ndan gemilerin Haliç'e giriﬂ / ç›k›ﬂ yapamamas›
ve gerekse yeni gemi inﬂa projeleri için geniﬂleme imkân›
olmamas› nedeniyle, özelleﬂtirme kapsam›na al›nm›ﬂ olan
Pendik / TGS Tersanesi’nin Milli Savunma Bakanl›¤›na devri,
1998 y›l›nda Milli Güvenlik Kurulunda görüﬂülmüﬂ ve
17 A¤ustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depremi
akabinde, Pendik Tersanesi, Milli Savunma Bakanl›¤›na
devredilmiﬂ ve Taﬂk›zak Tersanesi'nin Pendik Tersanesi'ne
taﬂ›nmas› emri verilmiﬂtir.
Pendik Tersanesi alan› üzerinde, Taﬂk›zak Tersanesi Komutanl›¤›
ve Pendik / TGS Tersanesi'nin birleﬂimi ile yeni oluﬂturulan
askeri tersaneye, ‹stanbul Tersanesi Komutanl›¤› ad› verilmiﬂ
ve Kuzey Deniz Saha Komutanl›¤› kuruluﬂuna al›nm›ﬂt›r.
Bu sayede, Taﬂk›zak Tersanesi Komutanl›¤›n›n tarihsel askeri
tersane birikimi ile büyük boyutlu ticaret gemilerinin üretimi
amac›yla kurulmuﬂ bulunan ve bu konuda uzmanlaﬂm›ﬂ olan
Pendik / TGS Tersanesi’nin imkân ve kabiliyetleri birleﬂerek,
bugünkü ‹stanbul Tersanesi Komutanl›¤› do¤muﬂtur.
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‹stanbul Tersanesi
Komutanl›¤›ndan
bir kesit
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‹stanbul Tersanesi
Komutanl›¤›
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Motor Güç
Savunma Sanayisi
Son olarak kürsüye gelen
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül
de sözlerine, daha önce d›ﬂa
ba¤›ml› olarak sat›n almak
durumunda oldu¤umuz bu
gemileri, bugün kendi mühendislerimiz, kendi teknisyenlerimiz, kendi iﬂçilerimiz
ve kendi emekçilerimizle beraber üretmenin gururunu
yaﬂad›¤›n› belirterek baﬂlad›.
En önemli noktan›n buna karar vermek, bunu öncelik haline getirmek ve “bunu biz yapaca¤›z” demek oldu¤unu
belirten Gül, M‹LGEM projesini baﬂlatmak gibi kararlar›
almakla, gerçekten ülkemizin büyüklü¤üne yak›ﬂ›r ﬂekilde harekete baﬂlad›¤›m›z›
söyleyerek Milli Savunma
Bakanl›¤›n›, SSM’yi ve hükûmeti tebrik etti.

Gül, Silahl› Kuvvetlerin güçlü olmas›n›n, d›ﬂa ba¤›ml›
olmamas›ndan geçti¤ini belirterek, bunun ac›lar›n› geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ bir ülke oldu¤umuzu, müttefiklerimizin
bile yeri geldi¤inde bütün
geçmiﬂteki
iliﬂkilerimizi
unuttu¤unu ve silah ambargosuna maruz kald›¤›m›z›
hat›rlatt›. Kara ve Hava Kuvvetlerimiz için oldu¤u gibi,
Deniz Kuvvetlerimiz için de
art›k ateﬂ gücü yüksek olan,
d›ﬂar›yla yar›ﬂabilen, üstün
nitelikli silahlar yapmaya
baﬂlanmas› nedeni ile gurur
duydu¤unu da ekledi.
Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül, sözlerini Donanmam›za,
Deniz Kuvvetlerimize, Türk
Silahl› Kuvvetlerimize duydu¤u ﬂükran› belirterek ve
bütün ﬂehitlerimizi rahmetle
anarak tamamlad›.
www.milscint.com

Denize
indirildikten
sonra iskeleye
çekilen
BÜYÜKADA
ve hemen
önündeki
SAT Botu

www.savunmahaber.com

BERK S›n›f›
Refakat Muhripleri

Türk Deniz Kuvvetleri için Gölcük Tersanesi’nde inﬂa edilen
büyük tonajl› muharip gemilerden olan TCG BERK-(II) (D-358)
ve TCG PEYK-(II) (D-359) refakat muhripleri, Deniz
Kuvvetlerimizin ilk önemli gemi inﬂa projelerinden birisidir.
TCG BERK-(II) 12 Temmuz 1973, TCG PEYK-(II) ise 15 Nisan
1976 tarihinde Gölcük'te icra edilen sancak çekme törenleri
ile hizmete girmiﬂtir. TCG BERK-(II), 1977 y›l›n›n Haziran
ay›nda önce Almanya'da Kiel Festivali'ne kat›lm›ﬂ;
müteakiben Portsmouth / ‹ngiltere'de ‹ngiltere Kraliçesi'nin
tahta ç›k›ﬂ›n›n 25'inci y›ldönümü kutlamalar›na iﬂtirak
etmiﬂtir. TCG PEYK-(II) ise, 1976 y›l›nda ABD'nin 200'üncü
Kuruluﬂ Y›ldönümü Kutlama Törenleri'ne iﬂtirak etmek üzere
New York Liman›’n›, müteakiben Aral›k 1978'de ise SSCB’nin
Odesa Liman›’n› ziyaret etmiﬂtir. Hizmete giriﬂlerinden
itibaren Harp Filosu Komutanl›¤› ba¤l›s› Karakol Filotillas› Komodorlu¤u bünyesinde görev yapan
gemiler, 1977 y›l›ndan itibaren II. Muhrip Filotillas› Komodorlu¤u kuruluﬂuna al›nm›ﬂt›r. Her iki gemi de
1982 y›l›ndan itibaren Güney Deniz Saha Komutanl›¤› ba¤l›s› I. Karakol Filotillas› Komodorlu¤u emrinde
görev yapm›ﬂ; TCG BERK-(II) 12 Ocak 1999, TCG PEYK-(II) ise 31 Temmuz 2001 tarihinde hizmet d›ﬂ›na
ç›kar›lm›ﬂt›r. TCG BERK-(II), hizmet d›ﬂ›na ç›kar›ld›ktan sonra, DEN‹ZKURDU-2000 Tatbikat›'nda,
Akdeniz'de, TCG ATILAY-(II) (S-347) denizalt›s› taraf›ndan at›lan e¤itim torpidosu ile 09 Haziran 2000
tarihinde bat›r›lm›ﬂt›r.
©

Konuﬂmalar›n
ard›ndan,
TCG HEYBEL‹ADA hakk›nda
bilgi arz› yap›ld›. Tek gövdeli
bir tekne yap›s›na sahip olan
ilk milli harp gemimiz, 5 deniz durumunda k›s›ts›z, 6 ve
üzeri deniz durumlar›nda da
k›s›tl› harekât kabiliyetine
sahip. CODAG tipi ana tahrik
sistemiyle teçhiz edilen gemi,
yaklaﬂ›k 32 Megawatt toplam
güçle 30 knot sürat yapabiliyor. Gemi, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform,
hangar ve kapsaml› destek
ekipmanlar›na da sahip.
Cumhurbaﬂkan› Gül taraf›ndan, Gemi Komutan› Deniz
Binbaﬂ› Erdinç Kuﬂçu’ya, “Hizmete Giriﬂ” ve “Kuruluﬂa Al›n›ﬂ Belgesi” ile taﬂ›d›¤› gemiye
TCG ön eki alma hakk› kazand›ran “Komutan Flandras›”n›n
verilmesinin
ard›ndan,

Dz.K.K.l›¤›

S›rada BÜYÜKADA Var
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Dz.K.K.l›¤›
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Cumhurbaﬂkan› Gül ve beraberindeki heyet, törenin ard›ndan TCG HEYBEL‹ADA’y›
ziyaret ederek gemide incelemelerde bulundu.

komutan ant içti ve personel
gemiye sevk edildi. Dz.K.K.l›¤›n›n asli vurucu gücü olan
Donanma Komutanl›¤› ba¤l›s›
Bat› Görev Grup Komutanl›¤›
1’inci Korvet Filotillas› Komodorlu¤unda görev yapacak

TCG HEYBEL‹ADA'ya Komutan Flandras›'n›n toka edilmesi ile törenin BÜYÜKADA ile ilgili k›sm›na geçildi. Gemi hakk›nda bilgi verilmesinin ard›ndan, s›n›f›n›n ikinci gemisi
olan BÜYÜKADA da haz›r ra-

poru sonras› denize indirildi
ve TCG HEYBEL‹ADA'n›n daha
önce tamamlad›¤› aﬂamalardan geçerek donanmaya kat›laca¤› yolculu¤una baﬂlad›.
TCG HEYBEL‹ADA ile ayn› teknik özelliklere sahip olan ge-

minin ilk kayna¤›, 27 Eylül
2008’de yap›lm›ﬂt›. Denize indirilmesini müteakip, inﬂa,
donat›m ve test / tecrübe safhalar› icra edilecek BÜYÜKADA’n›n, 2013 y›l› Eylül ay›nda
teslim edilmesi planlan›yor.

ÖZEL HABER

TSK, Yerli Üretim ‹çin
Sanayicileri Göreve Ça¤›rd›
’n›n envanterinde bulunan,
yedek / onar›m malzemeleri içerisindeki
yerli malzeme oran›n› art›rmak, yurt d›ﬂ›ndan tedarik
edilen malzemelerin yerli
sanayi imkânlar› ile üretilebilirli¤ini tespit etmek, yurt
içinden temin edilen malzemelere yönelik rekabet ortam› yaratmak ve alternatif
üretici firmalar› belirlemek
maksad›yla düzenlenen TSK
Malzeme Yerlileﬂtirme Sergisi, bu y›l ‹stanbul Ticaret
Odas› (‹TO)’n›n katk›lar›yla
icra edildi. Bu y›lki sergide
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›, Jandarma
Genel Komutanl›¤›, TSK Sa¤l›k Komutanl›¤› ve Sahil Güvenlik Komutanl›¤›na ait
harp araç ve silahlar›n›n iﬂletme ve bak›m› için ihtiyaç
duyulan, yurt d›ﬂ› kökenli
yaklaﬂ›k 6000 kalem malzeme sergilendi.

TSK

50

Hedef, Yüksek
Teknolojili Ürünlerde de
Yerlileﬂme
24 Eylül’de gerçekleﬂtirilen
TSK 3’üncü Malzeme Yerlileﬂtirme Sergisi’nin aç›l›ﬂ
töreninde kürsüye ç›kan ilk
isim, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› Envanter Kontrol
MSI Dergisi - Ekim 2011

Yurt savunmas›nda d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› ve yurt d›ﬂ› kaynak
kullan›m›n› azaltmak, yerli sanayiyi ve istihdam›
desteklemek, tedarik süreçlerini h›zland›rmak ve yurt
içinden temin edilen malzemeler için alternatif üretici / sat›c›
firmalar› tespit etmek amac›yla, bu y›l 3’üncüsü icra edilen
Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK) Malzeme Yerlileﬂtirme Sergisi,
24-30 Eylül tarihleri aras›nda, ‹stanbul Dünya Ticaret
Merkezi’nde gerçekleﬂtirildi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
Merkezi Komutan› ‹kmal Albay Cemal Bo¤al›o¤lu’ydu.
Tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun olarak TSK’n›n harekât ihtiyaçlar›n›n yerli
ürünlerden karﬂ›lanmas›n›n, askeri ve ekonomik gücün sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan büyük önem taﬂ›d›¤›n›
belirterek sözlerine baﬂlayan ‹km. Alb. Bo¤al›o¤lu;
konuﬂmas›na, malzeme yerlileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n,
TSK için harbe haz›rl›¤›n en
üst seviyede tutulmas› aç›s›ndan da son derece önemli oldu¤unu belirterek ve komutan› oldu¤u Deniz Kuvvetleri Envanter Kontrol
Merkezi Komutanl›¤›n›n yürüttü¤ü faaliyetlerden bahsederek devam etti. Deniz
Kuvvetlerimizin; donanmam›z› h›zl›, teknolojik geliﬂ-

meler paralelinde güncel ve
güçlü tutabilmek için, ça¤›n
gereklerine uygun modern
yetenekleri sürekli araﬂt›rd›¤›n› ve bu kapsamda her
geçen gün envanterimize
çok say›da sistem ve cihaz
giriﬂi yap›ld›¤›n› belirten
‹km. Alb. Bo¤al›o¤lu, Deniz
Kuvvetlerimizin envanterinde, say›s› 200’ü aﬂan gemi,
denizalt›, uçak ve helikopter,
90.000’i aﬂk›n sistem, cihaz
ve bu sistem cihazlarda kullan›lmakta olan 1 milyon 250
bin kalem malzeme bulundu¤unu söyledi. Bu büyüklükteki bir envantere sahip
olan ve süratle büyümeye
devam eden Deniz Kuvvetlerimiz için, savunma ihtiyaçlar›n›n yurt içinden tedarikinin ekonomik faydalar›n›n
yan› s›ra tedarik zincirinde

kaynak güvenilirli¤i, tedarik
süresinin k›salt›lmas›, elde
etme maliyetlerinin azalt›lmas›, stok seviyelerinin düﬂürülmesi ve buna ba¤l›
stoklama
maliyetlerinin
azalt›lmas› gibi önemli kazançlar›n da olaca¤›n› de¤erlendirdiklerini ifade eden
‹km. Alb. Bo¤al›o¤lu, bu
maksatla öncelikli hedeflerinin ihtiyaç duyulan yedek
parçalar›n gerek piyasada
mevcut yerli ikamelerden,
gerekse Ar-Ge projeleri ile
yeni üretilecek ürünler aras›ndan tedarik edilebilir hale
gelmesi oldu¤unu söyledi.
Günümüze kadar yürütülen
yerlileﬂtirme çal›ﬂmalar›
neticesinde, envanterimizde
bulunan yurt d›ﬂ› kaynakl›
sistem ve cihazlar›n iﬂletiminde ihtiyaç duyulan
www.milscint.com
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Envanter Kontrol Merkezi
Komutan› ‹kmal Albay
Cemal Bo¤al›o¤lu

yap›labilecek iﬂ birli¤i sonucunda ortaya ç›kacak olan
yerli ürünlerin, dost ve müttefik ülkeler ile paylaﬂ›lmas›
halinde, ihracat›m›za da
olumlu katk› sa¤lanaca¤›n›
ve istihdamda da art›ﬂ olaca¤›n› de¤erlendirdiklerini
ekleyen ‹km. Alb. Bo¤al›o¤lu, yerli ürün kullan›lmas›
kapsam›nda, “Fikri ve S›nai
Haklar Sertifikasyon ve Tedarik Usulleri” ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde pratik ve uygulanabilir düzenlemeler yap›lmas›n›n ise, çal›ﬂmalar›n h›z›n› artt›racak
önemli bir faktör oldu¤una
dikkat çekti. Konuﬂmas›n›n
sonunda, sanayicilere seslenen ‹km. Alb. Bo¤al›o¤lu,
yaln›z bu sergi ile s›n›rl› olmadan, herhangi bir zamanda kendileri ile iletiﬂim kurarak projelerini sunabileceklerini; ayr›ca bu sergi
kapsam›ndaki malzemeleri
ve ileride eklenecek olanlar›, komutanl›¤›n ürün sayfas›ndan da takip edebileceklerini bildirdi.
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23.000 çeﬂit yedek malzemenin yerlileﬂtirilmesinin
sa¤land›¤›na dikkat çeken
‹km. Alb. Bo¤al›o¤lu, yerlileﬂtirilen ürünlerden baz›lar›n›; may›n avlama maksad›yla kullan›lan kumanda
kablosu, denizalt›larda kullan›lan karbondioksit emici,
muhtelif gemi makinelerinde kullan›lan silindirler, supaplar, yataklar, filtreler,
yak›t sistemi elemanlar› ve
muhtelif elektronik kartlar
ﬂeklinde s›ralad›. Önümüzdeki dönemde, üretimi yurt
d›ﬂ› kaynakl› olup, yerlileﬂtirme faaliyetleri sonucunda
yurt içi kaynaklara yönlendirilmesi hedeflenen malzemelerde önceliklerinin, baﬂta elektronik malzemeler
olmak üzere, yüksek teknolojili ürünler oldu¤unu belirten ‹km. Alb. Bo¤al›o¤lu,
bahse konu yüksek teknolojili ürünlerin bak›m ve onar›mlar›n›n da yerli firmalara
yapt›r›labilmesini ana gayeleri olarak aç›klad›. Bu sayede, önümüzdeki 15 y›l içinde,
sadece yedek parça için 100
milyon liral›k kayna¤›n yurt
içine yönlendirilebilece¤ini
ekleyen ‹km. Alb. Bo¤al›o¤lu, di¤er kuvvet komutanl›klar›n›n ihtiyaçlar› da düﬂünüldü¤ünde, bu rakam›n 400
milyon liray› bulabilece¤ini
de¤erlendirdiklerini söyledi.
TSK ve ulusal sanayimizle

‹TO Baﬂkan›
Dr. Murat Yalç›ntaﬂ

3’üncü Sergide
Hedef En Az Yüzde 50
‹km. Alb. Bo¤al›o¤lu’nun ard›ndan kürsüye, sergiye ev
sahipli¤i yapan ‹TO Baﬂkan›
Dr. Murat Yalç›ntaﬂ ç›kt›. Bir
ülkedeki teknolojik geliﬂmenin, o ülkenin özel sektörünün, kendi ordusunun ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmesiyle
do¤rudan orant›l› oldu¤unu
belirterek sözlerine baﬂlayan
Dr. Yalç›ntaﬂ, ayn› zamanda
baﬂkan yard›mc›s› oldu¤u
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤inin katk›lar›yla düzenlenen yerlileﬂtirme sergilerinin ilkini, 2009’da Ege Bölgesi Sanayi Odas› ile birlikte düzenlediklerini ve 7000’den
fazla ürünün sergilendi¤i bu
sergiyi, 1076 firman›n ziyaret
etti¤ini söyledi. ‹kinci serginin, 2010’da, Ankara Ticaret
Odas›’n›n ev sahipli¤inde düzenlendi¤ini ve 6500 farkl›
ürünün yerlileﬂtirilmek üzere
sergilendi¤i ve bu sergiye de
1563 firman›n kat›ld›¤›n› belirten Dr. Yalç›ntaﬂ, düzenlenen üçüncü sergide de 5323
©
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Milli Savunma Bakan› Dr. ‹smet Y›lmaz,
sergilenen ürünler hakk›nda bilgi al›yor.

www.savunmahaber.com

parçan›n bulundu¤unu ve kat›l›m›n da ilk sergilere oranla
çok daha yüksek olmas›n›
beklediklerini belirtti. ‹lk iki
sergide toplam yerlileﬂtirilen
malzeme adedinin 3340 oldu¤unu ve üçüncü sergide sergilenen parçalar›n da en az

NATO
Kodland›rma
Sistemi
Envanterdeki ikmal
maddelerini tan›mlamak,
s›n›fland›rmak ve stok
numaras› vermek için
kullan›lan NATO Kodland›rma
Sistemi’nin amac›; her ikmal
maddesini, NATO taraf›ndan
belirlenen esas ve usullere
uygun olarak bir stok
numaras› alt›nda toplayarak,
ortak bir dil ve tan›mlama
lisan› ile malzeme yönetimini
kolaylaﬂt›rmak. TSK
envanterine al›nacak
her ikmal maddesi için,
yüklenicilerin NATO Stok
Numaras› (NSN) almas›
zorunlu bulunuyor ve
bu husus, elektronik
ortamda kolay bir eriﬂimle
gerçekleﬂtirilebiliyor.
Bu maksatla geliﬂtirilen Web
Tabanl› ‹nteraktif
Kodland›rma Sistemi
(WET‹KS) program›na,
Türkiye’nin her yerinden,
Milli Savunma Bakanl›¤›n›n
‹nternet adresinde
(www.msb.gov.tr) bulunan
WET‹KS ba¤lant›s›
vas›tas›yla ulaﬂ›labiliyor
ve NATO imalatç›lar› kodu
al›narak, kodland›rma
iﬂlemleri yürütülebiliyor.
Kodland›r›lan ürünlerin ise
böylece bütün NATO
ülkelerinde tan›nmas›
sa¤lan›yor.
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Deniz Kuvvetleri Komutan›
Oramiral Murat Bilgel

neticesinde, yaklaﬂ›k 23.000
kalem malzemede yerli üretime geçildi¤ini hat›rlatt›. 2009
y›l›ndan itibaren, malzeme
yerlileﬂtirme sergilerinin,
TSK çap›nda düzenlenmesiyle bu say›n›n her geçen y›l
artt›¤›n› ve bu sayede yaklaﬂ›k
25 milyon dolarl›k bir tasarruf
sa¤land›¤›n› vurgulayan Oramiral Bilgel, yerlileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n, parasal tasarrufun yan› s›ra yaratt›¤› istihdam olanaklar› ile milli ekonomi için de ilave bir katma
de¤er yaratt›¤›n›n alt›n› çizdi.
“Hepimiz biliyoruz ki bir ülkenin gerçek savunma gücü,
sadece parayla de¤il, bilim
ve teknolojiyle bütünleﬂmiﬂ
ulusal üretim kapasitesine
dayan›r. Çünkü halka mal olmam›ﬂ teknolojiyle ilerlemek
mümkün de¤ildir.” diyen
Oramiral Bilgel, bu sergiler
ve paralelinde yürütülen yerlileﬂtirme çal›ﬂmalar› sayesinde, hâlihaz›rda elde edilen
ve ileride elde edilecek baﬂar›l› sonuçlar›n, ayn› zamanda
“NATO Malzeme Tan›mlama
Sistemleri”nde de yer alaca¤›n› ve bu vesileyle sanayicilerimizin yurt d›ﬂ›na da malzeme satmas›na olanak sa¤lanaca¤›n› belirtti.

Hedef Yüzde 100
Konuﬂmas›n› yapmak üzere
kürsüye ç›kan son isim ise
Milli Savunma Bakan›m›z Dr.
‹smet Y›lmaz oldu. TSK’n›n
modernizasyon ihtiyaçlar›n›n, öncelikli olarak Türk Savunma Sanayisi taraf›ndan
tasarlanan, geliﬂtirilen ve
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Dr. Yalç›ntaﬂ’tan sonra söz
alan Deniz Kuvvetleri Komutan› Oramiral Murat Bilgel,
daha önce Deniz Kuvvetleri
taraf›ndan 6 kez düzenlenen
bu etkinli¤i, 2009 y›l›ndan bu
yana, Genelkurmay Baﬂkanl›¤›, Milli Savunma Bakanl›¤›,
Kuvvet Komutanl›klar›, Jandarma Genel Komutanl›¤› ve
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›
ile TSK Sa¤l›k Komutanl›¤›’n›n destek ve kat›l›mlar› ile
TSK çap›nda müﬂterek bir faaliyet olarak icra etmekten
gurur duyduklar›n› ifade ederek sözlerine baﬂlad›. Oramiral Bilgel, 3’üncü serginin,
sanayi ve ticaret kapasitesi en
geliﬂmiﬂ il olan ‹stanbul’da
düzenlenmesi
sayesinde,
sergiden elde edilecek faydan›n daha da artaca¤›na inand›klar›n› belirtti. Geçmiﬂ ve
yak›n tarihimizin, yurt d›ﬂ›na
ba¤l› bir harp sanayisinin, ülkenin bekas› için ne kadar ac›
sonuçlar do¤urabilece¤ini
bizlere yaﬂatarak ö¤retti¤ini
söyleyen Oramiral Bilgel,
1997-2008 y›llar› aras›nda,
Deniz Kuvvetleri taraf›ndan
düzenlenen sergiler ve sonras›nda yap›lan çal›ﬂmalar
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yüzde 50’sinin yerlileﬂtirilmesi gibi bir hedef koyduklar›n› aç›klayan Dr. Yalç›ntaﬂ,
ülkemizde, askeri ürün ithalat› konusunda gerilemenin
sürdü¤ünü belirtti. ‹TO’nun,
hem Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› hem de TSK ile
muhtelif çal›ﬂmalar içerisinde bulundu¤unu söyleyen Dr.
Yalç›ntaﬂ, Sabiha Gökçen Havaliman›’nda kurulacak Teknopark ile ilgili olarak da müteahhit firman›n ilk kazmay›
vurdu¤u bilgisini verdi. Dr.
Yalç›ntaﬂ’›n paylaﬂt›¤› bir di¤er bilgi de Altay Projesi kapsam›nda, tank›n motorundan
do¤an offset yükümlülükleri
ile ilgili olarak, baz› parçalar›n Türk yan sanayi firmalar›
taraf›ndan üretilmesi amac›yla, motoru üreten MTU firmas› yetkilileri ile bir tak›m
çal›ﬂmalar yap›ld›¤› oldu.

Milli Savunma Bakan›
Dr. ‹smet Y›lmaz

üretilen ürünlerle sa¤lanmas›n› hedeflediklerini hat›rlatarak sözlerine baﬂlayan
Dr. Y›lmaz; “Kendi silahl›
kuvvetlerini, kendi üretti¤i
savunma ürünleriyle donatamayan milletler, savaﬂ zaman›nda düﬂman›n›n insaf›na terk edilmiﬂ demektir.”
diyerek, yerlileﬂtirme faaliyetlerinin önemine dikkat
çekti. ﬁu an, TSK’n›n ihtiyaçlar›n›n yurt içinden karﬂ›lanma oran›n yüzde 50’nin üzerinde oldu¤unu, fakat nihai
hedeflerinin yüzde 100’ünü
karﬂ›layabilmek oldu¤unu
söyleyen Dr. Y›lmaz, malzeme yerlileﬂtirme sergilerinin, son bir tane malzemenin
dahi yerli sanayimiz taraf›ndan yap›lmas›na ihtiyaç oldu¤u takdirde, o parçan›n da
yerli üreticimiz taraf›ndan
üretilmesine kadar devam
etmesi gerekti¤ini söyledi. O
son parça üretildi¤i zaman
da, fonksiyon de¤iﬂikli¤iyle,
ürettiklerimizin yurt d›ﬂ›na
sat›lmas› do¤rultusunda bir
serginin, tan›t›m aç›s›ndan
muhakkak düzenlenmesi gerekti¤ini söyleyen Dr. Y›lmaz,
bugün ülkemizin her köﬂesinde, sanayi kuruluﬂlar›m›z›n ve üniversitelerimizin, savunma sanayisi projeleri için
Ar-Ge, tasar›m ve üretim faaliyetlerine kat›ld›¤›n› ve bu
tablonun ortaya ç›kmas›nda
3 önemli etkenin bulundu¤unu belirtti. Bu 3 etkeni;
1- Hükümet politikas›
çerçevesinde
yerlileﬂtirme stratejisi,
2- ‹htiyac›n sahibi olan

TSK’n›n, milli savunma
sanayimize ve sanayicimize
duydu¤u güven ve
gösterdi¤i esneklik,
3- Kendisine duyulan güveni
boﬂa ç›karmamak için
verilen görevleri en iyi
ﬂekilde yerine getirmek
üzere canla baﬂla çal›ﬂan
sanayicinin özverisi ve
al›n teri,
ﬂeklinde aç›klayan Dr. Y›lmaz, malzeme yerlileﬂtirme
sergilerinin, sektördeki paydaﬂlar› bir araya getirerek
yaratt›¤› iletiﬂim ortam›n›
görmekten duydu¤u memnuniyeti de dile getirerek konuﬂmas›n› bitirdi.
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n koordinatörlü¤ünde ve
‹TO iﬂ birli¤inde düzenlenen
TSK 3’üncü Malzeme Yerlileﬂtirme Sergisi’nin aç›l›ﬂ töreni, protokoldeki misafirlerin sergiyi dolaﬂmas› ile sona
erdi.

Sergi Sonras›
Süreçler
Malzeme yerlileﬂtirme sergilerinden sonra iﬂ süreçleri, ilk
önce malzemeyi üretebilecek
uygun firman›n tespiti ile baﬂl›yor. Mevcut teknik bilgilerin
veya numune malzemenin
firmaya verilmesiyle, firmadan, üretime esas teknik bilgi
dosyas›n›n haz›rlanmas› talep
ediliyor. Akabinde prototip
imalat› gerçekleﬂtiriliyor ve
prototip imalat›n uygunlu¤unun incelenmesinin ard›ndan,
uygun oldu¤u tespit edilen
malzeme için tedarik süreci
baﬂlat›l›yor.
www.milscint.com

ÖZEL HABER

Milli Helikopter ‹çin
Ortak Ak›l Oluﬂturuluyor
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avunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar ve
At›l›m
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Özgeno¤lu’nun konuyla
ilgili birer konuﬂma yapt›¤›
toplant›da, SSM Helikopter
Daire Baﬂkan› Köksal Liman,
Türkiye’nin helikopter geçmiﬂini ve SSM’nin helikopter
sanayisi vizyonunu kat›l›mc›larla paylaﬂt›¤› bir sunum
yapt›.
Savunma Sanayii Müsteﬂar›
Murad Bayar’›n ev sahipli¤inde gerçekleﬂtirilen ve
moderatörlü¤ünü At›l›m Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr.
Savaﬂ Zafer ﬁahin’in yapt›¤›
toplant›da, aralar›nda, üniversiteler, araﬂt›rma kurumlar›, savunma sektöründen
firmalar, belediyeler ve sivil
toplum örgütlerinin de bulundu¤u 120 civar›nda kurum ve kuruluﬂtan yaklaﬂ›k
150 temsilci bir araya getirildi. Fikir üretimi için özel bir
yöntemin kullan›ld›¤› bu özel
etkinlikte, toplant› kat›l›mc›lar› taraf›ndan, yerli helikopter üretimine iliﬂkin 1513 fikir üretildi¤i gibi, üretilen fikirlerin önceliklendirilmesi
de yap›ld›.
Hangi tip ve s›n›fta bir helikopterin, nas›l bir organizasyon içerisinde tasarlanmas›
gerekti¤inden, üretim mekân›n›n kadar birçok konuda fikirlerin üretildi¤i toplant›da,
farkl› kurum ve kuruluﬂlar›n

Savunma Sanayii ‹cra Komitesi’nin
15 Haziran 2010 tarih ve 533 say›l› karar›
çerçevesinde baﬂlat›lan Hafif S›n›f Özgün
Helikopter (E¤itim Helikopteri / Hafif
Genel Maksat Helikopteri) Projesi
kapsam›nda yenilikçi yaklaﬂ›mlara
ihtiyaç duyuldu¤unu de¤erlendiren
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM),
bir ilki daha hayata geçirdi. At›l›m
Üniversitesi iﬂ birli¤i ile 29 Eylül’de,
SSM Konferans Salonu’nda
gerçekleﬂtirilen “Milli Helikopter
Ortak Ak›l Buluﬂmas›”nda, kat›l›mc›lar
taraf›ndan, 1513 fikir üretildi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

temsilcileri taraf›ndan, milli
helikopter tasar›m ve üretiminin eriﬂilebilir bir hedef oldu¤u da teyit edildi. Milli helikopter hedefinin masaya
yat›r›ld›¤› ve özgün bir helikopterin geliﬂtirilmesi kapsam›nda, yerli helikopterin
tasar›m›, üretim örgütlenmesi, üretimi ve iﬂletme modeline kadar çeﬂitli aﬂamalar›n da konuﬂuldu¤u toplant›da ortaya konan fikirlerin,
At›l›m Üniversitesi taraf›ndan, bilimsel yöntemlerle
analiz edilmesi ve elde edilen sonuçlar›n, milli helikopterin tasar›m ve üretimine
iliﬂkin temel stratejinin belirlenmesinde kullan›lmas› ön
görülüyor.

Milli Helikopter ‹çin
Yenilikçi Yaklaﬂ›mlar
Türkiye’nin 2023 Vizyonu
çerçevesinde ortaya koydu¤u
yeni sanayi yöneliminin; yenilikçi yaklaﬂ›mlar›n ortaya
konmas›n›, mevcut üretim

kapasitemizin geliﬂtirilerek
daha iyi kullan›lmas› ve küreselleﬂen dünya ekonomisine entegrasyon için yeni f›rsatlar sundu¤unu belirten
SSM yetkilileri, bu f›rsatlar
aras›nda görülen “Milli Helikopter” üretiminin, üretim
örgütlenmesinden tasar›ma,
tasar›mdan üretime ve iﬂletme modeline kadar birçok
aﬂaman›n de¤erlendirilmesini gerektiren çok önemli
bir yere sahip oldu¤una dikkat çekiyorlar.
Helikopter kullan›m› aç›s›ndan dünyan›n önde gelen ülkelerinden birisi olan Türkiye’nin, kendi milli helikopterini tasarlamas› ve üretmesi,
Türkiye’nin kalk›nma sürecinde, birçok farkl› sektörde
teknolojik geliﬂmeyi ve büyümeyi sa¤layacak olmas› aç›s›ndan da savunma sanayisinde önemli bir aﬂama olarak kabul ediliyor.
Sürdürülebilir Türk helikopter sanayisinin geliﬂimine
yönelik olarak SSM; tasar›m›
Türk mühendislerce yap›lan,

alt sistemlerinin ülke ihtiyaçlar›na özel olarak belirlenerek üretilece¤i ve uluslararas› sivil sertifikasyonunun
al›naca¤›, rekabet edebilir
performans ve fiyatta bir helikopterin, öncelikle Türk pazar›na ve oluﬂturulacak uygun iﬂ modelleri çerçevesinde, dünya pazar›na da sunulmas›n›n sa¤lanmas› ﬂeklinde bir hedef belirlemiﬂ durumda. Bu tür bir hedefe
ulaﬂ›labilmesi için ise birçok
konuda iﬂ birliklerinin geliﬂtirilmesi, yeni ufuklar›n araﬂt›r›lmas›, stratejik bir yaklaﬂ›m›n izlenmesi ve ezberlerin bozulmas› gereklili¤i,
toplant›da öne ç›kan hususlar aras›nda yer ald›.
Milli helikopter hedefinin
böylesi özel bir toplant› ile
baﬂlat›lmas›n›n, SSM’nin bilimsel, ö¤renen, kat›l›mc› ve
stratejik yaklaﬂ›ma olan
inanc›n› gösterdi¤ini belirten
SSM yetkilileri, sürecin bundan sonraki aﬂamalar›n›n da
benzer bir yaklaﬂ›mla sürdürülece¤i bilgisini verdiler.
www.milscint.com

ANAL‹Z

Z›rh Çelikleri ve
Balistik Performanslar›-I
‹nsano¤lunun, tarihin her döneminde kendini gösteren korunma ihtiyac›,
sürekli olarak yeni teknoloji, malzeme ve metodolojilerin geliﬂimine de kaynak
teﬂkil etmiﬂtir. Tarih boyunca, koruyucu amaçl› z›rh malzemeleri olarak metal,
seramik, polimer ve kompozit gibi malzemeler kullan›lm›ﬂ; yak›n geçmiﬂe
gelindi¤inde, tehdidin seviyesine ve özelliklerine ba¤l› olarak, bu malzemeler,
tekli veya çoklu bileﬂen halinde de kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Dr. Müh. ﬁ. Hakan ATAPEK* / hatapek@kocaeli.edu.tr
*Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi

u makalede, z›rh uygulamalar›nda geniﬂ
bir kullan›m alan› bulan malzemelerden z›rh çeliklerinin tan›t›m›, mekanik
özellikleri, balistik performanslar› ve kinetik enerjili
mühimmatlar ile etkileﬂiminde gerçekleﬂebilecek
olas› hasar mekanizmalar›
irdelenmiﬂtir.

B

Tarihsel Bir Bak›ﬂ
Tarihsel aç›dan z›rh ele al›nacak olursa, ilk kullan›mlar›n›n, milattan önce 1500
y›llar›nda, eski M›s›r toplumlar›na ait oldu¤u görülür. Bu dönemdeki ilk z›rh

uygulamalar›, bronz esasl›
plakalar› içeren gömlek tipindeki k›yafetlerden ibaretti. Milattan önce 900-600 y›llar› aras›nda, Asurlular da
küçük dikdörtgen ﬂekilli ve
çok katl›, birbirine göre paralel dizili bronz esasl› tabakalardan oluﬂan z›rh k›yafetlerini kullanm›ﬂt›r. Asurlular, ayn› zamanda bronz
mi¤fer, kalkan ve kolluk
kullanan ilk toplumdur. Milattan önce VIII. yüzy›lda ise
Yunanl›lar, ön ve arka olmak
üzere iki parçal› üst z›rhlar›
ile diz ve kollar› kuﬂatan
bronz esasl› z›rhlar› geliﬂtirmiﬂlerdir. Romal›lar da Yu-

nanl›lardan etkilenip, o dönemlerde askeri kuﬂamlar›n› tamamen de¤iﬂtirip, benzer bir tarz oluﬂturmuﬂtur.
Bu tarz askeri kuﬂam, milattan sonraki dönemlerde de
devam etmiﬂtir. Ancak bu
dönemlerde, bronzun yan›
s›ra demir esasl› z›rhlar da
yap›lm›ﬂ ve özellikle, Avrupa

tarihinde özel bir yeri olan
ﬂövalyelik aç›s›ndan önem
kazanm›ﬂt›r. Tüm bu zamanlar içerisinde mi¤fer,
kalkan gibi askeri araç-gereçlerde yeni tarz yönelimlere katk› olarak, darbelere
dayan›kl› malzemelere do¤ru da bir aray›ﬂ içerisine girilmiﬂtir.

TERM‹NOLOJ‹

HV
HB
HRC
AP
AISI
BPI

Hardness of Vickers (Vickers Sertli¤i)
Hardness of Brinell (Brinell Sertli¤i)
Hardness of Rockwell C (Rockwell C Sertli¤i)
Armor Piercing (Z›rh Delici)
American Iron and Steel Institute (Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü)
Ballistic Performance Index (Balistik Performans ‹ndeksi)

M60 tanklar›nda,
MIL-DTL-12560
uyumlu çelik z›rh
kullan›l›yordu.
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Bu malzemeler aras›nda,
demir ve demir esasl› bir
alaﬂ›m ürünü olan çelik popüler olmuﬂtur. Roma dönemine ait z›rh amaçl› kullan›lan ço¤u malzemede, demir
ve çelik ailesi öncelikli s›ray›
alm›ﬂt›r. Kullan›lan demir ve
çelik, ço¤unlukla s›cak veya
so¤uk deformasyon ile sertleﬂtirilmiﬂtir. Orta karbonlu
çeliklerin yan›nda karbürize
çelikler de koruma amaçl›
olarak kullan›lan çeliklerdir.
Günümüzde ise özellikle çelik ve çelik ailesine giren
alaﬂ›mlar, z›rh teknolojisinde öne ç›kan malzeme gruplar›d›r [1].

UH-60 BLACK HAWK
pilot ve yard›mc›
pilot koltuklar›n›n
z›rhlar›nda
AISI 4350 çeli¤i
kullan›lmaktad›r.

©
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Günümüz
Z›rh Malzemeleri
Metaller, patlama veya delinmeye karﬂ› yüksek direnç
gösterebilmektedir. Demir
esasl› alaﬂ›mlar, alüminyum
alaﬂ›mlar› ve titanyum alaﬂ›mlar›, z›rhl› araçlarda veya
z›rh gereksinimi duyulan donan›mlarda yayg›n bir ﬂekilde kullan›labilen metalik
malzemelerdir. Yüksek mukavemete ve yüksek sünekli¤e ek olarak, düﬂük maliyetli
olmalar› da bu malzemelerin
z›rh tasar›mlar›nda elveriﬂli
bir ﬂekilde kullan›m›na olanak vermektedir. Z›rh malzemesinin geliﬂtirilmesinde
hafifli¤in önemli bir kriter olmas›, metalik malzeme için
bir s›n›r teﬂkil etmektedir.
Metaller bu aç›dan bir s›n›rlamaya sahip olsa da uzun
bir süre koruma amaçl› malzemeler olarak kullan›m alan› bulmuﬂtur. Metalik malzemenin sahip oldu¤u yüksek
yo¤unluk, kinetik enerjili
herhangi bir mühimmat ile
etkileﬂimde, malzemenin
hasara u¤ramas›n› ve delinmesini zorlaﬂt›rmaktad›r [2].
‹kincil bir yap› eleman›n›n
metalik matris içerisinde bulunmas›, mekanik özelliklerin daha da geliﬂtirilerek
malzemenin balistik koruma
malzemesi olarak daha yüksek bir performans sergilemesini sa¤lar. Metalik matwww.savunmahaber.com

risli kompozitler olarak bilinen bu malzeme grubunun
üretiminde ise maliyetlerde
belirgin bir art›ﬂ söz konudur. Ancak, z›rh uygulamalar›nda, hafiflik ve daha yüksek
balistik koruma kriterleri göz
önüne al›nd›¤›nda, alternatif
bir malzeme olabilmektedir.
Örne¤in, seramik parçac›klar›n›n alüminyum matrisi
içerisinde yer almas› ile tipik
bir metal matrisli kompozit
malzeme elde edilir. Alüminyumun hem hafif olmas› hem
de darbeli yüklenmelerde
sünek bir davran›ﬂ sergilemesinin yan› s›ra sert seramik parçac›klar›n›n daha
yüksek dayan›ma sahip olmas›, bu malzemenin performans›n› özetlemektedir [2].
Metalik malzemeler kadar

seramikler ve seramik matrisli kompozitler de yüksek
rijitlik ve düﬂük yo¤unluklar›
ile z›rh uygulamalar›nda
önemli bir yer tutmaktad›r.
Polimerler ve organik polimer fiber içeren kompozit
malzemeler de sahip olduklar› mekanik özellikler do¤rultusundan, z›rh uygulamalar›nda alternatif bir malzeme grubunu teﬂkil etmektedir. De¤iﬂik kal›nl›klarda seramik, metal ve polimer bileﬂenlerin istiflenerek oluﬂturduklar› laminant yap›lar da
z›rh uygulamalar›nda kullan›lmaktad›r [2].

Z›rh Çelikleri
Z›rhl› muharebe araçlar›, kinetik enerjili nüfuz ediciler
(penetratörler), yüksek dere-

TABLO 1. ZIRHLI ÇEL‹KLERDE ‹MALAT ‹ﬁLEMLER‹
DO⁄RULTUSUNDA ARZULANAN ÖZELL‹KLER [3, 4, 6].

Is›l kesme
Düﬂük karbon
eﬂde¤eri
Gerekli
Metalurjik
‹ﬂlemler

S›n›rl›
segregasyon
Çok düﬂük
hidrojen miktar›
Düﬂük kal›nt›
gerilme

‹malat iﬂlemleri
Kaynak
Talaﬂl› iﬂlem

ﬁekillendirme

Düﬂük karbon
eﬂde¤eri
Çok düﬂük
hidrojen
miktar›
Düﬂük kal›nt›
gerilme

Yüksek
olmayan
sertlik

Yüksek
süneklik

cede patlay›c› veya parçalay›c› savaﬂ baﬂl›klar› içeren de¤iﬂik karakterli mühimmatlar›n çoklu darbesine karﬂ›
çatlamaya,
parçac›klar›n
kopmas›na ve k›r›lmaya direnç göstermek mecburiyetindedir. Böylesi bir ortamda
iﬂ görecek yap›sal z›rh çelikleri, yüksek kalitede homojen bir mikroyap› içermelidir.
Z›rh çelikleri, alaﬂ›ml› çelikler olup kimyasal kompozisyon aç›s›ndan, kendileri gibi
östenitleﬂtirme ve su verme
kademesini içerisine alan,
sertleﬂtirme ile temperleme
aﬂamas›ndan geçen ›slah çelikleri ile benzer bir kompozisyon gösterirler. Nihai konumda bu çelikler, yüksek
temperlenmiﬂ olup, çökelti
sertleﬂen martenzitik bir
mikroyap› içerirler. Burada
haddeleme ile elde edilecek
sac kesitinde sertleﬂtirme ve
temperleme sonras› yüksek
mukavemet ve tokluk sa¤lanmas› amaçlanm›ﬂt›r. Homojen z›rh çelikleri olarak
adland›r›lan bu çeliklerin,
kal›nl›klar› boyunca ayn›
sertli¤e sahip olmas› beklenmektedir [3-6].
Z›rhl› araç yap›m›nda kullan›lan z›rh çeliklerinin, aﬂa¤›da an›lan özelliklere sahip
olmas› istenir [6]:
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Z›rh uygulamalar›n›n d›ﬂ›nda, F/A-18C Hornet uçaklar›n›n iniﬂ tak›m›nda da AerMet 100 çeli¤i kullan›lmaktad›r.

Balistik darbelere
ve delinme (perforasyon)’a
karﬂ› yüksek direnç
I ‹malat (kesme, kaynak
yapma, ﬂekillendirme vb.)
iﬂlemlerinde kolayl›k
I ‹yi bir bak›m davran›ﬂ›,
yani uzun kullan›m ömrü
(Örne¤in yüksek yorulma
direnci)
Genel kural olarak, z›rh çeli¤inin delinmeye veya mermi
çekirde¤inin içeri do¤ru giriﬂine dirençli olmas› için yüksek mukavemete ve sertli¤e
sahip olmas› istenir. Ancak
600 HV üzeri yüksek sertlikler, çeli¤i k›r›lgan yapaca¤›ndan, sac malzeme, alaca¤› darbe karﬂ›s›nda, gevrek
k›r›lacakt›r. Dolay›s› ile z›rh
çeliklerinin kimyasal kompozisyonu ve östenitleﬂtirme, su verme ve temperleme gibi ›s›l iﬂlemleri çok
önemlidir. Balistik darbelere karﬂ› direnç, yüksek toklukla sa¤lanabilmektedir.
Dolay›s›yla z›rh çelikleri,
yüksek darbe toklu¤una da
sahip olmal›d›r [7].
Uygulamada karﬂ›laﬂ›labilecek imalat güçlüklerini asgari seviyede tutmak için,
uygun metalurjik özellikler
sa¤lanmal›d›r. Tablo 1’de,
çeﬂitli üretim aﬂamalar› için
en uygun metalurjik koﬂullar verilmiﬂtir [6]. Arzulanan
özelliklerden, mukavemet
ve sertlik orta karbonlu çeI
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TABLO 2. KALINLI⁄I 25,4 MM OLAN ZIRH ÇEL‹KLER‹N‹N KARﬁILAﬁTIRMASI [3, 4].

Z›rh Çeli¤i Türü

Sertlik (HRC)

Tokluk*

Balistik Performans**

Alaﬂ›m Kimyas›

Karbon Eﬂde¤eri

S›n›f I
(MIL-A-12560)

34-40

21,6

1,00

Mn-Mo-B

0,64

S›n›f II
(MIL-A-12560)

29-34

28

ﬁok direnç

Mn-Mo-B

0,64

Yüksek Sertlikte
Plaka
(MIL-A-46100)

50-53

13,5

1,20

Cr-Ni-Mo

0,85

Döküm
(MIL-A-113596)

32-38

16,3

0,87

Cr-Ni-Mo

0,78

* -40 ºC’de J/mm2 (enine), ** 14,5 mm delici.

lik seçimiyle gerçekleﬂtirilir.
Bu seçimde karbon, kaynaklanabilirlik arzusu do¤rultusunda s›n›rlanm›ﬂt›r. Nihai
olarak yap›lan sertleﬂtirme
ve temperleme ›s›l iﬂlemleriyle mukavemet ile tokluk
dengelenir. Bu dengelemede etken rol, östenitleﬂtirmede karbon ve karbür yap›c› alaﬂ›m elementlerinin
doyumu ile temperlemede
s›cakl›k ve zamana ba¤l›
olarak gerçekleﬂen karbür
çökelmesi ve ilgili Ostwald
olgunlaﬂmas›d›r [8, 9].

Yorulma Direnci de
Önemli
Z›rh çelikleri için önemli bir
konu da hafif veya a¤›r taﬂ›tlar›n sürekli farkl› engebeli
arazilerdeki hareketleri ve
a¤›r silah darbelerine karﬂ›,
kaynak bölgelerinde yorulma
dirençlerinin yüksek olmas›n›n gereklili¤idir. Sert z›rh

çeliklerinde (> 500 HB), gerilmeli korozyon sorunu ortaya ç›kabilir. Özellikle gerinimli bölgelerde ve korozif
bir ortamla karﬂ›laﬂt›¤›nda,
korozyon artar. Z›rh çeli¤indeki geliﬂmeler ile 500-600
HB sertliklere ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Artan mukavemet ve sertli¤e
ba¤l› olarak tokluk kayb›n›
azaltmak için, ikincil metalurjik iﬂlemlerle kükürt ve
fosfor çok düﬂük seviyelere
çekilmiﬂtir. Üretimde ise
kontrollü haddeleme ve termomekanik iﬂlemleme tekniklerinin uygulanmas›yla
mekanik özellikler geliﬂtirilmiﬂtir [10-13].
Tablo 2’de, genelde kullan›lan z›rh çeliklerinin alaﬂ›m
kimyas› ve karbon eﬂde¤eri
do¤rultusunda, mekanik
özellikleri ile balistik performanslar› karﬂ›laﬂt›rmal›
olarak verilmiﬂtir. Tabloda
verilen tüm z›rh malzeme-

leri, su verilmiﬂ ve temperlenmiﬂ düﬂük alaﬂ›ml› çeliklerdir. S›n›f I tipi çelikler
standart z›rh çelikleridir ve
ço¤u araç uygulamalar›nda
kullan›l›r. S›n›f II tipi çelikler
de benzer kimyasal kompozisyona sahiptir, ancak penetrasyon (içeri girme)’den
ziyade ﬂokun önemli oldu¤u
uygulamalar için daha yüksek temperlenir. Yüksek
sertlikte plaka türleri, genelde penetrasyon direnci
ile a¤›rl›k azaltman›n önemli oldu¤u durumlarda uygulan›r. Döküm malzemeler
ise karmaﬂ›k ﬂekilli parçalarda kullan›l›r. Görüldü¤ü
gibi S›n›f I tipi standart z›rh
çeli¤i ile karﬂ›laﬂt›rmada,
yüksek sertlikte plaka türü
z›rh çeliklerinin balistik
performans› yüzde 20 daha
yüksek, döküm malzemenin
ise yüzde 13 daha düﬂüktür
[3, 4].
www.milscint.com
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TABLO 3. HOMOJEN HADDELENM‹ﬁ ZIRH ÇEL‹⁄‹N‹N, ÇEﬁ‹TL‹ MÜH‹MMATLAR ‹LE ETK‹LEﬁ‹M‹NDE BAL‹ST‹K PERFORMANSI [2].

Koﬂul

Kal›nl›k (inç)

Mermi

At›ﬂ Aç›s› (°)

V50(ft/s)

Konvansiyonel

0,50

.30 kalibre AP M2

0

2442

‹ndüksiyon sertleﬂtirilmiﬂ

0,50

.30 kalibre AP M2

0

2792

Konvansiyonel

0,50

.50 kalibre AP M2

30

2624

Konvansiyonel

0,50

.50 kalibre AP M2

45

3289

Konvansiyonel

0,95

.50 kalibre AP M2

0

2605

‹ndüksiyon sertleﬂtirilmiﬂ

0,95

.50 kalibre AP M2

0

2971

Konvansiyonel

0,95

14,5 mm API BS41 (çelik göbek)

0

2350

‹ndüksiyon sertleﬂtirilmiﬂ

0,95

14,5 mm API BS41 (çelik göbek)

0

2540

Konvansiyonel

0,95

14,5 mm API BS41 (WC göbek)

30

2550

‹ndüksiyon sertleﬂtirilmiﬂ

0,95

14,5 mm API BS41 (WC göbek)

30

2923

Homojen Haddelenmiﬂ
Z›rh Çeli¤i
Z›rh seviyesinde yap›sal uygulamalarda kullan›lan en
yayg›n çelik, homojen haddelenmiﬂ z›rh çeli¤idir. Homojen haddelenmiﬂ z›rh çelikleri yeteri mukavemet, sertlik
ve tokluk özellikleri ile birçok
z›rh uygulamas›nda kullan›labilmektedir. Bu çelikler,
0,26-0,28 C (a¤.-yüzde) ve Ni,
Cr ve Mo gibi elementler
içermekte olup, yüksek seviyede homojen ince martenzitik / beynitik veya temper
martenzitik / beynitik bir
matrise sahiptir [2, 14-16].
Balistik bir mühimmat›n etkisi ile homojen haddelenmiﬂ
z›rh çeli¤i deforme olabilir.
Balistik darbe yüklenmesi
alt›nda, sertli¤in ve termal
iletkenli¤in bir fonksiyonu
olarak adyabatik kayma bant
oluﬂumu söz konusudur. Bu
durumda, z›rh delicinin kinetik enerjisinde kayda de¤er
bir kay›p olmaz ve çeli¤i kesiti boyunca delebilir. Ayr›ca,
60

çelik ön yüzeyinde, belirli bir
derinlik ve uzunlukta krater
oluﬂumuna neden olabilir.
Nihai hasar, oluﬂan adyabatik kayma bant yap›s›na ba¤l›
olarak da de¤iﬂkenlik gösterebilir [15].
Homojen haddelenmiﬂ z›rh
çeli¤inin balistik performans›,
indüksiyon iﬂlemi ile yüzeyinin sertleﬂtirilmesi do¤rultusunda da geliﬂtirebilir. ‹ndüksiyon sertleﬂtirme, çeli¤in
sertli¤ini artt›r›r ve böylelikle
penetrasyona karﬂ› direnci
geliﬂtirmektedir. ‹ndüksiyon
iﬂlemi ile sertleﬂtirilmiﬂ bir
homojen haddelenmiﬂ z›rh
çeli¤inin, .30 kalibre M2 AP
z›rh delici mühimmat› ile olan
etkileﬂiminde, çeli¤in herhangi bir iﬂlem uygulanmad›¤› konumundaki V50 balistik
limitine göre yüzde 12-17 seviyesinde bir geliﬂme görülebilir. Di¤er taraftan, çeli¤in
.50 kalibrelik z›rh delici ile 30
/ 45° aç› ile etkileﬂiminde de
yüzde 10’luk bir performans
art›ﬂ› olabilir. Tablo 3’te, kon-

vansiyonel ve indüksiyon iﬂlemi ile sertleﬂtirilmiﬂ homojen
z›rh çeli¤inin de¤iﬂik mühimmatlar ile etkileﬂiminde balistik performans› karﬂ›laﬂt›r›lmal› olarak verilmiﬂtir.

Yüksek Sertlikli
Z›rh Çelikleri
Z›rh çelikleri ailesinde, homojen haddelenmiﬂ çeli¤ine
k›yasla daha yüksek karbon
(~yüzde 0,32 C) içeren ve daha yüksek mukavemet-sertlik de¤erlerine sahip olan
yüksek sertlikli z›rh çelikleri
de vard›r. Bu çeliklerde, karbon oran›ndaki art›ﬂ, mukavemet ve sertlikte de önemli
ölçüde art›ﬂa neden olmaktad›r. Yüksek sertlikli z›rh
çelikleri ile homojen haddelenmiﬂ z›rh çeliklerinin baz›
mekanik özelliklerindeki belirgin farklar, balistik performanslar›nda da farka neden
olur. Yaklaﬂ›k 50 HRC sertli¤e sahip yüksek sertlikli z›rh
çelikleri, homojen haddelenmiﬂ z›rh çeliklerine k›yasla

TABLO 4. YÜKSEK SERTL‹KL‹ ZIRH ÇEL‹⁄‹N‹N, ÇEﬁ‹TL‹ MÜH‹MMATLAR ‹LE OLAN ETK‹LEﬁ‹M‹NDE
BAL‹ST‹K PERFORMANSI [2].

Kal›nl›k (inç)

Mermi

At›ﬂ Aç›s› (°)

V50 (ft/s)

0,25
0,29
0,29
0,38
0,95
0,95
0,25
0,29
0,29
0,38

12,7 mm (.50 kalibre) API B32 (çelik göbek)
12,7 mm (.50 kalibre) API B32 (çelik göbek)
12,7 mm (.50 kalibre) API B32 (çelik göbek)
12,7 mm (.50 kalibre) API B32 (çelik göbek)
14,5 mm API BS41 (çelik göbek)
14,5 mm API BS41 (WC göbek)
7,62 mm (.30 kalibre) M1943 Bilye (çelik göbek)
7,62 mm (.30 kalibre) M1943 Bilye (çelik göbek)
7,62 mm (.30 kalibre) M1943 Bilye (çelik göbek)
7,62 mm (.30 kalibre) M1943 Bilye (çelik göbek)

45
45
45
45
0
30
0
0
0
0

2010
2190
2250
2600
2375
2800
2880
2960
2990
3200
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daha az sünektir. Tablo 4,
farkl› kal›nl›ktaki yüksek
sertlikli z›rh çeli¤inin birçok
mühimmat ile olan etkileﬂiminde balistik performans›n›
özetlemektedir [2].
AerMet 100® ticari bir z›rh
çeli¤i olup alaﬂ›m›n kompozisyonunda yüzde 0,23 C,
yüzde 11,1 Ni ve yüzde 13,4
kobalt vard›r. Bu çelik, yüksek sertli¤e ve mukavemete,
iyi k›r›lma toklu¤una, mükemmel sünekli¤e ve korozyon çatlamas›na karﬂ› yüksek dirence sahip olmas›ndan dolay› birçok z›rh uygulamas›nda kullan›lmaktad›r.
Mermi çekirde¤i ile olan etkileﬂiminde, çekirdekte yüksek seviyede deformasyon
oluﬂturabilmekte ve malzeme içi penetrasyon sürecinde yüksek seviye koruma
sa¤layabilmektedir [2].
AISI 4340 ve 4350 çelikleri de
balistik mühimmatlara karﬂ›
iyi performans gösterebilmektedir. Is›l iﬂlem uygulanm›ﬂ konumda sahip olduklar›
iyi mekanik özellikler, balistik performans› do¤rudan
belirlemektedir. Çeliklerin
asgari seviyede segregasyona ek olarak asgari kal›nt›
içermesi, performanslar›n›n
daha da yüksek olmas›na neden olur [17-20].
Z›rh çelikleri ve mikroyap›lar›n›n balistik performansa
olan etkileri üzerine, güncel
birçok çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmalar›n ço¤unda, ticari düﬂük alaﬂ›ml› karbon
çelikleri seçilmiﬂ olup çeﬂitli
www.milscint.com
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›s›l iﬂlemler sonras›nda balistik aç›dan test edilmiﬂtir.
Jena ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂma, düﬂük alaﬂ›ml› yüksek mukavemetli çeliklerin z›rh çeli¤i
(540 HV) olarak performans›
üzerinedir. Yap›lan çal›ﬂmada, seçilen çeli¤e ait kimyasal bileﬂim 0,37 C, 0,4 Si,
1,2 Mn, 1,5 Cr, 3,7 Ni, 0,7 Mo
ve 0,01 S + 0,015 P ﬂeklindedir. 9 adet z›rh plakas› üzerine, yaklaﬂ›k 829-841 m/s’lik
bir h›z aral›¤›nda deforme
olabilir kurﬂun mermiler 0°
ile at›lm›ﬂ olup, sadece bir
plakan›n balistik testten geçti¤i belirlenmiﬂtir. Metalografik incelemeler sonras›nda,
çeli¤in temper martenzit halde bir miktar kal›nt› östenit
içerdi¤i ve özellikle kal›nt› östenit miktar›n›n en düﬂük seviye oldu¤u konumda, çeli¤in
balistik testten geçti¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r. Tüm bunlara ek olarak, tane boyutu ve
lata boyutunun da performansa etkisi oldu¤u sonuca
var›lm›ﬂt›r. Azalan tane boyutu ve lata boyutlar›nda performans yüksektir [21].
Geçen 50 y›l zarf›nda, birçok
askeri standart ve güvenlik
standartlar›, yüksek h›zlarda
çarp›ﬂmalara maruz kalan
z›rh çeliklerinin özelliklerinin
tahmini için geliﬂtirilmiﬂtir.
ﬁimdiye kadar sertlik, çekme
ve darbe özellikleri (k›smen
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akma mukavemeti, çekme
mukavemeti, oda s›cakl›¤›nda uzama, -40°C’de yap›lan
Charpy-V çentikli darbe
enerjisi) ço¤u z›rh çeli¤inin
baﬂl›ca tasar›m parametreleri olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Askeri ve güvenlik uygulamalar› için güncel standartlar, asgari 540-600 HB
veya 55-60 HRC sertlikleri ile
asgari 1500 MPa akma mukavemeti, 1700 MPa çekme
mukavemeti ve bunun yan›nda -40 °C’de 13 J/mm2 gibi
Charpy-V çentikli darbe
enerjisi, yüzde 6 uzama gibi
mekanik özellikler gerektirir. Bu gereksinimler, y›llard›r 8,5-30 mm kal›nl›kta ço¤u
z›rh plakas› için uygun kimyasal kompozisyon ve ›s›l iﬂlem parametreleri ile baﬂar›l› bir ﬂekilde sa¤lanmaktad›r
[22-25].
Maweja ve Stumpf ile di¤er
araﬂt›rmac›lar›n yapt›¤› güncel çal›ﬂmalar, hedef çeli¤in
sertli¤inin yukar›da bahsedilen standartlar›n aksine, balistik performans› belirleyen
en önemli faktör olmad›¤›n›
ortaya koymuﬂtur. Akma ve
çekme mukavemeti ile sertlik, z›rh çeli¤inin gerçek dinamik k›r›lma ve parçalanma
direnci yaklaﬂ›mda önemli
olan kavramlar olarak düﬂünülmektedir. Örne¤in, beynitik bir çeli¤in düﬂük gerinme
h›zlar›nda çekme mukave-

meti 2 GPa olup, balistik darbe ﬂartlar›nda meydana gelen dinamik gerilmeler ise 28
GPa gibi yüksek bir de¤erdedir [26].
Srivathsa ve Ramakrishnan,
birim alan-yo¤unluk baﬂ›na
balistik darbe enerjisinin hesab›n› içeren bir model ortaya koymuﬂ olup, z›rh plakalar›n›n performans›n› tahmin
etmek için balistik performans indeksini tan›mlam›ﬂlard›r. BPI için de¤iﬂkenler
çelik yo¤unlu¤u, elastik modül, akma ve çekme mukavemeti, Poisson oran›, kesit
azalmas› veya darbe boyunca
uzama kesri ve çarpma h›z›d›r. BPI, gerinme enerjisinin
elastik ve plastik bileﬂenlerinin yan›nda, darbe sonras›
hedef-çevre esasl› sistemin
kinetik enerjisi gibi terimleri
de içermektedir. BPI modelinde göz önüne al›nan tüm
parametreler, oda s›cakl›¤›nda düﬂük gerinme h›zlar›nda ölçülebilmektedir [27].
Dikshit ise ince çelik plakalarda balistik olarak 300-800
m/s’lik h›z aral›¤›nda çal›ﬂm›ﬂ olup plakan›n balistik
performans› üzerine sertli¤in etkisinin, ço¤unlukla
yüklenme durumunun düzlem gerinme veya düzlem
gerilme koﬂullar›nda olmas›
halinde geçerli olaca¤› sonucuna varm›ﬂt›r [28]. Di¤er taraftan, Singh ve arkadaﬂlar›

taraf›ndan, azot alaﬂ›ml› östenitik çeliklerin balistik performans› üzerine so¤uk haddelemenin etkisi araﬂt›r›lm›ﬂ
olup so¤uk hadde ile birlikte
mukavemet ve sertlikte belirgin bir art›ﬂa ek olarak
darbe tokluk de¤erinde bir
azalma belirlenmiﬂtir. 820830 m/s’lik h›zlarla olan dinamik yüklenme koﬂullar›nda, so¤uk haddelemeye ba¤l› olarak, östenitik çeliklerde,
toklu¤un nihai hasara do¤rudan etkisi belirlenmiﬂtir [29].
Tüm bunlar göz önüne al›nd›¤›nda, z›rh çeliklerinin balistik performans› üzerine
sertli¤in etkisinin tek olmad›¤› belirlenmiﬂtir. Performans, gerinme h›z› (çarpma
h›z›n›n bir fonksiyonu) ve plakan›n kal›nl›¤›na da ba¤l›d›r.
Kal›n plakalarda ve düﬂük
gerinme h›zlar›nda, balistik
etkili bölge, ince plakalara
göre daha yöreseldir. Bundan dolay›, balistik delinmeye karﬂ› direnç kabiliyeti
sertli¤e ba¤l›d›r ve bu konumda darbe bölgesinin geniﬂ bir alan›nda plastik olarak deforme olma kabiliyeti
s›n›rlay›c› olabilmektedir.
Makalenin, gelecek say›da
yay›nlanacak ikinci bölümünde, mikroyap›n›n z›rh çeli¤inin performans›na etkisi ile
penetrasyon ve delinme mekanizmalar› üzerinde durulacakt›r.
www.milscint.com
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projesine, MSI Dergisi de
bas›n sponsoru olarak destek verdi. ‹TÜ ROTAM,
ASELSAN, Alp Havac›l›k,
CADEM, F‹GES, K.K.K.l›¤›
5. ABMK.l›¤›, STM, TEI ve
TUSAﬁ taraf›ndan e¤itim
deste¤i, myTECHNIC taraf›ndan da kavramsal organizasyon deste¤i verilen etkinli¤in hizmet ve ürün sponsorlar› ise Kurukahveci
Mehmet Efendi Mahdumlar›
ve PepsiCo oldu.
‹TÜ SAVTEK’in bir projesi
olarak gerçekleﬂtirilen ve 2
hafta süren Havac›l›k Yaz
Okulu etkinli¤i kapsam›nda,
öncelikli hedef, Türkiye çap›nda seçilmiﬂ farkl› disiplinlerden lisans ve yüksek
lisans seviyesindeki üniversite ö¤rencilerinin bir araya
getirilerek, akademisyen ve
sanayicilerden ald›klar› e¤itimler çerçevesinde, VTOL
bir ‹HA’n›n kavramsal tasar›m› yapmalar›yd›. Etkinlikle, üniversite ve sanayinin
ortak bir platformda buluﬂmas› ve ülkemizde, üniversite-sanayi iﬂ birli¤inin geliﬂimine katk›da bulunmak
da amaçland›.
Ortaya ç›kan kavramsal tasar›mlar, gelecekte yap›lacak benzeri çal›ﬂmalara alt
yap› teﬂkil etmesi amac›yla
raporlanarak, baﬂta SSM
olmak üzere, destekçi kurum ve kuruluﬂlar ile paylaﬂ›lacak.

T
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‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) Savunma Teknolojileri
Kulübü (SAVTEK) taraf›ndan düzenlenen “Havac›l›k Yaz
Okulu” etkinli¤i, 5-15 Eylül tarihleri aras›nda, ‹TÜ Uçak ve
Uzay Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleﬂtirildi. Türkiye
genelinden seçilen 50 üniversite ö¤rencisinin, akademisyenler
ve sanayide görev yapan uzmanlardan ald›klar› dersler
›ﬂ›¤›nda, bir gemi üzerinde görev yapabilecek, dikey kalk›ﬂ ve
iniﬂ (Vertical Take Off & Landing / VTOL) kabiliyetli bir insans›z
hava arac› (‹HA)’n›n kavramsal tasar›m›n› yapt›klar› etkinlik,
5 farkl› tasar›m›n ortaya ç›kmas› ile hedefine ulaﬂt›.
Y. Orkut AKTAﬁ / editor@savunmahaber.com

Haz›rl›k Süreci
Üniversite-savunma sanayisi
iﬂ birli¤i çerçevesinde gerçekleﬂtirilecek yaz okulu etkinli¤i için, son dönemde, Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlar›na
paralel olarak Türkiye’nin de
gündeminde üst s›ralara t›rmanan VTOL ‹HA konusunun
seçilmesinin hemen ard›ndan, SSM’nin de aralar›nda
yer ald›¤›, konu ile ilgili kurum ve kuruluﬂlardan yetkililer ile temasa geçildi. Çal›ﬂman›n nas›l olmas› gerekti¤i
ile ilgili bilgi toplan›rken, bir
yandan da organizasyonel
aç›dan etkinlik planlanmaktayd›. Savunma Sanayii Müsteﬂar Yard›mc›s› Sedat Güldo¤an, Helikopter Dairesi
Baﬂkan› Köksal Liman ile

Uçak Dairesi ‹HA Grubu’ndan
‹smail Aktaﬂ ve Alper Önge,
‹TÜ SAVTEK Dan›ﬂman› ve ‹TÜ

Rotorlu Hava Araçlar› Tasar›m ve Mükemmeliyet Merkezi Proje Yürütücü Yard›mc›s›

KUZGUN
Rotorlu bir ‹HA olan
KUZGUN, üst üste
yerleﬂtirilmiﬂ ve
birbirine z›t yönde
dönen (coaxial)
rotorlara sahip olan
bileﬂik (compaund) bir
helikopter.
Köpekbal›¤›n› and›ran
aerodinamik yap›s› ve gövde yanlar›nda bulunan kanatlar›
sayesinde, ileri h›z› önemli ölçüde artt›r›lan arac›n, menzilinin de
artmas› amaçlanm›ﬂ. Kullan›lan 4 silindirli boksör tipi motor ile
yak›t tüketiminin; piston motorlar›n›n yayg›n olmas› nedeni ile de
bak›m maliyetlerinin düﬂürülmesi amaçlam›ﬂ. KUZGUN, ASELFLIR
200 termal görüntüleme sistemi ile keﬂif ve gözetleme görevlerini
yerine getiriyor.
www.milscint.com

Prof. Dr. A. Rüstem Aslan ve
TUSAﬁ Entegre Helikopter
Grubu Baﬂkan› Emre Yaz›c›, etkinlik planlan›rken ‹TÜ SAVTEK
ekibine sundu¤u önerilerle
etkinli¤in ana yap›s› net bir
ﬂekilde belirlenmesinde oldukça yol gösterici önerilerde
bulundu. Bu yap›, gerçekleﬂtirilen bir ziyaret ile SSM Müsteﬂar› Murad Bayar’a sunuldu
ve SSM’nin deste¤i ile çal›ﬂmalar ivme kazand›.

Ö¤rencilere rüzgar tünelleri hakk›nda
bilgi veriliyor.

Kat›l›mc› Profili
‹TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri
Fakültesi ev sahipli¤inde
gerçekleﬂtirilen Havac›l›k
Yaz Okulu’na, Türkiye’nin
farkl› üniversitelerinden lisans ve yüksek lisans seviyesinde, yaklaﬂ›k 250 üniversite
ö¤renci baﬂvurdu. Baﬂvurular aras›nda yap›lan elemeler sonucunda; Anadolu, Bilkent, Çankaya, Çukurova,
Dokuz Eylül, Ege, Erciyes,
Fatih, Hacettepe, ‹TÜ, Kadir
Has, Kocaeli, ODTÜ, Okan,

Prof.Dr. Muhammet ﬁahin,
‹TÜ Rektörü

Köksal Liman, SSM Helikopter
Dairesi Baﬂkan›

Can Erel, myTECHNIC Teknoloji
ve ‹ﬂ Geliﬂtirme Direktörü

Osman Gazi, TOBB, Yeditepe
ve Y›ld›z Teknik gibi üniversitelerle Hava Harp Okulu’ndan 50 ö¤renci, Havac›l›k
Yaz Okulu’na kabul edildi.
Havac›l›k yaz okulu ayr›ca,
havac›l›k, uçak ve uzay mühendisli¤i, elektronik mühendisli¤i, makine mühendisli¤i, metalurji ve malzeme
mühendisli¤i, mekatronik
mühendisli¤i, bilgisayar mühendisli¤i, gemi inﬂa mühendisli¤i, otomotiv mühendisli¤i, endüstri ürünleri tasar›m›
gibi birçok farkl› disiplinde
ö¤renim gören ve birbirleri
ile yeni tan›ﬂan ö¤rencileri
bir araya getirerek, ö¤rencilerin farkl› düﬂünce yap›lar›ndaki insanlarla çal›ﬂma
tecrübesini yaﬂamas› için de
uygun bir ortam oluﬂturdu.

Baﬂkan›, ‹TÜ Uçak Mühendisli¤i Bölümü lisans ö¤rencisi Orkut Aktaﬂ yapt›. Türk
Savunma Sanayisi - üniversite iﬂ birli¤i konusuna, ö¤rencilerin gözünden farkl› bir
bak›ﬂ aç›s› getirebilmek ve
bu iﬂ birli¤inin daha ileri seviyelere taﬂ›nmas›na katk›
sa¤layabilmek amac›yla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Aktaﬂ’tan sonra,
kürsüye, ‹TÜ Rektörü Prof.
Dr. Muhammed ﬁahin ç›kt›.
Son y›llarda uzay ve havac›l›k
ad›na çok önemli geliﬂmeler
kaydedildi¤ini belirten ﬁahin,
“Havac›l›k ve uzay sektörü,
sadece dünyada de¤il Türkiye’de de çok h›zl› bir de¤iﬂim
ve geliﬂim göstermektedir.
Biz de ‹TÜ olarak son y›llarda
çok önemli projelere imza
at›yoruz. Tek eksi¤imiz motivasyon ve finans sorunuydu.
Bunu da halledince, dünya ile
yar›ﬂan projeler ard› ard›na
hayata geçiriliyor” dedi.
Konuﬂmac›lardan, ‹TÜ SAVTEK
Dan›ﬂman› Prof. Dr. A. Rüstem Aslan ise ‹TÜ’de yürütülen projelerin birinci amac›n›n üniversitede geliﬂtirilen

bilgileri endüstriye aktarmak
oldu¤unu ve baﬂar›l› olmak
için, üniversitelerde üretilen
bilgileri Türkiye’ye yaymak
gerekti¤ini söyledi.

Havac›l›k Yaz Okulu
Baﬂl›yor
5 Eylül Pazartesi günü, ‹TÜ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi TAV Konferans Salonu’nda gerçekleﬂtirilen Havac›l›k Yaz Okulu’nun aç›l›ﬂ
töreninin ilk konuﬂmas›n›,
SAVTEK Yönetim Kurulu

ﬁARK
Yine rotorlu bir ‹HA
olan ﬁARK, tek ana
rotorlu helikopterlerin
basitli¤i ve güvenirli¤i
üzerinden yola
ç›k›larak fenestron
karﬂ› tork sistemi ile
bütünleﬂtirilmiﬂ.
Aç›l›r kapan›r gövde
alt› kanatlar› ile de desteklenen ﬁARK’›n, bu kanatlar sayesinde
ileri uçuﬂ h›z›n›n ve seyir uçuﬂu veriminin artt›r›lmas› hedeflenmiﬂ.
Yataks›z hub mekanizmas› kullan›lan tasar›m, basit ve
güvenilir yap›s› nedeni ile uzun süre bak›m ve onar›ma ihtiyaç
duymadan görevini icra edebiliyor. ﬁARK, ASELFLIR 300T
termal görüntüleme sistemi ile keﬂif ve gözetleme görevlerini
yerine getirebiliyor.
www.savunmahaber.com

E¤itim ﬁart!
Havac›l›k Yaz Okulu çerçevesinde, akademisyen ve uzman sanayiciler taraf›ndan
verilen dersler ve dersleri
veren kurum ve kuruluﬂlar
ﬂöyle oldu:
I Proje ve Risk Yönetimi:
STM Proje Yöneticisi
Iﬂ›l Kola¤as›o¤lu
taraf›ndan verildi.
I Uçuﬂa Elveriﬂlilik
Sertifikasyonu:
STM Uzman Sertifikasyon
Mühendisi Hüsamettin
Cihat Gök taraf›ndan verildi.
I Helikopter Tasar›m›na
Giriﬂ:
‹TÜ ROTAM Proje
Yürütücü Yard›mc›s›
Prof. Dr. A. Rüstem Aslan
taraf›ndan verildi.
I Aerodinamik:
‹TÜ Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi’nden
Prof. Dr. F›rat O¤uz Edis
taraf›ndan verildi.

S‹MURG
‹ki pervaneli bir
tiltrotor olarak
tasarlanan S‹MURG,
yüksek seyir h›z›
ve uzun menzil
özelliklerini de
bünyesinde
bar›nd›r›yor. Tek
bir ana motor ve diﬂli
kutusu üzerinden tahrik edilen ‹HA, gövdesinin arka taraf›nda
bar›nd›rd›¤› ve elektrik motoru ile tahrik edilen bir fan
sistemine de sahip. FLIR Systems firmas›n›n Star SAFIRE HD
termal görüntüleme sistemini kullanan S‹MURG, elektromanyetik
destekli iniﬂ tak›m› ve gemi gibi hareketli yüzeylere zorlu hava
ﬂartlar›nda iniﬂ yapabilmesini sa¤layacak yard›mc› sistemleri ile
ön plana ç›k›yor.
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Helikopter Tasar›m›:
‹TÜ ROTAM Uzman
Tasar›m Mühendisi Hasan
‹baço¤lu taraf›ndan verildi.
Mekanik Sistemler:
TUSAﬁ Helikopter Sistem
Tasar›m ﬁefi Yunus
Akman taraf›ndan verildi.
Faydal› Yük Entegrasyonu:
TUSAﬁ Entegre Helikopter
Grup Baﬂkanl›¤› Aviyonik
Tasar›m ve Yaz›l›m
Müdürü Hulusi Ali Kasap
taraf›ndan verildi.
3B Modelleme:
CADEM E¤itim ve Teknik
Destek Müdürü Necmi
Y›ld›z taraf›ndan verildi.
Analiz:
F‹GES Genel Müdürü
Dr. Tar›k Ö¤üt taraf›ndan
verildi.
‹tki Sistemleri:
TEI Yurtiçi Motor Projeleri
Baﬂmühendisi Ercan
Ar›can taraf›ndan verildi.
Malzeme ve ‹malat:
Alp Havac›l›k Tasar›m ve
Mühendislik Müdürü
Levent Tülü ile CAD/CAM
Mühendisi Adnan Ökten
taraf›ndan verildi.
Aviyonik Sistemler:
ASELSAN Seyrüsefer ve
Güdüm Sistemleri Tasar›m
Müdürlü¤ü’nden Dr. U¤ur
Zengin taraf›ndan verildi.
Haberleﬂme Sistemleri:
ASELSAN Seyrüsefer ve
Güdüm Sistemleri tasar›m
Müdürlü¤ü’nden Uzman
Mühendis Sinan Pakkan

I

taraf›ndan verildi.
Bak›m Onar›m:
5. Ana Bak›m Merkezi
Komutanl›¤› Teknik
Yönetim Grup Amiri
‹HA Grubu Baﬂkan› Yarbay
Dilek Özer ile ‹HA
ve Genel Helikopter
Bak›m-Onar›m› konusunda
uzman olan Mühendis
ﬁevket Özdeﬂ taraf›ndan
verildi.

Projeler
SSM Uçak Dairesi Baﬂkanl›¤›
‹HA Proje Grubu ile yap›lan
toplant›lar sonucunda, kavramsal tasar›m› yap›lacak
VTOL ‹HA için belirlenen temel
tasar›m parametreleri ﬂöyle
oldu:
Faydal› yük taﬂ›ma
kapasitesi: 100 kg
Havada Kalma Süresi: 8 saat
Azami ‹rtifa: 18.000 ft (5500 m)
Azami H›z: 100 knot
Bu parametreler ›ﬂ›¤›nda,
seçilen faydal› yükler ile gemi üzerindeki bir platformdan kalk›ﬂ yapabilecek ve 8
saatlik görev süresinde belirlenen keﬂif ve gözetleme
görevini yerine getirdikten
sonra, tekrar gemi üzerine
iniﬂ yapabilecek, 18.000 ft
(5500 m) irtifaya ç›kabilecek,
10.000 ft irtifada, en az 100
knot h›zla seyir görevini yapabilecek ve hedef tespiti için
havada as›l› kalabilecek araç
için, tak›mlar, bu asgari gerekleri sa¤layabilen 5 farkl›

ZALIM
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ZALIM “‹nsafs›z Hava
Arac›” ‹HA’s› da bir
di¤er tiltrotor tasar›m.
Seyir esnas›nda
normal bir uçak gibi
hareket ederek yak›t
tüketiminin en aza
indirgenmesi, arac›n
menzilini ve havada
kal›ﬂ süresini de art›r›yor. Tek bir turboﬂaft motor kullan›lan
sistemde, dikey kalk›ﬂ-iniﬂ için aç›s› de¤iﬂtirilebilen pervaneler
kanat uçlar›na yerleﬂtirilmiﬂ. Termal görüntüleme sistemine ek
olarak üzerinde bulundurdu¤u LIDAR sistem ile alçak irtifalarda da
topografik haritalama görevlerini yerine getirebilen araç,
üzerinde bulunan lazer iﬂaretleme sistemi ile de muharebe
esnas›nda hedef iﬂaretlemesi yapabiliyor.
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Prof.Dr. A. Rüstem Aslan,
‹TÜ SAVTEK Dan›ﬂman›

Orkut Aktaﬂ, ‹TÜ SAVTEK
Yön. Kur. Baﬂkan›

VTOL ‹HA tasar›m› ortaya ç›kard›. Büyük bir motivasyonla
çal›ﬂan tak›mlar›n, en iyi VTOL
‹HA tasar›m›n› ortaya koyabilmek için verdikleri mücadele
sonucunda ortaya ç›kan projeler:
ÇILGIN
VEC‹H‹,
KUZGUN, S‹MURG, ﬁARK ve
ZALIM oldu. ‹TÜ Uçak ve
Uzay Bilimleri Fakültesi ö¤retim üyeleri ile myTECHNIC
Teknoloji ve ‹ﬂ Geliﬂtirme Direktörü Can Erel’in de dahil
oldu¤u bir heyet taraf›ndan
de¤erlendirilen projelerden:
KUZGUN ve ﬁARK en iyi tasar›mlar, S‹MURG ise en ilginç proje olarak seçildi.

yon tasar›m› ve rotor dinami¤i
konusunda çal›ﬂacak insan
say›s› bir elin parmaklar›n›
geçmiyor. Bu alanda ciddi bir
eksik var. Sizler gelecekte bizlerin ihtiyaç duydu¤u insan gücünü oluﬂturacaks›n›z.”
Etkinli¤in kapan›ﬂ töreninde,
ayn› zamanda ‹TÜ SAVTEK’in
de bas›n sponsoru olan MSI
Dergisi, ö¤rencileri verdi¤i
ödül ile yaln›z b›rakmad›. Havac›l›k Yaz Okulu bünyesinde
gerçekleﬂtirilen ve Hezarfen
Ahmet Çelebi, Lagari Hasan
Çelebi, Nuri Demira¤, Vecihi
Hürkuﬂ, Sabiha Gökçen ve
burada ismi an›lmayan ancak
Türk Havac›l›k Tarihi’nde
önemli yeri olan tüm havac›lar›m›za atfedilen yar›ﬂmaya
kat›l›m gösteren tüm ö¤renciler, etkinlik süresince gösterdikleri yüksek performans
nedeni ile toplam de¤eri 4700
lira olan 1 y›ll›k MSI Dergisi
aboneli¤i ile ödüllendirildi.
Havac›l›k Yaz Okulu, ‹TÜ
SAVTEK’in tecrübe kazanmas›na ve amaçlar› do¤rultusunda daha büyük ve etkili
çal›ﬂmalara imza atabilmesinin de önünü açt›.

Kapan›ﬂ Töreni
Kapan›ﬂ törenindeki konuﬂmac›lardan, SSM Helikopter
Daire Baﬂkan› Köksal Liman
ﬂunlar› söyledi:
“Projeleri görünce heyecanland›m. 2 haftada yap›lan bu
tasar›mlar› görünce, biz bir
ﬂeyleri yanl›ﬂ m› yap›yoruz diye
düﬂündüm. Türkiye, helikopter alan›nda bakir bir alan.
Özellikle sivil helikopter alan›nda Türkiye’nin gidece¤i çok
yol var. Helikopter transmis-

ÇILGIN
VEC‹H‹
Yine bir tiltrotor tasar›m
olan ÇILGIN VEC‹H‹,
seyir esnas›nda
konvansiyonel bir uça¤a
dönüﬂerek uzun
mesafeleri yüksek
h›zlarda kat edebiliyor.
Tek bir ana motor
üzerinden tahrik edilen ana pervaneler, kanad›n belirli bir bölümü ile
birlikte dönerek, araç havada as›l› kald›¤› durumlarda gücü daha verimli
kullanarak yak›t tüketimini de azalt›yor. Gövde arkas›nda, dikey kalk›ﬂ
ve iniﬂ esnas›nda kontrole yard›mc› bir fan bulunduran ÇILGIN VEC‹H‹
‹HA’s›, bu fan› da motor üzerinden elektromanyetik bir kavrama ile
tahrik etmektedir. ‹HA, keﬂif ve gözetleme görevleri için FLIR Systems
firmas›n›n StarSAFIRE HD görüntüleme sistemi ile teçhiz edilmiﬂ.
www.milscint.com

STRATEJ‹ HABER

in, yükselen sanayi
üretimi, d›ﬂ ticaretinde yaﬂan›lan büyük
art›lar ile bugün dünyan›n
döviz rezervlerinin önemli
bir bölümüne sahip ve
Amerikan maliyesinin ç›karmakta oldu¤u borç tahvillerinin bir numaral› al›c›s› durumunda. Çin’in elindeki Amerikan devlet tahvillerinin, bir gün gelip de
serbest piyasada, örne¤in
yüzde 50 ucuza “k›rd›r›lmas›” halinde, ABD’nin kolay
tamir edilemeyecek bir y›k›mla karﬂ›laﬂaca¤› da biliniyor.
Amerikan ve Avrupa ekonomilerinin “gerçek ekonomi” alan›nda yaﬂad›¤›
yat›r›m ve üretim eksikli¤i
ile “sanal ekonomi” olarak
adland›r›lan finans dünyas›nda bir türlü sonland›r›lamayan kriz birleﬂince,
Bat› gerçek anlam›yla krize
girdi.
Pentagon’un a¤ustos ay›nda yay›nlad›¤› yeni rapor ise
Bat› aç›s›ndan yeni bir alarm›n do¤mas›na neden oldu.
10 y›l öncesine kadar, sadece Çin ana k›tas›n› koruma kabiliyetine sahip, teknolojik aç›dan hayli geri;
ama yüksek nüfus nedeniyle de hayli avantajl› Çin or-

Ç

Küresel Strateji:
Afrika’da Çin’i Dizginlemek
ABD baﬂta, Bat›l› kapitalist ekonomilerin büyük bir kriz
yaﬂad›¤› dönemde, Çin Halk Cumhuriyeti’nin yüzde 11’leri
aﬂan ekonomik büyüme ile dünyan›n en istikrarl› ülkesi
olarak yaﬂam›n› sürdürmesi, uluslararas› strateji aç›s›ndan
yeni bir döneme girilmesine neden oldu.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
dusu, art›k s›n›rlar›n ötesinde harekât gerçekleﬂtirebilecek kabiliyete kavuﬂmuﬂtu… Rapor, Çin ordusundaki bu yeniden yap›lanman›n, ülkenin göstermekte oldu¤u yüksek ekonomik güçle ba¤lant›l›¤›
bulundu¤unu ve 21’inci
yüzy›l›n gelece¤inin de art›k Çin’in alaca¤› kararlara
ba¤l› düﬂünülmesi gerekti¤ini vurguluyordu.
Washington, Çin’in ekonomik, bununla ba¤lant›l› askeri yükseliﬂini kontrol alt›na almak için, farkl› bir
manevra yapma karar› ald›
ve günümüzde Libya’da yaﬂan›lan olaylar›n zemini de
bu kararla at›lm›ﬂ oldu.
Amerikan yönetimini, Çin
konusunda alarma geçiren

ana geliﬂmelerden bir di¤eri de Pekin’in, 2006 y›l›nda, tam 40 Afrika ülkesinin
liderini misafir etmesiydi.
Çin; ‹ngiltere, Fransa ve
Portekiz gibi eski sömürgeci devletlerin Afrika’da terk
ettikleri co¤rafyaya, yeni
pazarlar aray›ﬂ› ve en
önemlisi ekonomisi için hayati önemdeki petrol, do¤al
gaz ve di¤er ham madde
için giriyordu.
ABD, Çin ekonomisinin zay›f noktas›n› biliyordu:
Enerji…
Çin ekonomisinin do¤al gaz
ve petrol alanlar›nda d›ﬂa
ba¤›ml› olmas›, Pekin’in
“Aﬂil’in topu¤u” sendromu
anlam›na geliyordu. Ve
ABD; Çin’i, küresel enerji
kaynaklar›n› kontrol alt›na

alarak kontrol edebilece¤ini anlam›ﬂt›.
Bu çerçevede, Çin firmalar›n›n özel anlaﬂmalar ile
girdi¤i Libya, bir anda cehenneme döndü… Darfur
ve çevresinden elde edilen
petrol de Çin için hayati
önemdeydi; Sudan büyük
bir iç savaﬂ›n içine sürüklendi ve nihayetinde ikiye
bölündü, petrol ‹srail kontrolüne verilen Güney Sudan’da kald›! Bu bölgeden
elde edilen petrol ve
do¤al gaz›n limanlara
ulaﬂmas› için çok
önemli olan Kamerun
gibi
devletler,
ABD’nin sadece bu
amaçla kurdu¤u yeni
askeri komutanl›k,
AFRICOM’un
tam
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kontrolüne al›nd›. Çin,
Çad’da büyük bir petrol yata¤› bulmuﬂtu; petrolü aktarmak için kurdu¤u petrol
boru hatt›, Bat›l› gizli servisler taraf›ndan desteklenen bir tak›m sözde sivil
toplum kuruluﬂunun bir
numaral› hedefi haline geldi. Ayn› bölgede, Amerikan
Chevron ﬂirketinin bulmuﬂ
oldu¤u petrol yata¤›na ise
ayn› kuruluﬂlar -nedensehiç ses ç›karmad›lar.
Zaten, Pentagon’un önde
gelen uzman ve dan›ﬂmanlar›ndan Dr. J. Peter Pham,
2007 y›l›nda yapt›¤› aç›klamada, “AFRICOM’un kuruluﬂu, bu k›tadaki petrol, do¤al gaz kaynaklar› baﬂta,
bütün ham madde kaynaklar›n›n güvence alt›na al›nmas›n›; Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan gibi ülkele-

rin bu kaynaklar üzerinde
tekel kurmas›n› önlemeyi
amaçlamaktad›r” diyordu.
Dr. Pham, 2007 y›l›nda
Amerikan Silahl› Kuvvetler
Komitesi’nde, AFRICOM’un
kuruluﬂunu desteklerken,
“Ekonomisi h›zla büyüyen
Çin’in, ham maddeye, özellikle de petrol ve do¤al gaza ihtiyaç duydu¤unu biliyoruz. Günde 2,6 milyon varil
petrol ithal eden Çin’in, bu
ihtiyac›n›n yaklaﬂ›k üçte biri Afrika ülkelerinden karﬂ›lanmaktad›r. Özellikle,
Sudan, Angola ve Kongo’yu
saymak gerekiyor burada.
Art›k hepimiz, enerji kaynaklar› aç›s›ndan zengin oldu¤unu anlad›¤›m›z Bat›
Afrika’daki
devletlerin,
ABD ile Çin aras›nda stratejik rekabete sahne olaca¤›n› biliyoruz” demiﬂti.
Afrika’n›n kuzeyini etkisi
alt›na alan Arap Bahar› sürecinde yaﬂan›lanlar…
Sudan’›n bölünmesi…
Bir petrol ülkesi olarak Nijerya’n›n yaﬂad›¤› iç savaﬂ
ve di¤er stratejik geliﬂmeler, enerji savaﬂ›n›n art›k,
Afrika’ya kayd›¤›n› göstermekte.
Afrika’daki çekiﬂme ise
Çin’in kontrolü amaçl›…
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Stratejik Bir Kitap:

ABD-Çin
Çat›ﬂmas›na Do¤ru
P

rinceton Üniversitesi Woodrow Wilson Bölümü ö¤retim
üyelerinden Prof. Dr. Aaron Friedberg’in yazd›¤› ve henüz raflara giren kitab›n ad›, Hakimiyet Yar›ﬂ›: Amerika, Çin
ve Egemenlik Savaﬂ›… Kitap, bugüne kadar, ABD’nin, genel
olarak da Bat›’n›n Çin Halk Cumhuriyeti ile iliﬂkilerine son
derece iyimser yaklaﬂan geleneksel siyaset üreticilerinin
tam aksi yönde iddialar taﬂ›yor.
“Bundan 30 y›l önce, Çin ile
iliﬂkiler bugünleri iﬂaret eder
ﬂekilde kuruldu¤unda, bu ülkenin, zaman içinde de¤iﬂerek
bize benzeyece¤i iddia ediliyordu” diyen Friedberg’e göre;
bugün yaﬂan›lanlar, bu beklentinin tam aksi yönünde…
“Çin’e bak›ﬂ aç›s›nda, iki farkl›;
ama birbirinden radikal ölçüde
ayr› bak›ﬂ aç›s› bulunuyor. Birinci bak›ﬂ aç›s›na göre; bu ülke totaliter bir sistemle yönetilen ve gizli gündemi bulunan
tehlikeli bir ülkedir. ‹kinci bak›ﬂ ise Çin’in ekonomik aç›dan
bizimle kol kola yürüyen, büyüyen ve geliﬂen normal bir ülke oldu¤unu savunur. Bu iki bak›ﬂ aç›s› aras›ndaki fark, asl›nda bizim de ne yapaca¤›m›z›n yan›t›d›r…”
Yukar›daki görüﬂün sahibi Prof. Dr. Aaron Friedberg’e göre; Çin, her ne kadar kapitalist üretim iliﬂkilerine a¤›rl›k
verse de kimli¤indeki totaliter yap› de¤iﬂmedi! Aksine, ülke
artan geliri, yükselen ekonomik gücüyle, totaliter bir güç
olan Komünist Partisi’ne daha çok manevra alan› yaratan
bir yap›ya kavuﬂtu. Çin’de dün, muhalefete izin yoktu, bugün de yok… E¤er ülkenin Asya’da her ﬂeyi kontrol eden bir
güç olma yolunda gerekli önlemler al›nmazsa, muhalefetin
yar›n da hiçbir ﬂans› bulunmayacak… Asya, art›k, totaliter
bir devletin do¤rudan tehdidi alt›na girecek.
Prof. Dr. Aaron Friedberg’e göre; Çin ile dengeleri koruma
gayretindeki uzmanlar›n tavsiyelerinin aksine, derhal ve
h›zla yeni bir stratejik denge aray›ﬂ›na girilmeli. Çünkü 30
y›ld›r sürdürülen politikalardan karl› ç›kan tek taraf›n Çin
oldu¤u giderek netleﬂiyor. Özellikle ABD’nin bir türlü ekonomik zorluklar›n› aﬂamamas›, buna karﬂ›l›k Çin’in istikrarl› ekonomik büyüme ile dünyan›n en büyük ekonomilerinden biri haline gelmesi, ABD aç›s›ndan gerçekten sonun
baﬂlang›c› anlam›na geliyor.
Yazar’›n ﬂu tespiti önemli: Her ﬂeyi oluruna b›rakabilir ve
mevcut durumdan memnun sürdürebiliriz. Fakat ABD’nin,
bir gün uyand›¤›nda, Çin’in hedefleriyle kendi ulusal ç›karlar›n›n çat›ﬂt›¤›n› görmesi kaç›n›lmazd›r ve o zaman önünde sadece iki yol kalacakt›r. Ya, Çin’i hedefleriyle baﬂ baﬂa
b›rakarak Pasifik’te geri ad›m atmak ya da ne pahas›na
olursa olsun Çin’e geri ad›m att›rmak…
Prof. Friedberg, ABD’nin bu nedenle, Pasifik’teki bütün
müttefiklerine, muhtemel bir sald›rgan politika karﬂ›s›nda
yanlar›nda oldu¤unu daha güçlü olarak hissettirmesi gerekti¤ini vurguluyor.
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Kore’de Tehlikeli Amerikan Üssü
K
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ore Cumhuriyeti’nin tarihi aç›dan çok önemli olaylara sahne olmuﬂ Jeju adas›, bir kez daha Asya stratejik tart›ﬂmalar›n›n merkezine girdi. Kore Cumhuriyeti hükümeti, geçmiﬂte kanl› olaylara sahne olan, günümüzde ise ülkenin önde gelen turistik merkezlerinden biri olarak an›lan adada büyük bir
askeri üs yap›m›na baﬂlad›.
2015 y›l›nda bitmesi beklenilen inﬂaat›n sonunda, büyük turist
gemilerinin yanaﬂabilece¤i büyük bir sivil liman ve hemen yan›nda 20 savaﬂ gemisi ile çok say›da denizalt›ya ev sahipli¤i yapacak büyük bir donanma üssü ortaya ç›kacak. Kore Cumhuriyeti hükümeti, son dönemlerde denizler üzerinden tehditlerini artt›ran Kuzey Kore’ye dönük bir savunma önlemi olarak
niteledi¤i projenin, baﬂka ülkelere yönelik tehdit oluﬂturmad›¤›n› ve sadece savunma amaçl› oldu¤unu savunuyor.
Buna karﬂ›l›k, adan›n Kuzey Kore’ye en uzak noktadaki Kore
Cumhuriyeti topra¤› olmas›, kafalarda çok ciddi soru iﬂaretlerinin do¤mas›na neden oldu. Güneyli askeri yetkililer, bölgedeki Amerikan Donanmas›n›n geçici düzenlemeler ile söz konusu üsten yararlanaca¤›n›; ama buradaki Amerikan askeri
varl›¤›n›n kal›c› olmayaca¤›n›, ancak devriye gemilerinin varl›¤›n›n kabul edilece¤ini aç›klad›lar.
Bu aç›klama, söz konusu üssün, Kuzey Kore’den çok, Çin Halk
Cumhuriyeti’ne dönük oldu¤u yolundaki iddialar› güçlendirdi.
Bilindi¤i gibi, Amerikan Donanmas›na ba¤l› Ticonderoga s›n›f›
USS Lake Erie (CG-70) savaﬂ gemisinden, 2008 y›l›nda,
Hawai aç›klar›nda f›rlat›lan bir SM-3 füzesi, art›k görevini tamamlam›ﬂ ve dünyaya saatte 27.000 km h›zla yaklaﬂan bir
Amerikan eski casus uydusunu uzayda vurmuﬂ ve bu deneme,
ABD’nin balistik füzelere dönük savunma sisteminin gücünü
göstermiﬂti. 2008 y›l›ndaki, uzay›n böylesi askeri amaçl› bir
denemeye zemin olmas›na en sert tepki Çin’den gelmiﬂ, Pe-
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kin’den yap›lan aç›klamada da ABD’nin d›ﬂ uzay› askerileﬂtirme çabalar›n›n kayg›yla izlendi¤i vurgulanm›ﬂt›.
Kaynaklar, Amerikan Donanmas›n›n balistik füzelere dönük
savunma sistemleriyle söz konusu üste konuﬂlanaca¤›n› ve
Çin balistik füze sald›r› sistemine karﬂ› çok ciddi önlem alacaklar›n› savunuyorlar. Jeju adas›ndaki Kore Cumhuriyeti üssünün, bittikten hemen sonra Amerikan balistik füze savunma
sisteminin en önemli merkezlerinden biri olmas› bekleniyor.

Kanl› Tarih
Jeju adas›, sadece Kore Cumhuriyeti de¤il, bütün insanl›k tarihi aç›s›ndan unutulmayacak ölçüde kanl› olaylara sahne olmuﬂ bir ada. 1947 y›l›nda, henüz So¤uk Savaﬂ’›n ilk iﬂaretlerinin al›nd›¤› ve Kore Savaﬂ›’n›n baﬂlamad›¤› günlerde, bu
adan›n sakinleri, ülkenin Japon istilas›ndan kurtuluﬂunun
y›ldönümü kutlamalar›nda siyasi gösteriler yapm›ﬂ, bu gösteriler Kore Cumhuriyeti Ordusunun çok sert müdahalesiyle
karﬂ›laﬂm›ﬂt›. Bu müdahale sonras›nda, halk›n sol siyaset
do¤rultusunda ayakland›¤› ve Amerikal› dan›ﬂmanlar›n tavsiyesini dinleyen ordunun da ac›mas›z davrand›¤› biliniyor.
Resmi kaynaklar, Kore Cumhuriyeti Ordusunun, 1948-1953
y›llar› aras›nda, 1200 köyü haritadan sildi¤ini, 60.000 masum
sivili öldürdü¤ünü ve on binlerce genç k›za da tecavüz edildi¤ini gösteriyor.
Kore Cumhuriyeti hükümetleri, 1990’lara kadar, Jeju adas›nda yaﬂan›lan korkunç olaylar› inkâr ettiler. Fakat 1992 y›l›nda,
binlerce masumun kemiklerinin bir büyük ma¤arada bulunmas›ndan sonra, durum giderek de¤iﬂti; askeri yönetimin
sonlanmas›ndan sonra da 2006 y›l›nda, dönemin Cumhurbaﬂkan› Roh Tae Woo, Jeju halk›ndan yap›lanlar nedeniyle resmen özür diledi.
www.milscint.com
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ashington’daki Obama
yönetiminin, George
W. Bush yönetiminin, Orta
Asya’daki Rus ve Çin etkisini kontrol etmeyi amaçlayan stratejisini “Büyük
Orta Asya” baﬂl›kl› bir plan
ile yeniden yap›land›rmas›,
Asya’n›n iki devi Rusya ile
Çin’i zorunlu ittifaka yöneltti.
Amerikan
yönetiminin,
özellikle, Azerbaycan’da
son olarak bulunan büyük
do¤al gaz yataklar› ve Türkmenistan ile geliﬂen iliﬂkiler do¤rultusunda, Türkiye
üzerinden geçecek yeni bir
do¤al gaz boru hatt›yla
Rusya’y›
dengelemeyi
amaçlad›¤›n›n anlaﬂ›lmas›,
Moskova’y› harekete geçirdi. Rus lider Vladimir Putin’in, Pekin’de Çinli yetkililer ile masaya koydu¤u
stratejik ittifak, iki ülkenin
gerçeklerine dayanmas›yla
da dikkat çekti.
Çin’in büyüyen ekonomisi
nedeniyle yüksek miktarda
petrol ve do¤al gaz ihtiyac›
var. Rusya ise, Avrupa ile
enerji alan›nda yaﬂad›¤› s›k›nt› nedeniyle yeni ve büyük pazarlara aç›lma ihtiyac› hissediyor. Avrupal›lar,
Rusya’n›n yaﬂad›¤› ekonomik s›k›nt›lardan yararlanarak, hayli düﬂük rakamlarda do¤al gaz anlaﬂmalar› imzalama ﬂans› yakal›yorlar. Rusya ayr›ca, Avrupa’ya enerji alan›nda bir
ham madde sa¤lay›c›s› olmak istemiyor; do¤rudan
Avrupa enerji sektöründe
da¤›t›mc› ﬂirketler kurarak
pay almak da istiyor; ama
ciddi engellemeler ile karﬂ›laﬂ›yor.
Buna karﬂ›l›k Çin, yüksek
miktardaki petrol ve do¤al
gaz al›m›n›n yan›nda Rus
ﬂirketlerinin, kendi ulusal
pazar›ndan pay almas›n› da
sa¤layacak düzenlemelere
daha aç›k görünüyor.
Pekin, Moskova ile yapaca¤› uzun vadeli bir enerji iﬂ

Rusya Devlet Baﬂkanl›¤›

Rusya ve Çin Aras›nda Zorunlu Enerji ‹ttifak›
W

birli¤i anlaﬂmas›n›n, ekonomisinin gelece¤i aç›s›ndan önemli oldu¤unu,
ABD’nin enerji alanlar›ndaki atak politikas›n› ancak
böyle dengeleyebilece¤ini
de biliyor.
Ancak iki ülkenin, Amerikan yönetiminin do¤rudan
Orta Asya’y› hedef alan yeni
politikas› nedeniyle aralar›ndaki iliﬂkiyi enerji alan›yla s›n›rl› tutmayacaklar›,
Washington’a karﬂ› ciddi bir
stratejik ittifak gerçekleﬂtirecekleri de belirtiliyor.
Rusya ve Çin, bunun ilk örne¤ini, BM Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin talebiyle
gündeme gelen Suriye ile
ilgili karar tasar›s›n› birlikte veto ederek göstermiﬂ
oldular.
Bu arada, Org. David

Petraeus’un CIA Baﬂkan›
olmas›ndan sonra, Afganistan’daki iﬂgal kuvvetleri komutanl›¤› görevini üstlenen
Org. John Allen’in, “Afganistan’dan çekilmemiz için
öngörülen 2014 tarihinin
gerçekçi olmad›¤›n› düﬂünüyoruz. Bizim için zafer
önemlidir ve kal›c› zafer elde edilene kadar Afganistan’dan çekilmemiz mümkün de¤ildir” yönündeki
aç›klamas›, ABD’nin Asya’dan geri çekilme takviminin ileriki y›llara sarkt›¤›n› gösterdi.
ABD ile Pakistan aras›nda
yaﬂan›lan sert tart›ﬂma da
Orta Asya’n›n diktatöryal
devletlerinden Özbekistan’›n devreye girmesine ve
ABD için daha büyük bir askeri üs önermesine yol açt›.
Özbekistan-ABD iliﬂkilerinin geliﬂmesi, bunun zamanla NATO’nun da kapsama alan›na girmesi, Rusya
ve Çin için büyük risk oluﬂturuyor. Özbekistan, Rusya

ve Çin ile s›n›r› olmayan tek
bölge ülkesi ve bu nedenle
bu iki büyük devletin bask›s›n› çok fazla hissetmiyor.
Özbekler, kendilerine has
kültürleri ve 25 milyona varan nüfuslar›yla Orta Asya’n›n gelece¤ini belirleyecek uluslardan biri olarak
da de¤erlendiriliyorlar.
Bu nedenle, Afganistan ile
ilgili olarak, 2 Kas›m günü,
‹stanbul’da yap›lacak NATO
toplant›s› büyük önem kazan›yor. Özbekistan’›n, bu
toplant› çerçevesinde, Türkiye ile olan so¤uk iliﬂkilerini düzeltmesi, bu arada
Orta Asya’da belirleyici
devlet olarak öne ç›kmas›
bekleniyor.
Rusya lideri Vladimir Putin
ise temelini Belarus ve Kazakistan ile birlikte att›¤›,
“Avrasya Birli¤i” stratejisini
geliﬂtirmeyi
hedefliyor.
Rusya, bu strateji ile özellikle ABD’nin Orta Asya’ya
yerleﬂmesini önlemeyi arzu
ediyor.
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rini, 1980 y›l›ndan bu yana ancak yüzde 11 oran›nda yükseltebildi¤i de anlaﬂ›l›yor.
Buna karﬂ›l›k, toplum nüfusunun yüzde 5’ini oluﬂturan
zengin Amerikal›lar›n, son
30 y›ldaki gelirlerini yüzde
42 oran›nda artt›rd›klar› da
belirlenmiﬂ durumda.
Resmi aç›klamada, Amerikan toplumunun ›rklar aç›s›ndan da büyük bir eﬂitsizlik yaﬂad›¤› ortaya ç›kt›.
ABD’de yaﬂayan beyazlar›n
sadece yüzde 9,9’u fakirlik
çizgisinde yaﬂam sürerken,
siyahilerin yüzde 27,4’ü, Latin kökenli Hispaniklerin
yüzde 26,6’s› ve Asya kökenlilerin de yüzde 12,1’i

ayn› kaderi paylaﬂ›yorlar.
Ayn› raporda yer alan bir
baﬂka rakam da ABD’nin
sosyal aç›dan iflas etti¤ini
gösterdi: Amerikan nüfusunun 49 milyonu, ayl›k primlerini ödeyemedi¤i için hiç
bir sa¤l›k sigortas› olmadan
yaﬂamak zorunda!

Açl›k Tehlikesi
Bir baﬂka resmi araﬂt›rma,
günümüzde, Amerikan nüfusunun yüzde 5,6’s›n›n,
resmen açl›k tehlikesiyle
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu
gösterdi. Ülkenin 3,9 milyonunun evine düzenli yiyecek giremiyor ve özellikle
milyonlarca çocuk çok kötü

Beyaz Saray
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Nüfus ‹daresi’nin
aç›klad›¤› son resmi istatistik, dünyan›n tek süper gücü olarak adland›r›lan
devletin, sosyal aç›dan çöktü¤ünü ortaya koydu: 20102011 aras›nda, sadece bir y›l
içinde tam 2,6 milyon Amerikal› daha fakirlik çizgisinin alt›na indi. ﬁu anda ABD’de tam
46,2 milyon insan fakirlik çizgisinin alt›nda; günlük ihtiyaçlar›n› bile karﬂ›layamayacak ölçüde a¤›r ekonomik
ﬂartlar alt›nda yaﬂ›yorlar. Bu
rakam, 1993 y›l›ndan bu yana
rastlan›lan en yüksek rakam
olarak da dikkat çekti.
Amerikan ekonomisinin, 2008
y›l›nda, Wall Street’te yaﬂan›lan finansal h›rs›zl›klar nedeniyle krize girmesinden sonra
bir türlü düzelememesi, ülkenin sosyal adalet yap›s›n›n tamamen rafa kalkmas›na neden oldu. ‹statistikler, fakirlik
çizgisinin üzerinde yaﬂamaya
çal›ﬂan orta-direk Amerikal›lar›n geçen y›lki gelirlerinin,
y›ll›k 49.777 dolar düzeyinden
49.455 dolar düzeyine geriledi¤ini gösteriyor.
Ülkede sürüp giden enflasyon
da göz önünde bulunduruldu¤unda, günümüzde, orta-direk Amerikal› bir ailenin, geli-

ABD

bir ﬂekilde besleniyor.
Amerikan hükümeti, ülkede açl›ktan ölümlerin olmamas› için, k›sa ad› SNAP
olan bir g›da yard›m› destek program›n› devreye
soktu. Eskiden da¤›t›lan
kuponlar ile sürdürülen bu
program, bugün kredi kart›
benzeri bir uygulama ile
yürütülüyor ve açl›k çizgisindeki ailelerin, kendilerine verilen bir kartla marketlerden temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamalar›n› hedefliyor. Tam 38 milyon Amerikal›n›n bu kartlardan
edindi¤i ve ailelerinin yaﬂamda kalmas› için kulland›¤› aç›kland›.
Bütün bu geliﬂmeler,
Amerikan halk›n› soka¤a
döktü… Haftalard›r, ülkede ve dünyada yaﬂan›lan
ekonomik krizin sorumlusu ilan ettikleri Wall
Street’teki finansç›lar› hedef alan ve dünya ekonomisi için çok önemli bu
bölgeyi iﬂgal etmeye çal›ﬂan göstericiler ile güvenlik güçleri aras›ndaki gerginlik New York sokaklar›nda devam ediyor.
www.milscint.com
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o¤uk Savaﬂ y›llar›ndan
son döneme kadar Türkiye-‹srail stratejik ittifak›n›n
belirleyici rol oynad›¤› Orta
Do¤u, günümüzde çok farkl›
bir rekabetin içine çekilmiﬂ
durumda. Bölgedeki en sert
çat›ﬂma, geleneksel olarak,
‹ran ve ‹srail aras›nda sürüyor. ‹ran, ‹srail’in Orta Do¤u’daki varl›¤›n› tan›mayan,
onu “ortadan kald›r›lmas› gereken” bir devlet olarak gören bir siyasete sahip. Bu nedenle, iki devlet, Arap ülkelerin de çok rahats›z oldu¤u bir
mücadele içindeler.
‹ran, Lübnan’›n güney kesiminde yaﬂayan ﬁii nüfus arac›l›¤›yla egemenlik alan›n› ‹srail s›n›r›na kadar taﬂ›m›ﬂ bir
devlet. Lübnan’daki güçlü
Hizbullah yap›lanmas›, ‹ran’›n
yaratt›¤› bir model ve günümüzde, Gazze’deki Hamas
üzerindeki ‹ran etkisiyle de
kendini gösteriyor. ‹srail’in
nükleer silaha sahip olmas›,
‹ran’›n da bu alanda çok ciddi
bir program sürdürmesine
yol açt›. Dünya, ‹srail-‹ran
aras›ndaki nükleer gerginli¤in s›cakl›¤›n› yaﬂamay› sürdürüyor. ‹ran’›n nükleer program›n› sürdürmesi halinde,
muhtemel bir ‹ran-‹srail savaﬂ› da kaç›n›lmaz görülüyor.

S

Türkiye’nin
Özel Durumu

74

Orta Do¤u, 2008 y›l› Aral›k
ay›nda, ‹srail’in Gazze’ye sald›r›s›na kadar, genel olarak
“Bat›l›” olarak adland›r›lan iki
güç Türkiye ile ‹srail’in yak›n
iﬂ birli¤ine sahne oluyordu.
Fakat binlerce Filistinlinin
ölümüne neden olan kanl›
sald›r› sonras›nda, Türkiye ile
‹srail’in yollar›n›n ayr›ld›¤›,
geçti¤imiz y›l yaﬂan›lan Mavi
Marmara katliam›yla da iliﬂkilerin askeri çat›ﬂma riski taﬂ›r
hale geldi¤i dikkat çekti. Bir
dönem ‹ran ile iliﬂkilerini çok
s›cak bir noktaya taﬂ›yan, hatta ‹ran için BM Güvenlik Konseyi’nde ABD’ye karﬂ› oy kullanan Türkiye’nin, Tahran’la
iliﬂkilerini biraz daha serinletti¤i bir dönemden geçiyoruz.
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Türkiye-‹srail-‹ran Rekabeti
Türkiye, ‹srail-‹ran nükleer
tart›ﬂmas›nda izledi¤i politikayla asl›nda bölgedeki üçüncü oyuncu oldu¤unu çok net
göstermiﬂ durumda: Ankara,
‹ran’›n nükleer silah üretmesine kesin bir ﬂekilde karﬂ›.
Ayn› ﬂekilde, ‹srail’in elindeki
nükleer silahlar›n da devre d›ﬂ› b›rak›lmas›n›, bölgenin bütün kitle imha silahlar›ndan
temizlenmesini istiyor.
Türkiye, son y›llarda att›¤›
ad›mlar ile özellikle Gazze’de
‹ran’›n gücünü ortadan kald›rm›ﬂ durumda. Suriye’deki
Beﬂar Esad rejiminin h›zla y›k›lmas› için gösterdi¤i çabayla da ‹ran’›n bölgedeki en büyük stratejik orta¤›n› ortadan
kald›rmay› hedefliyor.
Türkiye, NATO’nun füze kalkan› projesi için gerekli radar
üslerine topraklar›nda izin
vererek Tahran’›n sert tepkisinden çekinmedi¤ini de göstermiﬂ oldu.
Türkiye, bir yandan Suriye’deki diktatörlük rejiminin y›k›lmas›n› arzu ederken, di¤er
yandan da ›rkç› kimlik taﬂ›yan
‹srail’deki Benyamin Netanyahu hükümetine karﬂ› da en
sert muhalefeti sürdüren
devlet olarak dikkat çekiyor.
Türkiye ile ‹srail’in Do¤u Akdeniz’deki petrol ve do¤al gaz
yataklar› nedeniyle bir gün

karﬂ› karﬂ›ya gelme senaryolar›, bütün Bat› ittifak›na so¤uk ter döktürüyor.

Irak’ta Müthiﬂ
Manevra
2003 y›l›nda, ABD’nin iﬂgal
harekât›yla karﬂ›laﬂan Irak’ta
yaﬂan›lanlar da Orta Do¤u’daki üçlü rekabeti göstermesi
bak›m›ndan çok önemli.
‹ran, ülkenin güneyindeki ﬁii
Arap nüfus üzerindeki gücünü kullanarak, bölgede rahat
bir üstünlük sa¤layabilece¤ini düﬂündü. ‹srail’in ise ana
hedefinin, Irak’›n kuzeyinde
kurulan Kürdistan özerk yönetimi üzerindeki kontrolü
sa¤lamak oldu¤u hemen anlaﬂ›ld›. ‹srail ve ‹ran aç›s›ndan
Irak’›n toprak bütünlü¤ünün
korunmas›n›n bir anlam›n›n
olmad›¤›, iki devletin de kendilerine ba¤l› birer mini-devlet peﬂinde olduklar› hemen
anlaﬂ›l›yordu.
Türkiye’nin, ‹srail-‹ran aras›nda Irak’›n paylaﬂ›lmas›n›
hedefleyen bu geliﬂmelere
müdahalesi çok yönlü oldu…
Türkiye, ABD ile olan stratejik
ittifak›n› kullanarak Irak’›n
toprak bütünlü¤ünün korunmas›n›, anayasal bir federal
yap›n›n kurulmas›n› sa¤lad›.
Sünni Arap aﬂiretlerin Ankara
ile ba¤lant›l› hareket etmesini

baﬂard›. Devam›nda, Kuzey
Irak’taki Kürt yönetimiyle
beklenmedik ölçüde aç›k iliﬂkiler geliﬂtirerek ‹srail’in bu
bölgedeki varl›¤›na rakip oldu. Gazze’de ‹ran’›n gücünü
k›ran Ankara, Kuzey Irak’ta
‹srail’in karﬂ›s›na ç›kt›.

Arap Demokrasisi
Avantaj›
Bugüne kadar “Bat› yanl›s›
diktatörler” ile çal›ﬂmaya
al›ﬂm›ﬂ ‹srail ve Orta Do¤u’daki demokratikleﬂme sürecini, rejimi için tehlike gören ‹ran, “Arap Bahar›” kavram›na karﬂ›. ‹ran, aç›kça
Kaddafi ve Beﬂar Esad’› destekledi. ‹srail ise Hüsnü Mübarek gitmesin diye elinden
geleni yapt›. Sadece Türkiye,
Arap dünyas›ndaki demokratikleﬂmeyi kay›ts›z-ﬂarts›z
destekleyen bölge gücü oldu
ve bu durum Ankara’ya Arap
kamuoyunda büyük bir kredi
kazand›rd›.
Geliﬂmeler, Orta Do¤u’daki
demokratikleﬂme sürecinin
devam etmesi halinde, Türkiye’nin bu rekabetten çok kazançl› ç›kaca¤›n›, ﬂimdiden
büyük bir yaln›zl›¤a itilmiﬂ
olan ‹srail ile rejimini korumakta güçlük yaﬂayan ‹ran’›
da çok zor günlerin bekledi¤ini gösteriyor.

Afrika’da da Büyük Mücadele
Orta Do¤u’nun “Arap Soka¤›” d›ﬂ›nda kalan, fakat bölgeyi kökten etkileyen ve bu stratejik co¤rafyay› büyük bir
mücadele alan›na çeviren 3 ülke, Türkiye, ‹srail ve ‹ran’›n, Afrika K›tas›’nda da büyük bir rekabete giriﬂtikleri dikkat
çekiyor. ‹srail, son 10 y›ld›r, Afrika’daki varl›¤›n› güçlendirmeyi hedefleyen bir strateji yürütüyor. Güney Afrika’n›n
›rkç›-beyaz az›nl›k rejimin yönetimi alt›nda oldu¤u, siyahi lider Nelson Mandela’n›n da hapiste bulundu¤u y›llarda,
‹srail, bu ›rkç› rejimin bir numaral› dostu olarak dikkat çekmiﬂti. Irkç› rejimin y›k›lmas› ve siyahlar›n demokratik
hükümetinin kurulmas›ndan sonra ‹srail, Afrika’daki bu çok önemli stratejik müttefikini kaybetti. ‹srail, bu kay›ptan
sonra yürüttü¤ü sistemli çal›ﬂmayla öncelikle Kenya ve Uganda’da çok ciddi bir üstünlük yakalad›. Sudan’›n güneyindeki
ayr›l›kç› harekete silah sevk eden ve bu büyük ülkenin bölünmesi için büyük çaba gösteren ‹srail, Güney Sudan’›n
ayr›lmas›ndan sonra, Nil Nehri’nin M›s›r’a girmeden önceki en önemli noktas›na da hakim oldu. ‹srail, Moritanya,
Fildiﬂi Sahilleri, Gana ve Mali ile de iliﬂkilerini geliﬂtirmesiyle dikkat çekti. ‹ran ise ana hedefi olan Senegal ile
iliﬂkilerden çok mutlu. Kongo, Zimbabwe ve Malavi ile de iliﬂkilerini geliﬂtirmiﬂ durumda. Nijerya ile de dengeli bir
politika yürütüyor. Orta Do¤u’daki iki rakibinin su yüzüne ç›kan Afrika rekabetine biraz geç giren Türkiye ise
beklenmedik bir ç›k›ﬂ yakalam›ﬂ durumda. Türkiye, Senegal’deki ‹ran varl›¤›n› dengeledi, Kenya’da da ekonomik
iliﬂkiler aç›s›ndan çok önemli ad›mlar at›yor. Etiyopya ve Somali’deki diplomatik ata¤›, ‹srail’in Eritre’de yakalamaya
çal›ﬂt›¤› avantaj› gölgede b›rakm›ﬂ durumda. Türkiye, çok önemli Afrika ülkeleri, Tanzanya ve Sudan ile de en yak›n
iliﬂkileri geliﬂtirmeyi baﬂarm›ﬂ bir devlet olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin, Nijerya ve son olarak Güney Afrika
Cumhuriyeti ile geliﬂtirdi¤i s›cak iliﬂkiler, Ankara’n›n Afrika’da rakiplerinden çok daha güçlü bir noktaya t›rmand›¤›n›
göstermesi bak›m›ndan önemle de¤erlendiriliyor.
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Modern Türk Taarruz
Düﬂüncesinin Evrimi:

Büyük
Taarruz
3.BÖLÜM
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A¤ustos ve Eylül say›lar›m›zda
ilk 2 bölümüne yer verdi¤imiz
makalemizin 3. ve son bölümünde,
muharebenin 30 A¤ustos itibariyle,
mutlak zafere giden seyrini sizlere
aktaraca¤›z.
Burak ÇINAR / editor@savunmahaber.com

30 A¤ustos: Zafer ve Çöküﬂ
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Birinci Ordu 29-30 A¤ustos gecesi takip ve taarruza devam etmiﬂti. IV. Kolordu’nun gece muharebelerine kat›lm›ﬂ olan dört
tümeni de sabah Adatepe’de toplanmaya baﬂlayan ve aralar›nda Trikopis ve Diyenis’in de bulunduklar› dört buçuk Yunan
tümenine taarruza haz›rlan›yorlard›. Yunan birlikleri ise Dumlup›nar’a ulaﬂmaya çal›ﬂ›yordu. Ancak durumdan haberi olan
Nurettin Paﬂa da Albay Kemalettin Sami’ye, Hamurköy-Çalköy-Adatepe hatt›na h›zla ve ﬂiddetle taarruz edilerek düﬂman›n tamamen yok edilmesini emretmiﬂti.
Bu arada Mustafa Kemal Paﬂa, sabah 10.00’da Birinci Ordu’nun Akçaﬂehir’deki karargâh›na gelmiﬂ ve Kemalettin Sami Bey’in tümenlerine, neye mal olursa olsun saat 14.00’da
düﬂman›n çekilme do¤rultusunu kesmek üzere takip ve taarruz edilmesini emretmiﬂti. 12, 11, 5. Kafkas ve 3. Kafkas tümenleri nihai taarruza haz›rlan›rlarken, Nurettin Paﬂa 23. Tümeni de IV. Kolordu’nun emrine vermiﬂti. Ancak Kemalettin
Sami Bey, taarruz saatini 15.00’a alarak, birliklerin düzenlenmelerinin tamamlanmas›n› beklemiﬂ, buna ra¤men taarruz
17.00’a kayd›r›lm›ﬂt›. 23. Tümen ise emri geç ald›¤›ndan, haz›rl›klar›n› tamamlamas› 17.30’u bulmuﬂtu.
Taarruz sayesinde, Yunanl›lar bu 5 tümen taraf›ndan do¤u,
güney ve güneybat›dan kuﬂat›lm›ﬂlard›. Daha kuzeyde ise ‹kinci Ordu’nun 16. ve 61. tümenleri bulunuyordu. 11. Tümen’in
70. Alay› taarruza geçerek h›zla ilerlemeye baﬂlam›ﬂ, ancak
zaman›nda desteklenmedi¤i için sald›r›n›n h›z› kesilmiﬂti. Bunun üzerine tümen komutan› Yarbay Derviﬂ Bey, 126. Alay’› da
70. Alay’a destek olarak ilerleterek, kendisi de ön hatlara gidip taarruzu ilerletmiﬂti. 17.00’da, 5. Kafkas Tümeni’nin 9.
Alay’› da Zafertepe-Örentepe hatt›na varm›ﬂ ve 18.30’da taarruza geçerek, Berbercan Tepesi’ni Yunan birliklerinden alm›ﬂt›. 19.00’da, her iki tümenin birlikleri Yunan mevzilerine
100 m kadar yaklaﬂm›ﬂlar, 15 dakikal›k topçu bombard›man›ndan sonra, taarruza geçmiﬂler ve 19.25’te de mevzilere girmiﬂlerdi. ‹lerleme sürerken, 20.45’teki Yunan karﬂ› taarruzu
süngü süngüye muharebeyle püskürtülmüﬂ, 5 dakika sonra,
Nas›htepe Yunan askerlerinden temizlenmiﬂti. Ard›ndan IV.
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Kolordu, tüm birliklerine savunma emri yollayarak, düﬂman›n
yol açmak için sald›r›s›n› beklemiﬂti. Ancak emri alamayan
126. Alay taarruzunu sürdürmüﬂ ve 23.30’da, Yunanl›lar› son
mevzilerinden de atarak takibe geçmiﬂti. 23. Tümen’in 68. Alay›’n›n Arpagedi¤i’ni zapt etmesinin ard›ndan, 17.30’da, 31.
Alay, 69. Alay ve hücum taburu birlikte ilerlemeye baﬂlam›ﬂt›.
31. Alay ve hücum taburu sald›r›ya geçerek, 22.30’da Büyük
Adatepe’yi ele geçirmiﬂti. Saat 24.00’te harekât tamamland›¤›nda, Yunanl›lar geride 600 ölü ve 50 esir b›rakm›ﬂlard›.
29-30 A¤ustos gecesi, Birinci Ordu’nun raporlar› Bat› Cephesi’ne gönderildi¤inde duruma hemen göz atan ‹smet Paﬂa,
acilen raporlardan derlenen haritay› Afyon’daki Mustafa Kemal Paﬂa’ya ulaﬂt›rm›ﬂt›. Mustafa Kemal Paﬂa, hemen Fevzi
ve ‹smet paﬂalarla topland›. Trikopis Grubu’nu kuﬂatmak için
bekledikleri ﬂans do¤muﬂtu. Gazi Paﬂa, durumun istedikleri
gibi h›zla geliﬂmesi için gereken h›z› ve ﬂiddeti sa¤lamak amac›yla, Birinci Ordu karargâh›na, Fevzi Paﬂa da ‹kinci Ordu karargâh›na yola koyulmuﬂlard›. Karargâhta kalan ‹smet Paﬂa
ise Dumlup›nar Meydan Muharebesi’nin h›zla sonuçland›r›lmas›na yönelik 30 A¤ustos emrini ordulara duyurmuﬂtu. Cepheye yak›n olan Akçaﬂehir’deki Nurettin Paﬂa da art›k tek kaç›ﬂ yolu olarak gözüken, bat›daki K›z›ltaﬂ Vadisi’nin kapat›lmas›na u¤raﬂ›yordu.
30 A¤ustos, saat 01.00’da, I. Kolordu’ya ba¤l› 23. Tümen’in 69.
Alay›’n›n 3. Tabur’u, Yunan 12. Tümen birliklerinin taarruzunu
püskürtmüﬂtü. Alay, Yunan 12. Tümeni’nin sabah 04.00’daki
taarruzunu da k›rm›ﬂt›. Çekilen Yunan birlikleri, ovaya dökülmeye baﬂlam›ﬂlard›. Yunan 5. Tümeni’nin kalanlar› ise Adatepe’ye çekilmiﬂlerdi. 68. Alay da 06.00’da taarruza baﬂlam›ﬂ ve
Yunan karﬂ› taarruzunu püskürtmüﬂtü. Çekilen Yunanl›lar,
Adatepe’de savunmaya geçmiﬂlerdi. 15. Tümen’in 56. Alay›,
Hallaçlar’daki Yunan 7. Tümeni’nin açt›¤› ateﬂin ard›ndan, tek
baﬂ›na 20.00’da taarruza geçmiﬂ ve Yunan mevzilerini ele geçirmiﬂti. 57. Tümen’in 39. Alay› ise sabah 08.00’da Kaplang›
Da¤›’n›n Dede Tepesi’ni ele geçirmiﬂti. Yunanl›lar, 5 alayla
17.00’da yeniden karﬂ› taarruza geçtiklerinde, buraya yerleﬂmiﬂ olan 176. Alay’dan, 18.30’da tepeyi geri alm›ﬂlard›. Bunun
www.milscint.com
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pesi’ndeki mevzilerde bulunan 2. Tabur’u Akprime çekilmek
zorunda kalm›ﬂt›. Ancak 16.30’da bölgeye varan 16. Tümen,
126. Alay’›n› devreye sokunca, durum yine Türklerin lehine
dönmüﬂtü.
41. Tümen’e ba¤l› Porsuk Müfrezesi 5 bölük toplayarak, Sar›kavakça Da¤›-Hamidiye do¤rultular›na taarruz etmiﬂ, ancak
kuvvetli bir ateﬂ gücüyle karﬂ›lanm›ﬂt›. Buradan 4,5 km uzunlu¤undaki 2 yürüyüﬂ kolunun ‹mﬂehir’i geçerek Eskiﬂehir’e
do¤ru gittikleri görülüyordu. Sabah 05.30’da taarruza kalkan
16. Alay ise etkili yan ateﬂ yüzünden daha fazla ilerleyememiﬂti. 12. Alay da Tecertepe’ye taarruz etmiﬂ, ancak bir sonuç alamam›ﬂt›. Türk milislerin de kat›ld›klar› tümene ait süvari tak›m›, 18.30’da, Yunan yürüyüﬂ kolunun istikametini Kütahya olarak tespit etmiﬂti.
Akpirim’deki nihai taarruz ise birliklerin birbirlerine kar›ﬂmalar›n› önlemek için 24.00’te yap›labilmiﬂ ve sonunda Yunan
mevzileri ele geçirilmiﬂti. Bunun ard›ndan Mustafa Kemal Pa30 A¤ustos: ‹kinci Ordu Kuzeyden ‹lerliyor
‹kinci Ordu, Bat› Cephesi emrini ald›ktan sonra, 30 A¤ustos ﬂa, beraberindeki Nurettin Paﬂa’yla birlikte Dumlup›nar ‹stassabah›, 16. ve 17. tümenleri ilerleterek, gördükleri yerde düﬂ- yonu’na geçti.
mana hücum etmelerini emretmiﬂti. Geç kalan VI. Kolordu ve Yakup ﬁevki Paﬂa, 31 A¤ustos, saat 01.25’te, 61. Tümen’i VI.
61. Tümen, muharebe alan›na ancak ö¤leden sonra varabil- Kolordu’ya vererek, 17. Tümen’i daha bat›ya kayd›rm›ﬂt›. Mümiﬂlerdi. Saat 14.30’dan itibaren, 16. Tümen’in öncüsü Çal ci- rettep Süvari Tümeni ise 30 A¤ustos sabah› Yunan 32. Alay’› ile
var›nda Yunan birlikleriyle temasa geçmiﬂ, 1 saat sonra tüme- karﬂ›laﬂm›ﬂt›. Düﬂman› görür görmez taarruz eden 38. Süvari
nin 2 alay› Çal’a do¤ru ilerlemeye baﬂlam›ﬂlard›. Burada Alay›’n›n uç bölü¤ü, hemen kuzeydeki köprüyü geçerek taarönemli miktarda Yunan birli¤i s›cak temas yüzünden bat›ya ruz etmiﬂ ve 09.00’da Yunan alay›n› da¤›tm›ﬂ; Yunan alay›, 300
yürüyüﬂlerini durdurdular. 17. ve 61. tümenler durumdan k›sa ölü ve 71 esir vermiﬂti. Ancak, kaçan Yunan askerleri, kuzeyzamanda haberdar edilmiﬂlerdi. Tümenler, IV. Kolordu birim- deki ormanl›k alana girdikleri için süvarilerce takip edilemelerine oldukça yak›nlaﬂt›klar› için, buradaki birliklerin Yunan miﬂlerdi. Bu arada, 10.00’da bir keﬂif kolu Alanyunt’u kurtarolduklar›ndan emin olmak isteyen Yakup ﬁevki Paﬂa, 16. Tü- m›ﬂt›. Saat 15.30’da, 33. ve 38. süvari alaylar› Porsuk Köprümen’i, yanl›ﬂl›kla Türk birliklerine ateﬂ açmamas› konusunda sü’nün kuzeyinden hareket ederek Kütahya’ya girmiﬂler, 37.
uyarm›ﬂt›. 16. Tümen hemen taarruza geçmiﬂ, 2. Tümen’in Alay da köprünün bat›s›nda, terk edilen silah, donat›m ve gereçleri toplamaya b›rak›lm›ﬂt›.
topçusunun güneyden destekArt›k Yunanl›lar her yönde Türk birliklerine
Tümen a¤›rl›klar› ise Kütahledi¤i 44. ve 64. alaylar da Yurastl›yorlard›. Franko’nun birlikleri ise kurtar›c›
ya’ya gönderilirken, umulmad›k
nan hatlar›na, 17.00 itibariyle
olmaya uzakt›lar. 30 A¤ustos, Yunanl›lar›n
bir bask›nla Yunanl›lar›n eline
400 m mesafeye kadar sokulçöküﬂünün baﬂlad›¤› gün olmuﬂtu. Bundan sonra,
düﬂmüﬂlerdi. Yunan 15. Tümemuﬂlard›. 16. Tümen, Birinci
ni’nin 53. Alay›, esir edilen TaOrdu’nun IV. Kolordusu’na ait
Yunan gruplaﬂmas›n›n yok edilmesi, sadece
bip Dr. Yüzbaﬂ› Hamdi Bey ve
birliklerle karﬂ›laﬂ›nca çekildi.
bir zaman sorunuydu.
158 eri katletmiﬂlerdi.
III. Kolordu karargâh›, 1. Tümen’le birlikte Ayk›r›kç›’ya do¤ru yol al›yordu. Tümen burada Mürettep Süvari Tümeni, esas görevi olarak, Eskiﬂehir’deki
dinlenirken, tümenin süvari bölü¤ü keﬂif için gitti¤i Karacavi- düﬂman kuvvetinin yolunu kesecek; bu grubun güneybat›ya
ran’dan 14.45’te rapor göndererek, Yunanl›lar›n bir ya da iki kaym›ﬂ bulunan Türk harekât›n›n s›kletine etkileyecek bir giritümenlik bir kuvvetinin Akoluk’a gelerek köyü yok etti¤ini bil- ﬂimde bulunmas›n› önleyecek ve ‹nönü do¤rultusuna ilerleyedirdi. Yunanl›lar, Türk Ordusu hakk›nda istihbarat toplam›ﬂlar rek, Yunan birliklerinin Bursa ve Kütahya istikametinde çekilve Akmescit’e do¤ru gitti¤ini duymuﬂlard›. Oradan da Kütah- melerine engel olacakt›. Bu arada, kuzeydeki Kocaeli Grubu da
ya’ya ya da Porsuk Köprüsü’ne gideceklerini umuyorlard›. Bu- sald›r› haz›rl›klar›n› sürdürerek, 5 tabur ve 2 da¤ bataryas›n› ‹znun üzerine 61. Tümen arand›. Ancak tümen, III. Kolordu’nun nik’in kuzeydo¤usunda toplam›ﬂt›. Bu durum, 18. Tümen’in 40
emrinden ç›km›ﬂ ve All›ören’e do¤ru gitmiﬂti. Meclis Muhaf›z km’lik cephesinde zay›flamas›na neden olmuﬂtu.
Taburu ise Mürettep Süvari Tümeni emrine girmek için Kü- Art›k Yunanl›lar her yönde Türk birliklerine rastl›yorlard›. Frantahya’ya gitmeye çal›ﬂ›yordu ve Ayk›r›kç›’dan kuzeye yürüyüﬂ- ko’nun birlikleri ise kurtar›c› olmaya uzakt›lar. 30 A¤ustos, Yuteydi. 61. Tümen’in 159. Alay’› 12.00’de Akpirim Tepesi’ne ç›- nanl›lar›n çöküﬂünün baﬂlad›¤› gün olmuﬂtu. Bundan sonra, Yuk›nca, Yunan kollar›n› bat›ya yürürken görmüﬂ, bunun üzerine nan gruplaﬂmas›n›n yok edilmesi, sadece bir zaman sorunuydu.
öncüsü yürüyüﬂünü h›zland›rarak, ilerideki ormanl›k alan› tutmuﬂ ve süvari bölü¤ü de daha bat›ya giderek, Yunan kolunun 31 A¤ustos: Yunan Gruplaﬂmas›n›n
yürüyüﬂünü kesmeye çal›ﬂm›ﬂt›. Saat 14.30’da aç›lan ateﬂle, Umutsuz Çabalar›
Yunan yürüyüﬂü durmuﬂtu. Arkadan yetiﬂen 190. Alay da Ak- 31 A¤ustos sabah›, Çalköy civar›nda toplanan Yunan birlikleriprim Tepesi’ni tutmuﬂtu. 159. Alay, Yunan birlikleriyle ﬂiddetli nin komutan› Trikopis, art›k Dumlup›nar’a çekilemeyece¤ini
bir muharebeye giriﬂmiﬂ, alay›n ihtiyat› bitince, 174. Alay’dan anlam›ﬂt›. Yeni hedefi, All›ören üstünden Banaz’a ulaﬂmakt›.
bir tabur yollanm›ﬂt›. Saat 15.45’te, topçu destekli 2 Yunan Böylece Yunan 12. Tümeni, 13.00’da öncü olarak yola ç›km›ﬂ,
alay›, 159. Alay’a taarruza geçmiﬂ, k›sa zaman içinde Ak- ancak 1 saat sonra, Türk 61. Tümeni’nin birlikleri kuzeyden
prim’deki 190. Alay’a da taarruz etmiﬂlerdi. Alay›n, Bilecik Te- sald›r›nca yürüyüﬂü durmuﬂtu.
üzerine, 14. Tümen’e, 57. Tümen’e yard›m etmesi emredildi.
Ancak taarruz, 31’i sabah›na kalacakt›. Nurettin Paﬂa, taarruz
için 4. Tümen’i de I. Kolordu’nun emrine verdi.
V. Süvari Kolordusu’na bir gün önce verilen “Murat Da¤lar›’n›
aﬂ›p Uﬂak’a do¤ru çekilmekte olan Yunan birliklerini ﬂiddetli
takiple önlemesi” emri, kolorduya 30 A¤ustos’ta ulaﬂm›ﬂt›. ‹htiyattaki II. Kolordu da ileri yanaﬂt›r›lm›ﬂt›. Ba¤›ms›z 6. Tümen
ise I. Kolordu emrine verildikten sonra, Banaz do¤rultusunda
sald›rmas› beklenen 57. Tümen’e destek için haz›rl›k yapm›ﬂt›. Ancak Kaplang›’daki muharebe, bu sald›r›y› geciktiriyordu.
3. Süvari Tümeni ise Sar›göl civar›nda bir Yunan süvari alay›n›
tespit etmiﬂ, ard›ndan dinlenmeye çekilmiﬂti. Bu arada ‹smet
Paﬂa da Çivil’i iﬂgal eden Menderes Grubu’nun düﬂman› takip
ederek, durmak isteyen birimlere hemen taarruz etmelerini
istemiﬂti.
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Saat 15.00’da, Türk topçusunun etkisi artm›ﬂ ve 1 saat sonra, Harekât baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂt›. ﬁimdi s›ra, durumdan en iyi ﬂekilmevzideki Yunan bataryalar› susturulmuﬂtu. Bunun üzerine de faydalanarak, Yunanl›lar›n Bat› Anadolu’daki bütün orduYunanl›lar, gündüz mevzileri savunmaya ve gece çekilmeye sunun yok edilmesine gelmiﬂti. Öncelik, Trikopis Grubu’nun ve
karar vermiﬂlerdi. Ancak 18.30’da, Yunan topçusu tamamen kalan›yla birlikte Franko Grubu’nun yok edilerek Bat› Anadosusturulmuﬂtu. Muharebe alan›nda, silah ve cephane fazlal›k- lu’yu tamamen kurtarmakt›.
lar›yla birlikte bütün a¤›rl›klar›n› terk etmiﬂ olan Yunan birlik- 31 A¤ustos sabah›, Banaz ve Kapaklar istasyonlar› aras›nda
lerinden, sabaha karﬂ›, ancak 5000-6000 kiﬂilik bir kuvvet, Ke- bat›ya yürüyen 2 tümen belirlenmiﬂti. Dumlup›nar’da tutunamayan Yunan birlikleri, periﬂan halde,
çiler istikametinde çekilebilmiﬂti. DumHarekât baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂt›.
Uﬂak do¤rultusunda çekiliyorlard›. Salup›nar Meydan Muharebesi’ndeki bu babah Birinci Ordu’ya ba¤l› birliklerden I.
ﬂar›, harekât›n niteli¤ini de¤iﬂtirmiﬂ, 5
ﬁimdi s›ra, durumdan en iyi
gün önce stratejik taarruz niteli¤inde
ﬂekilde faydalanarak, Yunanl›lar›n Kolordu’nun 6,14, 15. ve 57. tümenleri,
Kaplang› Da¤›’nda kalan Yunan birlikleribaﬂlayan “Büyük Taarruz”, art›k düﬂman›
Bat› Anadolu’daki bütün
ni kuﬂatarak, buradaki grubu yok etmektakip ve baﬂar›dan faydalanma safhas›na
ordusunun yok edilmesine
le görevlendirilmiﬂler ve taarruz 07.00’da
geçmiﬂti. Art›k Hac›anestis, General
gelmiﬂti. Öncelik, Trikopis
baﬂlam›ﬂt›. ﬁiddetli muharebeler ö¤le
Franko’dan ‹zmir yolunun mutlaka kapaGrubu’nun ve kalan›yla birlikte
saatlerine kadar devam etti. Yunan birt›lmas›n› istiyor, gönderdi¤i y›¤›na¤› buFranko Grubu’nun yok edilerek
liklerinin ço¤u yok edilmiﬂ, bir k›sm› ‹snun için harc›yordu.
Bat› Anadolu’yu tamamen
lamköy’e do¤ru kaçmay› baﬂarm›ﬂt›. ÇeAncak Franko’nun çok önem verdi¤i Kapkurtarmakt›.
kilmesi s›ras›nda, Yunan 1. Tümeni birlang› Da¤›, uzun çarp›ﬂmalar ve el de¤iﬂtirmeler sonunda Türklere geçti¤inden, buradaki Yunan kuv- liklerinin d›ﬂ›nda, 2. Tümen’inin birliklerinin de oldu¤u tespit
vetleri Hasanköy’e çekilmiﬂlerdi. 31 A¤ustos sabah›, Mustafa edilmiﬂti. Bu birlikler, Franko’nun tümenlerine kat›labilmek
Kemal Paﬂa ve Fevzi Paﬂa Adatepe’ye giderek muharebe mey- için ola¤anüstü çaba sarf ediyorlard›. Ancak Türk birlikleri de
dan›n› gezmiﬂlerdi. Yunan birliklerinin bütün top, motorlu h›zla Uﬂak’a do¤ru ilerleyerek, çekilmekte olan Franko’nun 3
araç, araba, eﬂya, donat›m ve gereçleri yollar› doldurmuﬂ, tümenini takip ediyorlard›. Türk I. ve II. kolordular›n›n 7 tümemeydan Yunan askerlerinin cesetleriyle dolup taﬂm›ﬂt›. Yak›n- ni, baz› alaylar›n haricinde sürekli ilerleme halindeydiler. Tridaki orman ve korulardaki Yunan askerleri toplat›l›yordu. Yu- kopis’le irtibat› tamamen kesik olan Hac›anestis de Franko’yu
nan Ordusunun as›l kuvvetleri yok edilmiﬂti. Art›k Franko’nun resmen bölgedeki birliklerin komutan› olarak atam›ﬂt›.
elindeki 3 tümen, Türklerin ‹zmir’e varmalar›n› sadece biraz Sabah 4. Tümen’ini I. Kolordu’ya veren Türk II. Kolordusu, I. Kogeciktirebilirdi. Yunan kuvvetlerinin belkemi¤ini teﬂkil eden 2 lordu’yla s›k› bir irtibatta olup, 7. ve 8. tümenlerini bat›ya ilerlekolordunun büyük bölümünün yok edildi¤i anlaﬂ›l›yordu. Tri- terek cephe hatt›na mümkün oldukça yak›n durmuﬂtu. IV. Kolorkopis Grubu’nun çevrilmesi için yap›lan muharebelerde, K›z›l- du’nun 5 tümeni ise Adatepe çevresinde toplu haldeydi. 3. Süvataﬂ, Yunanl›lar için adeta bir ölüm vadisi olmuﬂ ve 1 gün için- ri Tümeni günü dinlenerek geçirirken, Kara Erkek Efe komutadeki toplam kay›plar›, tahminen 20.000’i bulmuﬂtu. Trikopis s›ndaki 60 kiﬂilik gönüllü Milis müfrezesi de bu tümene kat›lm›ﬂGrubu’ndan, sadece 6000-7000 civar› askerle onlar›n önünde t›. Öte yandan, Menderes Grubu Yunan birliklerini taciz ederken,
çekilmekte olan 5. ve 9. tümenlerden 2000-3000 kiﬂilik bir grubun 46. Alay’› da trenle Denizli’ye varm›ﬂt› ve art›k Alaﬂehir ve
grup, vadiden bat›ya do¤ru ilerlemeye devam ediyordu.
Ayd›n istikametlerinde taarruz haz›rl›klar› yap›yordu.
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V. Süvari Kolordusu, Yunanl›lar›n Gediz-Uﬂak do¤rultusunda
çekilmelerine engel olmaya çal›ﬂ›yordu. 14. Süvari Tümeni,
10.00’da Trikopis Grubu’na do¤udan sald›rm›ﬂt›. Sabah
05.30’da, Yunan grubuna bask›n yapan 2. Süvari Tümeni ise
Yunan karﬂ› taarruzu üzerine, 09.00’da savunmaya geçmiﬂ,
akﬂamüstü tekrar sald›rm›ﬂt›. Saat 06.30’da hareket eden 1.
Süvari Tümeni de Gediz istikametini kapamaya çal›ﬂm›ﬂt›. Gediz Vadisi’nin kuzeyinde Türk süvarileri, güneyinde ise Trikopis’in Grubu vard›. Yap›lan bask›nlar sayesinde, Yunan Grubu
3 parçaya bölünmüﬂtü.

31 A¤ustos: ‹kinci Ordu Kütahya’da
‹kinci Ordu’nun III. Kolordusu, Kütahya civar›nda yerleﬂerek,
buraya gelecek olan Yunan kuvvetlerini engelleyecekti. VI. Kolordu ise V. Süvari Kolordusu’nun hemen do¤usunda, harekâta devam edecekti. Kolorduya ba¤l› tümenler düﬂman› takip
ediyorlard›. Bat›ya do¤ru yol alan 16, 17. ve 61. tümenlerin yollar› üzerine, art›k fazla düﬂman ç›km›yordu. Bu arada, önlerindeki 14. Süvari Tümeni, Yunan II. Kolordusu’nun kurmay
baﬂkan›n› esir etmiﬂti.
Yönünü kuzeye çevirmiﬂ olan III. Kolordu’nun, Kütahya’ya gidilece¤ini bildirmek için Kütahya’daki Mürettep Süvari Tümeni’ne emir götüren emir subay›, 10.30’da Porsuk Köprüsü güneyinde kendisine ateﬂ aç›l›nca, dönerek durumu kolorduya
bildirmiﬂti. Bunun üzerine, 13.30’da, Meclis Muhaf›z Taburu
Yunanl›larla temas kurarak taarruza geçmiﬂ ve bölgedeki birli¤in 15. Yunan Tümeni oldu¤undan kolorduyu haberdar etmiﬂti.
Mürettep Süvari Tümeni’nin 33. Süvari Alay›, geceyi, Kütahya’n›n güneyinde tedbir alarak geçirmiﬂti. Sabah Yunan tümenine yandan taarruz etmek için harekete geçen Mürettep Süvari Tümeni’nin büyük k›sm›, 16.00’da Gelinkaya bat› s›rtlar›na
var›nca, Yunan kolunun Gediz’e do¤ru yürüyüﬂte oldu¤unu
görmüﬂtü. Ancak tümen bir ﬂey yapmadan Kütahya’ya döndü.
Bu arada, 1. Tümen de 07.30’da Kütahya’ya do¤ru yürüyüﬂe
geçmiﬂti. Tümen’in 5. Alay› yetiﬂerek, 19.00 civar›nda Meclis
Muhaf›z Taburu’yla birlikte taarruza kalkt› ve Yunanl›lar Porsuk’un kuzeyinden at›ld›lar. Meclis Muhaf›z Taburu, 1 Eylül
günü sabah 03.00’da, 1. Tümen’in emrine verilmiﬂti. Bu arada
daha do¤udaki Yunan 10. Tümeni’ni karﬂ›layan Porsuk Müfrezesi harekât için haz›rlanmaya baﬂlarken, 41. Tümen ise gece
23.30’da Yunanl›lar›n boﬂaltt›klar› mevzilere girmiﬂ ve bir
mangayla da gece 02.00’da Seyitgazi’yi iﬂgal etmiﬂti. Kocaeli
grubunda da taarruz için haz›rl›klar sürüyordu.

1 Eylül: Çember ‹yice Daral›yor

Birinci Ordu, h›zla ‹zmir istikametinde ilerliyordu. Kolordu Komutan› Albay ‹zzeddin, tümenlerin süvari bölüklerini toplayarak, Mürettep Süvari Alay›’n› kurdu ve bunu, Yunanl›lar›n kasaba ve köyleri yakmaya f›rsat bulamamalar› için, önden
Uﬂak’a gönderdi. Kolordunun tümenleri de Uﬂak’›n do¤usundaki Yunan hatt›na taarruz etti. 6, 14. ve 57. tümenlerin kat›ld›klar› taarruzla geri at›lan Yunan 1, 2 ve 7. tümenleri, güneye
yönlenerek ‹nay do¤rultusunda h›zla çekilmeye baﬂlam›ﬂlard›.
Saat 18.00’da, Mürettep Süvari Alay›, 21.00’da da 14. Tümen,
Uﬂak’a girdiler. Uﬂak civar›ndaki bütün köyler yan›yordu.
Uﬂak’ta da 1785 ev, 12 cami ve mescit, 635 dükkân ve ma¤aza
yak›lm›ﬂt›.
I. ve II. kolordular›n, kanatlar›yla Yunanl›lar› takip ederek, Yunan birliklerini, toparlanmalar›na f›rsat vermeden kuﬂat›p yok
etmek için h›zla Alaﬂehir’e yürümesine karar verilmiﬂti. II. Kolordu da gece Uﬂak’›n güneyine kayd›r›lm›ﬂt›. VI. Kolordu ise I.
ve II. kolordular›n gerisinde, Uﬂak’a do¤ru ilerliyordu. Menderes Müfrezesi’nin 3 alay›na da Sarayköy’de toplanmalar› emredilmiﬂti.
Trikopis Grubu’nun, arkadan gelen ve yolu ﬂaﬂ›ran kolu teslim olmuﬂ, Trikopis ve beraberindekiler ise Uﬂak’a do¤ru çekilmeye çal›ﬂ›rlarken iyice s›k›ﬂm›ﬂlard›. Art›k Uﬂak taraf›nda da Türkler vard›. Bu durumda, bat›ya do¤ru Takmak (Eﬂme) istikametinde yürüyüﬂlerini sürdürdüler. Ancak Murat
Vadisi de kapat›lm›ﬂt›. Bu yüzden, grup, yüzünü güneye çevirdi. Franko Grubu’nun Kapaklar Savunmas› da baﬂar›s›z
olmuﬂ ve Uﬂak düﬂmüﬂtü. Takmak bat›s›ndaki hatta do¤ru
çekildiler. Uﬂak’›n kuzeyinden Takmak’a do¤ru çekilmekte
olan Plastras Müfrezesi’nin kayb› çoktu ve askerleri de bitkindiler. Yunan 5. Tümeni’nin art›klar› ise yönlerini Takmak’a
çevirmiﬂlerdi.
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I. ve II. kolordular›n, kanatlar›yla Yunanl›lar› takip
ederek, Yunan birliklerini, toparlanmalar›na f›rsat
vermeden kuﬂat›p yok etmek için h›zla Alaﬂehir’e
yürümesine karar verilmiﬂti. II. Kolordu da gece
Uﬂak’›n güneyine kayd›r›lm›ﬂt›. VI. Kolordu ise I. ve
II. kolordular›n gerisinde, Uﬂak’a do¤ru ilerliyordu.

©

Dumlup›nar’daki meydan muharebesiyle 3 kola bölünmüﬂ
olan Trikopis Grubu, ﬂimdi 9. ve 13. tümenlerin art›klar›yla
Murat Vadisi’nden geçerek çekilmeye çal›ﬂ›yordu. Trikopis ve
Diyadis, kolordu komutanlar› olarak bu grupla birlikteydiler. 5.
Tümen art›klar› ise daha bat›da ilerliyordu. Her 2 kolun da yönü bat›ya do¤ruydu. Ancak yollar›n› ﬂaﬂ›ran gerideki üçüncü
kolun yönü, do¤uya çevrilmiﬂti. Bu kolda 4. ve 12. tümenlerden kalanlar vard›. Bir de Murat Da¤›’n›n güneyindeki Plastras
Müfrezesi (5/42. Evzon Alay›) Uﬂak do¤rultusunda çekilmeye
çal›ﬂ›yordu.
Türk komuta kademesi, Yunanl›lar Trakya’dan takviye göndermeden önce ‹zmir’e ulaﬂabilmek için acele ediyordu. V.
Süvari Kolordusu, 1 Eylül’de Gediz’i geçerek, Simav do¤rultusunda birliklerini yürütürken, 1. Süvari Tümeni de sabah Yunan 5. Tümeni’nin art›klar›na sald›rm›ﬂt›. Kay›p veren Yunan-

l›lar, yolu açabilmek için tümenin 10. Alay’›na karﬂ› taarruz etmiﬂ ve alay› geri atarak ﬂoseye dökülmüﬂlerdi. Ancak 11, 21.
ve 10. süvari alaylar›n›n bask›n›, Yunan birliklerini da¤›tarak
tepelere çekilmeye mecbur etmiﬂti. 2. Süvari Tümeni, Yunan
5. ve 9. tümenlerini takip ediyordu. 2. Süvari Tümeni’nin 2. Süvari Alay›, önlerine ç›kan ilk Yunan grubunu ortadan kald›rm›ﬂ
ve yürüyüﬂüne devam etmiﬂti. 14. Süvari Tümeni de Trikopis
Grubu’nun öncü taburuna taarruz etmiﬂ, tabur da¤›larak ormanl›k alana do¤ru çekilmiﬂti. Süvariler, Alaﬂehir’e do¤ru hareketlerine devam edecekti.
‹kinci Ordu’nun VI. Kolordu’su, Murat Da¤lar›’n›n kuzeyinden, V. Süvari Kolordusu’nu takip ediyordu. III. Kolordu ise
‹nönü’ye yürüyüﬂ halindeydi. Kolorduya, çekilmekte olan Eskiﬂehir Grubu’nun yolunu kesmesi için takip emri verilmiﬂti.
VI. Kolordu’nun 16. Tümeni’ne ait bir istihkâm bölü¤ü, Murat
Da¤lar› tepeler hatt› ve K›z›ltaﬂ Deresi aras›ndaki ormanlarda saklanan Yunan 4. Tümen Komutan› General Dymaras ve
12. Tümen Komutan› Albay Kalyipius’un beraberindeki 60
subay ve bini aﬂk›n eri esir ald›. Bu esirler, 4, 5. ve 12. tümenlerin kal›nt›lar›yd›. Bu arada, 17.30’da, 16. Tümen’in süvari
bölü¤ü, Çukurviran civar›nda Yunan birlikleriyle muharebeye girmiﬂti.
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2 Eylül: Son Takip
2 Eylül’de, V. Süvari Kolordusu’ndan, 4 Eylül akﬂam›, Alaﬂehir
civar›nda Yunanl›lar›n arkas›n› kesmesi istenmiﬂti. Bu yüzden,
kolordunun tümenleri, Gediz-Simav yolundan güneybat› istikametine dönerek, Selendi ve Gediz çaylar› aras›ndan ilerlemeye baﬂlam›ﬂt›. Bu arada katliamlar, tecavüzler ve köy yakmalar sürdükçe, orduya halktan kat›l›mlar da art›yordu. Emet
Bucak Müdürü, beraberinde silahl› 60 atl› ile birlikte, 2. Süvari Tümeni’ne kat›lm›ﬂt›. Yollarda ise kafalar› kesilmiﬂ kad›n ve
erkek cesetlerine rastlan›yordu.

3 Eylül’de, 30 A¤ustos’ta Dumlup›nar çevresinde
cereyan eden ve Baﬂkomutan Mustafa Kemal
Paﬂa’n›n bizzat idare etti¤i çarp›ﬂmalara,
“Baﬂkumandan Muharebesi” ismi verilmiﬂti.
Muharebede Yunan Ordusu’nun belkemi¤i k›r›lm›ﬂt›.
Türk Ordusu için art›k tek hedef, kalan Yunan
birliklerini Anadolu’yu boﬂaltana kadar takip etmekti.
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Birinci Ordu’nun I. Kolordusu kuzeyden, II. Kolordusu ise güneyden Gediz Nehri ve Banaz Çay› aras›nda bat›ya do¤ru ilerliyorlard›. Uﬂak civar›ndaki IV. Kolordu, burada cephe gerisine düﬂmüﬂ olan düﬂman gruplanmalar›n› yok ediyordu. I. Kolordu’nun
15. Tümeni, Uﬂak kuzeyindeki bir Yunan grubuyla muharebe
ederek ço¤unu yok etmiﬂti. 14. Tümen’in 30. Alay’› da Uﬂak kuzeyinde 500 kiﬂilik bir Yunan birli¤ine rastlay›nca, hemen taarruz etmiﬂ, 200 ölü ve 60 esir veren Yunanl›lar da¤›larak, kuzeydeki da¤lara kaçm›ﬂlard›. Mürettep Süvari Alay› ve 6. Tümen’in
ak›nc›lar›, bir Yunan artç› taburuna taarruz ederek, büyük bir
k›sm›n› yok etmiﬂti. II. Kolordu birlikleri, ‹nay’daki Yunan artç›lar›n› atarak, 25 vagonluk bir katar ele geçirmiﬂlerdi. Yunanl›lar
h›zla çekildikleri için, aralar› oldukça aç›lm›ﬂt›. Bunun için takip
taburlar› kurularak, bunlara daha fazla makineli tüfek ve ikiﬂer
da¤ topu verilmiﬂti. Bunlar, her tümendeki seçme taburlar olarak iﬂ görecekler, rastlad›klar› yerde düﬂmana taarruz edecekler; köy ve kasabalar› yak›lmaktan; ahalilerini de katledilmekten
kurtaracaklard›. Bu s›rada silaha sar›lan köylülerden de Yunan
kuvvetlerinin katliamlar›na karﬂ› koymalar art›yordu. Bunlar›n
da¤›lan Yunan askerlerini toplamada ve uç bölüklerine yard›mc› olmada, Türk Ordusu’na önemli hizmetleri oluyordu.
IV. Kolordu’nun 57. Tümen’i, ald›¤› bir istihbarat üzerine, 69.
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Alay’› Kosur Bo¤az›’ndaki Yunan birliklerinin üstüne göndermiﬂti. 31. ve 68. alaylar ise Gediz ve Sorgun do¤rultular›ndaki
ilerlemeleri s›ras›nda Yunan gruplar›yla karﬂ›laﬂm›ﬂlar ve gece
karanl›¤›nda kanl› çarp›ﬂmalar baﬂlam›ﬂt›. Yunanl›lar, bu çarp›ﬂmalarda 1000’i aﬂk›n ölü vermiﬂlerdi. 5. Kafkas Tümeni’ne
15.15’te gelen rapora göre ise Murat Da¤lar›’ndan Cumburdu
Ovas›’na inen bir tümen kuvvetinde Yunan birli¤i, Elma Da¤›’na
do¤ru yürüyordu. Hemen harekete geçilmiﬂ, ancak Yunanl›lar
teslim olmuﬂlard›. Bu son gruptaki esirler aras›nda Trikopis,
Diyenis ve 13. Tümen Komutan› Albay Miryanidis de vard›. Yunan esirleri, 391 subay ve 4385 er olup; 500 tüfek, 1000 makineli tüfek, yüzlerce otomatik tüfek, 12 da¤ topu, 1000 sand›k topçu cephanesi ve 700’ü aﬂk›n hayvan da ganimetler aras›ndayd›.
Yunan askerleri açl›ktan savaﬂamayacak hale gelmiﬂlerdi.
Trikopis esir düﬂtü¤ünde, 29 A¤ustos’tan itibaren Küçük Asya
Ordusu’nun baﬂkomutan› oldu¤unu Türklerden ö¤renmiﬂti.
3 Eylül’de, 30 A¤ustos’ta Dumlup›nar çevresinde cereyan
eden ve Baﬂkomutan Mustafa Kemal Paﬂa’n›n bizzat idare etti¤i çarp›ﬂmalara, “Baﬂkumandan Muharebesi” ismi verilmiﬂti. Muharebede Yunan Ordusu’nun belkemi¤i k›r›lm›ﬂt›. Türk
Ordusu için art›k tek hedef, kalan Yunan birliklerini Anadolu’yu boﬂaltana kadar takip etmekti. 6 Eylül’de Bilecik ve Bal›kesir; 7 Eylül’de Ayd›n; 8 Eylül’de Manisa; 9 Eylül’de ‹zmir ve
11 Eylül’de de Bursa kurtar›ld›. Güneydeki Yunan gruplaﬂmas› Çeﬂme’ye kadar takip edilerek, buradaki cephe, 16 Eylül’deki boﬂaltmayla kapand›. Kuzeydeki cephe ise Erdek ve Konya
iskelelerinden 18 Eylül’de yap›lan boﬂaltmayla son buldu.
Böylece, 26 A¤ustos’ta baﬂlayan ve tüm Bat› Cephesi’ndeki
Yunan birliklerinin ana kesimini yok ederek, Bat› Anadolu’yu
Yunan iﬂgalinden temizlemeye çal›ﬂan “Büyük Taarruz”, mutlak zaferle noktalanm›ﬂt›.
Türk Ordusu, Büyük Taarruz harekât› boyunca, 2543 ﬂehit,
9855 yaral›, 77 esir ve 1921 hasta olmak üzere, toplam 14.376
kay›p vermiﬂti. Yunan Ordusu’nun zayiat› tam olarak belirlenememekle birlikte, verdi¤i esir say›s› 20.000 ve Anadolu’dan
çekilenler ise 100.000 civar›ndayd›. Toplam Yunan kay›plar›n›n
çekilen yaral›lar›n haricinde 100.000-110.000 aras› oldu¤u san›lmaktad›r. Türk Ordusu’nun elde etti¤i bu zafer ise bar›ﬂa giden yolu açm›ﬂ ve son nefesini vermeye haz›rlanan hasta Osmanl›’n›n tecrübesiz; ama diri olan çocu¤u, onun miras›na sahip ç›karak gücünü keﬂfetmeye baﬂlam›ﬂt›r.
www.milscint.com

