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Havac›l›k Rüzgâr› Eskiflehir’den Esti
Y›l›n son ay›na a¤›rl›kl› olarak havac›l›k haberleriyle girdik. Önce TEI, ard›ndan Alp Havac›l›k 
ve son olarak da TUSAfi, adeta sektöre yeni y›l hediyeleri verdiler.

Nisan ay›nda yapt›¤›m›z söyleflide motor revizyon faaliyetlerine a¤›rl›k vereceklerini 
söyleyen TEI Genel Müdürü Ak›n Duman flöyle demiflti: “Özellikle F-16 Projesi’nin bitmesini
takip eden süreçte biraz geri kald›¤›m›z montaj ve revizyon faaliyetlerimizi canland›rmak için
son birkaç y›ld›r pek çok proje üzerinde çal›fl›yoruz”. Türk Silahl› Kuvvetleri’nin envanterindeki
Eurocopter üretimi AS 532 Cougar helikopterlerinde kullan›lan Makila 1A1 motorunun depo
seviyesi bak›m ifllemlerin 2009 y›l›ndan itibaren TEI taraf›ndan yürütülecek olmas›, TEI’nin 
bu hedefinde emin ad›mlarla ilerledi¤ini gösteriyor. Bu arada 2009 y›l›nda TEI’nin ad›n› çok
daha s›k duyaca¤›m›z›n müjdesini de flimdiden verelim.

TUSAfi, Airbus Ailesine Kat›ld›
Hâlihaz›rda ulusal ve uluslararas› birçok projeyi baflar› ile yürüten TUSAfi, 4 Aral›k’ta at›lan
imzalarla A350 XWB uça¤›n›n kanatç›k üretimini üstlenerek EADS’ye ba¤l› Airbus firmas›nda
daha etkili bir yere sahip olmaya haz›rlan›yor. ‹mza töreninde TUSAfi’a övgüler ya¤d›ran
yabanc› konuklar taraf›ndan TUSAfi’›n art›k Airbus ailesine kat›ld›¤›n›n belirtilmesi önemliydi.

TUSAfi ve Airbus için önemli bir ortakl›k anlam›na gelen bu anlaflma için ilk ad›mlarsa 
çok önceden at›ld›. A350 XWB Program›’n›n ana yüklenicisi Airbus taraf›ndan, toplam 
ifl pay›n›n yüzde 50’den fazlas›n›n “Risk Paylafl›mc› Ortakl›k” yaklafl›m› ile alt yüklenicilere 
verilece¤i aç›klanmas›n›n ard›ndan 2007’nin Kas›m ay›nda bir ihale aç›ld›. Aç›lan bu ihaleye
uça¤›n kanatlar›nda yer alan kanatç›klar›n tasar›m ve üretimi için teklif veren TUSAfi, 
A350 XWB Program› çerçevesinde 2008 y›l›n›n Nisan ve Haziran aylar› aras›nda Airbus’›n
Fransa’n›n Toulouse kentindeki tesislerinde yap›lan ortak konsept gelifltirme çal›flmalar›na
davet edildi. 20 kadar Türk mühendisinin baflar›l› çal›flmalar›yla ortaya ç›kan kavramsal
tasar›m ve fiyat teklifleri Airbus taraf›ndan kabul edilen TUSAfi, yap›lan müzakereler 
sonucunda ‹sveçli rakibi Saab’› eleyerek 2008 y›l›n›n Kas›m ay›nda ipi gö¤üsleyen taraf oldu.

Bu geliflmenin hemen ertesi gün de Alp Havac›l›k’›n, KT-1T E¤itim Uça¤› Projesi’nde 
TUSAfi’›n alt yüklenicisi olarak yer alaca¤›na iliflkin imzalar›n at›ld›¤› haberi TEI cephesindeki
geliflmelerle birleflince, ad› havac›l›kla an›lan Eskiflehir’i gündemin üst s›ralar›na tafl›d›.

‹srail Ordusu Baflar›ya Odakland›
Bu say›m›zdaki Gazze’ye iliflkin makaleler yay›na haz›rland›¤›nda ‹srail’in beklenen 
kara harekât› henüz bafllamam›flt›. Kaç›n›lmaz oldu¤unu düflündü¤ümüz kara harekât›n›n
sadece zamanlamas› soru iflaretiydi. Geliflmelere askeri aç›dan bakt›¤›m›zda; ‹srail Ordusu için
bu harekât›n gidiflat›n›n çok önemli oldu¤unu söyleyebiliriz. Özellikle 2006 y›l›ndaki 34 Gün
Savafl›’nda (MSI Dergisi Say›: 2006 / 015) Lübnan’da Hizbullah’a karfl› yaflanan baflar›s›zl›ktan
sonra Hamas’a karfl› yaflanabilecek yeni bir baflar›s›zl›¤›n ‹srail Ordusu’na faturas› çok daha 
a¤›r olaca¤›ndan; hedeflerine ulaflmak isteyen ‹srail’in her fleyi deneyece¤ini öngörebiliriz. 
‹srail Ordusu ayr›ca, 2006’da ald›¤› dersler ›fl›¤›nda geçmiflin kötü izlerini de silmek isteyecektir.

Baflyazar›m›z Ardan Zentürk’ün de de¤erlendirmelerinden görülece¤i üzere, gerginli¤in 
çok yak›nda Lübnan’a da s›çramas› ve bu ülkede bir dönem Türkiye’nin aktif katk›lar›yla
önlenmifl çat›flmalar›n alevlenmesi kaç›n›lmaz görünüyor. Tabi bu geliflmelerin ABD’nin
yeni baflkan› Barack Obama’n›n “uzlaflmac›” bir görünüm sergileyen Orta Do¤u ve özellikle
‹ran politikalar›na nas›l yans›yaca¤›n› da zaman gösterecek…

Aral›k ay›n›n sonunda düzenlenen ve Milli Savunma Bakan› M. Vecdi Gönül ve Savunma 
Sanayii Müsteflar› Murad Bayar’›n yan› s›ra savunma sanayimizin önde gelen firmalar›n›n 
üst düzey temsilcilerini bir araya getiren Sinerjitürk Savunma’08 etkinli¤inden sat›rbafllar› ve
sektörden di¤er geliflmelerin yan› s›ra muharebe destek gemilerini ele alaca¤›m›z özel
dosyam›zla fiubat ay›nda sizlerle birlikte olmak üzere.

Ümit BAYRAKTAR       
Genel Yay›n Yönetmeni
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““AAss››ll  öönneemmllii  oollaann  vvee  mmeemmlleekkeettii  tteemmeelliinnddeenn  yy››kkaann,,  hhaallkk››nn››  eessiirr  eeddeenn,,  
iiççeerriiddeekkii  cceepphheenniinn  ssuusskkuunnlluu¤¤uudduurr..””  
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A
merikan Kongresi’nin
koridorlar›nda volta
atmakla, Beyaz

Saray’›n toplant› 
salonunda bulunmak 
farkl› ifller. Birinde, a¤z›na
geleni istedi¤in gibi 
söyleyebilirsin... Di¤erinde,
“bütün dünyan›n meseleleri
omuzlar›ndad›r”, kendini bir
anda “strateji dehalar›n›n”
masalar›nda bulursun.
Bunun da ötesinde, seçimi
karfl›s›nda “Amerikan 
‹htilali” türünden bafll›klara
flahit oldu¤umuz, sanki Oval
Ofis’e bir Afrika kökenlinin
seçilmesiyle Amerikan 
sisteminin kökten
de¤iflece¤ine dönük “bofl
inançlar›n” yükseldi¤ini 
izledi¤imiz Barack
Obama’n›n Washington’da
hiçbir fleyi de¤ifltirmeyece¤i
flimdiden belli oldu.
Amerikan baflkanlar›n›n
”Ulusal Güvenlik Konseyi”
kadrosu önemlidir. Bakal›m:
D›fliflleri Bakan› Hillary
Clinton, görevinde kalmas›
istenilen “Cumhuriyetçi”
Savunma Bakan› Robert
Gates ve Ulusal Güvenlik
Bafldan›flmanl›¤›’na getirilen
emekli Orgeneral James 
L. Jones.
Bu üç ismin sözde 
“Ermeni soyk›r›m›” 
iddias›n› desteklemek gibi
günümüz dünyas› dengeleri
aç›s›ndan hayli “fantezi”
görülebilecek görüfllerin 
çok ötesinde ortak bir
yap›lar› var: ABD’nin
karfl›laflaca¤› bütün 
tehditleri, güçlendirilmifl 
bir ordu ile bertaraf etmek,
“Amerikan enerji güvenli¤i”
aç›s›ndan gereken her 
fleyi yapmak!
Barack Obama, Demokrat
Parti baflkan adayl›¤›
yar›fl›ndaki güçlü rakibi
Hillary Clinton’u, sürekli

Bush yönetimine Irak
Savafl›’nda destek vermek,
hatta bu konudaki tüm 
kongre oylamalar›nda
“Bush’tan yana oy 
kullanmakla” suçlam›flt›.
fiimdi d›fliflleri bakan› 
yapt›!
“Cumhuriyetçi” Savunma
Bakan› Gates’ten söz 
etmeye gerek yok; O,
Irak’taki rejim de¤iflikli¤i
tam olarak gerçekleflse 
bile bu bölgeden çekilmeye
pek niyetli olmad›¤›n› y›llar
önce söylemifl bir siyasetçi.
(Zaten bu tür bir seçim,
Obama’n›n, Irak baflta 
tüm dünyada bar›fl isteyen
seçmeninin yüzüne att›¤›
kocaman bir tokatt›r.)
Zaten, Amerikan
politikalar›n›n Barack
Obama döneminde
de¤iflmeyece¤inin en 
önemli iflaretlerinden biri de
Avrupa’daki Ortak Kuvvetler
Komutanl›¤›’ndan emekli,
“tipik deniz piyadesi”
(te¤men olarak ilk görevi
Vietnam’dayd›, düflünün)
James L. Jones’in güvenlik
bafldan›flman› olarak
seçilmesi. Orgeneral (E)
Jones, Brüksel’de yapt›¤›
NATO Komutanl›¤› nedeniyle
Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’y› ve Türkiye’yi çok 
iyi tan›yan bir isim. Yapt›¤›
görevler aras›nda 1991
y›l›nda, Kuzey Irak’taki
Kürtler’i Saddam

Türkiye-ABD ‹liflkileri:
“De¤iflim Sürpriz!”

Son sözü bafltan söylemekte yarar var: Keyfe keder 
hiç bir fley olmaz... Hemen, “ne diyorsun sen kardeflim,
Barack Obama seçim kampanyas›nda sözde Ermeni
soyk›r›m›n› tan›yaca¤›n› söyledi, yard›mc›s› Joseph
Biden zaten o yoldaki bir senatör olarak biliniyor; 
eh, bir de yanlar›nda flimdi Hillary Clinton var. 
Kim tutar bu insanlar›?” demeyin.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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sald›r›lar›na karfl› korumaya
dönük “Provide Comfort”
harekât›n›n olmas› ve 
bölgeyi çok iyi tan›mas› da
dikkat çekici.
Zaten, Washington’un
Ankara’ya, James F. Jeffrey
gibi, 30 y›ll›k diplomasi 
kariyerinde tam üç kez
Türkiye’de görev yapm›fl,
2005 y›l›nda Ba¤dat’ta
Amerikan Maslahatgüzar›
olarak bulunmufl bir 
“gerçek Orta Do¤u uzman›”
diplomat› atamas› da 
gelecek günlerin önemli
iflareti.
1. ABD’nin Türkiye’yi
yak›ndan ilgilendiren 
bölge politikalar›n›n
de¤iflmeyece¤i,
2. Özellikle Baflkan
Yard›mc›s› Joseph Biden’ in
‹srail’in güvenli¤ini bir
numaral› gündem maddesi
haline getirip, Türkiye-‹srail
iliflkilerine özel önem
verece¤i,
3. Amerikan yönetiminde
Obama hariç, Türkiye’yi çok
yak›ndan tan›yan ve
Amerikan stratejisi içindeki
yerini çok iyi bilen önemli
beyinlerin yer alaca¤› yeni
bir döneme giriyoruz.
Böyle bir Washington’dan
sözde Ermeni soyk›r›m›
bahsinden yola ç›karak
Türk-Amerikan iliflkilerinin
rotas›n› de¤ifltirecek bir
ad›m beklemek yanl›fl olur.
Biraz daha açal›m:
ABD’nin yeni baflkan› Barack
Obama görevine bafllarken,
Türk-Amerikan iliflkilerini
yak›ndan ilgilendiren ana
noktalarda son durum
fludur:

Irak Sorunu
ABD’nin ‹ngiltere ile birlikte
aç›klad›¤› kesin çekilme
plan›, bu ülkenin iç den-
gelerinde beklenmedik ve
genifl çapl› bir iç savafl riski
yaratt›. Bu nedenle, 
ABD’nin Irak’tan askerlerini
çekerken, kendisi ile 
yak›n mesai gösterecek 
müttefiklere ihtiyac› var.
Bunun ad› Türkiye… ‹ran’›n

fiii Arap nüfusa, bütün Arap
dünyas›n›n ise Sünni Arap
nüfusa dönük planlar› art›k
çok iyi biliniyor. Irak’›n
kuzeyindeki Kürt ve
Türkmenler’in gelece¤i ise,
ABD ile Türkiye aras›nda
kurulacak yeni ve sa¤l›kl›
diyalo¤a ba¤l›.

‹ran Krizi
Her ne kadar Obama 
ekibi, ‹ran’› ve bu 
ülkenin yükselen nükleer 
program›n› uluslararas› 
bir kriz noktas›na
t›rmand›rmay› 
düflünmediklerini 
söyleseler de, “reel politik”
ayn› rotay› göstermiyor. 
Bu nedenle, Obama 
ekibinin, ‹ran’a komflu
Türkiye ile “geleneksel
iliflkileri sarsacak” bir 
ad›m atma lüksü 
gözükmüyor.

Afganistan Savafl›
NATO, 2009 y›l›nda tarihinin
en büyük s›nav›n›
Afganistan’da verecek. 
Bu ülkede askeri kimli¤i
benimsenen, “yabanc›
çizmesi” say›lmayan tek
ordu Türk Silahl› Kuvvetleri.
NATO bu nedenle, TSK’dan
Afganistan’daki gücünü
art›rmas›n› ve bu ülkede

daha aktif rol üstlenmesini
istiyor. Barack Obama 
ekibinin ise d›fl politika
önceli¤ini Afganistan
oluflturuyor.

Kafkasya Riski
Gürcistan topraklar›nda
yaflanan k›sa süreli savafl,
NATO’nun bölgeye komflu
tek üyesi Türkiye’nin 
önemini bir kez daha üst
s›ralara tafl›d›. Karadeniz’in
topluca büyük bir stratejik
alan olarak de¤erlendirildi¤i,
Kafkasya-Karadeniz hatt›n›n
dünya ekonomilerinin enerji
güvenli¤i aç›s›ndan en has-
sas bölge oldu¤unun
aç›kland›¤› bir dönemden
geçiyoruz. Dünya petrol ve
do¤al gaz dengelerinde
Kafkasya-Orta Asya alan›n›
devreye sokmakta kararl›
ABD’nin, ayn› bölgedeki
Ermenistan’› kay›ran ve 
as›l müttefik Türkiye’yi 
kendisinden uzaklaflt›ran 
bir politika e¤ilimine 
girmesi olanaks›z 
görünüyor.

Felaket Senaryolar›
ve Neden?
‹lginçtir… Ne zaman Türkiye
ve ABD’de köklü bir yönetim
de¤iflikli¤i yaflansa, sanki 
bir dü¤meye bas›lm›fl gibi,

ortal›¤› komplo teorileri ile
felaket senaryolar› kaplar.
Bu tür yaklafl›mlar›n bir
bölümü, Türk-Amerikan
iliflkilerinin y›llar içindeki
seyrini tam olarak
de¤erlendiremeyen “bilgi
eksikli¤inden” kaynaklan›r.
Bir k›sm› ise, “arzu belirtir”.
Bir kez daha vurgulamakta
yarar var: Dünyan›n 
stratejik dengelerinde bir
de¤iflim yaflanmad›kça,
Türkiye’nin dünya
haritas›ndaki yeri
de¤iflmedikçe ve ABD’nin
süper güç konumunda 
herhangi bir de¤ifliklik
olmad›kça, bir tak›m komplo
teorisyenlerinin ›srarla 
vurgulad›klar›; “iliflkilerde
köklü de¤iflim” yaflanmas›
çok zor görünmektedir.
ABD’nin yeni baflkan› 
Barack Obama’n›n bugüne
kadar çizdi¤i tablo, zaten 
bir tak›m erken manfletlerde
ileri sürüldü¤ü gibi 
“ihtilalci” de¤il, aksine
“statülerin kollay›c›s›”
oldu¤unu gösteriyor.
Dünya, tek süper gücün en
yetkili makam›ndaki görev
devir teslimini izliyor. Ama
bu de¤iflimin Türkiye’ye
yans›yabilecek yüzünde 
çok büyük sürprizler 
olmayacak…
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Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’n›n envanterindeki

Eurocopter üretimi AS 532
Cougar helikopterlerinde
kullan›lan Makila 1A1
motorunun depo seviyesi
bak›m ifllemleri, 2009
y›l›ndan itibaren TUSAfi
Motor Sanayii A.fi. (TEI),
taraf›ndan yürütülecek.
Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM)’de 3
Aral›k’ta düzenlenen törende
SSM Müsteflar Yard›mc›s›
Hv.Plt.Tümg. (E) Ömer ‹nak,
TEI Genel Müdürü Ak›n
Duman ve Turbomeca
Sat›fllar ve Müflteri
Memnuniyeti Direktörü
Laurent Fiard taraf›ndan
imzalanan sözleflme 
ile birlikte, Cougar
helikopterlerinin motorlar›
için gerekli bak›m, onar›m ve
revizyon faaliyetleri art›k yurt
içinde gerçeklefltirilecek.
Konuya iliflkin bir aç›klama
yapan TEI Genel Müdürü
Ak›n Duman, “Bu anlaflma,
askeri ve ticari hava 
platformu motorlar›na 
yönelik faaliyet gösteren
flirketimiz için, dünyan›n
önde gelen helikopter motor
üreticilerinden biri olan
Turbomeca ile yapaca¤›m›z
iflbirli¤i aç›s›ndan büyük
önem arz ediyor. Bu proje,
hâlihaz›rdaki projelerimize

ilaveten bak›m, onar›m ve
revizyon faaliyetlerinde TEI’ye
yeni bir aç›l›m yaratacak. TSK
envanterindeki Cougar
helikopterlerinin motorlar›,
bak›m, onar›m ve revizyon
ifllemleri için bundan sonra
yurt d›fl›na gitmeyecek, bu
faaliyetler 1’inci Hava ‹kmal
Bak›m Merkezi Komutanl›¤›
ile ifl birli¤i çerçevesinde
Eskiflehir’deki TEI 
tesislerinde gerçeklefltirilecek.
fiirketimiz bu proje ile
TSK’ya fiyat ve teslimat
avantaj› sa¤larken yaratt›¤›
katma de¤erle Türkiye
ekonomisine de katk›da

bulunacak” dedi.
Havac›l›k gibi yo¤un 
rekabete dayal› bir alanda
kulland›¤› ileri teknoloji ve
kalitesi ile kendini kan›tlayan
TEI, 21’inci yüzy›l›n önemli
ulusal ve uluslararas› 
projelerinde ve TSK’n›n
ihtiyaçlar› do¤rultusunda
dünyan›n önde gelen hava
platformu motoru üreticileri
ile ifl birli¤i yaparak, motor
ana üreticisi olma yönündeki
hedeflerine yak›n gelecekte
ulaflmay› hedefliyor.
1993 y›l›nda imzalanan 

253 milyon dolar de¤erindeki
Phoenix-1 anlaflmas› ile 
20 adet AS 532 genel maksat
helikopterleri siparifli veren
Türkiye, 1997 y›l›nda ise
Phoenix-2 anlaflmas› 
kapsam›nda yaklafl›k 450
milyon dolar de¤erinde 30
adet AS 532 Mk1’in al›m›n›
karara ba¤lam›flt›. Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤›’nda
genel maksat görevlerinde
kullan›lan Cougar’lar, Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›’nda
ise arama ve kurtarma
amac› ile hizmet veriyor.

Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi) ile 5 Aral›k 
tarihinde imzalad›¤› sözleflmeyle 2008’i önemli bir

baflar›yla noktalayan Alp Havac›l›k, KT-1T E¤itim Uça¤›
Program›’nda alt sistem üreticisi olarak yer ald›. Sözleflme
kapsam›nda Alp Havac›l›k, TUSAfi’›n Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤› için üretece¤i KT-1T uça¤›n›n kuyruk
bölümünde bulunan yatay ve dikey kumanda yüzeylerinin
üretiminden sorumlu olacak. Dünya havac›l›k sektörünün,
baflta Sikorsky olmak üzere, Pratt & Whitney, Pratt & Whitney
Canada ve Goodrich Landing Gear gibi dev firmalar›n›n alt
yüklenicisi olan Alp Havac›l›k; ulusal havac›l›k sektörümüzün
geliflmesi ve dünya havac›l›¤› ile rekabet edebilmesi için çok
önemli bir misyon üstlenen havac›l›k devimiz TUSAfi
taraf›ndan da stratejik ortak olarak seçilmifl durumda.
Yat›r›mlar›n› TUSAfi’›n ihtiyaçlar› paralelinde planlayan 
Alp Havac›l›k, hâlihaz›rda büyük bölümü mühendis ve
teknisyenlerden oluflan 280 kiflilik personel say›s›n› 2009 y›l›
sonunda 400’e yükseltmeyi hedefliyor. Firman›n 2009 y›l› için
ihracat hedefi ise 50 milyon dolar.

Cougar Motorlar› TEI’nin Emin Ellerinde

Alp Havac›l›k TUSAfi’›n Kanatlar›yla Yükseliyor

Soldan sa¤a: TEI Genel Müdürü Ak›n DUMAN, SSM Müsteflar Yard›mc›s› Hv.PLt.Tümg. (E)
Ömer ‹NAK ve Turbomeca Sat›fllar ve Müflteri Memnuniyeti Direktörü Laurent Fiard.
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‹talyan savunma devi
Finmeccanica’n›n a¤›r

toplar›ndan
AgustaWestland, 2008’i
siparifl haberleriyle
kapat›yor. ‹ngiliz Savunma
Bakanl›¤›’ndan 11 Aral›k’ta
gelen ilk siparifl kapsam›nda
AgustaWestland taraf›ndan
üretilecek 62 adet Future
Lynx helikopterinin 34 adedi
‹ngiliz Kara Kuvvetleri’ne, 
28 adedi ise Deniz
Kuvvetleri’ne teslim 
edilecek. Bu siparifl 
kapsam›ndaki ilk teslimat-
lar›n kara kuvvetleri’ne
2014, deniz kuvvetlerine ise
2015 y›l›nda yap›lmas›
öngörülüyor.
AgustaWestland’›n ‹ngiliz
Savunma Bakanl›¤› ile
önümüzdeki birkaç hafta

içerisinde imzalamay› 
planlad›¤› bir di¤er
sözleflme ise, ‹ngiliz Kara
Kuvvetleri envanterinde
bulunan 12 adet Lynx AH
Mk.9 helikopterlerinde 
kullan›lan CTS800-4N
motorlar›n›n modernizasyonu

ile ilgili. Bu gelifltirme 
projesi ile motor güçleri
yüzde 37 artacak olan Lynx
AH Mk.9 helikopterleri, 
daha yüksek irtifalarda ve
s›cakl›klarda görev 
yapabilecek.
AgustaWestland’dan 

gelen en son haber ise
Güney K›br›s Rum Yönetimi
ile ilgili. Rumlar, arama ve 
kurtarma görevlerinde 
kullan›lmak üzere toplam 
3 adet 15 kifli tafl›ma 
kapasiteli AW139 
helikopteri siparifl etti.

Gelifltirdi¤i kara araçlar› ile ad›n› s›kça duydu¤umuz
General Dynamics, Aral›k ay›n› da bofl geçirmedi.

Firmaya ba¤l› General Dynamics Avrupa Kara Sistemleri
(General Dynamics European Land Systems / GDELS), 
‹sviçre Savunma Bakanl›¤›’ndan 217 milyon dolarl›k 
244 adet DURO ve PIRANHA arac› siparifli ald›. 19 Aral›k’ta
verilen siparifl kapsam›nda GDELS, bu ülkenin kara 
kuvvetleri için 220 adet DURO IIIP 6x6 tekerlekli z›rhl› 
personel tafl›y›c›s›n›n yan› s›ra 12 adet de DURO IIIP 
6x6 tekerlekli NBC do¤rulama arac› ve yine ayn› miktarda
PIRANHA IIIC 8x8 NBC keflif arac› imal edecek. Araçlar 
2010 ile 2012 y›llar› aras›nda GDELS’e ba¤l› ‹sviçreli 
MOWAG firmas›n›n Kreuzlingen’deki tesislerinde üretilecek.
Hat›rlanaca¤› üzere GDELS, geçti¤imiz ay da Alman Ordusu’ndan
komuta kontrol kabiliyetine sahip 198 adet EAGLE IV
tekerlekli z›rhl› arac› ile Brezilya Ordusu’ndan 18 adet
PIRANHA IIIC z›rhl› personel tafl›y›c› arac› siparifli alm›flt›.

Hindistan ve Rusya aras›nda oluflturulan ortak giriflim
taraf›ndan gelifltirilen BrahMos ses üstü seyir füzesi, 

18 Aral›k’ta bir kilometre tafl›n› daha geride b›rakt›.
Yap›lan deneme at›fl›nda BrahMos, ilk kez bir su üstü
platformundan dikine f›rlatma rampas› arac›l›¤›yla
atefllendi. Hindistan Deniz Kuvvetleri’ne ba¤l› Rajput
S›n›f› INS Ranvir (D54) muhribinden Bengal Körfezi’nde
atefllenen füzenin, öngörülen görevlerin tamam›n› baflar›
ile yerine getirdi¤i aç›kland›. BrahMos füzesi daha 
önce de savafl gemisinden atefllenmifl, ancak önceki 

denemeler, e¤ik 
rampalardan
gerçeklefltirilmiflti.
Deniz, hava ve kara
konufllu versiyonlar›
bulunan BrahMos, at 
ve unut prensibi ile
çal›fl›yor. Ses h›z›n›n 
2,8 kat üzerine ç›kabilen
füze, 200 kg’lik harp 
bafll›¤›n› 290 km menzile
tafl›yabiliyor. Hindistan,
Mark-II olarak
adland›r›lan versiyonunu
da gelifltirerek bu 
füzeyi hipersonik 
h›zlara ulaflt›rmay› 
hedefliyor.

Future 
LYNX ‹ngiliz
Semalar›nda

BrahMos Bu Kez
Burnunun “Dikine” Gitti

General Dynamics 2009’a
Siparifllerle Giriyor
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Kore Cumhuriyeti Donanmas› Gücüne Güç Katt›

Yeni MaxxPro’lar
Afganistan Yolunda

Uzak Do¤u’nun 
en güçlü

donanmalar›ndan birine
sahip olan Kore
Cumhuriyeti, Ageis sistemi
ile donat›lm›fl ilk muhribini,
PKG S›n›f› ilk hücumbotunu
ve 214 S›n›f› 3’üncü
denizalt›s›n› hizmete ald›.
Ad›n›, 15’inci yüzy›l›n ilk
yar›s› boyunca Kore’yi
yöneten “Büyük” unvanl›
imparatordan alan ROKS

Sejong the Great (DDG 991)
muhribi, 22 Aral›k’ta 
Kore Cumhuriyeti
Donanmas›’nda göreve
bafllad›. Kore
Cumhuriyeti’nin KDX-III
S›n›f› ilk muhribi olan
DDG 991, Hyundai Heavy
Industries taraf›ndan
infla edildi.
Donanman›n PGK
S›n›f› ROKS Yoon
Young Ha-Ham

hücumbotu ise 29 Aral›k
tarihinde hizmete al›nd›.
Geçti¤imiz ay Kore

Cumhuriyeti Donanmas›
ad›na bir baflka 

sevindirici geliflme
ise ülkemiz
taraf›ndan da 
tercih edilen
havadan ba¤›ms›z
tahrik sistemine
sahip 214 S›n›f›

denizalt›lar cephesinde
yafland›. 2 Aral›k’ta s›n›f›n›n
2’nci gemisi olan ROKS
Yung Yi denizalt›s› görevine
resmen bafllad›. Ayn›
s›n›ftan 4’üncü denizalt›n›n
inflas›n› ilgilendiren
sözleflme ise Daewoo
Shipbuilding & Marine
Engineering Tersanesi ile 
9 Aral›k’ta imzaland›.
Tersane, denizalt›n›n 
teslimat›n› 2014 y›l›nda
gerçeklefltirecek.
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Geçti¤imiz Ekim ay›nda Amerikan Ordusu’nun Müflterek
Hafif Taktik Araçlar (JLTV)  Program›’nda BAE Systems

ortakl›¤›nda gelifltirdi¤i arac› ile k›sa listeye kalmay› baflaran
Navistar, may›na dayan›kl› pusuya karfl› bekas› artt›r›lm›fl
(Mine Resistant Ambush Protected / MRAP) araçlar›yla da
iddias›n› sürdürüyor. ABD’nin 2008 y›l›n›n Kas›m ay›nda 
duyurdu¤u; her türlü arazi koflulunda görev yapabilecek 
MRAP s›n›f› araç (MRAP All-Terrain Vehicle / M-ATV) 
program› kapsam›nda 10 Aral›k’ta yap›lan aç›klamaya göre
firma, 362 milyon dolar bedelle 400 adet ilave MaxxPro 
Dash orta s›n›f MRAP siparifli ald›. Navistar, bu araçlar›n 
üretimine Ocak ay› sonunda bafllayacak. 2009’un May›s ay›nda
tamamlanmas› planlanan proje kapsam›nda üretilecek
MaxxPro Dash’lar, Amerikan Ordusu’nun Afganistan’da
duydu¤u acil ihtiyaçlar› karfl›lamak üzere tedarik ediliyor. 
M-ATV Program›, balistik korumas› MRAP’larla eflde¤er ancak
hareket kabiliyeti daha yüksek araçlar›n üretimini içeriyor.
Navistar’›n bu proje için sundu¤u MaxxPro Dash çözümü,
bugüne kadar 5000 adedin üzerinde siparifl edilen MaxxPro
üzerinden gelifltirildi. Firma, 2008 y›l›n›n Eylül ay›nda da 822
adet MaxxPro Dash siparifli alm›flt›.

KC-767’ler Kendi ‹fllerini
Kendileri Görüyor

Tanker uça¤› üretiminde önemli bir tecrübeye sahip 
olan Boeing, ‹talyan Hava Kuvvetleri için üretti¤i 

KC-767 tanker uçaklar›n›n test sürecinde yeni bir ad›ma
daha imza att›. Firma taraf›ndan 19 Aral›k’ta yap›lan
aç›klamaya göre, ‹talyan Hava Kuvvetleri için üretilen 
bir KC-767, yine ayn› ülkeye teslim edilecek olan baflka 
bir KC-767’ye havada yak›t ikmali gerçeklefltirdi. Test
uçuflunda yap›lan 7 ikmal s›ras›nda yaklafl›k 4500 litrelik
yak›t, bir uçaktan di¤erine baflar› ile aktar›ld›. Boeing,
halen ‹talyan Hava Kuvvetleri için 2 adet KC-767’nin 
uçufl testlerini sürdürürken, di¤er 2 uça¤›n inflas›na 
devam ediyor. Uzaktan komutal› havada yak›t ikmal 
operatörü (Remote Aerial Refueling Operator / RARO)
sayesinde dünyan›n en h›zl› yak›t aktar›m kabiliyetine 
sahip tanker uça¤› oldu¤u belirtilen KC-767, yaklafl›k
90.000 litre yak›t tafl›yabiliyor. Hala karara ba¤lanamam›fl
olan Amerikan Hava Kuvvetleri’nin yeni nesil tanker 
uça¤› ihalesinde de iddias›n› sürdüren Boeing, ‹talyan ve
Japon Hava Kuvvetleri’nden toplam 8 adet tanker uçak
siparifli almay› baflarm›flt›.
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A ral›k ay›nda ABD ve
Avrupa’dan gelen

siparifllerle ›s›nan kara
araçlar› piyasas›, Uzak
Do¤u’dan gelen bir baflka
haberle daha da 
hareketlendi. Türkiye’de
ad›n› OTOKAR ile birlikte
yapt›¤› çal›flmalarla duyuran
Singapore Technologies
Engineering firmas›, 18
Aral›k’ta ‹ngiliz Savunma
Bakanl›¤› ile 330 milyon
dolar de¤erinde bir
sözleflme imzalad›. Bu
sözleflme kapsam›nda firma,
‹ngiltere’ye 100 civar›nda
Bronco paletli z›rhl› arac›
sat›fl› gerçeklefltirecek.
Anlaflma uyar›nca,
‹ngiltere’nin Warthog (Afrika
Yaban Domuzu) ad›n› verdi¤i

araçlardan ambulans, 
bak›m onar›m, birlik nakli 
ve komuta kontrol olmak
üzere 4 ayr› modelde
üretilecek. Acil operasyonel
ihtiyaç kapsam›nda eskiyen
Viking araçlar›n›n yerine

siparifl edilen araçlar›n, 
son dönemde ‹ngiltere’nin
neredeyse her gün 
personel kayb› yaflad›¤›
Güney Afganistan’da görev
yapmas› bekleniyor. Paletli
yap›s› sayesinde her türlü

arazi ve iklim koflullar›nda
görev yapabilen Bronco,
normal yol flartlar›nda
azami 60 km sürat
yaparken, arazi 
flartlar›nda 25 km’lik 
h›za eriflebiliyor.

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - Ocak 2009

Warthog ‹ngilizler’i Mücahitlerden Koruyabilecek mi?
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Dünya üzerindeki çok say›da donanma platformuna güç veren ana tahrik 
sistemlerinin üreticisi Alman Tognum, bu kez de Amerikan Sahil Güvenlik

Teflkilat›’n›n Deepwater (Derin Su) Program›’na yönelik çal›flmalar› ile gündemde.
Tognum’a ba¤l› MTU firmas›, Deepwater Program› kapsam›nda tedariki planlanan 
8 adet Legend (Efsane) S›n›f› geminin, ilk 3’ünde oldu¤u gibi 4’üncüsünün de 
ana tahrik sistemlerini sa¤layacak. 18 Aral›k tarihinde duyurulan 35 milyon dolarl›k
sabit fiyatl› sözleflme çerçevesindeki sistemler aras›nda, her biri 9925 BG’lik 2 adet 

20V 1163 MTU dizel motoru ve 29.500 BG’lik GE üretimi LM2500 gaz türbini de 
bulunuyor. Yine MTU’nun tahrik kontrol ve görüntüleme sistemi de tedarik edilecek 

di¤er sistemler aras›nda. MTU ana tahrik sisteminin güç verdi¤i ilk gemi olan USCGC
Bertholf, 8 A¤ustos tarihinden itibaren bu yana ABD’nin sahillerini koruyor. Di¤er gemiler

USCGC Waesche ve Stratton’un inflalar› ise halen devam ediyor.

Tognum Ekme¤ini “Derin Sular”dan Ç›kart›yor

AB-Brezilya Zirvesinden Cougar Ç›kt›
Avrupa Birli¤i (AB) Dönem Baflkan› Fransa ve Güney

Amerika’n›n en güçlü ülkelerinden Brezilya’y› bir araya
getiren AB-Brezilya zirvesinden 50 adet EC 725 Cougar
helikopterinin Brezilya’da üretilmesi karar› ç›kt›. Brezilya’da
30 y›ld›r faaliyet gösteren Eurocopter’e ba¤l› Helibras 
firmas›n›n tesislerinde üretilecek olan helikopterlerin ilk 
teslimat›n›n 2010 y›l›nda yap›lmas› öngörülüyor. Bugüne
kadar farkl› tiplerde yaklafl›k 300 adet hava arac›n›n imalat›n›

gerçeklefltirmifl olan Helibras’›n tesislerinde üretilecek olan
helikopterlerin, Brezilya’n›n havac›l›k altyap›s›n› daha da
gelifltirmesi bekleniyor. Türkiye’nin de halen kullanmakta
oldu¤u AS 532 Cougar helikopteri üzerinden gelifltirilen EC
725, flu ana kadar 17 ayr› ülkeden toplam 96 adet siparifl ald›.
Öncülünün 4 palli pervanesine karfl›l›k, 5 palli bir pervanesi
olan 28 kiflilik oturma kapasitesine sahip helikopter, ambulans,
arama kurtarma ve VIP görevlerinde kullan›labiliyor.
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Rio’da Frans›z Karnaval›
Brezilya’n›n Devlet Baflkan› Luiz Inácio Lula da Silva ile

Frans›z Cumhurbaflkan› Nicolas Sarkozy’nin Rio de
Janeiro flehrinde imzalad›klar› ve de¤eri 8,6 milyar avroyu
buldu¤u söylenen dev savunma tedarik anlaflmas›, Fransa’n›n
DCNS Tersanesi’nde karnaval havas›n›n yaflanmas›na sebep
oldu. Bu sevincin sebebi ise sözleflmenin 6,7 milyar avroluk
bölümünün denizalt› tedarikini kaps›yor olmas›. Dev savunma
anlaflmas› kapsam›nda DCNS, Brezilya Donanmas› için
Scorpene temelli olmas› beklenen 4 adet konvansiyonel
tahrik sistemine sahip denizalt›n›n yan› s›ra 1 adet nükleer
denizalt›n›n, tahrik sistemi haricindeki bölümlerinin inflas›n›
üstlenecek. Nükleer denizalt›n›n tahrik sisteminin üretimi ise
Brezilya Donanmas›’n›n sorumlulu¤unda gerçeklefltirilecek.
Ayr›ca, taraflar aras›nda var›lan anlaflma çerçevesinde
Brezilya’ya teknoloji transferi de yapacak olan DCNS,
denizalt›lar› bu ülkede infla edecek olan Brezilyal› Odebrecht
Group ile bir ortak giriflim oluflturacak. DCNS, denizalt›lar›n
infla edilece¤i tersane ve konuflland›r›lacaklar› yeni donanma
üssünün inflas›na da destek sa¤layacak. Firma, 2015 y›l›nda
hizmete girmesi hedeflenen ilk denizalt›n›n geliflmifl 
teknolojiye sahip parçalar›n› ise kendi tesislerinde üretecek.

‹talyan havac›l›k devi Alenia
Aermacchi’nin, Eurofighter

Typhoon baflta olmak üzere
pek çok savafl uça¤›na geçifl
e¤itimi verilmesi amac›yla
gelifltirdi¤i M-346’dan yeni
y›la girmeden önce iki önemli
haber geldi. Bu 
geliflmelerden ilki,
halen test sürecinde
olan prototip uça¤›n 
19 Aral›k’ta ilk ses 
üstü uçuflunu 
gerçeklefltirerek 
1,15 Mach’l›k h›za

eriflmesi oldu. Ancak, Rus
Yak-130 e¤itim uça¤› ile d›fl
görünüm olarak büyük 
benzerlik gösteren M-346,
‹talyanlar’›n ses üstü h›za
ç›kan ilk uça¤› de¤il. Ses üstü
h›za ulaflan ilk ‹talyan

tasar›m› uçak, 1956
y›l›nda 1,1 Mach’l›k

h›za ulaflan

Aerfer Sagittario olmufltu. 
M-346’n›n test sürecinin, 1,2
Mach sürate ulafl›lana kadar
devam etmesi planlan›yor. 
M-346 ile ilgili di¤er haber
ise yine 19 Aral›k’ta, Alenia
Aermacci yetkililerinin 
uça¤a MASTER isminin 

verilece¤ini aç›klamas› oldu.
20 Ekim’de bafllat›lan ve 
4000 civar›nda baflvuruda
teklif edilen isimler
aras›ndan seçilen MASTER,
önümüzdeki y›llarda pek 
çok genç pilot aday›n›n
yak›ndan tan›yaca¤› bir isim
olacak gibi görünüyor.
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Ülkemizin hava
savunmas›nda

önemli roller üslenen
orta menzilli Hawk
hava savunma füze 
sisteminin üreticisi
Raytheon, 2008 y›l›n›n
son ay›nda uzun 
menzilli Patriot’lar ile
ad›ndan söz ettirdi. 4
Aral›k’ta bir aç›klama
yapan Raytheon,

Amerikan Kara Kuvvetleri’nin 166 adet Patriot Advanced
Configuration-2 (PAC-2) füzesini, 77,4 milyon dolarl›k bir
sözleflme ile güdüm sistemi gelifltirilmifl GEM-T seviyesine
yükseltecek. Kendi ülkesinden gelen bu modernizasyon
sözleflmesi ile geçti¤imiz aya h›zl› bafllayan firma, Patriot’lara
yönelik ald›¤› milyar dolarl›k sipariflle de 2008’i cepleri dolu
kapamay› garantiledi. Birleflik Arap Emirlikleri (BAE)’nin
yabanc› askeri sat›fllar (FMS) kanal› ile al›m›n› karara ba¤lad›¤›
hava savunma sistemlerine ABD hükümetinin de onay 
vermesinin ard›ndan, Raytheon, bu sat›fl kapsam›nda kendi
pay›na düflen ilk siparifli 17 Aral›k’ta Amerikan Kara
Kuvvetleri’nden ald›. Firma, 3,3 milyar dolar tavan de¤eri olan
bu anlaflma ile BAE’ye, Patriot Configuration 3 uzun menzilli
hava savunma füze sistemleri sa¤layacak. Configuration 3 
sistemi sayesinde BAE, hem Raytheon üretimi PAC-2 hem de
Lockheed Martin üretimi PAC-3 füzelerini kullanabilecek.

Raytheon’a Patriot
Bereketi 
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JSTARS 
Yeni
Motorlar› 
ile Havada

Geçti¤imiz Aral›k ay›,
komuta kontrol

kabiliyetli uçaklar ad›na
oldukça hareketli geçti. 
Bu uçaklarla ilgili Northrop
Grumman cephesinden
gelen habere göre, 
Pratt & Whitney JT-8D-219
motorlar›yla donat›lm›fl 
E-8C Joint STARS deneme
uça¤›, 20 Aral›k’ta ilk kez
havaland›. E-8C’lerin 
modernizasyonu için 
deneme platformu ifllevi
gören bu uça¤›n, askeri
uçufl sertifikasyon testlerini
2009 y›l›n›n sonlar›na 

do¤ru tamamlanmas›
öngörülüyor. Bu 
modernizasyon
kapsam›nda uçaklar›n 
yine Pratt & Whitney ürünü
olan ve her biri yaklafl›k 
8 tonluk itki sa¤layan 
TF33-102C motorlar›,
yaklafl›k 10 tonluk itki
sa¤layan JT-8D-219 
motorlar› ile de¤ifltirilecek.

Northrop Grumman 
yetkilileri, bu de¤ifliklik
sayesinde uça¤›n yak›t
sarfiyat›n›n azalaca¤› ve
uçufl performans›nda
önemli bir art›fl olaca¤›n›
kaydediyor. Boeing 
707-300 ticari uça¤›
üzerinden gelifltirilen 
E-8C, sahip oldu¤u radar
sistemi sayesinde hareketli

ve hareketsiz tüm yer
hedeflerinin ayr›nt›l› bir
haritas›n› ç›kartabiliyor.
Muharebe sahas›ndan elde
etti¤i verileri a¤ üzerinden 
efl zamanl› olarak komuta
merkezlerine aktarabilen
E-8C, bu sayede di¤er 
birliklerin durumsal
fark›ndal›¤›n› önemli
ölçüde artt›r›yor.
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Nexter’in Yeni Y›l
Hediyesi VBCI

Amerikan Deniz
Kuvvetleri’nin So¤uk

Savafl sonras› ihtiyaçlar›
paralelinde flekillendirilen
Virginia S›n›f› nükleer
denizalt›larda yeni
geliflmeler yaflanmaya
devam ediyor. 
Bu geliflmelerden ilki ve 
en önemlisi, Virginia’lar›n
üreticisi General Dynamics
Electric Boat ve Northrop
Grumman Shipbuilding
ortakl›¤›na 22 Aral›k’ta 
verilen 14 milyar dolar
de¤erindeki 8 platformluk
ilave siparifl oldu.
Böylelikle, toplam 30 adet
denizalt›n›n infla
edilmesinin planland›¤›
projede, kesinleflen
siparifllerin say›s› 18’e 
yükseldi. Son imzalanan
sözleflme kapsam›ndaki
denizalt›lar›n teslimat›n›n
2019 y›l›na kadar 
tamamlanmas› öngörülüyor.
Bu s›n›ftaki denizalt›lar

hakk›ndaki bir di¤er haber
ise, proje kapsam›nda infla
edilen ve 2009’da hizmete
girmesi planlanan 6’nc›
denizalt›ya 13 Aral›k’ta
düzenlenen törenle USS
New Mexico (SSN 779)
ad›n›n verilmesi oldu.
General Dynamics ve
Northrop Grumman
ortakl›¤›nda gelifltirilen
Virginia’lar, So¤uk Savafl
sonras› harp konseptine
uygun olarak k›y› sular›nda
da harekât icra edebilecek
flekilde tasarland›.

Frans›z Kara Kuvvetleri’nin geleneksel tedarikçilerinden
Nexter, 2008 y›l›na ald›¤› yeni siparifllerle veda ediyor.

Fransa’n›n savunma tedarikinden sorumlu kurumu DGA, 
116 adet 8x8 VBCI tekerlekli z›rhl› arac›n al›m›n› karara
ba¤lad›. Böylelikle, Fransa taraf›ndan bugüne kadar siparifl
edilen VBCI say›s› 298’e ulaflm›fl oldu. Fransa, Nexter ve
Renault Trucks Défense’nin de aralar›nda bulundu¤u bir grup
firman›n üretimini gerçeklefltirdi¤i VBCI’lardan 41’ini teslim
alm›fl durumda. Bu araçlar›n önemli bir bölümü ise 2009
y›l›nda Afganistan’a gönderilecek. VCI versiyonu 11 asker
tafl›yabilen VBCI, 25 mm’lik top ve 7,62 makineli tüfek ile
silahland›r›lm›fl bir kuleye sahip. Yaklafl›k 25 ton a¤›rl›¤›ndaki
VBCI’lar, A400M nakliye uçaklar› taraf›ndan da tafl›nabilecek.
Geçti¤imiz ay yeni VBCI siparifli ile yüzü gülen Nexter, bu
araçlar›n yerini ald›¤› eski nesil AMX 10P’lerden 108’inin
modernizasyonunu da tamamlad›¤›n› aç›klad›. 17 Aral›k 
tarihinde yapt›¤› aç›klama ile duyurulan bu geliflmenin
ard›ndan, Frans›z Kara Kuvvetleri’nin 6 piyade alay›n›n 
envanterindeki AMX 10P’ler, günümüz muharebe koflullar›na
uyumlu hale getirilmifl oldu.

ABD’den
Yeni
Denizalt›lara
Dev Bütçe  
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Avrupa’n›n özgün 
savunma sistemleri ile

tan›nan ülkesi ‹sveç, do¤u
komflusu Finlandiya’n›n bu
kapsamdaki ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaya devam ediyor.
2007 y›l›nda Finlandiya ile
yeni nesil hafif tanksavar
füzesi NLAW (Next
Generation Light Anti-tank

Weapon) teslimi için bir
sözleflme imzalayan Saab,
yine ayn› ülkeden yaklafl›k
200 milyon ‹sveç kronu
de¤erinde ilave NLAW
siparifli ald›¤›n› 12 Aral›k’ta
duyurdu. ‹mzalanan bu son
sözleflme kapsam›nda

Saab’›n, Finlandiya için
üretece¤i tüm tanksavar
füzelerini 2009 y›l› içerisinde
teslim etmesi öngörülüyor.
‹ngiltere ve ‹sveç
ortakl›¤›nda gelifltirilen
NLAW’nin ilk yabanc› 
kullan›c›s›, 2007 y›l›nda

verdi¤i siparifl ile Finlandiya
olmufltu. Meskûn mahal de
dâhil olmak üzere her tür
muharebe ortam›nda 
kullan›labilen NLAW, tek er
taraf›ndan atefllenebiliyor.

Geçti¤imiz Kas›m ay›nda ‹talyan Hava Kuvvetleri için
üretilen ilk Tranche 2 Eurofighter Typhoon’un 

teslimat›n›n ard›ndan, bu ay da ‹spanyol Hava
Kuvvetleri’ne 3 adet Tranche 2 Eurofighter Typhoon 
teslimat› gerçeklefltirildi. Hâlihaz›rda ‹spanyol Hava
Kuvvetleri, Tranche 1 ve 2 modeli toplam 87 adet
Eurofighter Typhoon siparifl etmifl bulunuyor. ‹spanya’n›n
teslim alaca¤› 34 adet Tranche 2 Eurofighter Typhoon, 
yer taarruz kabiliyetindeki art›fl ile Tranche 1 modelinden
farkl›lafl›yor. 2007 y›l›n›n Mart ay›nda yürürlü¤e konmas›
karara ba¤lanan 1’inci Faz ‹yilefltirme (Phase One
Enhancement) çal›flmalar› kapsam›nda, tüm Tranche
2’lere küresel konumland›rma sistemi (GPS) ve lazer
güdümlü bombalar›n kullan›labilmesi için lazer
iflaretleme podu (Laser Designation Pod / LDP) entegre
ediliyor. Her ne kadar gözle görülmese de 
sahip oldu¤u yeni yaz›l›mlar ve bilgisayar 
sistemleri, Tranche 2’leri öncülünden 
farkl› k›lan en önemli 
ayr›nt›lar›n bafl›nda geliyor.

Ülkemizin 1400 tonluk Gür S›n›f› denizalt›lar› için de
seçilen Atlas Elektronik ürünü DM2A4 torpidolar›n›n 

seri üretilen ilk örne¤i, 3 Aral›k 2008 tarihinde düzenlenen
törenle sembolik olarak Alman Deniz Kuvvetleri’ne teslim
edildi. Bu tören ile efl zamanl› olarak da seri üretim
hatt›ndan ç›kan ilk DM2A4, Hamburg flehrindeki tesislerden
Alman Donanmas›’na teslim edilmek üzere yola ç›kt›.
DM2A4’lerin tedarikini kapsayan proje kapsam›ndaki 
tüm torpidolar›n teslimat›n›n ise Ekim 2010’a kadar
tamamlanmas› bekleniyor. Alman Deniz Kuvvetleri için
üretilen 212A S›n›f› denizalt›larda kullan›lacak olan torpido,
öncülü DM2A3’den sahip oldu¤u daha güçlü elektrikli tahrik
ve fiber optik bilgi aktar›m sistemi ile ayr›l›yor. Balt›k
Denizi’nin özel flartlar› dikkate al›narak gelifltirilen bu 
torpido, s›¤ sularda da etkinlikle kullan›labiliyor. 200’den
fazla canl› at›fl ve su testini baflar› ile geçen DM2A4, 
elektronik kar›flt›rmaya karfl› da oldukça dirençli. Ayr›ca 
50 km’lik menzile yaklafl›k saatte 92 km’lik bir 
süratle ulaflabilen DM2A4, bu sayede rakibi pek çok 
torpidoya büyük bir üstünlük sa¤l›yor.

Tranche 2 Teslimatlar›
H›z Kesmiyor

Seri Üretim DM2A4’ler
Alman Donanmas›’nda

Finlandiya ‹lave NLAW Al›yor
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S›cak A¤ustos Ay›
A¤ustos ay›n›n ilk günleri
takvimden koparken, Güney
Osetya bölgesinden, 2 A¤us-
tos tarihinde Gürcistan’›n
Gori flehrinin çevresine ve ci-
var›na top atefli aç›lm›fl, Go-
ri’de konuflland›r›lm›fl Gürcü
topçu tugay› da bu atefle kar-
fl› cevap vermifltir. Çeflitli ha-
ber ajanslar› ve Avrupa Gü-
venlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat›
(AG‹T) gözlemcileri, A¤us-
tos’un 3 ve 4’ncü günü, Gü-
ney Osetyal›lar’›n çocuklar›n›
otobüslerle Rusya’ya gön-
derdikleri haberini duyur-
mufltur. Bu durum, MSI Der-
gisi ekibinin dikkatini de çek-
mifl ve istihbarat büromuz
tüm dünyada geçen haberle-
ri taramaya bafllam›flt›r. Ni-
tekim Osetyal› çocuklar›n
ebeveynleri taraf›ndan gü-
venli bölgeye gönderilmesi,
bir flekilde savafl›n bafllamak
üzere oldu¤unun en önemli
iflareti olmufltur.
Rus keflif uçaklar› ve uydula-
r›, Gürcü Ordusu’nun s›n›r
bölgesine y›¤›nak yapmas›n›
dikkatle izlemifl ve Gürcis-
tan’daki Rus büyükelçisi,
Gürcistan Cumhurbaflkan›
Mihail Saakaflvili ile 2 A¤us-
tos günü görüflerek Rus-
ya’n›n bir oldubittiyi asla ka-

bul etmeyece¤ini ve Gürcis-
tan’›n Güney Osetya’ya aske-
ri bir müdahalede bulunmas›
durumunda, Rusya’n›n Gü-
ney Osetya’n›n yan›nda yer
alaca¤›n› ifade etmifltir. Bu
az bilinen gerçek, yabanc› el-
çilikler taraf›ndan da do¤ru-
lanm›flt›r. Ancak belli ki sa-
vafl davullar› aras›nda kaybo-
lup gitmifltir.
Rusya’n›n tüm itirazlar›na
ra¤men Kosova’n›n ba¤›m-
s›zl›¤›n›n Bat› taraf›ndan ta-
n›nmas›, zaman›n Rusya Fe-
derasyonu Baflbakan› Putin
taraf›ndan ülkesinin bu hare-
kete cevab›n›n asimetrik ola-
ca¤› fleklinde duyurulmufltu.

Putin, dünyada art›k s›n›rla-
r›n de¤iflebilir olaca¤›n›n da
alt›n› çizmifl ve Nisan ay›n›n
ortalar›nda Güney Osetya ve
Abhazya ile diplomatik iliflki-
leri resmen bafllatm›flt›. Yine
May›s ay›nda, 76’nc› paraflüt-
çü tümenine ba¤l› bir alay›
tüm anlaflmalar› ihlal ederek
Abhazya’ya intikal ettirmifl ve
ard›ndan da lojistik aç›dan
hayati önem tafl›yan Abhazya
demiryollar›n› gerekçe gös-
tererek 400’ün üzerinde is-
tihkâmc› asker bölgeye ulafl-
t›r›lm›flt›. Bu noktada, istih-
kâm birli¤i olmadan taarruz
yapman›n çok riskli oldu¤u-
nu hat›rlatmak isteriz.

Gürcistan Savafla
Haz›rlan›yor
Rusya cephesinde bu gelifl-
meler yaflan›rken, ayn› süreç
içerisinde Gürcü Ordusu da
yeniden yap›land›r›lm›flt›r.
Gürcistan, manevra kabiliye-
ti artt›r›lm›fl 4 mekanize tu-
gay oluflturmufltur. Ayr›ca,
sonraki dönemde 2 tugay da-
ha oluflturmak için haz›rl›k-
lar yapmaya bafllam›flt›r.
Mekanize tugaylar›n organi-
zasyon yap›lar› incelenecek
olursa, her birinin karargâh
ve yaklafl›k 600’er askerden
oluflan 3 taburdan olufltu¤u
görülmektedir. Bu taburlar-
dan 1’i T-72’ler ile donat›lm›fl
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Avrasya Savafl›
S›n›rlar›m›z›n hemen ard›nda, dev Rusya ile küçük Gürcistan
aras›nda A¤ustos 2008’de yaflanan savafl, Avrasya’n›n ne
derece istikrara ihtiyac› oldu¤unu bizlere tekrar hat›rlatt›.
Gürcistan ile askeri ve güvenlik iflbirli¤i anlaflmas› olan
Türkiye’yi ve kardefl Avrasya nüfusunu sarsan bu olay,
ulusumuzu tedirgin etmifltir. Savafl›n üzerinden geçen 
4 ay, analizlerimizi sa¤l›kl› bir flekilde ve günlük s›cak haber
propagandalar›ndan uzak yapmam›za imkân sa¤lam›flt›r.
Sami ATALAN / s.atalan@savunmahaber.com
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tank taburu, di¤er 2’si ise
BMP z›rhl› personel tafl›y›c›
(ZPT)’lerle donat›lm›fl meka-
nize taburdur. Tugaylarda ay-
r›ca, BM-21 Grad ve 122 mm’-
lik çekili D-30 obüsleri ile do-
nat›lm›fl topçu bölü¤ü, lojistik
ve hizmet bölükleri de bulun-
maktad›r. Bu birliklerden
1’inci tugay Telavi’de, 2’inci
tugay Senaki’de, 3’üncü tugay
Kutaisi’de, 4’üncü tugay bafl-
kent yak›nlar›ndaki Vaziani’de
konuflland›r›lm›flt›r.
Gürcistan’›n, bu birlikler d›-
fl›nda kalan istikam alay› ve
tank bölü¤ü Gori’de, keflif bö-
lü¤ü Kobuleti’de, hafif piyade
bölü¤ü Adlia’da, inzibat bölü-
¤ü baflkent Tiflis’te ve hava
savunma bölü¤ü Kutaisi’de
konuflland›r›lm›flt›r. Bu birlik-
lere atefl deste¤i sa¤lama

amac›yla Çek yap›m› 152
mm’lik Dana, 152 mm’lik 2S3
Akatsiya, 203 mm’lik 2S7 Pion
kunda¤› motorlu obüsleri ve
aralar›nda ‹srail üretimi 160
mm’lik LAR’›n da oldu¤u çok
say›da çok namlulu roket atar
(ÇNRA)’lar ile donat›lm›fl mo-
dern bir topçu tugay› da Gori
kentinde konuflland›r›lm›flt›r.
Bu harekât tugaylar›, Ameri-
kal› ve ‹srailli dan›flmanlar ta-
raf›ndan e¤itilmifl ve 4’üncü
mekanize tugay, operasyonel
olmadan önce baflkent Tif-
lis’in 10 km yak›n›ndaki Vazia-
ni k›fllas›nda Amerikan Deniz
Piyadeleri ile birlikte ortak
tatbikat yapm›flt›r. Irak’ta gö-
rev yapan Gürcü birliklerinin
yerini almas› düflünülen bu
tugay, daha sonradan Güney
Osetya harekât›n›n lokomotif

birli¤i olacakt›r. Di¤er bir il-
ginç durum ise Gürcistan’›n
ABD ile ortak tatbikat yapt›¤›
s›rada, s›n›r›n öteki taraf›nda-
ki Rus Kuzey Kafkasya Ordu-
sunun da “Kavkaz 2008” tat-
bikat› ad› alt›nda manevralar
yap›yor olmas›d›r.
Gürcistan Ordusu, günlük ga-
zetelerin sayfalar›nda okun-
du¤u gibi aciz bir ordu de¤ildir.
2002 y›l›ndan bu yana h›zla si-
lahlanan ve NATO standartla-
r›na göre yeniden organize
olan bu ordu (Tabloda görül-
dü¤ü gibi) için, 1 y›lda devlet
bütçesinin 5’te birinden fazla-
s›na denk gelen 1,8 milyar do-
lar harcanm›flt›r. 2002 y›l›nda
GTEP (Georgian Train and
Equipment Program) ad› alt›n-
da, Amerikan özel kuvvetleri
ve deniz piyadelerinin yönlen-
dirdi¤i Gürcü Ordusu’nun ihti-
yaçlar›n› karfl›lamak amac›yla
e¤itim ve tedarik program›
bafllat›lm›flt›r.
Gürcistan Ordusu envanterin-
de yer alan eski Sovyet yap›m›
birçok silah sistemi, özellikle
‹srail ve Ukrayna sanayilerinin
katk›lar› ile modernize edil-
mifltir. ABD, askeri yard›m
çerçevesinde özellikle hafif si-
lah, bol miktarda modern mü-
himmat ve helikopter gibi teç-
hizatlar hibe etmifl; hepsinden
önemlisi ise Gürcistan’›n sa-
vunma al›mlar›n› maddi yar-
d›mlarla finanse etmifltir. Tür-
kiye de 2001 y›l›nda 2 adet UH-
1H helikopterini bu ülkeye
transfer etmifltir. Ayr›ca Gür-
cistan’a, ortak güvenlik iflbirli-
¤i çerçevesinde, Otokar’›n
üretti¤i Cobra z›rhl› ve Land
Rover taktik araçlar, Nurol
Makina üretimi Ejder ZPT’leri

(Muharebeye kat›lmad›), Yon-
ca-Onuk Tersanesi 1 adet Ka-
an 33 S›n›f› MRTP33 süratli
müdahale botu gibi ana teçhi-
zat›n yan›nda Yakupo¤lu fir-
mas› da postallara kadar
100’e yak›n kalem askeri teç-
hizat sa¤lam›flt›r. Ukrayna ise,
özellikle hava savunma radar-
lar› ve füze sistemleri baflta
olmak üzere, uçak, helikopter,
kara teçhizat› temin ederek
Gürcü Ordusu’nun taarruz ka-
pasitesinin gelifltirilmesinde
baflrolü oynam›flt›r. ‹srail ise
tabloda görülen insans›z hava
araçlar› haricinde gece görüfl
dürbünleri, z›rhl› araçlar›n ve
tanklar›n öz savunma sistem-
leri, yine bol miktarda modern
mühimmat ve en önemlisi
özel flirketler vas›tas› ile para-
l› askeri e¤itmenler (özellikle
karargâh subay›) ile Gürcü
Ordusu’nun donat›lmas› ve
e¤itiminde önemli rol oyna-
m›flt›r. Yaz ay›n›n bafl›ndan
beri ‹srailli “dan›flmalar” tara-
f›ndan idare edilen ‹HA’lar,
Abhazya ve Güney Osetya üze-
rinde s›kça faaliyet göstermifl,
Rus Hava Kuvvetleri de bu
araçlar›n birkaç›n› düflürmüfl-
tür. Böylece savafl›n ilk kay›p-
lar›, A¤ustos ay›ndan önceki
haz›rl›k safhas›nda verilmifl-
tir. Burada hat›rlatmak gere-
kirse savafl›n ilk günü akflam›
Gürcistan Savunma Bakan›
Davit Kezeraflvili, ‹srail’e res-
men teflekkür etmifl ve Güney
Osetya’n›n bu kadar çabuk
fethedilmesinin ‹srail’in bü-
yük deste¤i ile oldu¤unu tüm
dünya bas›n mensuplar›n›n
önünde dile getirmifltir. Daha
da trajikomik olarak Rus-
ya’n›n tepkilerinden çekinen
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‹srail de birkaç gün sonra
Gürcistan’a resmen silah am-
bargosu koymufltur. Yukarda
belirtti¤imiz gibi 4 milyon nü-
fuslu komflumuzun yoktan
var edilmifl ve iyi donat›lm›fl
30.000’i karac› olmak üzere
yaklafl›k 40.000 personeli
olan bir orduya sahiptir. Ba-
kü-Tiflis-Ceyhan boru hatt› ve
kardefl ülke Azerbaycan ile
Türkiye’nin ba¤lant›s›n› sa¤-
layan Gürcistan’›n özel kuv-
vetler ve iç güvenlik güçleri,
Türk subaylar taraf›ndan e¤i-
tilmifllerdir.

Rusya’n›n 
Kafkas Gücü
Rusya’n›n bölgedeki güçleri,
eski Sovyetler’den kalma
teçhizat›n› muhafaza etmek-
tedir. Kuzey Kafkas Ordusu,
di¤er ad› ile 58’inci Ordu ola-
rak bilinmektedir. Kafkaslar-
daki Çeçenistan Savafl› ve
bölgedeki di¤er istikrars›z
koflullar sonucunda perso-
neli muharebe tecrübesi ka-
zanm›fl olsa da bu birli¤in as-
keri araçlar› yo¤un kullan›m-
dan dolay› yorgun durumda-
d›r. 19’ncu ve 42’inci motori-
ze (mekanize) piyade tümeni
Çeçenistan’da Khankala Üs-
sü’nde konufllanm›flt›r. Sa-
vafl ve iç güvenlik harekât›
tecrübesine sahip olan bu
birlikler, Rus Ordusu’nun ge-
nelinin aksine güvenilir ve
ço¤unlu¤u profesyonel as-
kerlerden oluflmaktad›r.
Özellikle 19’uncu tümen
141’inci Çeçen tank taburu,
Rus Ordusu’nun Güney Oset-
ya’da ilerleyiflinin ok bafl›
olacakt›r. 20’nci motorize pi-

yade tümeni Rostov bölge-
sindeki 58’inci Ordu karargâ-
h›nda konuflland›r›lm›flt›r.
Ayr›ca 205, 135 ve 136 olmak
üzere 3 ayr› motorize alay› da
Kuzey Kafkasya’da çeflitli
bölgelerde görev yapmakta-
d›r. Bölgede ayr›ca 45’inci ve
76’›nc› hava indirme tümen-
lerinden takviye taburlar
mevcuttur. 2’nci Spetnaz
(Rus Özel Kuvvetleri) 10’uncu
ve 22’nci taburlar, savafl›n
bafl›nda bölgede bulunmak-
tad›r. Temmuz ay›nda ger-
çeklefltirilen Kavkaz 2008
tatbikat›ndan sonra 58’inci
Ordu tüm Kuzey Kafkasya
bölgesine da¤›lm›fl ve genel-
de iç güvenlik görevleri icra
etmifltir. ‹ç güvenlik görevle-
ri için yeterli say›lacak T-62
ve T-72 ana muharebe tank-
lar› ile donat›lm›fl 58’inci Or-
du, 60’l› y›llardan kalma
BMP-1 ZPT’leri ve daha mo-

dern BMP-2 ZPT’leri ile tak-
viye edilmifltir. Bölgede s›kça
kullan›lan BTR-70 ve 80 te-
kerlekli ZPT’leri ise genel
amaçl› kullan›lmakta ve MT-
LB, BDM-12D, BMD-1 ve 2
z›rhl› araçlar› bunlara destek
vermektedir. Topçu birlikle-
rinde s›kça kullan›lan 152
mm’lik 2S3, 300 mm’lik 9K58
Smerç ÇNRA, çok say›da D-
30 ve M-46 çekili obüs, Rus
doktrinindeki olmazsa ol-
mazlar›n aras›ndaki namlulu
hava savunma sistemleri ve
hava savunma füzeleri ile do-
nat›lm›fllard›r.

Perflembenin
Gelifli Çarflambadan
Belli Oluyor
Temmuz ay›n›n sonundan
A¤ustos’un bafl›na kadar Gü-
ney Osetya ve Gürcistan ara-
s›ndaki s›n›r boyunca provaka-
tif çat›flmalar gözleniyordu. Bu
çat›flmalar›n s›cak savafla dö-
nüflmesini tetikleyen olay ise
yukar›da anlatt›¤›m›z gibi Gü-
ney Osetya’dan birkaç top
mermisi Gori kentinin yak›nla-
r›na düflmesi ve Gürcü Ordu-
su’nun da bu atefle karfl›l›k
vermesi olmufltur. Çat›flmala-
r›n fliddetlenmesi, 5 A¤ustosa
kadar panik içerisinde ülkeden
kaçmaya bafllayan Güney
Osetya halk›n›n Rusya’ya s›-
¤›nmaya bafllamas›na yol aç-
m›flt›r. Ayn› gün tüm ateflkes

s›n›r› boyunca s›cak temas ya-
flanm›fl ay›n 6’s› Çarflamba gü-
nü akflam› Gürcü Özel Kuvvet-
leri s›n›r› aflarak Güney Oset-
ya’n›n içlerinde operasyonlara
kat›lm›fllard›r. 7’si Perflembe
günü ise, savafl tüm cephelere
yay›lm›flt›r. Akflam saatlerinde
yukarda ad› geçen Gürcü top-
çu tugay› tüm namlular› ile
Güney Osetya’y› yo¤un atefl al-
t›na alm›fl ve 4’üncü Gürcü Tu-
gay›’na yol açmak için taarru-
zu destek atefline bafllam›flt›r.
Güney Osetyal› milisler ile bir-
likte Rus “Bafl› Gücü” de bu
bombard›mandan hakk›na dü-
flen pay› alm›flt›r. Akflam taar-
ruza geçen 4’üncü Gürcü tu-
gay› h›zla ilerlemifl, 8 A¤ustos
Cuma sabah› Gürcü Hava Kuv-
vetleri’nin Su-25 uçaklar› ve
Mi-24 taarruz helikopterleri
eflli¤inde Güney Osetya’n›n
baflkenti Tskhinvali’nin kap›-
lar›na varm›fllard›r. 4’üncü tu-
gay›, 3’üncü Gürcü tugay› da
izlemektedir. ‹yi organize ol-
mufl Gürcü Ordusu, Osetler’in
direnifline ra¤men h›zla iler-
lemifl 8 A¤ustos akflam› dire-
nifl gösteren Osetyal› milisler
ve Rus askerlerini baflkentin
kuzeyindeki 1200 m yüksekli-
¤indeki da¤l›k bölgeye çekil-
meye zorlam›flt›r. Böylelikle,
Gürcü askerleri hedeflerinde
ulaflm›fl ve Güney Osetya’n›n
baflkentinde hâkimiyeti ele
geçirmifltir.
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Arazi koflullar› da¤l›k olan Güney Osetya’da Rus Birliklerinin ilerlemesi sorunsuz olmufltur. 

Rus Birlikleri, Gürcü Kara Yollar› güzergah›nda sorunsuz ilerlemifllerdir.



8 A¤ustos’un sabah erken sa-
atlerinden beri teyakkuz ha-
linde olan 58’inci Rus Ordusu,
haz›rl›klar›na bafllam›flt›r. Fa-
kat tüm Kafkasya’ya iç güven-
lik amac› ile da¤›lm›fl olan or-
dunun toparlanmas› kolay ol-
mayacakt›r. Nihayet Çin’in
baflkenti Pekin’de bulunan
Rusya Baflbakan› Putin, yo¤un
telefon diplomasisi sonuç ver-
meyince 58’inci Ordu’ya mev-
cut tüm güçleri ile ilerleme
emrini akflamüstü saat
17:00’de vermifltir. Burada bir
tarihsel düzeltme yapmak ge-
rekmektedir. Gürcü Cumhur-
baflkan›, harekât emrini Rus
askerlerinin Osetya toprakla-
r›na girdikten sonra verdi¤ini
iddia etse de, bu söylem ger-
çeklerle örtüflmemektedir.
Putin, bir askeri harekât› uy-
gulamaya koymadan önce ilgi-
li tüm baflkentlerle telefon
diplomasi yürütmüfl ve bu gö-
rüflmelerin kay›tlar› da bas›na
yans›m›flt›r. Oldubittiye getiril-
mek istenen Rusya, bunu ka-
bul etmemekte ve sonuçta as-
keri harekât kaç›n›lmaz ol-
maktad›r. Bu durum, madal-
yonun görünen yüzünü yans›t-

maktad›r. Rusya, Sovyetler
Birli¤i’nden kalma imparator-
lu¤unun elinden parça parça
al›nmas›na uzun süre seyirci
kald›ktan sonra, Kosova’n›n
ba¤›ms›zl›¤›n›n tan›nmas›n›n
ard›ndan bu gidiflata dur de-
meye ve gerekirse askeri gü-
cünü de göstermeye art›k ka-
rarl›d›r. Bu tercihi de Kafkas-
lar’da kullanmaktan çekinme-
mifltir. Gürcistan cumhurbafl-
kan›n›n hata yapmas›n› dört
gözle bekleyen Rusya, kartla-
r›n› da ona göre da¤›tmakta
idi. Hatta Rus istihbarat ser-
visleri, Bat› ve Gürcü istihbarat
servislerine Rus askerlerinin
Güney Osetya’da kalmak iste-
mediklerini, Güney Osetya’n›n
Rusya’ya bir faydas› olmad›¤›-
n› ve kontrol edilemez oldu¤u-
na dair dezenformasyon faali-
yeti yürütmüfltür. Satranç
oyununu iyi bilen Ruslar›n bu
ve benzeri taktik oyunlar› etki-
li olmufl ve savafl, Rusya’n›n
öngördü¤ü üzere cereyan et-
mifl, Bat› ise Rus müdahalesi
karfl›s›nda hareketsiz kalm›fl-
t›r. Putin’in bahsetti¤i asimet-
rik cevap, ilk meyvesini Gür-
cistan’da vermifltir.

Rus Karfl› Taarruzu
Putin’den yeflil ›fl›k al›r al-
maz harekât emrini veren
Kafkas Ordular› Komutan›
Orgeneral Sergei Makarov,
zor bir görevi üslenmifltir.
15.000’in üzerinde askerin
kat›lmas› düflülen bu hare-
kâta en az 300’ün üzerinde
ana muharebe tank›n›n da
sevk edilmesi gerekmekte-
dir. Kafkas da¤lar›, Rus top-
raklar›ndan Güney Osetya’ya
geçifle sadece tek bir yoldan
olanak tan›maktad›r. Çok
da¤l›k ve 2000 m ortalama
yükseklikteki bölgeden ge-
çen A301 kara yolundan ya-
rarlan›lmas› gerekmektedir.
Bu yolun sonunda ise Güney
Osetya topraklar›na geçifli
2500 m yükseklikten sa¤la-
yan 3 km uzunlu¤undaki Ro-
ki tüneli bulunmaktad›r. 8
A¤ustos sabah›, Orgeneral
Vyacheslav Borisov komuta-
s›ndaki Rus özel kuvvetleri
eflli¤inde 45’inci ve 76’›nc›
hava indirme birliklerinden
oluflan komandolar, uçarbir-
lik harekât› ile Roki Tüne-
li’nin bafl›n› tutmufl, da¤ ge-
çitlerini korumaya alm›fl ve

Baflkent Tskhinvali’nin ku-
zeyinde Gürcü Ordusu’nu ta-
ciz etmeye bafllam›flt›r. Ge-
celeyin tünele ilk giren
19’uncu motorize piyade tü-
menine ait 100’e yak›n ana
muharebe tank› ve 200’ün
üzerinde ZPT, Güney Oset-
ya’ya do¤ru akmaya baflla-
m›flt›r. Büyük bölümü Çeçen
milislerden oluflan bu birlik,
geçilmesi çok zor olan da¤
yollar›ndan a¤›r yükleri ile
dik yamaçlar t›rmanarak
ilerlemifl, bu da intikal süra-
tini bir hayli k›s›tlam›flt›r. Tü-
nele varmadan önce 150
km’lik yol kat etmek zorunda
olan araçlar, Gürcü Ordusu
ile temas için bir 100 km da-
ha yapmak zorundad›r. ‹lk
Rus birlikleri Cumartesi 9’u
akflamüstü Tskhinvali tepe-
lerinden Gürcü Ordusu’nun
3’üncü ve 4’üncü Tugaylar›
ile fliddetli çat›flmaya girerek
flehre do¤ru ilerlemeye bafl-
lar. Gece oldu¤unda, flehir
içinde sokak çat›flmalar› ce-
reyan etmektedir. Gürcü Or-
dusu ise flehrin merkezini ve
güneyini halen elinde tut-
maktad›r.
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■ Rus Birliklerinin Taaruz Yönü
■ Gürcü Savunma Hatt›
■ Bombalanm›fl Yerleflimler
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Di¤er Cephe
Öte yandan 9 A¤ustos sabah›
bölgedeki kar›fl›k durumdan
istifade etmek isteyen Abhaz-
yal›lar da, Rus Ordusu’nun
deste¤i ile 2006 y›l›nda kaybet-
tikleri Gürcistan’›n kuzeyinde-
ki Kodori Vadisi’ni geri almak
üzere harekete geçmifltir.
Bölgedeki 2’inci Gürcü Tugay›,
bu giriflimi engellemek için
ileri harekete geçse de, Rus
Donanmas› sabah›n erken sa-
atlerinde Poti flehrini savafl
gemileri ile ablukaya alm›fl ve
ayn› günün gecesi de 76’›nc›
Hava ‹ndirme Tümeni’ne ba¤l›
2000’in üzerinde askeri, BMD
z›rhl› araçlar› ile birlikte lima-
na ç›karm›flt›r. 10 A¤ustos Pa-
zar günü, 2’inci Gürcü Tugay›
kuflat›lma tehlikesi alt›nda ol-
du¤undan tüm a¤›r teçhizat›n›
ve üslerini terk ederek Kutaisi
kenti yak›n›ndaki demiryolu
hatt›na kadar geri çekilmifltir.
Önleri aç›lan Abhaz ve Rus bir-
likleri durmaks›z›n ilerlemifl-
tir. Zugdidi, Poti, Senaki flehir-
leri direnmeden düflmüfltür.
Gürcistan sahil fleridi, Mosko-
va Kruvazörü, Smetlivy muhri-
bi, Saratov, Mirazh, Kosimov,
Pavarino, Suzdalets korvetle-
ri, Samun hücumbotu, Yamal,
Tsezar Kurikov ç›karma gemi-
leri ve Zhukov ve Turbinist
may›n tarama gemilerinden
oluflan Rus Karadeniz Donan-
mas› taraf›ndan ablukaya al›n-
m›flt›r. Nitekim yara alarak
kurtulan MRTP33 haricindeki
neredeyse tüm Gürcü Donan-
mas›, Poti liman›nda ya bat›r›l-
m›fl ya da ganimet olarak ele
geçirilmifltir.
10 A¤ustos Rus Hava Kuvvet-
leri’nin tüm Gürcistan’› hedef
alan hava bombard›man›na da
sahne olmufltur. Kuzey Kafkas
bölgesi, merkezi Rostov olan
4’üncü Hava Ordusu’nun
(4’ncü Hava Kuvveti) sorumlu-
lu¤u alt›ndad›r. 400’ün üzerin-
de savafl uça¤› ve 100’e yak›n
helikopterden oluflan bu hava
gücü, önemli bir muharebe
gücüne sahiptir. Operasyonda
Krymskaya, Millerovo ve Ze-
mograd hava üslerinden kal-
kan Su-27 ve MiG-29’lar a¤›r-
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Gürcistan'›n 2000-2008 Y›llar› Aras›ndaki Silah Al›mlar›
Tip Say› Sa¤lay›c› Y›l

T-72 Ana Muharebe Tank› 70 Çek Cumhuriyeti 2005 - 2006

90 Ukrayna 2005 - 2008

T-55AM2 Ana Muharebe Tank› 10 Çek Cumhuriyeti 2000

BMP-2 Z›rhl› Muharebe Arac› 52 Ukrayna 2004 - 2005

BMP-1 (Shkwal Kuleli) Z›rhl› Muharebe Arac› 15 Ukrayna 2008

BTR-80 Z›rhl› Personel Tafl›y›c› 30 Ukrayna 2004 - 2005

BTR-70DI Z›rhl› Personel Tafl›y›c› 2 Ukrayna 2008

Cobra Z›rhl› Personel Tafl›y›c› 100 Türkiye 2007 - 2008

MT-LB Çok Maksatl› Z›rhl› Araç 14 Ukrayna 2006

BTS-5B Z›rhl› Kurtarma Arac› 6 Ukrayna 2007

2S7 Pion Kunda¤› Motorlu Obüs (203 mm) 5 Ukrayna 2007

2S3 Akatsiya Kunda¤› Motorlu Obüs (152 mm) 12 Ukrayna 2004 - 2005

Dana Kunda¤› Motorlu Obüs (152 mm) 24 Çek Cumhuriyeti 2003 - 2006

D-30 Çekili Obüs (122 mm) 42 Çek Cumhuriyeti 2001 - 2006

GradLAR/LAR Çok Namlulu Roketatar (122 mm / 160 mm) 8 ‹srail 2007 - 2008

RM-70 Çok Namlulu Roketatar (122 mm) 6 Çek Cumhuriyeti 2004

M-87 Orkan Çok Namlulu Roketatar (262 mm) 5 Bosna Hersek 2006 - 2007

Çekili Havan (120 mm) 14 Bulgaristan 2004

25 Çek Cumhuriyeti 2005

15 Bosna Hersek 2006

Havan (82 mm) 25 Bosna Hersek 2006

Havan (60 mm) 50 Bosna Hersek 2006

30 Bulgaristan 2007

60 Yunanistan 2008

ZU-23-2M Uçaksavar Topu (23 mm) 12 Bulgaristan 2005

9K37M1 BUK-M1 (SA-11) Mobil Hava Savunma Füze Sistemi 2 Tabur Ukrayna 2007 - 2008

9K33M3 Osa-AK/AKA (SA-8B) Mobil Hava Savunma Füze Sistemi 18+ Ukrayna 2006 - 2008

Su-25K Yer Taarruz Uça¤› 12 Çek Cumhuriyeti 2004

4 Bulgaristan 2005

L-39C E¤itim Uça¤› 12 Ukrayna 2006 - 2007

Mi-24 Taarruz Helikopteri 1 Özbekistan 2004

7 Ukrayna 2005

Mi-8MTV 2 Ukrayna 2005

Bell 212 Genel Maksat Helikopteri 6 ABD 2007 - 2008

UH-1H 10 ABD 2000 - 2001 

2 Türkiye 2001

Aerostar ‹nsans›z Hava Arac› 1 ‹srail 2005

Hermes 450 ‹nsans›z Hava Arac› 5 ‹srail 2006

Skylark ‹nsans›z Hava Arac› 18 ‹srail 2006 - 2007

La Combattante II S›n›f› Güdümlü Mermili Hücumbot 1 Yunanistan 2004

Point S›n›f› Karakol Botu 2 ABD 2000 - 2002

MRTP33 S›n›f› Karakol Botu 1 Türkiye 2008

Project 106K (Vydra S›n›f›) Ç›karma Gemisi 2 Bulgaristan 2002
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l›kl› olarak hava savunma gö-
revlerini icra ederken, Moro-
zovsk, Yeysk, Budyonnnask,
Primorsko ve Akhtarsk hava
üslerini kullanan Su-25 ve Su-
24’ler yer taarruz amaçl› kul-
lan›lm›flt›r. Ayr›ca donanmaya
ba¤l› Tu-22 Backfire a¤›r
bombard›man uçaklar› da yer
taarruz görevlerinde kullan›l-
m›flt›r. Stratejik hava limanla-
r›, askeri k›fllalar, haberleflme
merkezleri, elektrik da¤›t›m
merkezleri, silah fabrikalar› ve
ulafl›m a¤› tüm gün boyunca
bombard›man alt›nda tutul-
mufltur. Bu noktada Rus Hava
Kuvvetleri’nin Gürcü hava sa-
vunmas›n› hafife almas›ndan
dolay› 1 adet Tu-22 a¤›r bom-
bard›man uça¤› da dahil ol-
mak üzere, büyük kay›plar
verdi¤inin alt› çizilmelidir.
Rus Hava Kuvvetleri’nin bom-
bard›man› devam ederken
Tskhinvali’de, Rus ve Gürcü
Ordular› aras›nda tank savafl-
lar› cereyan etmekte; Ruslar
55’inci, 325’inci, ve 487’nci he-
likopter alaylar›n›n Mi-24’leri-
nin yo¤un hava deste¤ine sa-
hip olsa da, helikopterleri top-
luca kullanamad›klar› için
10’u akflam›na kadar her iki
taraf da belirgin bir üstünlük
sa¤layabilmifl de¤ildir. Akfla-
müstü Gürcü Ordusu flehir
merkezinden güneye çekilir
fakat hala çat›flma devam et-
mektedir. 10 A¤ustos gece ya-
r›s› Gürcü Ordusu mühimma-
t›n›n neredeyse tümünü tüket-
mifl ve karfl› taarruz yapma
kabiliyetini yitirmifltir. Takviye
olarak gelen Rus birliklerinin
kendilerini kuflatmas›ndan çe-
kinen Gürcü birlikleri, arala-
r›nda 44 adet T-72 tank›, 152
mm’lik kunda¤› motorlu Dana
obüsleri, çok say›da BMP-2
ZPT ve tüm a¤›r silahlar›n› da
b›rakarak Baflkent Tiflis’e
do¤ru kaçmaya bafllam›flt›r.
Komuta merkezini oldu¤u gibi
terk eden asker ve subaylar,
büyük bir bozguna u¤ram›fl
olarak da¤›n›k bir flekilde çe-
kilmektedir. Bunu f›rsat bilen
Rus askerleri, 11 A¤ustos gü-
nü ileri harekâta bafllam›fl, 12
A¤ustos’ta Kareli ve Gori fle-

hirlerini çat›flma olmaks›z›n
iflgal etmifllerdir. Ülkenin kara
ve demir yollar›n›n buluflma
noktas› olan stratejik Gori
kenti, ayr›ca baflkent Tiflis’in
yolunu açm›flt›r. Nitekim 13
A¤ustos’ta Kaspi’yi ele geçiren
Ruslar baflkente do¤ru ilerle-
yifllerine devam etmifllerdir.
3’üncü ve 4’üncü Gürcü tugay-
lar› savaflma kapasitelerini yi-
tirmifl, 3’üncü tugay›n bir k›s-
m› Khashuri istikametine do¤-
ru geri çekilmifltir. 2’nci Gürcü
tugay› Samtredia ve Kutaisi
demiryolu hatt›nda savunma-
ya geçmifl fakat savaflma ka-
pasitesi büyük oranda azal-
m›flt›r. Muharebelerin ilk gün-
lerinde Rus mevzilerini yo¤un
bombard›man alt›nda tutan
topçu tugay› da savafl›n so-
nunda teçhizat›n›n büyük bö-
lümünü kaybetmifltir. Baflkent
Tiflis yak›nlar›nda bulunan ve
ABD uçaklar› taraf›ndan acilen
Irak’tan getirilen 1’inci Gürcü
tugay› haricinde tüm ordusu
bozguna u¤rayan Gürcü Cum-
hurbaflkan› Mihail Saakaflvili,
Avrupa’n›n arabuluculu¤u ile
ateflkes istemifl ve Rus tankla-
r› baflkente 25 km kala atefl-
kes yürürlü¤e girmifltir.

Tam Bir Bozgun
Bilanço a¤›rd›r. Gürcü Donan-
mas› yok olmufl, Poti deniz üs-
sü ya¤malanm›fl ve tüm bina-
lar yerle bir edilmifltir. Zugdidi
k›fllas› tamamen yok olmufl,
Kutaisi askeri tesisleri ya¤ma-
lanm›flt›r. Senaki’deki 2’inci
Gürcü tugay›n›n karargâh›
ya¤malanm›fl ve modern te-
sislerden geriye hiçbir bina
kalmam›flt›r. Abhaz milisleri
tonlarca silah ve cephaneyi ele
geçirmifllerdir. Gori kentinde-
ki topçu tugay› ve tesisleri ya¤-
maland›ktan sonra yok edil-
mifltir. Tüm devlet binalar›
ya¤malanm›fl, sokak lambala-
r›na kadar sökülmüfltür. Di¤er
flehirlerinde ak›beti benzerdir.
Abhazya s›n›r›ndan hareket
eden Rus birlikleri, Kodori Va-
disi’ni geçerek Mestia kentine
kadar ilerlemifl, Rus tanklar›
Gürcistan’›n kuzeyini tümüyle
kontrol alt›na alm›flt›r. Aylar

sonra k›smen çekilse de Gür-
cistan topraklar›nda Rus bir-
likleri halen bulunmaktad›r.
Özellikle Gori bölgesindeki
Gürcistan’› do¤udan bat›ya ge-
çen stratejik karayolunun
kontrolü k›smen de olsa hala
Ruslar›n elindedir. Ayr›ca
15000 Rus askeri, hâlihaz›rda
Güney Osetya ve Abhazya’da
olas› geliflmelere karfl› elleri
tetikte haz›r olarak beklemek-
tedir.
Savaflta yaflanan insan kay›p-
lar›na bak›lacak olursa,
400’ün üzerinde Gürcü askeri-
nin hayat›n› kaybetti¤i, 2500’e
yak›n askerin de yaraland›¤›
görülmektedir. Gürcü Ordu-
su’nun tekrar oluflturulabil-
mesi için harcanmas› gereken
rakam›n 5 milyar dolar› geçe-
ce¤i hesaplanmaktad›r. Rus
Ordusu, resmen 100 asker ka-

y›p verdi¤ini öne sürmekte,
yaklafl›k 500 askerinin de ya-
raland›¤›n› belirtmektedir.
Rus Ordusu’nun en ciddi ka-
y›plar›n› hava kuvvetleri ver-
mifltir. Kademeli Gürcü hava
savunmas›n› önemsemeyen
ve SA-3, SA-8, SA-11, SA-15 ve
SA-16 hava savunma füze ba-
taryalar›na karfl› pasif kalan
Rus Hava Kuvvetleri’nin, heli-
kopter ve ‹HA’lar dahil olmak
üzere, 15’in üzerinde kay›p
verdi¤i tahmin edilmektedir.
Sadece 3 gün süren hava mu-
harebesi için bu rakam olduk-
ça yüksektir. Buna karfl›l›k
Gürcü Hava Kuvvetleri ise 8
A¤ustos günü ve sadece 1 gün
aktif rol alm›flt›r. Rus Su-
27’leri taraf›ndan 1 adet Gürcü
Su-25’inin vuruldu¤u ve yine 3
adet helikopterin düflürüldü¤ü

tahmin edilmektedir. Kald› ki
Rus Hava Kuvvetleri’nin gücü-
nü bilen Gürcülerin uçaklar›n›
savafl boyunca a¤›llarda ve or-
manl›k arazide saklamay› ter-
cih etti¤i gözlemlenmifltir.

Uzun Y›llar 
Tart›fl›lacak 
Bir Savafl
Bu savaflta kazan›lan bilgiler
çok yönlüdür. Rusya, bölgede-
ki ç›karlar›n› korumak için as-
keri harekât yapabilece¤ini
kan›tlam›fl, teçhizat›n›n eski ve
yorgun olmas›na ra¤men h›zl›
hareket edebilece¤ini ve halen
bölgedeki en büyük askeri
güçlerden birisi oldu¤unu tüm
dünyaya ve özellikle bat›ya
göstermifltir. Askeri aç›dan
uzun süre incelenecek bir mu-
harebe oldu¤u kuflku götür-
mez bir gerçektir. Özellikle

Gürcü Ordusu’nun neden Roki
tünelini ve Rus tanklar›n›n
ilerleme yollar›ndaki köprüleri
yok etmedi¤i sorusu daha
uzun süre ak›llar› kurcalama-
ya devam edecektir. Ayn› fle-
kilde, savafl k›fl aylar›nda ya-
p›lsayd› bölge co¤rafyas›n›n
büyük ihtimalle Rus Ordu-
su’nun Güney Osetya’ya mü-
dahalesine izin vermeyece¤i-
ne göre, Gürcülerin zamanla-
mas›n›n da daha uzun süre
tart›fl›laca¤› kesindir.
Sonuç olarak modern teçhi-
zatl› bir ordunun donan›m› ka-
dar çat›flma iste¤inin de olma-
s› gerekmektedir. Gürcü Or-
dusu’nun bu motivasyondan
mahrum oldu¤u ve ilerleyen
Rus Ordusu’na k›sa sürede
teslim oldu¤unu söylemek
yanl›fl olmayacakt›r.
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T
ürkiye’nin havac›l›k ve
uzay merkezi TUSAfi,
Türk Havac›l›k Tari-

hi’ndeki yaklafl›k çeyrek as›r-
l›k tecrübesi ve bu süreçte
kazand›¤› sayg›nl›¤› ile dün-
yan›n say›l› tasar›m, üretim
ve montaj merkezleri aras›n-
daki yerini her geçen gün da-
ha da güçlendiriyor. Bu saye-
de günümüzde birçok havac›-
l›k firmas›n›n en gözde proje-
lerini gözü kapal› emanet
edebildi¤i bir firma haline ge-
len TUSAfi, 4 Aral›k’ta at›lan
imzalarla Airbus’›n A350
XWB Program›’nda da özel
bir yere sahip oldu. fiimdiden
463 adetlik siparifl say›s›na
ulaflan A350 XWB’lerin uçufl
s›ras›nda sa¤a-sola yönlen-
dirilmesini sa¤layacak olan
kanatç›k (aileron)’lar›n›n üre-
timinden bundan sonra yal-
n›zca TUSAfi sorumlu olacak.
TUSAfi’›n Ak›nc›’daki tesisle-
rinde düzenlenen ve MSI eki-
bi olarak genifl kat›l›m gös-
terdi¤imiz bu törene; Baflba-
kan Recep Tayyip Erdo¤an,
Millî Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, Sanayi ve Ticaret Ba-
kan› Zafer Ça¤layan, Savun-
ma Sanayii Müsteflar› Murad

Bayar, Türk Silahl› Kuvvetle-
rini Güçlendirme Vakf›
(TSKGV) Genel Müdürü Korg.
(E) Engin Alan, TUSAfi Yöne-
tim Kurulu Baflkan›
E.Hv.Plt.Korg. Atalay Efeer ve
TUSAfi Genel Müdürü Muhar-
rem Dörtkafll›’n›n yan› s›ra
vak›f flirketlerinden ASELSAN
Yönetim Kurulu Baflkan›
Korg. (E) Mehmet Çavdaro¤-
lu, HAVELSAN Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Korg. (E) Hayrettin
Uzun, ‹fiB‹R Yönetim Kurulu
Baflkan› Korg. (E) Erol Ortaç,
ASP‹LSAN Yönetim Kurulu
Baflkan› Korg. (E) Erdo¤an
Karakufl gibi isimler kat›ld›.
Fransa'n›n Ulaflt›rmadan So-
rumlu Devlet Bakan› Domini-
que Bussereau, Almanya'n›n
Avrupa’dan Sorumlu Devlet

Bakan› Günther Gloser, EADS
Baflkan› Louis Gallois, Airbus
Baflkan› Thomas Enders,
EADS Strateji ve Pazarlama-
dan Sorumlu Baflkan Yard›m-
c›s› Jean-Pierre Talamoni ve
Airbus Avrupa Endüstriyel ‹fl
Birli¤i Baflkan› Simon Ward
ise törenin yabanc› kat›l›mc›-
lar› aras›nda yer ald›.

‹leriye Yönelik 
Sinyaller
Törende aç›l›fl konuflmas›n›
yapan E.Hv.Plt.Korg. Atalay
Efeer, sözlerine TUSAfi’›n
A350 XWB Program› ile ha-
vac›l›k alan›nda büyük bir
ad›m daha att›¤›n› belirterek
bafllad›. Atatürk’ün “‹stikbal
göklerdedir” sözü do¤rultu-
sunda üstlendikleri sorum-

luluklar› yerine getirmekte
kararl› olduklar›n› belirterek
konuflmas›na devam eden
E.Hv.Plt.Korg. Efeer, flimdiye
kadar kazanm›fl olduklar›
kabiliyetler ile EADS ve Air-
bus’›n gelecekteki projele-
rinde de sorumluluk almaya
haz›r olduklar›n› vurgulad›.
E.Hv.Plt.Korg. Efeer’in ard›n-
dan kürsüye ç›kan Airbus
Baflkan› Enders ise, A400M
ve Airbus’›n di¤er sivil uçak-
lar›yla bafllayan ifl birli¤inin
bugün ortak üretim aflama-
s›na ulaflt›¤›n› ve bu proje ile
TUSAfi’›n, Airbus’›n tam or-
ta¤› haline geldi¤ini vurgula-
d›. “En iyi teknolojiye sahip ti-
cari uçak” olarak tan›mlanan
A350 XWB’nin 2012’de uç-
maya bafllayaca¤›n› belirten
Enders, daha flimdiden çok
yüksek siparifl say›lar›na
ulaflt›klar›n›n alt›n› çizdi.
Törende söz alan EADS Bafl-
kan› Gallois ise, "tarihi bir
olay" olarak nitelendirdi¤i bu
imza töreninin Türkiye ile ya-
p›lan stratejik ifl birli¤i aç›-
s›ndan da önemli bir ad›m
oluflturdu¤unu kaydetti. So-
rumlulu¤u TUSAfi’a verilen
ve kanatç›k üretiminin ger-
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Kas›m ay›nda hizmete ald›¤› ‹leri Kompozit Teknolojileri
‹malat Tesisi ile kompozit parça üretim kabiliyetlerinin
gelifltirilmesi yönünde ciddi bir ad›m atan Türk Havac›l›k 
ve Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi), havac›l›¤›n lider konumdaki 
firmalar›n›n boy gösterdi¤i projelerdeki baflar›l› çal›flmalar›yla
göz doldurmaya devam ediyor. Son olarak 4 Aral›k 2008 
tarihinde EADS’ye ba¤l› Airbus firmas› ile A350 XWB Projesi
kapsam›nda bir anlaflma imzalayan TUSAfi, bu projeden ald›¤›
ifl pay›yla havac›l›k sektöründeki kompozit teknolojileri konusunda gelecekte
sesini daha da yükseltece¤inin sinyallerini verdi.
Emre TEK / emretek@savunmahaber.com, Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com

TUSAfi 
Sivil Havac›l›kta da
Devlefliyor
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çeklefltirilece¤i ifl paketinin
uzun y›llar boyunca devam
edece¤ini belirten Gallois,
Türkiye ile bundan sonraki
süreçte hem askeri hem de
sivil projelerde daha büyük ifl
birli¤i yapmak istediklerini
vurgulad›. Ülkemizde yafla-
nan teknolojik geliflmelerden
çok etkilendiklerinin alt›n› çi-
zen Gallois, “Biz, Türkiye ile
ortakl›¤›m›z› daha ileri afla-
malara tafl›maya haz›r›z”
fleklindeki konuflmas›yla ge-
lece¤e dönük iflbirliklerinin
de ipuçlar›n› verdi.
Millî Savunma Bakan› Vecdi
Gönül ise konuflmas›nda,
TUSAfi’›n Airbus uçaklar›n›n
uçufl güvenli¤i aç›s›ndan
büyük önem arz eden gövde
parçalar›n›n tasar›m›nda ve
üretiminde görev almaya
hak kazand›¤›n› belirtti ve
“Uluslararas› rekabet flart-
lar› alt›nda kazan›lan bu ifl
paketi, havac›l›k sanayimi-
zin ulaflt›¤› gurur verici afla-
may› gözler önüne sermek-
tedir” diyerek konuflmas›n›
noktalad›.

Türkiye, AB ‹le 
Entegrasyona 
Art›k Daha Yak›n
Millî Savunma Bakan› Gö-
nül’ün ard›ndan konuflmas›-
n› yapmak üzere Fransa'n›n

Ulaflt›rmadan Sorumlu Dev-
let Bakan› Bussereau kürsü-
ye ç›kt›. Sözlerine “TUSAfi ile
yap›lan bu anlaflma benim
gözümde Türkiye ve Avru-
pa'n›n endüstriyel konuda
gerçeklefltirebilecekleri or-
takl›k ve ittifak›n bir simge-
sidir” diyerek bafllayan Bus-
sereau, imzalanan anlaflma
ile TUSAfi’›n Airbus ailesine
tam olarak kat›ld›¤›n› vurgu-
lad›. Bussereau ayr›ca, TU-
SAfi’›n önümüzdeki y›llarda
Airbus’›n ticari kanad›nda
daha aktif yer alaca¤›n› da
sözlerine ekleyerek kürsüyü
Almanya’n›n Avrupa ‹fllerin-
den Sorumlu Devlet Bakan›
Gloser’e b›rakt›. Konuflmas›
s›ras›nda Avrupa ile Türkiye
aras›nda at›lan bu ad›m›n
Türk teknolojisine duyulan
güveni gösterdi¤ini ifade
eden Gloser, TUSAfi’›n art›k
stratejik bir ortak haline gel-
di¤ini ve Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i (AB) ile entegrasyona
daha çok yaklaflt›¤›n› söyle-
yerek konuflmas›n› bitirdi.
Kürsüye ç›kan son isim olan
Baflbakan Erdo¤an ise,
program süresince yaklafl›k
500 milyon dolar gelir elde
edilece¤ini, bunun yan› s›ra
proje sayesinde direkt ola-
rak 400, dolayl› olarak da
1200 kifliye istihdam sa¤la-

naca¤›n› belirtti. Baflbakan
Erdo¤an, at›lan imzalar›n
TUSAfi ile Avrupa’daki hava-
c›l›k firmalar› aras›ndaki ge-
lece¤e yönelik olas› iflbirlik-
lerinin kap›lar›n› açaca¤›na
inand›¤›n› söyledi ve bu ifl
birli¤inin hem A350 XWB
uça¤›n›n ticari baflar›s›na
katk›da bulunmas›n› hem de
yeni iflbirliklerine vesile ol-
mas›n› temenni ederek kür-
süden indi.
Baflbakan Erdo¤an’›n konufl-
mas›n›n ard›ndan s›ra bu
önemli anlaflman›n alt›na im-
zalar›n at›lmas›na geldi ve
TUSAfi Yönetim Kurulu Bafl-
kan› E.Hv.Plt.Korg. Atalay
Efeer, TUSAfi Genel Müdürü
Muharrem Dörtkafll›, Airbus
Baflkan› Thomas Enders ve
Airbus Avrupa Endüstriyel ‹fl
Birli¤i Baflkan› Simon Ward
kürsüye ç›karak TUSAfi’›n,
havac›l›k devi Airbus ile bir-
likte söz sahibi olaca¤› bu bü-
yük projeye imzalar›n› att›lar.

TUSAfi Gelece¤e
Ümitle Bak›yor
TUSAfi ile Airbus yetkilileri
aras›nda “risk paylafl›m›”
çerçevesinde imzalanan
A350 XWB için kanatç›k üre-
timi anlaflmas›, TUSAfi’›n sa-
hip oldu¤u teknolojik tasar›m
ve mühendislik kabiliyetleri-

ni kullanarak katk›da bulun-
du¤u ilk büyük sivil uçak pro-
jesi olmas› aç›s›ndan büyük
önem tafl›yor.
Tören s›ras›nda konuflma f›r-
sat› yakalad›¤›m›z TUSAfi
Genel Müdürü Muharrem
Dörtkafll›, TUSAfi’›n A400M
Program›’nda kazand›¤› de-
neyimlerin, imzalar› yeni at›-
lan A350 XWB Projesi’nde de
çok önemli rol oynayaca¤›n›
ve gelece¤e ümitle bakmak
için çok fazla sebepleri oldu-
¤unun alt›n› çizdi. Bafllang›ç
için hedeflenen kâr›n sat›lan
uçak say›s› artt›kça katlana-
rak artaca¤›n› belirten Dört-
kafll›, “Burada as›l önemli
olan, TUSAfi’›n ilk defa bir si-
vil uçak üretim projesinde
tasar›m ve üretim faaliyetle-
riyle yer alacak olmas›d›r”
dedi.
Uzun menzilli, çift koridor-
lu, 270 ila 350 yolcu aras›n-
da tafl›ma kapasitesine sa-
hip olan A350 XWB’nin göv-
de ve kanat yap›lar› a¤›rl›k-
l› olarak karbon fiber des-
tekli plastik kompozit mal-
zemeler kullan›larak imal
edilecek. 2008’in Kas›m ay›
itibariyle kesinleflmifl A350
XWB siparifli 463 adet iken
bu say›n›n toplamda
2000’in üzerine ç›kmas›
bekleniyor.
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P
akistan’›n en büyük fle-
hirlerinden Karaçi’de bu
y›l 5’incisi düzenlenen

IDEAS (International Defence
Exhibition and Seminar) fuar›-
na 27 ülkeden, 256 firma ve
çok say›da resmi heyet kat›ld›.
24-28 Kas›m 2008 tarihleri
aras›nda icra edilen IDEAS’a
Türkiye, Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM)’nin koordi-
nasyonu alt›ndaki 25 firman›n
yan› s›ra Türk Silahl› Kuvvetle-
ri (TSK) ve Türk Silahl› Kuvvet-
lerini Güçlendirme Vakf›
(TSKGV) temsilcilerinden olu-
flan bir heyetle kat›larak, sa-
vunma sanayi ürünlerimizi ve
kabiliyetlerimizi sergiledi. Ay-
r›ca, Türkiye ve Azerbaycan’›n,
Eylül 2008 tarihinde imzalan
anlaflma uyar›nca IDEAS
2008’e birlikte kat›lmas› da iki
ülke aras›ndaki kardeflli¤in bir
göstergesiydi.
IDEAS 2008’in genel koordi-
nasyonundan sorumlu Defen-
ce Export Promotion Organi-
zation (DEPO) Genel Müdürü
Tümgeneral Mohammad Fa-
rooq taraf›ndan en baflar›l›
pavyon olarak takdim edilen
Türk pavyonu, 32 ülkenin res-

mi delegasyonlar› taraf›ndan
ziyaret edildi. Ev sahibi Pakis-
tan’dan sonra en büyük “milli
kat›l›m” ile fuarda yer alan ül-
kemiz firmalar›n›n standlar›n›
ziyaret eden delegasyon bafl-
kanlar›, Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar ve di-
¤er yetkililerle görüflerek, fir-
malar›m›z›n ürünleri ve kabi-
liyetleri hakk›nda bilgi ald›lar.
Fuar›n birinci günü düzenle-
nen seminerin ilk oturumu-
nun da baflkanl›¤›n› yapan ve
etkinlik süresince son derece
yo¤un bir program› olan Müs-
teflar Murad Bayar ve berabe-
rindeki heyetin, Türk stantla-
r›n› ziyaret eden tüm üst dü-
zey delegasyonlara birebir efl-
lik etmesi, kat›l›m›m›z aç›s›n-
dan son derece yararl› oldu.
Müsteflar Bayar’›n yan› s›ra
Pakistan Büyükelçimiz Engin
Soysal ve Hava Kuvvetleri Lo-
jistik Komutan› Hava Pilot
Korg. fievket Dingilo¤lu da
Pakistan’daki Türk heyeti içe-
risinde yer alarak çeflitli te-
maslarda bulundu.

Pakistan’a 
Türk Korveti
IDEAS 2008’in ülkemiz aç›-
s›ndan en güzel taraf›, fuar
süresince baz› Türk firmala-
r›n›n mal ve hizmet sat›fl› için
anlaflmalar imzalamalar› ol-
du. Bunlardan en dikkat çeki-
cisiyse, SSM Uluslararas› ‹fl-
birli¤i Daire Baflkan› Lütfi Va-
ro¤lu baflkanl›¤›nda STM A.fi.
yetkililerinden oluflan bir he-
yetin, Pakistan’›n baflkenti ‹s-
lamabad’a giderek Pakistan
Deniz Kuvvetleri ile korvet in-
flas› konusunda iflbirli¤ine gi-
dilmesini öngören bir anlafl-
ma imzalanmas› oldu.
Bilindi¤i üzere STM A.fi., 13
Nisan 2006 tarihinde, Türk
Deniz Kuvvetleri Komutanl›-
¤›’n›n M‹LGEM Projesi’nin
platform sistemleri ve dizayn
hizmetleri ana alt yüklenicisi
olarak seçilmifl bulunuyor.
Pakistan ile imzalanan anlafl-
ma, STM’nin M‹LGEM proje-
sinden elde etti¤i deneyimleri
bu ülkenin infla etmeyi plan-
lad›¤› yeni nesil korvetler için

kullanmas›n› öngörüyor. ‹nfla
edilmesi planlanan platform-
lar M‹LGEM benzeri olmakla
birlikte, Pakistan’›n özgün ih-
tiyaçlar›na yönelik yeni ekle-
melere sahip olabilecek. Ni-
tekim kullan›c›n›n istekleri
do¤rultusunda farkl› alt sis-
temlerin konulabilmesi, ge-
minin uluslararas› pazarlarda
rekabet etme flans›n› önemli
ölçüde artt›ran bir özellik ola-
rak karfl›m›za ç›k›yor.

Ufukta Yeni 
Projeler Görünüyor
STM’nin IDEAS 2008’e dam-
gas›n› vuran korvet projesi d›-
fl›nda, hâlihaz›rda Türk firma-
lar› ile Pakistan aras›nda gö-
rüflmelerin devam etti¤i veya
imza aflamas›na gelmifl bulu-
nan baflka projeler de bulu-
nuyor. ASELSAN’›n telsizle-
rinin yan› s›ra stabilize top ve
makineli tüfek; BMC’nin tak-
tik tekerlekli araç; HAVEL-
SAN’›n yaz›l›m; TUSAfi’›n F-
16’lar baflta olmak üzere mo-
dernizasyon projeleri ve Yon-
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Dost ve kardefl ülke Pakistan’da gerçeklefltirilen IDEAS 2008 fuar›, bir kez daha
Türk savunma sektörünün a¤›rl›¤›n› koydu¤u bir etkinlik olarak belleklerde yerini
ald›. Bu y›lki fuar›n ana temas› ise “Arms For Peace” (Bar›fl ‹çin Silahlanma) oldu.

Haz›rlayanlar: Zuhal ESEN / zesen@savunmahaber.com, 

Cenk ÖZGEN, Derya TÜRKSEN / editor@savunmahaber.com

IDEAS 2008’de 
Türkiye A¤›r Bast›
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ca-Onuk’un yüksek süratli ani
müdahale botlar›na yönelik
çal›flmalar›, Pakistan deyince
ilk akl›m›za gelen projelerden
sadece bir kaç›. 
Ayr›ca, TEKSAV Teknoloji fir-
mas›n›n Pakistan’›n Devlet
Araflt›rma Kurumu IICS (Ins-
titute of Industrial Control
System) ile kara platformlar›-
na yönelik “Alev Bast›rma
Sistemi” gelifltirilmesi için bir
mutabakat muht›ras› imzala-
mas› da, Türk firmalar›n›n
IDEAS’taki baflar›l› çal›flmala-
r›ndan biri olarak göze çarpt›.

Yabanc› Kat›l›m› 
S›n›rl›yd›
IDEAS 2008, uluslararas› bir
fuar olmas›na karfl›n, yaban-
c› firmalar›n çok genifl ölçek-
li kat›l›m göstermedi¤i bir et-
kinlik olarak dikkatimizi çek-
ti. EADS, Lockheed Martin,
MBDA, Thales, Thyssen-
Krupp gibi dünya devi firma-
lar, fuarda daha küçük stant-
larla yer ald›lar.
Türkiye d›fl›nda ülke pavyo-

nu statüsünde geçmiflten
beri Pakistan ile savunma
teknolojileri alan›nda kap-
saml› iflbirli¤i projeleri ge-
lifltiren Çin Halk Cumhuri-
yeti’ni de atlamamak gere-
kiyor. Yine ülke pavyonu al-
t›nda kat›l›m gösteren
ABD’li firmalar›n kapsam ve
etkinlik aç›s›ndan oldukça
sönük bir görüntü arz etme-
si de dikkat çekti.

JF-17 
Görücüye Ç›kt›
IDEAS 2008, ev sahibi Pakis-
tan’›n savunma sanayi ürün-
lerinin uluslararas› alanda
sergilendi¤i bir etkinlik olma-
s› aç›s›ndan da önemliydi.
Fuara kat›lan 94 yerli firma,
Pakistan savunma sektörü-
nün geldi¤i noktay› gösterdi.
Kuflkusuz fuarda en çok dik-
kati çeken; Pakistan’›n Çin
ile birlikte gelifltirdi¤i JF-17
Thunder çok amaçl› hafif sa-
vafl uça¤› oldu. ‹lk kez bir fu-
arda sergilenen uçak,
Chengdu ve Pakistan Aero-

nautical Complex flirketleri-
nin ortak yürüttü¤ü bir proje
kapsam›nda gelifltirildi.
Ocak 2008’de seri üretimine
bafllanan uçaklardan 15 adedi
Pakistan Hava Kuvvetleri’ne
teslim edilmifl bulunuyor.
2009 sonuna kadar 2 adet
uça¤›n daha teslim edilerek,
hizmete giren toplam uçak
say›s›n›n 17’ye ulaflt›r›lmas›
planlan›yor.
‹lk parti kapsam›nda üretil-
mekte olan 50 uça¤›n Çin/Pa-
kistan yap›m› aviyonik ve silah
sistemleri ile donat›ld›¤› da
edindi¤imiz bilgiler aras›nda.
Daha sonra üretilecek uçak-
lar›n ise aralar›nda Bat›l› sis-
temlerin de oldu¤u daha ge-
liflmifl radar ve silah sistem-
lerini tafl›mas› hedefleniyor.
Uça¤›n Bat›l› alt sistemlerle
donat›laca¤›n› bilen Fran-
sa’n›n, RC-400 radar›n›n ve
MBDA üretimi Mica füzelerini
daha flimdiden Pakistan’a
teklif etti¤i de kulislerde ko-
nuflulan konular aras›nda yer
al›yor. Bu paralelde ayr›ca,

Rafale uça¤› için gelifltirilen
aktif elektronik s›ral› tarama
(Active Electronically Scan-
ned Array / AESA) radar›n›n
farkl› bir versiyonunun ve Me-
teor füzesinin de gündeme
gelebilece¤i söylentiler ara-
s›nda. Edindi¤imiz bilgilere
göre Pakistan, aviyonik ve di-
¤er alt sistemler için halen
Frans›z, ‹ngiliz ve ‹talyan fir-
malar› ile görüflmelerini sür-
dürüyor.
IDEAS 2008’le ilgili genel bir
yorum yapacak olursak, yo-
¤un bir ziyaretçi kat›l›m›n›n
gözlendi¤i fuar›n, bir kez da-
ha Türk savunma sektörü
ad›na baflar›yla icra edilen
bir etkinlik olarak geride b›-
rak›ld›¤›n› söyleyebiliriz.
Uluslararas› fuarlarda a¤›rl›-
¤›n› her geçen gün daha faz-
la hissettiren savunma sana-
yimizin bir sonraki dura¤›,
22-26 fiubat 2009 tarihleri
aras›nda Birleflik Arap Emir-
likleri’nin baflkenti Abu Da-
bi’de düzenlenecek olan
IDEX 2009 olacak.
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K›br›s Bar›fl Harekât›’n›n ard›ndan Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
muhabere ihtiyaçlar›n›n milli imkânlarla karfl›lanmas›na

yönelik olarak 1975 y›l›nda kurulan ASELSAN, fuar boyunca
kabiliyetlerini sergiledi¤i stand›nda, Pakistan ve çevre ülkele-
rin ihtiyaçlar›na yönelik ürünlerini ön plana ç›kartt›. ASEL-
SAN’›n Pakistan için ne kadar önemli bir firma oldu¤unu ise
üst düzey ziyaretçi ak›n›na u¤rayan stand›ndan bir kez daha
anlam›fl olduk. Firma, fuar s›ras›nda, Pakistan Genelkurmay
Baflkan› Orgeneral Tariq Majid, Deniz Kuvvetleri Komutan›
Oramiral Noman Bashir ve Hava Kuvvetleri Komutan› Orgene-
ral Tanvir Mahmood Ahmed’in de aralar›nda bulundu¤u çok
say›da üst düzey askeri ve sivil heyeti a¤›rlad›. Böylesi yo¤un il-
gi gören ASELSAN’›n stand›nda, ASELSAN Termal Görüntüle-
me Sistemi (ATS), Komuta Kontrol Sistem Çözümleri, Manga
Telsizi, Piton Termal Silah Dürbünü, STAMP Stabilize Tüfek
Platformu, Taktik Saha Muharebe Sistemi (TASMUS), tafl›nabi-
lir RCIED elektronik kar›flt›r›c› (jammer), 4700 Serisi Telsiz Ai-
lesi ve 9651/9661 yaz›l›m tabanl› telsizlerden oluflan ürün aile-
si sergilendi. 2008 y›l›nda Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiya-
c› olan çeflitli kalibredeki stabilize silah platformlar›n›n tedari-
ki için aç›lan ihaleyi, pek çok rakibini geride b›rakarak STAMP
ve STOP sistemleri ile kazanan ASELSAN, bu y›lki fuarda Piton
Termal Silah Dürbünü’nü de ön plana ç›kartt›. Piyade tüfekleri
için tasarlanm›fl olan Piton, kulland›¤› pasif k›z›lötesi niflangâh
sistemi sayesinde, gece gündüz fark etmeksizin, görüfl mesa-
fesindeki insanlar›n ve nesnelerin yayd›¤› ›s› farkl›l›klar›n› alg›-
layabiliyor. 8-12 mikrometre dalga band› aral›¤›nda çal›flan Pi-
ton’un en önemli özelliklerinden biri, tozlu ve dumanl› olumsuz

muharebe durumlar›nda dahi, kesintisiz baflar› ile
görev yapabilmesi. Sistem, tam karanl›k
ortamlarda çal›fl›rken de ani ›fl›k parla-
malar›ndan etkilenmiyor. Gerekli du-
rumlarda, gözetleme amac› ile bir üça-

yak üzerine monte edilerek de kullan›labi-
len Piton, flarj edilebilir lityum iyon pillerin
yan› s›ra 9V’luk pillerle de görev yapabiliyor.
Böylelikle kullan›c›ya sistemin idamesinde
büyük esneklik sa¤layan Piton, küçük boyut-
lu, hafif ve kullan›m› kolay olmas› ile de rakip-
leri aras›nda ön plana ç›k›yor. Ayr›ca 22 y›ld›r

Pakistan’›n telsiz ihtiyac›n› karfl›layan ve lisans transferi ile iki
farkl› nesil taktik telsizin üretimini bu ülkede gerçeklefltiren
ASELSAN, PRC–9651 Yaz›l›m Tabanl› Taktik El Telsizini, fuarda
merakl›lar›n›n be¤enisine sundu. Sahip oldu¤u özellikler saye-
sinde, rakibi pek çok el telsizine göre elektronik tehditlere kar-
fl› daha dirençli olan sistem, kara birliklerinin kendi aralar›nda
haberleflmesini sa¤layabildi¤i gibi, gerekti¤inde hava unsurla-
r› ile de iletiflime geçmelerine olanak tan›yor. IDEAS s›ras›nda
bir aç›klama yapan ASELSAN Haberleflme Cihazlar› Grup Bafl-
kan› Faik Eken, firman›n bir di¤er yaz›l›m tabanl› telsizi
PRC/VRC 9661 ile ilgili bir de müjde verdi. Yeni gelifltirdikleri
bu sistemlerin Pakistan’da 7 hafta boyunca yap›lan detayl› ara-
zi testlerini baflar› ile tamamlad›¤›n› belirten Eken, k›sa bir sü-
re içerisinde Pakistan ile PRC/VRC 9661’lerin tedarikini kapsa-
yan bir sözleflme imzalamay› hedeflediklerini duyurdu.

ASELSAN’dan 
Gövde Gösterisi
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Pakistan Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Tariq Majid ve ASELSAN Yönetim Kurulu
üyesi Tu¤g. (E) Aslan K›l›çarslan
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Bu seneki IDEAS Fuar›, savunma sektörüne yeni ad›m at-
m›fl bir Türk firmas› olan ARES’e de ev sahipli¤i yapt›.

Bir savunma sanayi fuar›na ilk defa kat›lan firma, Antalya
Serbest Bölge’de 6000 m2’lik bir alanda faaliyetlerini sürdü-
rüyor. ‹nflas›nda geliflmifl kompozit ve alüminyum malzeme
kullan›lan süratli ve çok rollü tekneler üreten firma, bu tek-
nelerden hâlihaz›rda Denizcilik Müflteflarl›¤›’na 3 adet, Gür-
cistan Deniz Kuvvetleri’ne 10 adet, Yalova Deniz Polisi’ne 1
adet, Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Bafl-
kanl›¤›’na 1 adet teslim etmifl bulunuyor. 250 deniz millik
menzile sahip ARES 44 CPB geliflmifl-yüksek performansl›
kompozit tekneleri (Advanced-Composite High Performan-
ce Platforms / CPB) 60 knot’luk bir sürate ulaflabiliyor. 20
personel tafl›ma kapasitesine sahip olan ARES 44 CPB, am-

bulans olarak kullan›labildi¤i gibi arama-kurtarma, çevre
kontrolü ve k›y› güvenli¤i görevlerini de üstlenebiliyor. Ka-
çakç›l›k ve korsanl›k faaliyetlerinin t›rmand›¤› bir dönemde
savunma sanayine merhaba diyen ARES, ad›ndan s›kça söz
ettirece¤e benziyor.

Karaçi’deki fuara kat›lan bir di¤er Türk denizcilik firmas›
ise Atlas-Mavi Denizcilik oldu. Silivri’deki tersanelerinde

faaliyet gösteren firma, kaçakç›l›k, organize suçlarla mücade-
le ve askeri amaçlar için gelifltirdi¤i platformlar ile savunma
sektöründe oldukça iddial›. Atlas-Mavi Denizcilik, fuar s›ras›n-
da tamamen askeri ihtiyaçlara yönelik gelifltirdikleri 14,9 m
boyundaki Sailor 48 teknesiyle beraber, kaçakç›l›k ile müca-
dele amac› ile tasarlanan Attack 52 teknelerini ön plana ç›-
kartt›. Firman›n dikkat çeken bir di¤er ürünü ise 11,5 m’lik ve
12,65 m’lik 2 ayr› konfigürasyonu bulunan Polis Müdahale Bo-
tu’ydu. 12 adet tam teçhizatl› askeri tafl›yabilen bu bot, firma-
n›n fuar s›ras›nda ilgi toplayan bir baflka ürünü oldu. Fuar s›-
ras›nda konuflma f›rsat› buldu¤umuz Atlas-Mavi Denizcilik
yetkilileri, kaçakç›l›k faaliyetlerinin s›kça yafland›¤› Bangladefl

ile teknelerinin sat›fl› konusunda çeflitli temaslar›n›n bulundu-
¤unu belirttiler. Firma, ayn› sorunla karfl› karfl›ya olan Pakis-
tan ile de temasa geçmenin yollar›n› ar›yor.

Y eni bir firma olmas›na
karfl›n gelifltirdi¤i çö-

zümlerle savunma sanayi-
ne h›zl› bir girifl yapan Aksa
Teknoloji, uluslararas› pa-

zarlara aç›lma stratejisine
uygun olarak IDEAS’ta ye-
rini alm›flt›. Fuarda, firma-
n›n öne ç›kard›¤› ürünle-
rinden ilki, FTRS-1000

(Flight Tower&RAPCON
Operator) simülatörü oldu.
Özgün bir Ar-Ge projesi
olarak 18 ay gibi k›sa bir
sürede gelifltirilen ve Türk
Hava Kuvvetleri taraf›ndan
da kullan›lan sistem, uçufl
kontrolörlerinin ve radar
operatörlerinin birlikte
e¤itim yapmas›na imkân
sa¤l›yor. Firman›n fuarda
dikkat çeken bir baflka
ürünü ise, SOTS-3000 (SO-
NAR Operator Training) si-
mülatörüydü. Daha önce,
Türk Deniz Kuvvetleri için
gelifltirilen benzer sistem,
dershane ortam›nda 10 so-
nar operatörünün ayn› an-
da e¤itim yapmas›n› ola-
nakl› k›l›yor. Firman›n

stand›n› gezen Pakistan
Deniz Kuvvetleri Komuta-
n›’n›n da ilgisini çekti¤i
gözlemlenen sistemin en
büyük art›s›, bir sonar ope-
ratörünün karfl›laflabilece-
¤i her tür deniz ortam› ve
taktik senaryoyu simüle
ederek gerçekçi bir e¤itim
imkân› yaratmas›. Stantla-
r›na gösterilen ilgiden
memnun olan firma yetkili-
leri, kendileri ile yapt›¤›m›z
sohbette, IDEAS sayesinde
çok fazla tan›mad›klar› Pa-
kistan hakk›nda önemli bil-
giler edindiklerini ve önü-
müzdeki dönemde bu pa-
zardaki tan›t›m faaliyetleri-
ne daha da a¤›rl›k vermeyi
planlad›klar›n› ifade etti.

ARES Savunma
Pazar›nda da ‹ddial›

Kaçakç› Tehdidine 
Atlas-Mavi Çözümü
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AKSA’n›n Simülatörleri Pakistan’›n Gündeminde
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Uzun y›llard›r Pakistan pazar›nda bulunan BMC’nin, IDEAS
2008’de gösteriflli bir stantla yer almas› bekleniyordu, ni-

tekim öyle de oldu. Yeni askeri araçlar dâhil birçok ürününün
tan›t›m›n› yapan BMC, büyük ilgi toplamay› baflard›. Fuarda
görüfltü¤ümüz firma yetkililerinden ald›¤›m›z bilgilere göre,
geçti¤imiz 5 y›l boyunca Pakistan Hava Kuvvetleri’nin 5000 ga-
lonluk uçak akaryak›t ikmal tankeri ihtiyac›n› karfl›layan BMC,
bu alanda tek kaynak olmay› sürdürüyor. Art›k BMC’nin ürün-
lerine büyük bir güven duyan Pakistan, 30 adet ilave uçak
akaryak›t ikmal tankeri siparifli vererek bu güveni pekifltirdi.

Ayn› flekilde, Pakistan
Kara Kuvvetleri’nin
ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda bu ülkenin
farkl› iklim ve co¤rafi
koflullar›nda 2 y›l önce
testlerine bafllanan 5
ve 10 tonluk taktik te-
kerlekli araçlarla ilgili
de mutlu sona gelin-
mifl bulunuyor. Yak›n
bir zaman içerisinde
imzalanmas› bekleni-

len anlaflmaya göre; BMC, Pakistan Kara Kuvvetleri için 1000
adet 10 tonluk 6x6 taktik tekerlekli arac›n üretimini gerçek-
lefltirecek. Pakistan, 5 ton’luk 4x4 taktik tekerlekli araç al›m›
için ise fiyat teklifi istemifl durumda. Mazisi 1964 y›l›na kadar
uzanan ve bugün yüzde 100 Türk sermayeli bir flirket olan
BMC, Türk Silahl› Kuvvetleri d›fl›nda dost ve müttefik ülke si-
lahl› kuvvetlerinin ihtiyaçlar›na yönelik çözümler de üretiyor.
Pakistan d›fl›nda, halen BMC araçlar›n›n kullan›ld›¤› yabanc›
ülkeler aras›nda; Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladefl, Bosna
Hersek, Gürcistan ve Makedonya da bulunuyor.

Son y›llarda artan el yap›m› patlay›c› tehdidi nedeni ile kat›l-
d›¤› her fuarda elektronik kar›flt›r›c› (jammer) ürünleri ile

ön plana ç›kan GATE Elektronik San. ve Tic. A.fi. (GATE),  IDE-
AS’ta, gelifltirmekte oldu¤u Uzaktan Komutal› Araç (Remotely
Operated Vehicle / ROV)’u ilk kez tan›tma f›rsat› buldu. Savun-
ma Sanayii Müsteflarl›¤› ile imzalanan sözleflme uyar›nca de-
niz may›nlar›n› tespit ve imha amac› ile gelifltirilen ROV, esnek
yap›s› sayesinde farkl› tipte gemilere entegre edilebilecek.
Kontrol paneli taraf›ndan kablo ba¤lant›s› ile komuta edilebi-
len bu arac›n, 10 kg’l›k faydal› görev yüküne sahip olmas›
planlan›yor. 360 derecelik sonar taramas› yapabilmesi istenen

ROV’un 300 m derinli¤e kadar dalabil-
mesi hedefleniyor. Havac›l›k devimiz
TUSAfi’›n Turna ile bafllad›¤› insans›z
araçlar maceras›n› ROV ile su alt›na
tafl›yan GATE, sergiledi¤i elektronik
kar›flt›r›c› ailesi ile de IDEAS’ta büyük
ilgi toplad›. Fuar s›ras›nda GATE yet-
kililerinden edindi¤imiz bilgiye göre;
Pakistan Ordusu, tim korumas›nda
kullan›lan s›rt tipi elektronik kar›flt›r›-
c›lar ile yak›ndan ilgileniyor. Bu porta-
tif kar›flt›r›c› ile ilgili dokümanlar› Pa-
kistanl› yetkililere sunan firma, yak›n-
da ayn› konu ile ilgili Pakistan’a bir de
ziyaret gerçeklefltirmeyi planl›yor.

Bu seneki fuara, Pakistan
Ordusu için yürüttü¤ü 2

ayr› projenin verdi¤i moralle
kat›lan HAVELSAN, 2004 y›l›n-
dan beri düzenlenen her IDE-
AS’ta ülkemizin bayra¤›n› dal-
galand›r›yor. HAVELSAN’›n
Pakistan ad›na yürüttü¤ü pro-
jelerden ilki olan ve Pakistan
Hava Kuvvetleri için üretil-
mekte olan Elektronik Harp
Test ve E¤itim Sahas›, fuar s›-
ras›nda yo¤un bir ilgiyle karfl›-
laflt›. Yürürlükteki ikinci proje,
Topçu ‹leri Gözetleyici Simü-
latörü ise HAVELSAN yetkili-
lerinin belirtti¤ine göre Pakis-
tan Kara Kuvvetleri Topçu
Okulu’na teslim aflamas›na
gelmifl bulunuyor. Benzer bir
sistemi Ankara Polatl›’daki
Kara Kuvvetleri Topçu Oku-

lu’na kazand›rm›fl bulunan
HAVELSAN, bu simülatörün
Pakistan’da da yayg›nlaflmas›
için çal›flmalar›n› devam etti-
riyor. Karaçi’de yap›lan bu
fuar›n Bat›’daki benzerlerin-
den en büyük fark›n›n, ön pla-
na ç›kan ülkeler aras›ndaki ifl-
birli¤i oldu¤unu belirten HA-
VELSAN yetkilileri, Pakistan
Türkiye ortakl›¤› ile yürütülen
savunma projelerinin pek çok
Körfez ülkesinin de dikkatini
çekti¤ini söylüyor. Ayr›ca, Tür-
kiye ve Pakistan gibi savunma
sanayi konusunda kendi ayak-
lar› üzerinde durmaya baflla-
yan ülkelerin, Birleflik Arap
Emirlikleri, Kuveyt ve Umman
gibi ülkelere örnek olmaya
bafllad›klar›n› belirtiliyor. HA-
VELSAN, fuar boyunca, Hava

Kuvvetleri Bilgi Sistemi, Uçak
ve Helikopter Simülatörleri,
Keflif Gözetleme ‹stihbarat
Sistemleri ile M‹LGEM ve Ge-
mi Entegre Savafl ‹dare Siste-

mi (GENES‹S) projelerinde de
kullan›lan Savafl ‹dare Sis-
temleri ve Komuta Kontrol
Sistemlerini de tan›tma f›rsat›
buldu.

Taktik Tekerlekli Araçlar
BMC’den Soruluyor

GATE Art›k Sualt›nda 

Pakistan Ordusu HAVELSAN’dan Memnun
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Tüm dikkatini elektronik kar›flt›r›c› (Jammer) cihazlara ve-
ren ve uzun y›llard›r Türk Silahl› Kuvvetleri ve Emniyet Ge-

nel Müdürlü¤ü ile baflar›l› çal›flmalar yapan Microdis, bu y›l al-
m›fl oldu¤u yurt d›fl› pazarlara aç›lma karar› do¤rultusunda
çal›flmalar›n› h›z kesmeden sürdürüyor. Firman›n öncelikli
hedef bölgeleri ise Orta Do¤u ve Uzak Do¤u. Bu stratejinin
ürünü olarak s›ras›yla, Ürdün’deki SOFEX ve Malezya’daki
DSA fuarlar›na kat›lan firma, IDEAS’ta da yerini ald›. 12 farkl›
türde kar›flt›r›c› cihaz› bulunan firman›n, Pakistan’da sundu¤u
çözümler; s›rt, araç, konvoy, GSM, Bomba imha ekipleri için
seyyar ve VIP modellerinden olufluyor. Firma yetkilileri, Tem-
muz ay›nda bu ülkede gerçeklefltirdikleri ve üst düzey yetkili-
lerin de kat›ld›¤› testlerden olumlu izlenimlerle döndüklerini
ifade ediyor. Nitekim halen ne tür bir iflbirli¤i modeli gelifltiri-
lebilece¤i konusunda görüflmeler sürüyor. Ayr›ca firman›n
geçti¤imiz günlerde Malezya Müflterek Komutanl›¤›’na teda-
rik etti¤i 4 adet araç tipi kar›flt›r›c› cihaz›n biri Sudan’da, di¤er
üçü ise Lübnan’daki bar›fl› koruma birliklerince kullan›l›yor.

MilSOFT’un IDEX 2005 ile bafllayan uluslararas› pazarlara aç›l-
ma yolculu¤unun son dura¤› IDEAS oldu. Fuarda, firman›n ta-

n›t›m›n› yapt›¤› ürünlerden biri, halen Türk Silahl› Kuvvetleri tara-
f›ndan da kullan›lan Müflterek Elektronik Harp E¤itim Simülatörü
(Joint Electronic Warfare Training Simulation / JETS‹M)’di. Sistem,
kullan›c›s›na, müflterek harekât›n elektronik harp deste¤i e¤itim-
lerinin; planlama, uygulama, kontrol ve koordinasyon usulleri çer-
çevesinde bilgisayar ortam›nda verilmesini sa¤l›yor. Firman›n ta-
n›t›m›n› yapt›¤› bir baflka ürün ise gelifltirilme çal›flmalar› tamam-
lanan Gemi Komuta Kontrol Sistemi GEMKOMS‹S’di. Tamamen
milli olarak gelifltirilen sistem, Sahil Güvenlik Komutanl›¤›’n›n ihti-
yaçlar›na yönelik olarak halen infla edilmekte olan 4 adet Arama
Kurtarma Gemisi için seçilmifl bulunuyor. Firmaya geçti¤imiz se-
ne Türkiye’de teknoloji baflar› ödülünü kazand›ran bu ürünün en
büyük art›s›, sahip oldu¤u ölçeklendirilebilir altyap› ile ufak botlar-
dan, firkateyn ve denizalt› gibi büyük su üstü ve su alt› platformla-
r›na kadar her türlü gemiye entegre edilebilmesi. Fuarda görüflme
f›rsat› yakalad›¤›m›z firma yetkililerine göre, MilSOFT’un gelifltirdi-
¤i üstün teknolojili çözümlerin kendi alanlar›nda çok fazla rakibi
olmamas›, önemli bir avantaj teflkil ediyor. Nitekim kriz sebebiyle
uluslararas› alanda belli bir durgunluk yaflansa da firma önümüz-
deki dönemde yapm›fl oldu¤u tan›t›m çal›flmalar›n›n olumlu yönde
geri dönmesini bekliyor.

Alg›lay›c› sistemler ve simü-
lasyon sistemlerini ana fa-

aliyet alan› belirleyen Metek-
san Savunma Sanayii A.fi.,
IDEAS s›ras›nda özellikle si-
mülatör projeleri ile ön plana
ç›kt›. Firma, öncelikle K.K.K’l›-
¤› için gelifltirilen Kara Kuvvet-
leri Tatbikat Merkez Projesi
için gerçeklefltirdi¤i yaz›l›m ve
sistem çözümlerini fuar s›ra-
s›nda tan›tma f›rsat› buldu.
Gerçek mühimmat yerine la-
zer al›c› ve vericilerinin kulla-
n›ld›¤› bu e¤itim merkezi sa-
yesinde, TSK’n›n e¤itim mali-
yetlerinde önemli tasarruflar
sa¤lanarak kara tatbikatlar›-
n›n etkinli¤i artt›r›lm›fl olacak.

Kullan›c› ülkenin silahl› kuv-
vetlerinin envanterinde yer
alan ve e¤itim için bölgede bu-
lunacak her türlü platform,
personel ve silah sistemine
entegre edilebilen lazer çat›fl-
ma kitleri, yüzde 100 gerçek
çat›flma ortam› sa¤lamakta-
d›r. Sistem, farkl› tatbikat se-
naryolar› haz›rlama, tatbikat
öncesi ve sonras› durum de-
¤erlendirmesi gibi özellikleri-
nin yan› s›ra yap›lan tatbikat
say›s›na ba¤l› olarak 1-2 sene
içerisinde e¤itim masraflar›n-
dan sa¤lanan tasarruf saye-
sinde maliyetini karfl›layabili-
yor. Meteksan Savunma tara-
f›ndan gelifltirme süreci de-

vam etmekte olan Deniz Harp
Oyunu Simülasyon Sistemi ve
sözleflme görüflmeleri yak›n
bir zamanda bafllayacak olan
Yang›n ve Yara Savunma E¤i-
tim Simülasyonu projeleri de
fuar s›ras›nda ilgi çeken di¤er
projeler oldu. Firma ayr›ca,
ileride T129 taarruz helikopte-
rine tak›lmas› hedeflenen Mi-
limetrik Dalga Radar› ile ilgi
çal›flmalar›n› da fuar boyunca
ön plana ç›kartt›. 4 senelik ge-
lifltirme süreci içerisindeki ilk
aflamas› tamamlanan radar,
35 GHz dalga boyunda çal›fla-
cak ve tamamen milli imkan-

larla gelifltirilecek. Firma yet-
kililerinden edindi¤imiz bir
di¤er haber ise genel maksat
helikopterleri için ASELSAN
ile beraber fiber lazer tekno-
lojisi kullan›larak gelifltiril-
mesi planlanan lazer radarla
ilgiliydi. Helikopter pilotlar›-
n›n, k›s›tl› görüfl flartlar›nda
ç›plak gözle fark edilmesi güç
engelleri lazer ›fl›n tarama
yöntemi ile tespit etmesini
sa¤layacak olan bu sistemin,
önümüzdeki y›llarda TSK’ya
ait pek çok genel maksat he-
likopterine entegre edilmesi
bekleniyor.

Meteksan Savunma Yüksek
Teknoloji Ürün Gelifltiriyor

Microdis Pakistan’› da
Kar›flt›rd›

Her Deniz Arac›na
GEMKOMS‹S
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MKEK Stand› 
Bofl Kalmad› 

Türk savunma sektörünün mihenk tafllar›ndan olan MKEK,
DSA 2008 fuar›nda oldu¤u gibi a¤›rl›kl› olarak manga, tim

ve tak›m seviyesinde kullan›labilen hafif ve a¤›r silahlar ile ro-
ket, havan ve top mermisi gibi mühimmatlarla Türkiye Pavyo-
nu’ndaki yerini alm›flt›. Aralar›nda Pakistan Baflbakan› Mah-
dum Seyid Yusuf R›za Gilani’nin de yer ald›¤› üst düzey ziyaret-
çilerin u¤rad›¤› MKEK stand›nda, firma, ürün yelpazesindeki
hemen hemen tüm silahlar› sergileyerek, savunma sektörü-
müzün geldi¤i noktay› en güzel flekilde ziyaretçilere göster-
mifl oldu. Piyade birliklerinin, yer hedeflerini önleme ve yok
etme görevini gerçeklefltirmesi amac›yla gelifltirilen 40 mm’-
lik tamburlu bombaatar, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi ba-
flard›. Yetkililerden ald›¤›m›z bilgiye göre sistem, yaklafl›k 6 kg
a¤›rl›¤› ile benzerlerine göre önemli bir hafiflik avantaj›na sa-
hip. 10 saniyede 6 at›fl yapabilen ve azami 400 m menzili olan
sistem, alan hedeflerine karfl› 375, nokta hedeflerine karfl› ise
150 m’ye kadar etkili at›fllar gerçeklefltirebiliyor. Terörle mü-
cadelede etkin olarak kullan›lmas› planlanan bu bombaatar,
MKEK’nin son y›llarda üzerinde çal›flt›¤› en kritik silah sistem-
lerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Gelifltirme aflamas›nda sona
do¤ru yaklaflt›¤› lazer

güdümlü Cirit roketinin yan›
s›ra UMTAS ve OMTAS
tanksavar füzeleri ile ürün yel-
pazesini daha da çeflitlendirme
yolunda son sürat ilerleyen ROKETSAN, Karaçi’deki fuar boyun-
ca, dünyaca ünlü 122 mm’lik TR-122 roketini ön plana ç›kartt›.
Pakistan’›n bu yöndeki ihtiyac› do¤rultusunda k›sa listeye
kalmay› baflaran TR-122, rakiplerine oranla daha flansl›
gözüküyor. Pakistan Ordusu’nun de¤erlendirdi¤i sistemler
aras›nda yaklafl›k 40 km ile en uzun menzile sahip olan roket,
Pakistan’da yar›flan rakipleri aras›nda, bir ülke ordusunun kul-
lan›m›nda bulunan tek topçu roketi olma özelli¤ini tafl›yor.

ROKETSAN, önümüzdeki Mart ya da Nisan ay›nda Pakistan’da
teste tabi tutulmas› beklenen sistemin baflar›s›ndan kuflku duy-
muyor. Fuar s›ras›nda kendilerinden bilgi ald›¤›m›z ROKETSAN
yetkilileri, Birleflik Arap Emirlikleri ile 5 senedir baflar› ile yürüt-
tükleri 122 mm’lik roket tedariki ve modernizasyonunu kapsayan
projenin tamamlanmak üzere oldu¤unu kaydetti. Ayr›ca, yine
ayn› ülke ile yeni sistem tasar›m› ve ortak üretim projelerine
yak›n bir zamanda bafllanaca¤› belirtiliyor.

‹nsanl›k tarihi kadar eski
olan savafl sanat›nda, mu-

harebelere yön veren etken-
lerden birisinin de askerin
giydi¤i k›yafet oldu¤u söyle-
nebilir. Bu kapsamda ordu-
lar, askerlerini düflman›n gö-
zünden ve do¤an›n çetin flart-
lar›ndan koruyacak giyecek-
ler tedarik ediyor. Askeri
tekstilin günümüz ordular›
için vazgeçilmez bir unsur ol-

du¤unun fark›nda olan Öztek
Tekstil, bu alanda ne kadar
iddial› oldu¤unu 2008 y›l› içe-
risinde düzenlenen Ür-
dün’deki SOFEX, Malezya’da-
ki DSA, Fransa’daki Eurosa-
tory ve son olarak Pakis-
tan’daki IDEAS fuarlar›na ka-
t›larak gösterdi. Uzun ve zah-
metli AR-GE çal›flmalar› so-
nunda uluslararas› piyasa-
larda boy gösterecek ürünler

ortaya koyan firma, Pakis-
tan’daki fuarda da keskin ni-
flanc› k›yafeti, NBC kiflisel ko-
runma elbisesi, anti radar
kamuflaj a¤lar› baflta olmak
üzere pek çok ürününü tan›-
tarak ülkemizi baflar›yla tem-
sil etti. Stand›, Pakistanl› pek
çok yetkili taraf›ndan ziyaret
edilen firma, 2008 y›l›n›, kat›l-
d›¤› bu dördüncü fuarla bafla-
r›l› bir flekilde kapatt›.

Öztek Tekstil Dörtte Dört Yapt›

ROKETSAN 
Pakistan’›
Menziline
Ald› 
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Türkiye Pavyonu’nda yer alan bir baflka firma ise savunma
sanayi alan›nda 2002 y›l›ndan bu yana faaliyetlerini sürdür-

mekte olan SAMA Savunma Sistemleri Ticaret A.fi. idi. A¤›rl›k-
l› olarak elektronik kar›flt›r›c› sistemleri üreten firma, full band
olarak adland›r›lan 20-3000 MHz frekans aral›¤›nda elektronik
kar›flt›rma sa¤layan cihazlar› ile Türkiye’nin yan› s›ra Pakis-
tan’daki askeri ve sivil konvoylar› 4 seneyi aflk›n bir süredir ba-
flar›yla koruyor. Nitekim yeni operasyonel ihtiyaçlar çerçeve-
sinde gelifltirilen ve bünyesinde en son teknolojileri bar›nd›ran
MILJAM ve VJAM elektronik kar›flt›r›c› sistemleri, konvoy çev-
resinde en az 70 m çap›nda koruma sa¤l›yor. SAMA’n›n IDE-
AS’ta sergiledi¤i en yeni ürünü ise gelifltirme çal›flmalar› ta-
mamlanan BJAM s›rt tipi elektronik kar›flt›r›c› oldu. Yeni ürüne
gösterilen olumlu tepkilerden hayli memnun kalan firma, bu
ve ürün yelpazesindeki di¤er ürünleri 2009 y›l› içerisinde yeni
pazarlarda tan›tman›n planlar›n› yap›yor. SAMA, gelecek y›l
düzenlenecek olan IDEX ve DSEI fuarlar›nda flimdiden yerini
ay›rtm›fl durumda.

Türkiye’nin en köklü savunma sanayi firmalar› aras›nda yer
alan Sars›lmaz Silah Sanayi, Karaçi’deki fuarda oldukça

genifl bir stantla ürünlerini tan›tma f›rsat› buldu. Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin ilk resmi hizmet tabancas› K›l›nç 2000 Light’›n
üreticisi olan firma, fuar s›ras›nda Kama ve ihracata yönelik
gelifltirilmifl K2 tabancalar›n› ön plana ç›kartt›. Firman›n en
dikkat çekici ürünleri aras›nda yer alan 9x19 mm çap›ndaki
K2’nin toplam uzunlu¤u 210 mm. Dövme çelik gövdeye sahip
silah›n bofl a¤›rl›¤› ise sadece 1000 gr. Çift hareketli, yar› oto-
matik tetik özelli¤ine sahip olan tabanca, pek çok Sars›lmaz
ürünü gibi -33/+55 derecedeki s›cakl›klar aras›nda sorunsuz
olarak çal›flabiliyor. Firma’n›n dikkat çeken bir di¤er ürünü ise
gece görüfl özelli¤i olan, ayarlanabilir geze sahip M6 pompal›
tüfe¤i oldu. 5+1’lik fiflek haznesine sahip olan tüfe¤in dipçi¤i,
4 yedek fiflek kapasiteli olarak tasarlanm›fl. Sars›lmaz, yine bu
sene kat›ld›¤› Malezya’da düzenlenen DSA 2008 Fuar›’nda ol-
du¤u gibi, Karaçi’de de beklentileri fazlas›yla karfl›lam›fl görü-
nüyor.

STM Savunma Teknoloji-
leri Mühendislik ve Ti-

caret A.fi (STM), M‹LGEM
Projesi s›ras›nda elde etti¤i
bilgi birikimi ile denizcilik
alan›nda iddial› oldu¤unu
bir kez de Pakistan’da gös-
terdi. Türk Deniz Kuvvetle-
ri’nin korvet ihtiyac› için
milli imkânlarla gelifltirilen
M‹LGEM Projesi’nde plat-
form sistemleri ve tasar›m
hizmetleri ana alt yükleni-
cisi olan STM, fuar boyunca
Pakistanl› yetkililerin, icra
ettikleri faaliyetlere olan il-
gisinden oldukça memnun
görünüyordu. Pakistan’›n

korvet ihtiyac›na yönelik
2006 y›l›ndan beri çal›flma-
lar›n› sürdüren STM, fuar
s›ras›nda Pakistan Deniz
Kuvvetleri Komutan› ile de
konuya iliflkin bir toplant›
yapt›. STM taraf›ndan yürü-
tülen çal›flmalar çerçeve-
sinde, Pakistan’›n tedariki-
ni düflündü¤ü 4 adet kor-
vetten birinin ‹stanbul’da,
geri kalan üçünün ise Kara-
çi’de infla edilmesi öngörü-
lüyor. Ülkemizin savunma
sanayi alan›nda ulaflt›¤›
noktay› oldukça net bir fle-
kilde gösteren bu çal›flma-
s›yla tasar›m kabiliyetleri-

nin uluslararas› standart-
larda gerçekleflebilece¤ini
ortaya koyan STM taraf›n-
dan fuarda sergilenen plat-
formlar aras›nda; su alt› ve

su üstü kurtarma görevleri
için tasarlanan MOSHIP-
TR1 ve aç›k deniz kurtarma
ve yedekleme gemisi RTR-
128 de yer ald›.

Konvoylar SAMA ile 
Güvende

Asya Pazar› Sars›lmaz’a
Dar Geliyor

STM, Deniz Projelerinde 
Milli ‹mkanlar› Yurt D›fl›na 
Açma Çabas›nda
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Türk Savunma Sanayi’nin
y›llar›n deneyimine sahip

ekibi, yeni oluflum    içeri-
sindeki flirketlerinden TEK-
SAV Teknoloji Elektrik Elek-
tronik Makina San. ve Tic.
Afi. yeni ad› ile ilk kez kat›l-
d›¤› IDEAS’ta att›¤› imzayla
dost ve kardefl Pakistan’›n
savunma piyasas›na h›zl› bir
girifl yapt›. TEKSAV ve Pa-
kistan Devlet Araflt›rma Ku-
rumu IICS (Institute of In-
dustrial Control System)
aras›nda kara platformlar›
için Alev Bast›rma Sistemi
gelifltirilmesi için bir muta-
bakat muht›ras› imzaland›.
1 y›l içerisinde tamamlan-
mas› öngörülen proje kap-

sam›nda, sistemin elektro-
nik bölümleri TEKSAV, optik
bölümleri ise IICS taraf›n-
dan gelifltirilecek. Proje
kapsam›nda gelifltirilecek
olan sistem, z›rhl› araca
isabet eden mühimmat›n
oluflturdu¤u plazmay› çok
k›sa sürede alg›lay›p, alevin
personele bir zarar verme-
den bast›r›lmas›n› sa¤laya-
cak. Her iki ülkede devam
eden z›rhl› araç üretim ve
modernizasyon projelerine
uygulanmas› beklenen sis-
temin, dünyada 70 milyon
dolarl›k bir pazar› oldu¤u
tahmin ediliyor. Kara araç-

lar›na yönelik z›rh delici
tehdidin büyük oranda artt›-
¤› günümüzde, Pakistan ve

Türkiye ortakl›¤›nda geliflti-
rilecek olan sistemin önemi
bir kez daha ortaya ç›k›yor.

TEKSAV Pakistan’a ‹mzas›n› Att›

Türk Hava Kuvvetleri’nin muharip uçak ihtiyac›n› ortak üre-
tim modeliyle karfl›lamak amac›yla 1984 y›l›nda kurulan ve

ulaflt›¤› noktada yüzlerce projeyi ayn› anda yürütme kabiliyeti-
ne sahip olan TUSAfi, bu y›lki IDEAS’da F-16 modernizasyon
projeleri sayesinde fuar›n gözde firmalar› aras›nda yer ald›.
Son birkaç y›ld›r ihracata yönelik faaliyetlerini artt›ran TUSAfi,
Temmuz ay›nda Pakistanl› yetkililerin de¤erlendirmeleri so-

nucunda, Pakistan Hava
Kuvvetleri’ne ait yaklafl›k
40 adet F-16’n›n aviyonik
ve yap›sal modernizasyo-
nunu üstlenmeye hak ka-
zand›. 70 milyon dolarl›k
bedele ulaflmas› beklenen
proje kapsam›ndaki mo-
dernizasyon faaliyetlerine,
2010 y›l›nda bafllanmas›
öngörülüyor. 3 y›l sürmesi

beklenen proje ile TUSAfi, Ürdün’ün ard›ndan Pakistan F-
16’lar›n›n modernizasyonunu da üstlenerek bölgesinin F-16
üssü olma yolunda önemli bir ad›m daha atm›fl oldu. Ayn› za-
manda, TUSAfi, eskimekte olan Bahreyn ve M›s›r F-16’lar›n›n
modernizasyonuna da talip. Ayr›ca, Türk Hava Kuvvetleri’ne
ait C-130 nakliye uçaklar›n›n aviyonik modernizasyonunu Er-
ciyes Projesi ile üstlenen TUSAfi, gelifltirdi¤i bu özgün çözü-
mü, Pakistan ve bölge ülke hava kuvvetlerine de teklif etmeye
haz›rlan›yor. Erciyes Projesi ile elde etti¤i bilgi birikimi saye-
sinde firma, dünya üzerinde modernize edilmeyi bekleyen
yaklafl›k 500 adet C-130’un günümüz ihtiyaçlar›n› karfl›layabi-
lecek hale getirilmesi konusunda oldukça iddial›. Fuar s›ra-
s›nda TUSAfi yetkililerinden edindi¤imiz bir di¤er sevindirici
haber ise Türk ‹nsans›z Hava Arac› Program› (T‹HA) ile ilgiydi.
Geçti¤imiz May›s ay›nda Kritik Tasar›m Evresi’ne bafllanan
projenin, bölge ülkelerine yönelik tan›t›m ve sat›fl faaliyetleri-
ne önümüzdeki y›ldan itibaren bafllanmas› öngörülüyor.
‹HA’lara yönelik dünyada artan ilginin fark›nda olan firma, öz-
gün olarak gelifltirdi¤i Orta ‹rtifa Uzun Havada Kal›fll› (MALE)
‹HA Program› ile dünyada bu boyutlarda insans›z araçlar üre-
ten ender firmalardan biri olmaya haz›rlan›yor.

Pakistan F-16’lar›na
TUSAfi Damgas›

©
M

S
I

D
ergisi

©
M

S
I

D
er

gi
si

©
A

li E
rel



31

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - Ocak 2009

‹lk olarak 1993 y›l›nda Trab-
zon’da hafif silah ve silah

yan sanayi ürünleri üretmek
amac› ile kurulan T‹SAfi
Trabzon Silah Sanayi A.fi.,
2006 y›l›nda da kat›ld›¤› IDE-
AS Fuar›’nda gördü¤ü yo¤un
ilgi karfl›s›nda hiç yabanc›l›k
çekmedi. Hem sivil, hem as-
keri kullan›m amaçl› ürünle-
rini sergileyen firman›n tüm
tabancalar›, Pakistanl› ziya-
retçilerin büyük be¤enisini
kazanm›fla benziyordu. T‹-
SAfi yetkililerinden edindi¤i-
miz sevindirici bir haber ise,
bu ilginin nedenini gayet gü-

zel aç›kl›yor; Pakistan Deniz
Kuvvetleri’nin açm›fl oldu¤u
9x19 mm çap›ndaki tabanca
ihalesine sundu¤u Kanuni S
ve Zigana F modelleri ile
flartnamede öngörülen ko-
flullar› karfl›layan firma, fiyat

anlam›nda da tüm rakiplerini
geride b›rakarak sözleflme
görüflmelerine bafllad›. Elde
etti¤i bu baflar› sayesinde T‹-
SAfi, Pakistan ve bölge ülke-
leri için önemli bir silah teda-
rikçisi oldu¤unu kan›tlad›.

Genifl bir ürün yelpazesine
sahip olan firman›n Pakis-
tan’a teklif etti¤i iki ürünün-
den birisi olan 9x19 mm ça-
p›ndaki Zigana F,  75 m etkili
menzile ve bofl flarjörle 960
gr a¤›rl›¤a sahip.

Asimetrik tehditlerin artt›¤› günümüz muharebe sahas›nda
personel güvenli¤ini sa¤lamaya yönelik çözümler gittikçe

önem kazan›yor. Yüksel Savunma’n›n bu amaçla gelifltirdi¤i ve
resmi olarak ilk kez DSA 2008 Fuar›’nda MKEK’nin stand›nda
sergilenen insans›z makineli tüfek at›fl kontrol sistemi (‹M-
TAKS), bu sefer IDEAS’ta karfl›m›za ç›kt›. ‹MTAKS, tek er tara-
f›ndan kullan›labilen ve mümkün oldu¤unca basit tasarlanm›fl
bir silah sistemi. Bu basitli¤i sayesinde ‹MTAKS’› kullanacak
personel, uzun bir e¤itim sürecine ihtiyaç duymadan görev ya-
pabiliyor. Bak›m ve idamesi oldukça kolay olan sisteme, 7,62
ve 12,7 mm’lik makineli tüfekler ve 40 mm’lik bombaatar en-
tegre edilebiliyor. 110 kg gibi düflük bir a¤›rl›¤a sahip olan sis-
tem, bu yap›s› ile kullan›c›ya önemli bir kullan›m esnekli¤i de
sa¤l›yor. DSA 2008’de oldu¤u gibi IDEAS’ta da ziyaretçilerden
büyük ilgi gördü¤ünü gözlemledi¤imiz ‹MTAKS, önümüzdeki
dönemde uluslararas› pazarlarda ad›ndan daha fazla söz etti-
recek gibi görünüyor. Baz› alt sistemleri yurt d›fl›ndan al›nsa

da, fikir ve tasar›m aç›s›ndan tamamen Türk mühendislerinin
eseri olmas›, Türk Savunma Sanayi’nin dünya ordular›n›n ihti-
yaçlar›n› zaman›nda tespit ederek bunlara yönelik çözümler
üretti¤ini göstermesi aç›s›ndan önem tafl›yor.

Bilgi güvenli¤i, haberleflme ve ileri elektronik alanlar›nda ar-
t›k dünyaca tan›nan TÜB‹TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji

Araflt›rma Enstitüsü (UEKAE), 2008 y›l›nda kat›ld›¤› Malezya’daki
DSA ve Pakistan’daki IDEAS fuarlar›n›n ard›ndan oldukça yorucu
ama bir o kadar da faydal› bir seneyi daha geride b›rakman›n gu-
rurunu yafl›yor. TÜB‹TAK UEKAE, son olarak kat›ld›¤› IDEAS’ta;
gemi seyir radar› GEMRAD, sahil gözetleme radar› SAGRAD,
kriptolu mobil telefon, kriptolu USB bellek ve spektrum gözetle-
me sistemlerini tan›tt›. TÜB‹TAK UEKAE’nin gelifltirdi¤i GEM-
RAD, M‹LGEM benzeri bir korvet ihtiyac› belirleyen Pakistan ve
di¤er çevre ülkelere yönelik büyük bir ihracat potansiyeline sa-
hip. Fuar s›ras›nda Pakistanl› pek çok üst düzey yetkilinin yo¤un
ilgisini çeken GEMRAD’›n yan› s›ra bölge ülkelerinin de yak›nd›¤›
kaçakç›l›k faaliyetlerine karfl› gelifltirilen SAGRAD’› da tan›tan
TÜB‹TAK UEKAE, gelifltirdi¤i teknoloji yo¤un ürünlerle ülkemizi
Pakistan’da en iyi temsil eden firmalar›m›zdan biri oldu.

Zigana
Pakistanl›
Denizcilerin
Belinde

TÜB‹TAK Teknolojisi Pakistan’›n Gündeminde

‹MTAKS Yoluna Emin Ad›mlarla Devam Ediyor

©
A

li
 E

re
l

©
A

li
 E

re
l

©
M

S
I

D
er

gi
si



FUAR ÖZEL

32

Military Science & Intelligence / MSI - Ocak 2009 www.milscint.com

Deniz kirlili¤i, kaçakç›l›k ve korsanl›k faaliyetleri… 2000’li y›l-
larda denizcilik dünyas›n› flekillendiren tüm bu etkenleri da-

ha 90’l› y›llarda görerek MRTP ailesini gelifltiren Yonca-Onuk
Tersanesi, bu öngörüsünün meyvelerini bugünlerde topluyor.
Yonca-Onuk Tersanesi, Ekim ay›nda Paris’te düzenlenen Euro-
naval 2008 Fuar›’n›n ard›ndan, Pakistan’›n baflkenti Karaçi’de ka-
t›ld›¤› IDEAS 2008 Fuar›’nda da yo¤un bir ilgiyle karfl›laflt›. Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda yürütülen
SAT Botu Projesi’ne iliflkin 31 Ekim tarihinde imzalad›¤› sözlefl-
me ile fuara oldukça moralli bir girifl yapan firma, mevcut ve ha-
len gelifltirilme aflamas›nda olan ürünlerini Pakistan’da sergile-
di. Yonca-Onuk Tersanesi, Pakistan’a daha önce teslim etti¤i Ka-
an 33 S›n›f› MRTP33’lerin yan›nda, gelifltirmekte oldu¤u MRTP22
Fast Attack Craft (FAC)’yi de tan›tt›. ‹lk defa Euronaval’da maketi
sergilenen platformun, 24 m boyunda ve 60 knot’›n üzerinde h›z-
lara ç›kabilecek bir tekne olmas› planlan›yor. Her zaman oldu¤u
gibi yine ASELSAN üretimi silah sistemleri ile donat›larak görev
yapmas› planlanan MRTP22 FAC’nin sahip olaca¤› atefl gücü için
Raytheon ve Lockheed Martin ortakl›¤›nda gelifltirilen 40 km
menzilli NLOS-LS güdümlü mermisinin de de¤erlendirildi¤i be-
lirtiliyor. MRTP33’e göre oldukça ufak ve daha ekonomik olacak
flekilde gelifltirilen bu botun, artan korsanl›k faaliyetlerine pan-
zehir olmas› da hedefler aras›nda. Yak›n bir gelecekte Birleflmifl
Milletler’e önerilmesi düflünülen bu botun, tafl›yaca¤› güçlü silah
sistemleri ile korsanl›k faaliyetlerinin yo¤un olarak görüldü¤ü
yerlerde, ticari gemilere refakat etmesi düflünülüyor. Yonca-
Onuk stand›nda dikkat çeken bir di¤er ürün ise, bölge ülkelerinin
gayet yak›ndan tan›d›¤› MRTP33 oldu. Yaklafl›k 35 m’lik boylar› ve
113 tonluk deplasmanlar›yla görenlerin hemen dikkatini çeken
bu botlar›n Pakistan Donanmas›’na teslim edilen modeli, bilindi-
¤i üzere Harpoon güdümlü mermisi kullan›m›na uygun flekilde
tasarlan›p üretildi. Bu botlar için yine Yonca-Onuk Tersanesi ta-
raf›ndan tasarlanan Harpoon lançeri de Pakistan’›n seçmifl oldu-
¤u “Grade B” tipi Harpoon canisterlerine göre tekrar gözden ge-
çiriliyor. Ocak ay›n›n sonuna do¤ru Harpoon’un üreticisi Boeing
firmas› ile son aflamaya getirilmesi hedeflenen çal›flmalar kap-
sam›nda, lançerin 2010 y›l› bafl›nda PNS Karrar veya PNS Zarrar

MRTP33’lerinden birine yerlefltirilecek flekilde üretimine geçil-
mesi planlan›yor. Pakistan Donanmas›’n›n 4 adet Harpoon tafl›-
yabilecek flekilde infla edilen MRTP33’leri, ayn› zamanda ASEL-
SAN üretimi stabilize silah sistemleri ile de yak›ndaki tehditlere
cevap verebilme kabiliyetine sahip. Di¤er bir yandan, Gürcistan’a
geçti¤imiz Haziran ay›nda teslim edilen yine Kaan 33 s›n›f› Sok-
humi botu ise, Rusya ile Gürcistan aras›nda Osetya sorunu nede-
niyle yaflanan çat›flma s›ras›nda bir ilke imza att›. Rus Donanma-
s›’n›n h›flm›ndan birkaç flarapnel yaras› ile s›yr›lmay› baflaran
Sokhumi, Yonca-Onuk üretimi botlar aras›nda muharebe deneyi-
mi yaflam›fl tek platform olma özelli¤ine kavufltu. Bu deneyim ile,
pek çok ülkenin be¤enisini zaten çoktan kazanm›fl olan MRTP
platformlar›n›n, deniz sistemleri aras›ndaki popülerli¤i bir kat
daha artm›fl oldu. Bu deneyimin sa¤lad›¤› prestij, kendisini ayr›-
ca Karaçi’deki fuarda da gösterdi. Adeta üst düzey ziyaretçi ak›-
n›na u¤rayan stantlar›n›n gördü¤ü ilgiden son derece memnun
olan firma yetkilileri, fuar s›ras›nda Pakistan Deniz Kuvvetleri
Komutan› Oramiral Noman Bashir ve yard›mc›s› Koramiral Asif
Humayun’u da konuk etti.

MRTP’siz Fuar Olmaz!

©
M

S
I

D
er

gi
si

©
A

li E
rel





ÖZEL HABER

34

K
uruldu¤u 1973 y›l›nda
ilk olarak 1010’uncu
T›rt›ll› Araç ve Palet

Yenilefltirme Fabrikas› ola-
rak adland›r›lan 1’inci ABM
K.l›¤›, 1981’de 12’nci Ordu
Donat›m Ana Tamir Fabrika
Müdürlü¤ü, 2003 y›l›ndan iti-
baren ise bugünkü ad›n› ald›.
‹lk y›llardan bu yana kabili-
yetlerini sürekli gelifltiren
komutanl›k; çelik döküm, ye-
dek parça ve optik imalat›,

F›rt›na kunda¤› motorlu
obüslerinin üretimi, tank ye-
nilefltirmesi, montaj, lastik
ve kalite güvence laboratu-
varlar› ile 137.000 m2’lik bir
alanda faaliyetlerine devam
ediyor. Sahip oldu¤u kabili-
yetler, Adapazar›’n›n Arifiye
ilçesinde bulunan 1’inci ABM
K.l›¤›’n›n, TSK’n›n stratejik
de¤eri en yüksek entegre
üretim tesislerinden biri ola-
rak öne ç›kmas›n› sa¤l›yor.

TSK’n›n Gözleri
1’inci ABM 
K.l›¤›’nda Üretiliyor
Optik tasar›m ve üretiminde
önemli bir bilgi birikimi ve
tecrübesi olan 1’inci ABM
K.l›¤›’nda, optik ince film kap-
lama gibi hassas imalat ge-
rektiren uygulamalar da yap›-
l›yor. Dielektrik malzemeler-
le yüksek vakumlu optik ince
film kaplama tezgah›nda fi-
ziksel buharlaflt›rma (PVD)
yöntemi kullan›larak mor
ötesi (240-320 nm), görünür
(380-760 nm) ve k›z›l ötesi
(760-2000 nm) bölgelerinde
çeflitli tipte AR, filtre, ›fl›n bö-
lücü ve lazer uygulamalar›
gerçeklefltiriliyor. Bu uygula-
ma sonucunda, MIL-C 48497
askeri standartlar›nda belirti-
len çevresel flartlara uygun
kaplamalar ortaya ç›k›yor.
1’inci ABM K.l›¤›’n›n optik ala-
n›ndaki kabiliyetlerinden bir
di¤eri ise mercek ve prizma
imalat›. Mercekler ISO-10110
çizim ve MIL-013830 stan-
dartlar›nda, prizmalar ise ISO
10110 standartlar›nda üretili-
yor. ‹malat› gerçeklefltirilen
mercekler ve prizmalar ise
klasik optik, elektro optik, at›fl
kontrol aletleri ve gündüz-ge-
ce görüfl sistemlerinde kulla-
n›l›yor. 1’inci ABM K.l›¤›, mer-
cekleri 10-120 mm aral›¤›nda;
prizmalar› da 10x10x10 mm
ile 250x250x10 mm aral›¤›nda
üretebilme kabiliyetine sahip.

Üretilen Optikler
Yerli Tasar›m
Ürünlere 
Dönüflüyor
Yaz›m›z›n bafl›nda TSK’n›n
stratejik de¤eri en yüksek
entegre üretim tesislerin-
den biri oldu¤unu vurgula-
d›¤›m›z 1’inci ABM K.l›¤› ta-
raf›ndan hassas üretim tek-
nikleri kullan›larak imal
edilen mercek ve prizmalar,
Türk mühendislerinin elle-
rinde özgün savunma ürün-
lerine dönüflüyor. Muhare-
be sahas›n›n olmazsa ol-
mazlar› aras›nda yer alan
dürbünler, 1’inci ABM K.l›-
¤›’n›n genifl ürün yelpazesi
aras›nda ilk göze çarpanlar
aras›nda. 7x büyütme yapa-
bilen T-10 A2 el dürbünleri,
1000 m’de 131 m’lik bir gö-
rüfl aç›s› sunuyor. 1,25 kg
a¤›rl›¤›ndaki yüzde 100 su
geçirmez el dürbünü, çok
katl› yüksek geçirgenlikte
kaplamal› optiklere sahip.
Komutanl›k taraf›ndan üre-
timi gerçeklefltirilen bir di-
¤er ürün ise üçayak üzerin-
de kullan›labilen 20x120
uzak mesafe dürbünü. Ni-
flan hatt› aleti ise, top, obüs
ve havanlarda at›fl ile dö-
nüfller esnas›nda oluflabile-
cek çevirme hatalar›n›n gi-
derilmesi ve namlu tevcih
istikametinin en k›sa za-
manda sabitlenmesinde
kullan›l›yor.
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So¤uk Savafl y›llar›nda, tedarik etti¤i
silah sistemlerinin büyük bölümünü

NATO üyesi müttefik ülkelerden
karfl›layan Türk Silahl› Kuvvetleri

(TSK), bugün gelinen noktada, birçok
ihtiyac›n› yerel kaynaklardan temin

edebiliyor. Bu kapsamda son y›llarda
giderek daha önemli görevler üstlenen

özel sektörün yan›nda, TSK’n›n
geleneksel kaynaklar›ndan biri de

askeri fabrikalar. 28 Kas›m tarihinde
bir bas›n turu düzenleyen TSK, 

kuruluflu K›br›s Bar›fl Harekât›’n›n
öncesine dayanan 1’inci Ana Bak›m
Merkezi Komutanl›¤› (ABM K.l›¤›)’n› 

ve sahip oldu¤u kabiliyetlerin yan› s›ra
burada üretilen F›rt›na kunda¤› 
motorlu obüsünü ve ASELSAN

taraf›ndan gelifltirilen Volkan at›fl 
kontrol sistemi ile donat›lan Leopard

1T ana muharebe tanklar›n› tan›tt›.
Kudret KILIÇ / kkilic@savunmahaber.com
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40 km’lik menzile sahip F›rt›na kunda¤› motorlu obüsü, 
bu özelli¤i ile TSK’ya önemli bir kabiliyet sunmaktad›r.
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1’inci ABM K.l›¤›’ndaki gezi-
miz s›ras›nda gözümüze
çarpan di¤er ürünler ara-
s›nda ise Rus tasar›m› RPG-
7 roketatarlar› ve piyade tü-
fekleri için üretilen niflan-
gahlar da vard›. Bu sistem-
ler aras›nda terörle müca-
dele kapsam›nda yo¤un ola-
rak kullan›lan RPG-7 gü-
dümsüz roketatarlar için
üretilen oynar bafll›kl› optik
niflangâh özellikle dikkat
çekiyor. RPG-7 Roketatar
Dürbünü ad› verilen bu sis-
tem, RPG-7’lerde kullan›lan
anti-personel mühimmat›n
uzak mesafeye yüksek isa-
betle at›lmas›na imkân sa¤-
l›yor. Holografik Niflangâh
Sistemi ise, mekanik niflan-
gâh› (gez ve arpac›k) simüle
ederek, h›zl› ve etkin niflan
almay› sa¤layabiliyor. Tüm
bunlara ek olarak 1’inci
ABM K.l›¤›’nda, F4E/2020
savafl uçaklar› için uçufl bil-
gisi pilot görüntü ekran› ve
M17 cam periskop baflta ol-
mak üzere, hassas optikler

tafl›yan çok çeflitli sistemle-
rin tasar›m› ve üretimi ger-
çeklefltiriliyor. Ayr›ca komu-
tanl›k bünyesindeki Ordu
Ya¤ Analiz Program› (OYAP)
Laboratuvar›, desteklenen
birliklerde görev yapan
araçlardaki fiziksel ve kim-
yasal kirlili¤in önceden tes-
pit edilerek motor ve trans-
misyon ar›zalar›n›n önlen-
mesini sa¤layarak malze-
menin envanterde uzun süre
kullan›lmas›nda önemli gö-
revler üsleniyor.

F›rt›na Üretimi ve
Volkan Projesi
Hassas optik sistemleri ve
bu kapsamdaki ürünlerinin
yan›nda tank bak›m ve alt
bileflenlerinin imalat›nda
engin bir tecrübesi olan
1’inci ABM K.l›¤›, bu biriki-
mini, ASELSAN taraf›ndan
gelifltirilen Volkan at›fl kon-
trol sisteminin Leopard 1
ana muharebe tanklar›na
yerlefltirilmesi ve T-155 F›r-
t›na kunda¤› motorlu obüs-

lerinin üretiminde kullan›-
yor. Prototipi 2000 y›l›nda
ortaya ç›kan, seri imalat›na
ise 2002’de bafllanan F›rt›na
obüslerinden bugüne kadar
108 adet üreten komutanl›k,
171 adet Leopard 1 tank›n›
Volkan at›fl kontrol sistemi
ile modernize ederek Leo-
pard 1 A1 A1/A4 (Leopard
1T) seviyesine yükseltmifl
durumda. F›rt›na obüsleri-
nin üretimine ve Leopard 1
tanklar›n›n modernizasyo-
nuna ise hâlihaz›rda devam
ediliyor.
Ülkemizde tank paleti üre-
tim kabiliyetine sahip tek
kaynak konumunda olan
1’inci ABM K.l›¤›, TSK’n›n
bu kapsamdaki tüm ihtiyaç-
lar›n› karfl›layabiliyor. Palet
üretimi ise yine geliflmifl
üretim teknikleri kullan›la-
rak gerçeklefltiriliyor. Milli
Prodüktivite Merkezi tara-
f›ndan, teknolojik geliflme,
verimlilik, kalite ve maliyet
yönünden yap›lan de¤er-

lendirmede 2007 y›l›nda
“Y›l›n ‹flvereni” ve “Y›l›n ‹fl-
çisi” ödüllerine lay›k görü-
len 1’inci ABM K.l›¤›, ulu
önderimiz Atatürk’ün “Her
fabrika bir kaledir” sözü-
nün hakk›n› verircesine,
her geçen gün geniflletti¤i
teknoloji yo¤un özgün ürün
yelpazesi ve ülkemizin sa-
vunma sanayine yapt›¤›
katk› ile Türkiye’nin en bü-
yük ve zaptedilmesi en zor
kalelerinden biri oldu¤unu
kan›tl›yor.

28 Kas›m tarihinde düzenle-
nen bas›n turunda haz›r bu-
lunan Genelkurmay ‹letiflim
Daire Baflkan› Tu¤general
Metin Gürak ve etkinlik bo-
yunca fabrikan›n tüm kabili-
yetlerini ayr›nt›lar› ile bi-
zimle paylaflan 1’nci ABM
K.l›¤› Fabrika Komutan› Or-
donat K›demli Albay S›tk›
Varl› baflta olmak üzere tüm
TSK personeline teflekkür
ederiz.
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Teknik ve
Pri. Ynt. Md.

Mlz. Ynt.
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‹hale Kom.
Bflk.l›¤›

Kalite Ynt.
Müdürlü¤ü

Ds. Grup
K.l›¤›

Mua. Kom.
Baflkanl›¤›

Genelkurmay ‹letiflim Daire Baflkan› Tu¤general Metin Gürak ve 1’inci ABM K.l›¤› Komutan› Ordonat
K›demli Albay S›tk› Varl›, bas›n turunun ard›ndan bir gösteri gerçeklefltiren F›rt›na kunda¤› motorlu obüsü
ve Leopard 1T ana muharebe tank›n› kullanan personeli tebrik etti.

1’inci ABM K.l›¤›, TSK’n›n palet ihtiyac›n› tek bafl›na karfl›layabilmektedir
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E
ski Yunan ve Roma im-
paratorluklar› dönem-
lerinde zift ve benzeri

yan›c› maddelerle yüklü ka-
y›k ve yelkenliler, muharebe
s›ras›nda atefle verilerek
düflman donanmas›n›n üze-
rine gönderilirdi. Karfl› tara-
f›n hareket kabiliyetini k›s›t-
lama ve onu istenilen tarafa
yönlendirme amac› tafl›yan
bu eylem, denizlerdeki may›n
savafllar›n›n tarihteki bilinen
ilk örnekleridir.
14’üncü yüzy›la gelindi¤inde,
Çin, içi patlay›c› dolu tahta
kutular›n deniz savafllar›nda
kullan›labilece¤i düflünce-
siyle bir tak›m çal›flmalar
yapmaya bafllad›. 16’nc› yüz-
y›lda Avrupa ülkelerinde de
yürütülen benzeri çal›flma-
larda ise ‹ngiltere ve Hollan-
da bafl› çekiyordu.
Tarihler 1776 y›l›n› gösterdi-
¤inde, David Bushnell isimli
Amerikal›, Connecticut Nehri
üzerinde bulunan Cerberus
isimli ‹ngiliz firkateynini ba-
t›rmak için bir plan yapt›. ‹çi
barut dolu bir kutu haz›rla-
yan Bushnell, kutuyu gemi-
nin yak›n›na b›rakt›. Her ne
kadar kutu ak›nt› sebebiyle
sürüklenerek dost bir gemi-
nin batmas›na neden olsa da,
bu giriflim deniz may›nlar›n›n
Amerika K›tas›’nda taarruz
amaçl› kullan›ld›¤› ilk olay
olarak tarihe geçti.
Günümüzde kullan›lanlara
benzer deniz may›nlar›yla ge-
nifl çapl› bir harekât›n icra
edildi¤i ilk yer ise 1853–1856
K›r›m Savafl› oldu. Bu silah›n
önemini fark eden Ruslar,
savafl s›ras›nda binlerce de-
niz may›n›n› Balt›k Deni-
zi’ndeki Finlandiya Körfe-
zi’nde kulland›. Özellikle li-
manlar›n savunulmas› ama-
c›yla kullan›lan may›nlar,
Frans›z-‹ngiliz birleflik do-
nanmas›n›n St. Peters-
burg’un 30 km bat›s›nda yer
alan Kronstadt’a gerçeklefl-
tirdi¤i taarruzda çok say›da

gemi kaybetmesine neden
olarak etkinliklerini kan›tlad›.

Savafl›n Gidiflat›n›
Etkileyebiliyor
Çanakkale Savafllar›, deniz
may›nlar›n›n bir savafl›n gidi-
flat›n› nas›l etkileyebilece¤ini
gösteren en çarp›c› örnek
olarak haf›zalardaki yerini al-
d›. 7 Mart’›, 8 Mart’a ba¤layan
gece yar›s› Çanakkale’den
ayr›lan Nusrat may›n gemisi,
k›y›ya paralel olarak 100 m
aral›klarla suyun 4,5 m alt›na
26 adet may›n döfledi. Takip
eden günlerde müttefik
uçaklar› taraf›ndan yap›lan
keflif uçufllar›nda tespit edile-
meyen bu may›nlar, 18 Mart
günü taarruza geçen ‹tilaf
Devletleri’nin birleflik arma-
das›n›n bozguna u¤rat›lma-
s›nda çok büyük rol oynad›.
Aralar›nda a¤›r kruvazörlerin
de oldu¤u 3 gemi batarken, 3
gemi de büyük hasar gördü.
‹tilaf armadas›n›n çok say›da
denizcisini de kaybetti¤i bu
olay, bo¤az› denizden geçe-
meyece¤ini anlayan müttefik
güçleri zorunlu olarak karaya
ç›kard›. Bu da savafl›n gidifla-
t›n›n bambaflka bir yönde
seyretmesine neden oldu.
Çanakkale’de savafl›n seyrini
bu derece etkileyen may›nlar,

izleyen dönemde de hemen
hemen tüm deniz muharebe-
lerinde kullan›ld›. ‹kinci Dün-
ya Savafl›, Kore Savafl›, Hin-
distan-Pakistan Savafl›, Viet-
nam Savafl›, Arap-‹srail Sa-
vafllar›, Falkland Savafl› ve
‹ran-Irak Savafl›, deniz may›n-
lar›n›n genifl ölçüde kullan›l-
d›¤› muharebelere sahne ola-
rak tarihte yer ald›.
May›nlar›n etki-
sinin günümüz-
de de aynen
devam etti¤i-
nin en güzel ka-
n›t› ise Birinci
Körfez Savafl› ol-
du. Bu savaflta,
Kuveyt’in Failaka
Adas› aç›kla-
r›nda görev
yapan Ticonde-
roga S›n›f› USS
Princeton (CG-59)
güdümlü mermi kru-
vazörü ve Iwo Jima S›-
n›f› USS Tripoli (LPH-10)
amfibi taarruz gemisi,
Irakl›lar’›n döfledi¤i
may›nlara çarparak
savafl d›fl› kald›. Her
ne kadar iki olayda

can kayb› yaflanmasa da, Irak
taraf›ndan döflenen may›nla-
r›n temizlenmesinin zaman
almas› ve akabinde di¤er ba-
z› gemilerin bu flekilde savafl
d›fl› kalmas›, olas› bir amfibi
harekât›n rafa kald›r›lmas›-
n›n ana nedenlerinden biri
oldu.
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Derinliklerdeki Sinsi Silah:

Deniz May›nlar›
Günümüzde savunma teknolojileri alan›nda ola¤anüstü
geliflmeler yaflansa da, klasik olarak adland›r›lan kimi silah 
sistemleri ço¤u zaman beklenilenden daha büyük etkiler 
yaratabilmektedir. Tarih boyunca deniz savafllar›n›n gizli ve sinsi
silah› olarak kabul edilen deniz may›nlar›, hiç flüphe yok ki bu
tan›ma en çok uyan silah sistemleri aras›nda yer almaktad›r.
Cenk ÖZGEN / editor@savunmahaber.com
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Ucuz ve Etkili
Deniz may›nlar›, donanma
operasyonlar›n›n gizli ve sinsi
silah› olarak kabul edilir. De-
rin sularda ve aç›k denizlerde
kullan›labilecek modelleri
mevcut olsa da a¤›rl›kl› ola-
rak k›ta sahanl›klar›nda ve
s›¤ sularda kullan›l›rlar. Ni-
tekim günümüz donanma
operasyonlar›n›n k›y› sular›n-
da gerçekleflece¤i düflünül-
dü¤ünde, gelifltirme çal›flma-
lar›n›n bu yönde oldu¤u da
söylenebilir.
Üretildikten sonra özel bir
bak›m gerektirmemesi
ve kullan›m›n›n kolay
olmas›, deniz ma-
y›nlar›n›n en önemli
avantajlar› olarak
say›labilir. Ayr›ca
ileri teknoloji ürünü
günümüz silah sis-

temleri ile karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda oldukça basit ve
ucuz olan deniz may›nlar›,
üretim maliyetleri ile ters

orant›l› olarak savafllarda
çok büyük etkiler yaratabilir.
Modern bir firkateynin yakla-
fl›k 300 milyon avroluk mali-
yeti düflünüldü¤ünde, birkaç
yüz bin avroluk bir silah›n
onu bat›rabilecek olmas›, de-
niz may›nlar›n›n ne derece
maliyet etkin silahlar oldu-
¤unu da gösterir.

Taarruz Amaçl› da
Kullan›labiliyor
Deniz may›nlar›, genel inan›-
fl›n aksine sadece savunma
amaçl› de¤il, istenildi¤inde
taarruz amaçl› da kullan›la-
bilir. Savafl öncesi has›m ül-
kenin deniz üssüne gizlice s›-
zan bir denizalt› veya uçak,
döfleyece¤i may›nlar ile tek
bir kurflun bile at›lmadan da-
ha savafl›n bafl›nda düflman
ülke donanmas›n› hareketsiz
hale getirebilir. Elbette döfle-
nen bu may›nlar eninde so-
nunda temizlenecektir. An-
cak may›nl› bir bölgenin te-
mizlenmesinin yo¤un çaba
ve zaman gerektirece¤i, kay-
bedilen bu zamanda ise karfl›
taraf›n hareket serbestli¤i
elde edece¤i aç›kt›r.
Asl›na bak›l›rsa, has›m ülke
silahl› kuvvetleri ve kamuoyu
üzerinde psikolojik bir bask›
unsuru oluflturan deniz ma-
y›nlar›n›n döflenme amac›,
düflman gemilerini bat›r-
maktan çok may›nlanan böl-
geye girifli engellemek veya
düflman› özellikle bofl b›rak›-
lan yerlerden geçmeye zor-
lamakt›r.
Stratejik öneme sahip suyol-
lar› veya bo¤azlar üzerinde
bulunan bir ülke, savafl ç›kt›-
¤›nda bu yollar› may›nlaya-
rak geçifle kapatabilir. Ayn›
flekilde, düflman donanma
unsurlar›n›n faaliyetlerini
önlemek amac›yla liman
yaklaflma sular› gibi yerler
may›nlanarak buralara girifl-
ler de engellenebilir. Yine
düflman donanmas›n›, deniz
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ya da karadaki silah sistem-
lerinin at›fl menziline sok-
mak isteyen taraf, bir bölgeyi
bilerek aç›k b›rakacak flekil-
de may›n döfleyerek, onu
kendi istedi¤i yerde savafl-
maya mecbur b›rakabilir.
Son olarak asimetrik tehdit
kavram›n›n önem kazand›¤›
günümüzde, may›nlar terö-
rist unsurlar taraf›ndan da
kullan›labilir. Teröristlerin
bir bölgeye az say›da bile olsa
may›n döflemeleri, oradaki
tüm deniz ulafl›m›n› durdur-
maya yetece¤i gibi, kamuoyu
üzerinde yarataca¤› olumsuz
etki de büyük olacakt›r.

May›nlama
Deniz may›nlar› 3 farkl› yön-
tem ile döflenebilir. En gele-
neksel yol olan gemi kullan›-
m›, çok say›da may›n›n›n dö-
flenebilmesine imkân sa¤lar.
Her tip su üstü platform, ya-
p›lacak modifikasyonla bu
amaç için kullan›labilir. Nite-
kim günümüzde birçok do-
nanma, salt bu amaç do¤rul-
tusunda infla edilmifl gemiler
kullanmaktan ziyade, farkl›
görevler için tasarlanm›fl ge-
mileri may›n döfleme ama-
c›yla modifiye etmeyi tercih
etmektedir.

Denize may›n döflemenin bir
di¤er yolu olan denizalt›lar,
a¤›rl›kl› olarak taarruz
amaçl› operasyonlarda görev
al›r. Torpido tüpleri arac›l›-
¤›yla döflenen may›nlar, gizli-
lik gibi önemli bir avantaja
sahiptir. May›n döfleme h›z›-
n›n düflük olmas› ve denizal-
t›daki yer darl›¤› sebebiyle az
say›da may›n tafl›nabilmesi
ise bu metodun dezavantaj-
lar› olarak s›ralanabilir.
‹lk olarak ‹kinci Dünya Sava-
fl›’nda kullan›lmaya bafllanan
uçaklar ise, a¤›rl›kl› olarak
taarruz amaçl› operasyonlar
icra eder. Bu harekâtlarda
may›nlar, denize çarpma h›-
z›n›n azalt›lmas› için ço¤u za-
man paraflüt kullan›larak
bomba gibi uçaktan b›rak›l›r.

May›n döfleme söz konusu
oldu¤unda, uçaklar›n en bü-
yük avantaj› h›zd›r. Bu özellik
sayesinde, keflif / istihbarat
unsurlar› taraf›ndan belirle-
nen bir bölgeye ani olarak
müdahale edilebilir.

Amaca Uygun 
May›nlama
Deniz may›nlar› bir bölgede
cayd›rma amac›yla kullan›la-
caksa genifl aral›klarla dökü-
lür. Bir futbol sahas›n› refe-
rans alarak anlatacak olur-
sak; böyle bir durumda her
may›n›n aras›nda dikine ve
enine 3-4 futbol sahas› me-
safe olmas› beklenebilir. El-
bette düflman gemisi bu ara-
l›klardan içeri girebilir, an-
cak rahat manevra yapama-
yaca¤› için hareket kabiliyeti-
ni büyük ölçüde kaybeder.
Bunu bilen düflman da mec-
bur kalmad›kça may›nl› böl-

geye girmez veya
etraf›ndan do-

laflmay› tercih
eder.
Öte yandan
amaç o bölgeyi

tamamen kullan›lamaz hale
getirmekse may›nlar daha
s›k döflenir. Bu durumda
may›nlar aras›nda 1 futbol
sahas› veya daha az mesafe
bulunur. Bu diziliflte may›n-
lar›n gruplar halinde tellerle
birbirine ba¤lanmas› daha da
etkin sonuçlar verir. Öyle ki,
may›nl› sahan›n içinden ge-
çen bir geminin bu tellere ta-
k›lmas›, birden fazla may›n›n
gemi taraf›ndan çekilmesine
ve tahribat›n daha da büyü-
mesine neden olur. May›nl›
bölgenin tamamen kullan›la-
maz duruma getirilmesinin
amaçland›¤› bu harekâtlar-
da, farkl› tiplerde may›nlar
döflenerek, düflman›n ifli iyi-
ce zorlaflt›r›labilir.

May›nlar›n 
S›n›fland›r›lmas›
Günümüzde deniz may›nlar›
farkl› flekillerde s›n›fland›r›-
l›r. En yayg›n s›n›fland›rma-
lardan birisi, su içerisinde
bulundu¤u konuma göredir.
Deniz may›nlar› burada 3’e
ayr›l›r:
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Demirli May›nlar:
Suyun içinde yüzen may›n-
lard›r. Bu tip may›nlar, bir
demir ve ucundaki otomatik
çapa sistemiyle daha önce-
den belirlenmifl bir derinlikte
tutulur. Otomatik çapa siste-
minin görevi, ak›nt› ve gel-git
ile de¤iflen su derinli¤ine
karfl› may›n›n yüzeye ç›kma-
s›n› engellemektir. A¤›rl›kl›
olarak derin sularda kullan›-
lan demirli may›nlar›n en bü-
yük dezavantaj›, yüzme kabi-
liyetini kaybetmemek için
patlay›c› miktar›n›n s›n›rl› tu-
tulmas›d›r. Ayr›ca demirin
kesilmesi ile kolayca etkisiz
hale de getirilebilirler.
Dip May›nlar›: 
Deniz yata¤›na b›rak›lan ma-
y›nlar olup, günümüzde en
yayg›n kullan›lan may›n tipi-
dir. Üzerlerinin zamanla ça-
mur ve kum gibi maddelerle
kaplanmas› tespit edilmele-
rini güçlefltirir. S›¤ sularda
daha etkili olan dip may›nlar›,
büyük miktarda patlay›c› kul-
lan›labilmesi sayesinde düfl-
man gemi üzerinde a¤›r ha-
sar oluflturabilir.
Serseri May›nlar: 
Suya rastgele b›rak›lan ma-
y›nlard›r. Su üzerinde veya
hemen alt›nda ak›nt› ile birlik-
te hareket ederler. Hafif si-
lahlarla kolayca etkisiz hale
getirilebildikleri için askeri
gemiler için büyük bir tehdit
oluflturmazlar. Ancak ticari
gemiler için durum farkl›d›r.
Birçok ülke taraf›ndan envan-
ter d›fl›na ç›kar›lm›fl olan ser-

seri may›nlar›n kullan›mlar›,
uluslararas› anlaflmalarla ya-
saklanm›flt›r.
Deniz may›nlar›n›n bir di¤er
s›n›fland›rmas› ise aktif olma
biçimlerine göredir. Burada-
ki ayr›m ise 4 ana bafll›kta
toplan›r:
Temas May›nlar›: 

En klasik may›n türü olan te-
mas may›nlar›, bir gemi veya
denizalt›n›n may›na temas
etmesi durumunda ateflleme
mekanizmas›n›n harekete
geçmesine dayan›r.
Akustik May›nlar: 

Bu tip may›nlarda gemi veya
denizalt›lar›n tahrik sistem-
leri ve pervanelerinin yayd›¤›
ses dalgalar›n› (akustik izi)

tespit eden bir hidrofon bulu-
nur. Bu hidrofon, ses kayna-
¤›n›n yo¤unlu¤una göre de¤il,
art›fl ve azal›fl›na göre tan›m-
lama yapar. Bir gemi veya
denizalt›n›n geçmesi duru-
munda yay›lan ses dalgalar›-
n›n dost mu düflman m› oldu-
¤una bak›l›r. Düflman olmas›
durumunda ateflleme meka-
nizmas› harekete geçer.
Bas›nç May›nlar›: 

Bas›nç may›nlar›nda, yukar›-
dan geçen denizalt› veya ge-
miyi tespit etmeye yarayan
elektro-hidrolik bas›nç sen-
sörleri kullan›l›r. May›n›n
üzerinden geçen gemi ya da
denizalt›n›n deplasman› daha
önceden belirlenmifl miktar-

da bas›nç uygulayacak bü-
yüklükteyse, ateflleme me-
kanizmas› harekete geçer.
Manyetik May›nlar: 

Gemi ve denizalt› gibi plat-
formlar geçtikleri bölgelerde,
dünyan›n manyetik alan›nda
baz› de¤iflimlere yol açar. Bu
de¤iflimleri tespit etmeye da-
yanan manyetik may›nlarda
da, olas› bir de¤iflimin tespit
edilmesine yarayan manyetik
sensörler kullan›l›r. Bu sen-
sörler, may›n›n üzerinden ve-
ya yak›n›ndan bir gemi veya
denizalt› geçti¤inde tespit
eder ve ateflleme mekaniz-
mas›n› harekete geçirir.
Deniz may›nlar›n›n yukar›da
anlat›lan sistemlerin bir ara-
da kullan›ld›¤› farkl› türleri
de vard›r. Farkl› kombinas-
yonlar›n kullan›lmas›n›n
amac›, karfl› tedbir al›nmas›-
n› mümkün oldu¤unca zor-
laflt›rmakt›r.
Sonuç olarak geliflmifl tek-
nolojilerle donat›lan may›n-
lar, denizlerin en korkulan
silah sistemlerinden birisi
olmaya devam ediyor. Deniz
operasyonlar›n›n k›y› sula-
r›nda gerçekleflmesinin ön-
görüldü¤ü günümüzde, bu
tehdidin a¤›rl›kl› olarak kara-
lara yak›n bölgelerde görev
yapan donanma unsurlar›
için risk oluflturmas› bekle-
nebilir. K›y› sular›nda kulla-
n›lan may›nlar ve bu may›n-
lara karfl› al›nabilecek ted-
birlere iliflkin makalelerimizi
gelecek say›lar›m›zda sizler-
le paylaflaca¤›z.

www.savunmahaber.com Military Science & Intelligence / MSI - Ocak 2009

©
T

S
K

©
A

m
e
r
ik

a
n

 D
e
n

iz
 K

u
v
v
e
tl

e
r
i



ÖZEL HABER

40

B
u projelerden en dik-
kat çekici olan›, asi-
metrik tehditlerle mü-

cadele kapsam›nda pek çok
ülkenin envanterine dahil et-
ti¤i may›na karfl› korumal›
pusuya karfl› bekas› artt›r›l-
m›fl (Mine Resistant Ambush
Protected / MRAP) s›n›ftaki
araçlar ile ilgiliydi. SSM’nin
MRAP s›n›f› araç tedariki için
yürüttü¤ü ihalede, rakipleri
aras›ndan s›yr›lan taraf BMC
oldu.
BMC’nin prototipini bu y›l
içerisinde tamamlad›¤›
MRAP arac›, bu s›n›ftaki
araçlar›n en belirgin özelli¤i-
ni oluflturan V tipi bir gövde
yap›s›na sahip. Patlamalar›n
etkisini azaltan bu özelli¤in
yan›nda araç, camlar› da dâ-
hil olmak üzere STANAG

4569 Seviye 3 NATO balistik
koruma standartlar›n› karfl›-
l›yor. Bu sayede, araç içeri-
sindeki personel, may›n ve el
yap›m› patlay›c›lara karfl› te-
kerlek alt›nda 10 kg TNT
(STANAG 4569 Seviye 4a) ve

gövde alt›nda 8 kg TNT (STA-
NAG 4569 Seviye 3a) patla-
malar›na karfl› korunabiliyor.
Terörle mücadele kapsam›n-
da yaflanan kay›plar› önemli
ölçüde azaltmas› beklenen
MRAP s›n›f› araçlar›n yan› s›-

ra Taktik Tekerlekli Araç
(TTA) Projesi çerçevesinde
tedarik edilecek 2,5 Ton
(4x4), 5 Ton (4x4) ve 10 Ton
(6x6) s›n›f› araçlar için de yi-
ne BMC görevlendirildi.
MRAP’lar dahil toplam 1859
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Yerli savunma sanayi firmalar›m›z›n projelerdeki pay›n›n her
geçen y›l artmas›nda Savunma Sanayii ‹cra Komitesi (SS‹K)
kararlar› büyük rol oluyor. Son olarak 18 Aral›k 2008’de
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an baflkanl›¤›nda, Genelkurmay
Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤ ve Milli Savunma Bakan› M.
Vecdi Gönül’ün de kat›l›m› ile gerçekleflen SS‹K’da, 
her zaman oldu¤u gibi pek çok önemli proje hakk›nda
sözleflme görüflmelerine bafllanmas› konusunda Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) yetkili k›l›nd›. 
Derya TÜRKSEN / editor@savunmahaber.com

SS‹K Kararlar› Aç›kland›: 

Yeni Y›lda 
Yeni Projeler
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adet arac› kapsayan projenin
bedeli ise yaklafl›k 300 mil-
yon avro.

Uydu Projesi’nde
Mutlu Son
18 Aral›k’ta toplanan SS‹K
kapsam›nda merakla bekle-
nen bir di¤er karar ise Keflif
Gözetleme Uydu Sistemi
(GÖKTÜRK) Projesi’ne ilifl-
kindi. Bu program kapsa-
m›nda SSM, Finmeccanica ve
Thales ortakl›¤›nda kurulan
Telespazio firmas› ile sözlefl-
me görüflmelerine bafllan-
mas› hususunda yetkili k›l›n-
d›. Bu do¤rultuda ‹talyan Te-
lespazio, Türk Hava Kuvvet-
leri’ne askeri ve sivil amaçlar
ile kullan›labilen bir adet ke-
flif ve gözetleme uydusu te-
darik edecek. Ayr›ca yine ay-
n› proje ile TUSAfi tesislerin-
de uydu montaj, entegrasyon
ve test merkezi kurulacak.
Yaklafl›k 250 milyon avro be-
delli proje kapsam›nda Te-
lespazio firmas›n›n üretece¤i
uydunun, 2012 y›l›nda yörün-
gedeki yerini almas› planla-
n›yor.
Toplant›da al›nan di¤er bir
önemli karar ise, Süratli
Amfibi Gemi/Araç (LCT)
Projesi kapsam›nda al›nd›.
Deniz Kuvvetleri’nin ihti-
yaçlar› do¤rultusunda top-
lam 8 adet LCT olarak ad-
land›r›lan tank ç›karma ge-
misinin tedariki için bafllat›-
lan projede, AD‹K-FUR-
TRANS ortakl›¤› ile sözlefl-
me görüflmelerine baflla-
nmas›na karar verildi. De-
niz Kuvvetleri Komutanl›-
¤›’n›n harekât kabiliyetini
önemli ölçüde artt›rmas›
beklenen LCT’lerin yaklafl›k
300 m2’lik havuz güvertesi-
ne sahip olmas› ve 200 ton-
luk tafl›ma kapasitesinin
bulunmas› öngörülüyor.
Deniz sistemleri ile ilgili bir
di¤er karar ise Denizalt›
Kurtarma Ana Gemisi Pro-
jesi kapsam›nda Maden Tet-
kik Arama (MTA) Genel Mü-
dürlü¤ü’nün ihtiyac› olan 1
adet S‹SM‹K Araflt›rma Ge-
misi’nin tedariki oldu.

Son SS‹K toplant›s›nda al›-
nan bir baflka karar ise
Amfibi Z›rhl› Muharebe ‹fl
Makinesi (AZM‹M) Projesi
hakk›ndayd›. SSM’nin
FNSS Savunma Sistemleri
A.fi. ile sözleflme görüfl-
melerine bafllayaca¤› proje
kapsam›nda, firman›n 1’i
prototip olmak üzere top-
lam 12 adet araç üretmesi
öngörülüyor. Tasar›m, pro-
totip gelifltirme ve seri üre-
tim dönemleri olmak üzere
3 dönem halinde gerçek-
lefltirilecek proje kapsa-
m›nda üretilecek olan
araçlar, sulu aç›kl›klardan
geçifl harekâtlar›nda karfl›
k›y›n›n ç›k›fla uygun hale
getirilmesi amac›yla kulla-
n›lacak.

Yeni Piyade 
Tüfe¤imiz 7,62 mm
Olacak
18 Aral›k’ta karara ba¤lanan
bir di¤er dikkat çekici proje
ise uzun süredir kamuoyu-
nun gündeminde olan Mo-
dern Piyade Tüfe¤i Projesi’ni
ilgilendiriyordu. Makine ve
Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKEK)’in ana yüklenici, Ka-
lekal›p’›n ise ana alt yükleni-
ci oldu¤u bu projeyi di¤erle-
rinden ay›ran en büyük fark
ise 7,62 mm’ye geri dönüle-
cek olmas›. Bilindi¤i gibi
MKEK’nin G3’ün yerini al-
mas› için üretti¤i HK33 ve
MEHMETÇ‹K 1 piyade tüfek-
lerinin çap› 5,56 mm idi. ‹lk
prototipin 1 ila 1,5 y›l içeri-
sinde tamamlanmas› plan-
lanan proje kapsam›nda
üretilecek olan tüfe¤in etkili
menzilinin 400 m olmas› ve
dakikada 800 at›fl gerçek-
lefltirebilmesi planlan›yor.
Tek er modernizasyonu ça-
l›flmalar› kapsam›nda ol-
dukça önemli bir yere sahip
modern piyade tüfe¤inin isa-
bet oran›n›n da öncüllerin-
den daha yüksek olmas› he-
defleniyor.
Son SS‹K’da al›nan tüm ka-
rarlar ise flu flekildeydi:
I) De¤erlendirme çal›flmalar›
tamamlanan projelerde 

yüklenici firmalar ile 
sözleflme imzalanmak üzere
SSM yetkili k›l›nm›flt›r.
Bu çerçevede;

1Taktik Tekerlekli araç
Projesinde,

a. 3/4 ton Komuta Kontrol
Arac› ile Personel ve Yük
Tafl›y›c› Araç tedariki için
OTOKAR A.fi. firmas› ile
sözleflme görüflmelerine
bafllanmas›na,

b. 2 1/2 ton Personel ve Yük
Tafl›y›c› Araç tedariki için
BMC San. ve Tic. A.fi 
firmas› ile sözleflme 
görüflmelerine 
bafllanmas›na,

c. 5 ve 10 ton Yük Tafl›y›c›
Araç tedariki için BMC
San. ve Tic. A.fi. firmas›
ile sözleflme görüflmelerine
bafllanmas›na,

d. May›na Karfl› Korumal›
Araç tedariki için BMC
San. ve Tic. A.fi firmas›
ile sözleflme görüflmelerine
bafllanmas›na,

2 Amfibi Z›rhl› Muharebe
‹stihkâm ‹fl Makinesi 

(AZM‹M) Projesi’nde,FNSS
Savunma Sistemleri A.fi. 
firmas› ile sözleflme 
görüflmelerine bafllanmas›na,

3Keflif Gözetleme Uydusu
(GÖKTÜRK) Projesi’nde,

a. Telespazio S.p.A 
firmas› ile sözleflme 
görüflmelerine 
bafllanmas›na,

b. GÖKTÜRK Projesi ile 
birlikte uzun vadede 
Türkiye’de üretilecek
tüm uydulara hizmet
edecek Uydu Montaj, 
Entegrasyon, Test 
Merkezi’nin, TÜRKSAT
A.fi.’nin ihtiyaçlar›n› da
karfl›layacak flekilde
SSM mülkiyetinde olmak
üzere, Türk Havac›l›k ve
Uzay Sanayii A.fi. (TUSAfi)
arazisinde kurulmas›na,

4Yang›n ve Yarasavunma
E¤itim Simülatörleri 

Projesi’nde Meteksan
Savunma A.fi. firmas› ile
sözleflme görüflmelerine
bafllanmas›na,

5Mesaj ve Evrak Da¤›t›m
Sistemi–2 Projesinde,

Koç Bilgi ve Savunma 
Teknolojileri A.fi. firmas› ile
sözleflme görüflmelerine
bafllanmas›na,

6COUGAR Helikopteri 
E¤itim Simülatörü 

Projesi’nde, HAVELSAN A.fi.
firmas› ile sözleflme 
görüflmelerine bafllanmas›na,

7Çekili Alçak ‹rtifa Hava
Savunma Füze Sistemi

Gelifltirme Projesi’nde, 
ROKETSAN A.fi. firmas› ile
sözleflme görüflmelerine
bafllanmas›na,

8Modern Piyade Tüfe¤i
Projesi’nde, Makine ve

Kimya Endüstrisi Kurumu ile
sözleflme görüflmelerine
bafllanmas›na,

9Süratli Amfibi Gemi 
Projesi’nde, AD‹K-

FURTRANS Ortak Giriflimi
ile sözleflme görüflmelerine
bafllanmas›na,

10Denizalt› Kurtarma
Ana Gemisi Projesi

kapsam›nda, Maden Tetkik
Arama (MTA) Genel 
Müdürlü¤ü ihtiyac› 1 adet
Sismik Araflt›rma 
Gemisi’nin tedarik edilmesine,
karar al›nm›flt›r.

II) SS‹K bu toplant›s›nda
ayr›ca, SSM taraf›ndan 
yürütülen çeflitli projeler
kapsam›nda oluflan 
ihtiyaçlar›n giderilmesi
maksad›yla muhtelif 
sözleflme de¤ifliklikleri 
yap›lmas› ve kaynak tahsisi
konular›nda SSM’yi 
yetkilendirmifltir.

III) SS‹K bunlara ilaveten,
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
geliflen ihtiyaçlar› 
çerçevesinde;
■ TSK Data Link Harekât 

Merkezi Kurulumu,
■ G-S›n›f› F›rkateyn 

Modernizasyonu Projesi
kapsam›nda 3 boyutlu
arama radar›,

■ Sahil Güvenlik Botlar› 
Silah ve Silah Sistem
Modernizasyonu

Projeleri’nin SSM sorumlu-
lu¤unda bafllat›lmas›na ka-
rar vermifltir.
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M
ekanize birliklerin bir yerden baflka bir yere intikal et-
tirilmesi söz konusu oldu¤unda; hava yolunun kulla-
n›lmas›, gerek tafl›nabilecek yükün k›s›tl› olmas›, ge-

rekse ekonomik faktörler sebebiyle Amerikan Ordusu d›fl›nda
tercih edilmez. Mekanize birlikleri tafl›man›n bir baflka yolu
olan denizyolu ve demiryollar› ise özellikle uzun mesafelere
intikallerde çok miktarda yükün ekonomik olarak tafl›nabil-
mesini sa¤lar. Ancak onlar›n da baz› dezavantajlar› vard›r. Her
yerde liman kolayl›klar› veya demiryolu altyap›s› bulmak
mümkün de¤ildir. Kald› ki bu imkânlar olsa bile savafl zama-
n›nda buralar›n zarar görme olas›l›¤› bir hayli yüksektir.

Karayolundan Vazgeçilemiyor
Tüm bu faktörler göz önüne al›nd›¤›nda, tank ve benzeri z›rhl›
araçlar›n naklinde, karayolu ve tank tafl›y›c› araçlar›n kullan›l-
mas› uzun y›llardan beri ordular›n tercih etti¤i bir çözümdür.
Bu çözümün alt›nda ise “tekerlekler üzerinde yürüyen araçlar
her zaman kendilerine geçecek bir yol bulur” düflüncesi yatar.
Stratejik bir sistem olan tank tafl›y›c› araçlar, temel olarak iki
farkl› kategori içinde ele al›nabilir. Birincisi, sivil ve ticari çeki-
cilerin modifiye edilerek bu amaçla görevlendirilmesi, di¤eri
ise özel olarak tasarlanm›fl ve de¤iflik zeminlerde hareket et-
me kabiliyetine sahip askeri araçlar›n bu ifl için kullan›lmas›.
Genelde birinci kategori içinde yer alan araçlar, bar›fl
zaman› koflullarda kullan›lmaktad›r ve

bu tip araçlar›n tercih edilmesinde ilk al›m maliyetlerinin dü-
flük olmas› etkilidir. ‹kinci kategoride yer alanlar ise hareket
eden bir orduyu izleme kabiliyeti sunmakta ve a¤›rl›kl› olarak
büyük ve taarruza yönelik ordulara sahip ülkeler taraf›ndan
tercih edilmektedir.

Gerçek Bir Kuvvet Çarpan›
Bar›fl zaman›nda tank tafl›y›c›lar›n görevi, ana muharebe tank-
lar› baflta olmak üzere tüm z›rhl› araçlar› bir yerden di¤er ye-
re ekonomik olarak nakletmektir. Bunun bafl›nda, araçlar›
birbirinden uzak k›fllalar aras›nda veya bak›m ve onar›m tesis-
leri aras›nda tafl›mak gelir. Böyle bir durumda tank tafl›y›c›
kullan›lmas›, sivil yol altyap›s›n›n zarar görmesini engelledi¤i
gibi z›rhl› araçlar›n de¤erli ekonomik kullan›m ömürlerinin bu
intikallerde harcanmas›n› da önler. Yak›t tasarrufunu da göz
ard› etmemek gerekir.
Öte yandan tank tafl›y›c› araçlar, savafl zaman› kullan›ld›klar›n-
da gerçek bir kuvvet çarpan› niteli¤i tafl›r. NATO’nun 
FLOT (Forward Line of Troops) konsepti kapsam›nda, ön
cephe birliklerinde görev yapacak z›rhl› araçlardan
ar›za görmüfl veya k›r›m yaflam›fl olanlar›n ba-

Mekanize Savafl›n A¤›r ‹flçileri: 

Tank Tafl›y›c› Araçlar
Modern savafllar›n belkemi¤inin mekanize birlikler oldu¤u, ‹kinci Dünya
Savafl›’ndan bu yana muharebe sahas›nda defalarca kan›tlanm›fl bir gerçektir.
Mekanize birli¤in, ihtiyaç duyulan zamanda, güvenli, h›zl› ve dinlenmifl bir 
flekilde uzun mesafelere intikal edebilmesi ise di¤er destek araçlar› kadar
tan›nmayan tank tafl›y›c›lar sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu yüzden 
modern ordular›n kuvvet çarpan› olarak adland›r›lan unsurlar› aras›nda 
tank tafl›y›c›lar da yer almaktad›r.
Sami ATALAN / s.atalan@savunmahaber.com, Cenk ÖZGEN / editor@savunmahaber.com
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k›m ve onar›m için tafl›nmas›, tank tafl›y›c›lar›n›n görevidir. Yi-
ne taarruzda ok bafl› olarak tan›mlanabilecek uç cepheyi de-
vaml› takviye etmek ve kay›plar›n h›zl› bir flekilde giderilerek
uzun soluklu bir ileri hareketin yap›lmas›n› sa¤lamak da tank
tafl›y›c› araçlar›n görevleri aras›ndad›r.
Envanterinde çok miktarda tank tafl›y›c› bulunduran ordular,
tugay büyüklü¤ündeki bir birli¤i, bulunduklar› ve düflman›n
gözlemledi¤i cepheden, mürettebat› dinlenmifl ve muharebeye
haz›r bir flekilde 600 km uzakl›ktaki bir di¤er cepheye bir veya
iki gecede naklederek taarruz bafllatabilir. Böylesi bir manev-
ran›n has›m kuvvet üzerinde yarataca¤› flok ve sürpriz etkisinin
ne derece büyük olaca¤› kuflku götürmez bir gerçektir.
Bu etkinin yafland›¤› en güzel örneklerden olan Yom Kippur
Savafl› incelendi¤inde, ‹srail z›rhl› birliklerinin Suriye tanklar›
ile çarp›fl›rken, ayn› tanklar›n ertesi gün M›s›r tanklar›n› dur-
durup karfl› taarruza geçti¤i görülmüfltür. Asl›nda ‹srail’e böy-
lesi bir iç hat manevras› yapmas›n› sa¤layan ve görünürde tek
olan birli¤in iki ayr› birlik gibi kullan›lmas›n› olanakl› hale ge-
tiren tank tafl›y›c› araçlar ve di¤er nakliye araçlar› olmufltur.
Bunun da askeri literatürde tek bir tan›mlamas› vard›r: Kuvvet
çarpan›.

Doktrinsel Farklar
So¤uk Savafl dönemindeki tank tafl›y›c› araçlar›n tasar›mlar›
incelendi¤inde, Bat›l› sistemler ile Sovyet sistemleri aras›nda
önemli farklar oldu¤u göze çarpar. Bu farklar›n alt›nda her iki
gücün doktrinsel ayr›flmalar› bulunur.
Uçsuz bucaks›z bozk›rlara sahip olan Ruslar, ülkedeki yol a¤›-
n›n zay›f olmas›n›n etkisiyle tank tafl›y›c› araçlar› bozuk arazi
koflullar›nda da hareket edebilecek flekilde tasarlam›flt›r.
Araçlar›n bu flekilde tasarlanmas›ndaki bir di¤er etken ise
Sovyet Ordusu’nun taarruza yönelik bir yap›lanma içerisinde
olmas›d›r. Bat›l› sistemlerden farkl› olarak Ruslar, tank tafl›y›-
c› araçlar› ön cephede kullanmak üzere tasarlar ve bu araçla-
r›n, düflman topraklar›nda ilerleyen z›rhl› birlikleri takip et-
mesini öngörür. Bu ise her tür arazi flart›nda görev yapabile-
cek araçlar›n kullan›lmas›n› gerektirir.
Bat›l› güçler ise a¤›rl›kl› olarak bu araçlar›, ön cepheden ziya-
de geri hatlarda kullanmay› öngörmüfltür. Bu durum, NATO
üyesi ülkelerin savunmaya dönük bir yap›lanma içerisinde ol-
mas› ile do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Bat›l› araçlar›n bir di¤er fark›

ise geleneksel olarak daha konforlu olmalar› ve mürettebat
için ayr›lan yerlerin daha özenle haz›rlanmas›d›r. Ancak günü-
müzde, Bat›l› tank tafl›y›c› araçlar›n de¤iflti¤i ve her tür arazi
koflulunda görev yapabilecek modellerin gelifltirildi¤i gözlem-
lenmektedir. Bunun temel nedeni, uluslararas› operasyonlara
kat›l›m›n giderek artmas› ve her tür iklim ve co¤rafyada görev
yapabilecek araçlara ihtiyaç duyulmas›d›r.

Türkiye’nin ‹lgisi Art›yor
Askeri aç›dan savunmaya dönük bir yap›lanma benimseyen
Türkiye, bölgesindeki en güçlü z›rhl› ve mekanize birliklere
sahip olmas›na ra¤men bu araçlara fazlaca ilgi gösterme-
mifltir. Ancak 1991 Körfez Savafl› ve bu savaflta yaflanan inti-
kal sorunlar›ndan elde edilen dersler ›fl›¤›nda; daha küçük,
daha modern ve hareket kabiliyeti daha yüksek bir ordu ya-
p›lanmas› hedefi içerisinde, tank tafl›y›c› araçlara olan ilgi
artm›flt›r.
Son y›llarda farkl› kaynaklardan tank tafl›y›c› araçlar alan
Türkiye, halen Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› taraf›ndan yü-
rütülen Tank Tafl›y›c› Araç ve Römorku Projesi kapsam›nda,
envanterine yeni araçlar katmay› düflünmektedir. Türk Silah-
l› Kuvvetleri’nin hedefi, tugay seviyesindeki birli¤i bir hafta
içinde ülkenin bir cephesinden di¤er cephesine nakletmektir.
Nitekim yeni al›nacak araçlar ile bu düflüncenin hayata geçi-
rilmesinde önemli bir ad›m daha at›lacak ve ordumuzun ha-
reket kabiliyetinde önemli bir art›fl sa¤lanm›fl olacakt›r.
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Alman Ordusu’nun muharebe sahas›ndaki hareket ka-
biliyetini artt›rmak ve özellikle ana muharebe tanklar›

(AMT)’lerin süratli intikalini sa¤lamak amac›yla gelifltiri-
len bu araçlar, ilk olarak 1976 y›l›nda envantere girmifltir.
Temel tasar›m amac›, Leopard serisi AMT’leri tafl›makt›r.
537 kW (730 BG) güç sa¤layan Mercedes-Benz MB 837 Ea-
500 V-8 turbo dizel motoru ile donat›lan SLT 50-2’ler,
Kässbohrer’in 4 dingilli 52 tonluk semi-treyleri ile birlikte
kullan›lmaktad›r. Arac›n sundu¤u kabiliyetlerden çok
memnun olan Alman Ordusu, söz konusu tafl›y›c›lardan

toplam 324 adet hizmete alm›flt›r. Bu araçlar, 1982 y›l›nda
Leopard 2 tanklar›n› da tafl›yabilecek seviyeye yükseltil-
mifltir. 1993-2000 y›llar› aras›nda ise bu araçlara kapsam-
l› bir modernizasyon program› uygulam›flt›r. Modernizas-
yon sonucunda araçlara daha yüksek performans sa¤la-
yan Deutz MWM TBD 234 V-12 turbo dizel motoru konul-
mufltur. Bu motor, 540 kW (734 BG) güç üretmektedir. SLT
50-3 olarak adland›r›lan bu araçlar›n 2015 y›l›na kadar
hizmette kalmas› beklenmektedir. SLT 50 serisi tank tafl›-
y›c›lar›n en büyük avantaj› 8x8 olmalar›d›r. Bu özellik, ara-
zi flartlar›nda araca önemli bir kabiliyet sa¤lamaktad›r.
Alman Ordusu’nun yak›n zamanda görev ald›¤› tüm ulus-
lararas› operasyonlarda kullan›lan bu araçlar, 2002 y›l›n-
dan beri Polonya Ordusu taraf›ndan da kullan›lmaktad›r.

SLT 50-2 / 
SLT 50-3 Elefant

BMCtaraf›ndan Türk Silahl› Kuvvetleri’nin Tank Tafl›y›-
c› Araç ve Römorku (TTAR) Projesi için önerilen

sistem halen gelifltirilme aflamas›ndad›r. 8x8 çekifl sistemine
sahip araçta, 441 kW (600 BG) güce sahip dizel motor ve oto-
matik flanz›man sisteminin birlikte kullan›lmas› düflünülmek-
tedir. Arac›n, bu güç paketi sayesinde yüzde 30 meyilli yollar-
da bile sorunsuz görev yapmas› hedeflenmektedir. Bu güç pa-
keti ayr›ca, semi-treyler üzerine yüklenecek tank ile birlikte
125 ton a¤›rl›¤a ulaflacak olan sisteme istenen hareket kabili-
yetini de sa¤layacakt›r. Arac›n 6 dingilli semi-treyleri, bir adet
70 ton a¤›rl›¤a sahip tank veya 2 adet z›rhl› muharebe arac›n›
tafl›yabilecek kapasitede olacakt›r. Semi-treylerin üzerinde
bulunan 2 adet vinç, ar›zal› ya da isabet alm›fl tank› yükleme
rampas› üzerine ç›karmak veya rampadan indirmek amac›yla

kullan›labilecektir. Ara-
c›n çift s›ral› 6 kiflilik
oturma düzenine sahip
kabini, klima ve ›s›tma
sistemi ile donat›larak
uzun intikallerde perso-
nel konforunu üst dü-
zeyde tutacak flekilde
tasarlanmaktad›r. BMC,
ana yüklenici olarak
arac›n tasar›m, gelifltir-
me ve üretimini kendi
tesislerinde gerçeklefl-
tirmeyi, yurt içindeki di-
¤er firmalarla ise alt
yüklenici olarak ifl birli-
¤i yapmay› öngörmektedir. Firma, projede mümkün oldu¤un-
ca yerli sistemler kullanmay› planlamaktad›r.

BMC TTAR
Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

TTAR

BMC / Türkiye

70 t

125 t

441 kW (600 BG) 

8x8

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

SLT-50-2

Faun / Almanya

1976

3

8,83 m

3,07 m

22,8 t

52 t

Mercedes-Benz MB 837 Ea-500 V8

Turbo Dizel

537 kW (730 BG)

8x8

65 km/sa

600 km
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‹lk olarak 1981 y›l›nda
envantere giren bu

araçlar, Leopard 2
AMT’lerini tafl›mak için
hizmete al›nm›flt›r. Bafl-
ta kabin tasar›m› olmak
üzere, birçok aç›dan
SLT-50’ye benzemekle
birlikte, önemli farkl›l›k-
lara sahiptir. Araca ha-
reket kabiliyeti veren
KHD 19 turbo dizel mo-
toru, 386 kW (525 BG)
güç sa¤lamaktad›r. 60

tona kadar a¤›rl›klar›n yüklenebildi¤i Kässbohrer üretimi 6 din-
gilli semi-treyler ile birlikte kullan›ld›¤›nda, muharebe sahas›n-
daki en a¤›r yükleri bile nakledebilmektedir. 8x6 çekifl sistemi
bulunan araç, arazi kabiliyetine sahip SLT-50 serisinden farkl›
olarak asfalt yol flartlar› için tasarlanm›flt›r. Ancak kullan›c›n›n
iste¤i do¤rultusunda 8x8 olarak da üretilebilmektedir.

‹talyan Ordusu’nun envanterine ilk olarak 1978 y›l›nda
al›nan araç, 60 tona kadar yükleri tafl›yabilme kapasi-

tesine sahiptir. Bartoletti TCS-50 BO semi-treyleri ile
birlikte kullan›lan ATC/81’ler, a¤›rl›kl› olarak envanter-
deki Leopard 1 AMT’lerin naklinde kullan›lmaktad›r. Ka-
binin hemen arkas›nda ise 2 adet vinç yer almaktad›r. Bu

vinçler sayesinde 20 tona kadar yükler kald›r›labilmekte-
dir. ‹talyan Ordusu’nun kat›ld›¤› uluslararas› operasyon-
larda da kullan›lan araçlar, sürücü d›fl›nda 3 personel ta-
fl›yabilecek flekilde tasarlanm›flt›r. Çekifl sistemi 6x6’d›r.
Araçta 331 kW (450 BG) güç sa¤layan 17,2 litrelik Fiat
turbo dizel motoru kullan›lmaktad›r. Bu motor sayesinde
asfalt yollarda 65
km/sa h›z yap›labilen
arac›n menzili yakla-
fl›k 600 km’dir.
ATC/81’lere kullan›c›-
n›n ihtiyaçlar› do¤rul-
tusunda ilaveler yap›-
labilmektedir. Bunlar
aras›nda en çok dik-
kati çekenler; genifl-
letilmifl 6 kiflilik ka-
bin, artt›r›lm›fl yak›t
kapasitesi, kurtarma
vinci ve 1,2 metreye
kadar sulardan geçifl
kabiliyetidir. 

Yine Iveco üretimi 15
ton s›n›f›ndaki 6x6

M 320.42 WM taktik te-
kerlekli arac› ile ben-
zerlik tafl›yan bu araç,
muharebe sahas›ndaki
a¤›r yükleri çekmek
için modifiye edilmifl-
tir. Sürücü d›fl›nda 3
personel tafl›ma kapa-
sitesi olan kabinin he-
men arkas›nda, 2 adet
25 tonluk vinç bulun-
maktad›r. Arac›n 6 si-
lindirli Iveco 8210 Euro
III turbo dizel motoru

368 kW (500 BG) güç üretmektedir. 60 tonun üzerindeki yük-
leri nakledebilen araç, 105 ton kantar a¤›rl›¤› ile 80 km/sa
h›z yapabilirken, azami yüklü kantar a¤›rl›¤› olan 130 ton ile
40 km/sa h›za ulaflabilmektedir. 8x8 çekifl sistemi ile asfalt
yollar d›fl›nda da hareket edebilen araç, 800 km’nin üzerin-
de menzile sahiptir.

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

320-45 WTM (ATC/81)

Iveco / ‹talya

1978

3

7,52 m

2,77 m

3 m

14,7 t

60 t

93 t

Fiat 17,2 Turbo Dizel

331 kW (450 BG) 

6x6

65 km/sa

600 km

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

M1100.50 WTM (8X8)

Iveco / ‹talya

1978

3

8,64 m

19 t

60+ t

105 t / 130 t

Iveco 8210 Euro 3 Turbo Dizel 

368 kW (500 BG) 

8x8

80 km/sa

800 km

FS 42.75/42 (SLT-56)
Franziska

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

FS 42.75/42

Faun / Almanya

1981

3

8,83 m

3 m

3 m

19,7 t

60 t

KH-19 Turbo Dizel

386 kW (525 BG)

8x6

72 km/sa

320-45 WTM (ATC/81)

M1100.50 WTM (8X8)
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Kia Motors Corperation üretimi araç, Kore’nin K1 serisi ana
muharebe tanklar›n› nakletme ihtiyac› do¤rultusunda en-

vantere al›nm›flt›r. 8x8 çekifl sistemine sahip olan KM-1002,
her tür iklim ve arazi flart›nda görev yapabilecek flekilde ta-
sarlanm›flt›r ve 60 tona kadar yükleri tafl›yabilmektedir. 2 adet

vinci bulunan KM-1002, muharebe sahas›nda bozulmufl ya da
isabet alm›fl araçlar› da nakledebilir. Asfalt yollarda 90 km/s
h›z yapabilen araç, 1300 km menzile sahiptir. Azami h›zla gi-
derken bile araç içerisindeki gürültü seviyesinin sadece 85
dB’de kalmas›, mürettebat konforu aç›s›ndan olumlu bir özel-
liktir. Araçta floför d›fl›nda 5 personel daha tafl›nabilmektedir. 

KM-1002

Koluman Kögel Treyler San. A.fi. ile Efe Endüstri ve Tic. A.fi.
taraf›ndan gelifltirilen semi-treyler sistemi, Türkiye’nin

halen devam eden Tank Tafl›y›c› Araç ve Römorku Projesi kap-
sam›nda önerilmektedir. Türk Silahl› Kuvvetleri’nin envante-
rindeki M-60T ve Leopard 2A4 gibi ana muharebe tanklar›n›
tafl›ma amaçl› tasarlanmakla birlikte, 2010’lu y›llarda hizme-
te girmesi beklenen yerli üretim ALTAY AMT’lerini de tafl›ya-
bilecektir. KolumanEfe semi-treyleri, bunun d›fl›nda z›rhl›
personel tafl›y›c›lar›n, ifl makinelerinin ve muharebe sahas›n-
daki konteyner benzeri her tür a¤›r yükün tafl›nmas›nda da
kullan›labilir. 4 tanesi kontrol edilebilir olan 6 dingilli semi-
treylerin, 70 ton tafl›ma kapasitesi vard›r. Her bir dingilin tafl›-

ma kapasitesi 12 tondur. Ar›zal› tank›n çekilebilmesi için 2
adet halat sevk makaras›n›n konuldu¤u araca, 4 adet halat
sevk k›lavuzu da yerlefltirilmifltir. Ayr›ca, ar›zal› tank›n araç
üzerinden indirilmesi için kullan›lacak 40 ton kapasiteli 1 adet
sapt›rma makaras›n›n hidrolik kumanda ile afla¤› yukar› hare-
ket ettirilebilir olmas›
da sa¤lanm›flt›r. Tüm
bu kabiliyetlere sahip
olan semi-treyler, 1
adet AMT’yi, 2 adet
z›rhl› personel tafl›y›c›y›
veya 1 adet 6,09 m’lik
konteyneri tafl›yabil-
mektedir.

KolumanEfe

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

KM-1002

Kia Motors Corperation / 

Kore Cumhuriyeti

2001

5

9,06 m

3,43 m

2,58 m

60 t

100 t

8x8

90 km/sa

1300 km

Üretici

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i 

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Dingil Say›s›

KolumanEfe

Koluman - Efe / Türkiye

15,97 m

3,75 m

1,10 m

23,93 t

70 t

6
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MAN firmas› taraf›ndan üretilen 8x8 çekifl sistemi-
ne sahip araç 390 kW (530 BG) güç sa¤layan

bir motor ve otomatik flanz›man sistemi ile donat›lm›flt›r.
Asfalt yollarda 90 km/sa h›za ulaflabilen araç, 60 tonun üze-
rindeki a¤›rl›klar›n tafl›nmas›nda kullan›labilmektedir. Ara-
c›n azami yüklü kantar a¤›rl›¤› 107 tondur. Tank müretteba-
t›n›n dinlenebilmesi için yatakl› olarak tasarlanan kabin,
klima sistemi ile de donat›lm›flt›r. Son olarak Avustralya Or-
dusu taraf›ndan 14
adet siparifl edilmifltir.
Bu ülkede a¤›rl›kl› ola-
rak M1A1 Abrams
AMT’lerini tafl›mak için
g ö r e v l e n d i r i l e n
TGA’lar, 6 dingilli Dra-
ke semi-treyleri ile
birlikte kullan›lmakta-
d›r. MAN firmas›n›n
farkl› bir çözümü olan
40.603 DFAETX (6x6)
tank çekici araçlar›,
geçti¤imiz dönemde
Türkiye’ye de teklif
edilmifltir.

‹lk olarak 1960’l› y›llarda envantere giren MAZ-537, 8x8
çekifl sisteminin yard›m›yla asfalt yollar d›fl›nda da görev

yapabilecek flekilde tasarlanm›flt›r. 75 tona kadar çekme
kapasitesi sunan araç, bu özelli¤i ile muharebe alandaki
tüm a¤›r yükleri nakledebilmektedir. Araç kabininde tank
personelinin tafl›nabilmesi için 3 adet koltuk bulunmakta-
d›r. Baz› araçlarda muharebe sahas›nda bozulmufl ya da
isabet alm›fl araçlar› kald›rmak için vinç de bulunmaktad›r.
386 kW (525 BG) güç üreten D12A-525 38,9 dizel motoru ile
donat›lan bu araçlar, asfalt yollarda 60 km/sa h›z yapabil-
mektedir. Menzilleri
ise yaklafl›k 600
km’dir. MAZ-537 serisi
araçlar›n farkl› versi-
yonlar›, NATO kod ad›
SS-1 olan karadan ka-
raya SCUD serisi k›sa
menzilli taktik balistik
füzeler ve benzeri silah
sistemlerini tafl›ma
amac›yla da kullan›l-
maktad›r. Günümüzde,
Rusya d›fl›nda baz› eski
Varflova Pakt› üyesi ül-
kelerde de MAZ-537
araçlar› hizmet verme-
ye devam etmektedir.

‹lk olarak 1973 y›l›nda üretilmeye bafllanan Mercedes-Benz
NG (Next Generation), ticari çekicilerinin askeri kullan›m için

modifiye edilmifl bir versiyonudur. 6x6 olan araç, a¤›rl›kl› olarak
asfalt yollar için tasarlanm›fl oldu¤u için s›n›rl› bir arazi kabili-
yeti sunmaktad›r. Araçta Mercedes-Benz V10 turbo dizel moto-

ru görev yapmaktad›r. 2636AS’lar›n ilk kullan›c›s›, 1984 y›l›nda
100 adet araç siparifli veren Pakistan’d›r. Bu ülkenin yerli üre-
tim semi-treylerlerini kullanan araçlar›n, 60 tona kadar yükleri
nakletti¤i bilinmektedir. Mercedes-Benz, 2636AS’lar› temel
alarak 3250AS/3850AS
(6x6) ve 4050A/4850A
(8x8) çekicilerini de ge-
lifltirmifltir. Bu araçlar-
dan 3850AS’ler, halen
Türk Silahl› Kuvvetleri
taraf›ndan da kullan›l-
maktad›r. 2636AS’ler ile
motor dâhil birçok aç›-
dan benzerlikler tafl›yan
3850AS’lar farkl› bir vites
kutusuna, uzat›lm›fl fla-
siye ve artt›r›lm›fl yük
çekme kapasitesine sa-
hiptir.

TGA 8X8

2636AS

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

MAZ-537

Minsk Automobile Plant / 

Beyaz Rusya

4

9,13 m

2,88 m

2,89 m

22 t

65 t

D12A-525 38.9 Dizel

386 kW (525 BG) 

8x8

60 km/sa

600 km

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

TGA 8X8

MAN / Almanya

60+ t

107 t

390 kW (530 BG)

8x8

90 km/sa

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

2636AS

Mercedes-Benz / Almanya

1973

2

11,9 t

60 t

105 t

Mercedes V-10 Turbo Dizel

6x6
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‹lk sat›fla sunuldu¤u
1996 y›l›nda bu yana

toplam 600.000 adedin
üzerinde sat›lan Actros
serisi ticari çekicilerin
askeri versiyonudur.
Birçok yönden sivil mo-
dele benzemekle birlik-
te, askeri kullan›mdaki
farkl› standartlar düflü-
nülerek baz› modifikas-
yonlar yap›lm›flt›r. 6x6
çekifl sistemi olan araç,
genel olarak yol flartlar›
için tasarlanm›flt›r.

Araçta, turbo beslemeli OM502 LA V8 dizel motoru bulunmak-
tad›r. 448 kW (609 BG) güç üreten bu motor, arac›n azami 85
km/sa h›z yap›labilmesini sa¤lamaktad›r. 60 tonun üzerindeki
yükleri çekme kabiliyetine sahip arac›n, azami yüklü kantar
a¤›rl›¤› 110 tondur. Araç, yatakl› olup sürücü d›fl›nda 5 perso-
nel daha tafl›nabilmektedir. 3361 AS, farkl› kullan›mlar için ta-
sarlanm›fl bir çekici ailesinin en güçlü versiyondur. Bu ailenin
di¤er üyeleri, 40 ton çekme kapasiteli Actros 3336 AS (6x6), 50
ton çekme kapasiteli 3344 AS (6x6) ve 60 ton çekme kapasite-
li 3354 AS (6x6)’d›r. 

Actros 3361 AS

Volat serisi çekicilerden olan araç, tank tafl›y›c›lar›n her
tür arazide hareket etmesini öngören klasik Sovyet dok-

trinine uygun olarak tasarlanm›flt›r. Bu do¤rultuda 8x8 ola-
rak tasarlanan araç, asfalt yollara ba¤l› kalmadan hareket
edebilmektedir. Daimler Chrysler OM 502LA dizel motoru

araca 400 kW (544 BG) güç sa¤lar. Araç, bu motorun verdi¤i
güç ile asfalt yollarda 62 km/sa h›za ulaflabilir. MZKT-
742952’ler yine ayn› firman›n üretimi olan 4 dingilli MZKT-
93783 semi-treyleri ile birlikte kullan›lmaktad›r. Bu kombi-
nasyonda 48 tona kadar yükler nakledilebilmektedir. MZKT-
742952 ile 93783 ikilisi, halen Türk Silahl› Kuvvetleri taraf›n-
dan da kullan›lmaktad›r.

MZKT-742952 8X8

Volat serisi çekicilerin en büyü¤ü olan MZKT-74135 serisi
araçlar, 2 semi-treylerli yap›s› ile benzerlerinden ayr›l-

maktad›r. Her ikisi de 4 dingilli olan semi-treylerlerden önde
yer alan MZKT-99942 70 ton, arkadaki MZKT-83721 ise 60 to-
na kadar yükleri tafl›yabilmektedir. Bu kombinasyonda 2 adet
ana muharebe tank›n› nakledebilen MZKT-74135, a¤›rl›kl› ola-
rak Orta Do¤u pazar› düflünülerek gelifltirilmifltir. Nitekim 8x8
çekifl özelli¤i sayesinde
derin kum dâhil tüm bozuk
arazi flartlar›nda ilerleye-
bilen arac›n, motor ve yü-
rüyen aksam› s›cak hava
koflullar› ile kum benzeri
yabanc› maddelerin yara-

tabilece¤i olumsuz et-
kiler düflünülerek ta-
sarlanm›flt›r. Daimler
Chrysler OM 444LA
motoru ile donat›lan
araç, sahip oldu¤u 585
kW’l›k (796 BG) güç ile
düz yollarda 82 km/sa
h›z yapabilmektedir.

MZKT-74135 8X8
Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

MZKT-74135 8X8

Minsk Wheel Tractor Plant / 

Beyaz Rusya

9

26,45 t

130 t

205 t

Daimler Chrysler OM 444 LA 

585 kW’l›k (796 BG) 

8x8

82 km/sa

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

Actros 3361 AS

Mercedes-Benz / Almanya

1996’dan bu yana

5

7,97 m

14,5 t

60+ t

110 t

OM502 LA Euro 3 Turbo Dizel

448 kW (609 BG) 

6x6

85 km/sa

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

MZKT-742952 8X8

Minsk Wheel Tractor Plant / 

Beyaz Rusya

4

48 t

95 t

Daimler Chrysler OM 502LA Dizel

400 kW (544 BG) 

8x8

62 km/sa
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Oshkosh firmas›n›n ürünü olan M1070’ler, öncelikli ola-
rak M1 Abrams serisi AMT’leri tafl›mak için gelifltiril-

mifl olsa da z›rhl› muharebe araçlar›n›, kunda¤› motorlu
toplar› ve muharebe sahas›nda tafl›nmas› gereken her tür
a¤›r yükü istenilen yere nakledebilme kabiliyetine sahip-
tir. Araçta, sürücü d›fl›nda 6 personel daha tafl›nabilmek-
tedir. 368 kW (500 BG) güç üreten Detroit Diesel 8V-92TA
turbo dizel motoru ile güçlendirilen araç, asfalt yollar d›-
fl›nda bozuk zeminlerde de hareket edebilir. 8x8 çekifl sis-
temine sahip M1070, tam yüklü olarak yaklafl›k 500 km
menzile sahiptir. M1070’ler Amerikan Ordusu’nda 5 din-
gilli M-1000 semi-treyleri ile birlikte kullan›lmaktad›r. Bu
kombinasyonda 70 ton a¤›rl›¤a kadar yükler tafl›nabilmek-

tedir. 1992 y›l›nda üre-
tilmeye bafllayan araç-
lar›n 2600’den fazlas›
Amerikan Ordusu’nda
hizmete girmifltir. Bu
araçlardan 796 adedi,
yeni ihtiyaçlar do¤rul-
tusunda 2006 y›l› içeri-
sinde ilave z›rh kitleri
ile donat›lm›flt›r.
M1070 serisi araçlar,
ABD d›fl›nda halen
Suudi Arabistan, M›s›r
ve Ürdün taraf›ndan da
kullan›lmaktad›r.

‹ngiliz Ordusu’nun ihtiyaçlar› do¤rultusunda yap›lan baz›
de¤ifliklikler do¤rultusunda flekillenen Oshkosh üretimi

bu araçlar, ayn› firman›n M1070 tank çekicileri ile ortak fla-
si ve aksa sahiptir. De¤iflikliklerinin temel amac›, daha
yüksek tafl›ma kapasitesi elde etmektir. Bunun için motor
ve kabin tasar›m›nda baz› de¤iflikliklere gidilmifltir. Araçta

515 kW (700 BG) güç sa¤layan Caterpillar C-18 turbo dizel
motoru kullan›lmaktad›r. Bu motor sayesinde araç, asfalt
yollarda 80 km/sa h›z yapabilmektedir. 8x8 çekifl sistemi-
ne sahip olan araç, bozuk zeminlerde de hareket edebilir
ve tam yüklü olarak
yaklafl›k 500 km men-
zile sahiptir. 1070F’ler
‹ngiliz Ordusu’nda 7
dingilli King GTS100
semi-treyleri ile bir-
likte kullan›lmaktad›r.
72 ton tafl›ma kapasi-
tesine sahip olan bu
kombinasyonda, 1
adet Challenger 2 ana
muharebe tank› veya 2
adet Warrior z›rhl›
muharebe arac› gibi
yükler tafl›nabilmek-
tedir.

HET M1070 8X8
Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

HET M1070 8X8

Oshkosh / ABD

1992

6

9 m

2,59 m

3,96 m

18,59 t

70 t

105 t

Detroit Diesel 8V-92TA Turbo Dizel 

368 kW (500 BG)

8x8

72 km/sa

500 km

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

HET 1070F 8X8

Oshkosh / ABD

20,1 t

72 t

118 t

Caterpillar  C-18 Turbo Dizel 

515 kW (700 BG) 

8x8

85 km/sa

500 km

HET 1070F 8X8
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‹lk olarak 1987 y›l›nda, bugünkü ad› Eurosatory olan Satory
Fuar›’nda tan›t›lm›flt›r. Frans›z Ordusu’nun ihtiyaçlar› do¤rul-

tusunda, eskiyen tank tafl›y›c› araç filosunu yenilemek için aç›lan
ihaleyi kazanan Renault, Aral›k 1993 tarihinde imzalanan söz-
leflme kapsam›nda 179 adet araçtan oluflan bir siparifl alm›flt›r.
Bunu 121 araçl›k ikinci siparifl takip etmifltir. Hâlihaz›rda üreti-
mi devam etmeyen TRM 700-100’lerin temel gelifltirilme amac›,
Leclerc AMT’lerini tafl›makt›r. TRM 700-100, birçok aç›dan ayn›
firman›n 10 ton s›n›f›ndaki 6x6 TRM 10000 taktik tekerlekli ara-
c›na da benzemektedir. Renault E9 V-8 turbo dizel motoru ile
güçlendirilen araç, bu motorun sa¤lad›¤› 515 kW (700 BG) güç
sayesinde 6,6 ton/BG güç
a¤›rl›k oran›na sahiptir.
Otomatik flanz›mana sa-
hip araç, 6x6 çekifl siste-
mi ile donat›lm›flt›r. Yüz-
de 20 meyilli bir yolda
asgari 3 km/sa h›zla gi-
debilen araç, asfalt yol-
larda 80 km/sa h›z yapa-
bildi¤i gibi 50 km/sa h›z
ile 800 km menzile ula-
flabilmektedir. Kabinin
arkas›nda bir adet vinç
bulunan araçta, sürücü
d›fl›nda 4 personel daha
tafl›nabilir.

Renault’un Kerax model ticari çekicilerinin askeri amaçl›
modifiye edilmifl versiyonudur. 6x6 çekifl sistemine sa-

hip araç, a¤›rl›kl› olarak asfalt yol kullan›mlar› düflünülerek
tasarlanm›flt›r. Arac›n Type DXi 11 turbo dizel motoru 331
kW (450 BG) güç sa¤lamaktad›r. Araç, asfalt yollarda 90
km/sa h›z yapabilmekte
ve 80 km/sa h›z ile 900
km menzile ulaflabil-
mektedir. Kerax ailesi-
nin, kullan›c›n›n per-
formans ve harekât
kabiliyeti ihtiyaçlar›
do¤rultusunda 8x4 ve
8x8 çekifl sistemine
sahip modelleri de
mevcuttur. Yine kulla-
n›c›n›n ihtiyaçlar› do¤-
rultusunda, Kerax’lara
farkl› güçlere sahip
motorlar yerlefltirile-
bilmektedir.

Kerax 6x6

‹ngiliz Ordusu’nun kullan›m ömürlerini tamamlayan
Thornycroft Antar model tank çekicilerini de¤ifltirmek için

gelifltirilen bu araçlar,
ilk olarak 1983 y›l›nda
envantere girmifltir. 65
ton a¤›rl›¤a kadar yük-
leri tafl›yabilen araçla-
r›n öncelikli tasar›m
amac› Challenger 2
AMT’lerini tafl›makt›r.
Tank mürettebat›n›n
tafl›nabilmesi için araç
kabininde 3 ya da 4
adet koltuk bulunmak-
tad›r. Kabin, ihtiyaç du-
yulmas› durumunda
klima ile de donat›la-
bilmektedir. 20 tonluk
hidrolik bir vinç ile do-

nat›lm›fl olan Scammell Commander’ler, muharebe s›ras›n-
da k›r›m gören araçlar›n tafl›nmas›nda da kullan›labilmekte-
dir. 460 kW (625 BG) güç üreten Perkins (Rolls-Royce) CV-12
turbo dizel motoru ile güçlendirilen bu araçlar, asfalt yollar-
da 62 km/sa h›z yapabilmektedir. ‹ngiliz Ordusu’nda toplam
125 adet envantere girmifltir. 1990 y›l›ndaki Çöl F›rt›nas› ha-
rekât›nda 70 adet Scammell Commander görev alm›flt›r. 4 ay
boyunca günde 17 saat görev yapan araçlar, çöl flartlar›nda
günde ortalama 270 km yol kat etmifltir. Hâlihaz›rda Scam-
mell Commander’lerin ABD’li Oshkosh’un M1070 araçlar› ile
de¤ifltirilmesine devam edilmektedir.

Scammell Commander

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

TRM 700-100

Renault Trucks / Fransa

1987

4

106 t 

Renault E9 V-8 Turbo Dizel

515 kW (700 BG)

6x6

80 km/sa

800 km

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

Kerax 6X6

Renault Trucks / Fransa

Type DXi 11 Euro4/5 Turbo Dizel

331 kW (450 BG) 

6x6

90+ km/sa

900+ km

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

Scammell Commander

Scammell Lorries / ‹ngiltere

1983

3 / 4

9 m

3,25 m

3,5 m

19,9 t

65 t

Perkins (Rolls-Royce) CV-12 

Turbo Dizel 

460 kW (625 BG) 

6x4

62 km/sa

TRM 700-100
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Gelifltirme çal›flmalar› 1997 y›ll›nda tamamlanan araç, her
tür iklim ve do¤a koflulunda kesintisiz görev yapabilmesi

amac›yla tasarlanm›flt›r. 8x8 çekifl sistemi ile donat›lan araç,
bozuk yollar, çamurlu ve kumlu ortamlar, nemli ve s›cak hava
koflullar›nda görev yapa-
bilir. 74 tona kadar yük-
leri tafl›yabilen araç;
ana muharebe tanklar›,
z›rhl› muharebe araçla-
r› ve muharebe saha-
s›ndaki di¤er a¤›r yük-
leri nakledebilmekte-
dir. 610 kW (830 BG)
güç üreten MTU-12 tur-
bo dizel motoru ile do-
nat›lan arac›n, kullan›c›
ihtiyaçlar›na göre farkl›
motor seçenekleri ile
teçhiz edilmesi de
mümkündür.

Scania firmas›n›n T-cabbed 4-series ticari çekicilerinin as-
keri versiyonu olan araç, 1997 y›l›nda ‹sveç Ordusu’nun

tank tafl›ma arac› ihtiyac› kapsam›nda seçilmifltir. Proje bafl-
lang›c›nda düflünülen say› 60 adet olmakla birlikte, yap›lan

de¤erlendirmeler sonucunda 31 araç al›nmas›na karar veril-
mifltir. Envanterde bulunan Volvo N1233 tank tafl›y›c›lar›n›
de¤ifltirmek için al›nan T 144’ler, ‹sveç Ordusu’nun STRV 121
(Leopard 2A4) ve STRV 122 (Leopard 2A5) ana muharebe
tanklar›n› tafl›mak için
k u l l a n › l m a k t a d › r .
Araçta, sürücü d›fl›nda
4 personel daha tafl›-
nabilmektedir. Bir adet
15,3 tonluk vinci de bu-
lunan arac›n DSC 14
530 dizel motoru 390
kW (530 BG) güç sa¤la-
maktad›r. ‹sveç Ordu-
su’nda 5 dingilli Ha-
fo/VM treyleri ile birlik-
te kullan›lan T 144’ler,
Belçika ve Frans›z or-
dular›nda da görev
yapmaktad›r.

Ocak 1997 tarihinde imzalad›klar› anlaflma çerçevesinde ifl
birli¤ine giden Frans›z Renault ve Finlandiyal› Sisu Auto fir-

malar›, Frans›z Ordusu’nun tank tafl›y›c› araç ihtiyac›na yönelik
olarak aç›lan uluslararas› ihaleye birlikte kat›lmaya karar ver-
mifltir. Dünyan›n önde gelen firmalar›n›n kat›ld›¤› ihalede, Sisu
Auto firmas›n›n ticari çekicilerinin askeri bir versiyonu olan Si-
su E-Tech 480 6x4 ile yar›flan grup, bir dizi testin ard›ndan ipi
gö¤üsleyen taraf olmufltur. 2002 y›l›nda imzalanan ve 50 adedi
opsiyon olmak üzere toplam 110 adet arac›n üretilmesini öngö-
ren anlaflma kapsam›nda teslimatlara 2005 y›l›nda bafllanm›fl-
t›r. Sisu E-Tech 480
6x4’n›n al›nma amac›,
Renault TRM 700-100
araçlar›n›n yüksek per-
formans›na ihtiyaç du-
yulmayan görevlerde
maliyet etkin bir sistem
kullan›lmas›d›r. Nitekim
araç, sahip oldu¤u 353
kW (480 BG)’lik motor
gücü ile 50 tonluk
AMT’lerin nakledilebil-
mesine ilave olarak,
konteyner benzeri a¤›r
yüklerin tafl›nmas›nda
da kullan›labilmektedir.

E-Tech 480 6X4

816-6VWN9T 43.610 8X8

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

T 144 GB6X4NZ 530

Scania / ‹sveç

1998

4

13,3 t

124 / 150 t

DSC 14 530 Turbo Dizel 

390 kW (530 BG) 

6x4

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

E-Tech 480 6x4

Sisu Auto / Finlandiya

2 / 2

10,5 t

50 t

120 t

Mack E-Tech 12-litre Turbo Dizel

353 kW (480 BG)

6x4

90+ km/sa

Üretici

Hizmete Girifl Tarihi

Personel Tafl›ma Kapasitesi

Uzunlu¤u

Geniflli¤i

Yüksekli¤i

Bofl A¤›rl›¤›

Tafl›ma Kapasitesi

Azami Yüklü Kantar A¤›rl›¤›

Motor

Motor Gücü

Çekifl Sistemi

Azami H›z›

Menzili

816-6VWN9T 43.610 8X8

Tatra Corperation / 

Çek Cumhuriyeti

1997

7

20,5 t

74 t

115 t

MTU-12 Turbo Dizel 

610 kW (830 BG) 

8x8
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Askeri dan›flmanlar› ara-
c›l›¤›yla Güney Vietnam’›
desteklemeyi 1957’den

beri sürdüren ABD, bu saye-
de yeni üretilen z›rhl› araçla-
r›n bölgedeki etkinliklerini
ö¤renebiliyordu. M59’un de-
vam› olarak üretilen M113
z›rhl› personel tafl›y›c›
(ZPT)’leri Vietnam Sava-
fl›’nda yo¤un olarak kullan›l-
d›. 1963’te, Amerikan askeri
dan›flmanlar›, geleneksel
z›rhl› araç taktiklerini Güney
Vietnam Ordusu (ARVN) as-
kerlerine ö¤retiyorlard›. An-
cak Vietnam’daki M113’ler,
bu takti¤e uygun de¤ildiler.
Araçtan inerken Vietkong as-
kerleri taraf›ndan aç›lan hafif
silah atefliyle vurulan ARVN
askerlerinin ilk M113 dene-
yimleri dolay›s›yla fiyaskoyla
sonuçland›. Böylece bu tak-
tikten vazgeçildi. Vietkong ve
Kuzey Vietnam askerlerinin
fazla say›da z›rh delici silaha
sahip olmamas›, piyadelerin
z›rhl› araçlar›n içerisinde ta-
fl›nd›¤› muharebelerde, ba-
flar› oran›n›n artmas›n› sa¤l›-
yordu. Bu muharebe tarz›na
göre, birkaç piyade sadece

kafalar›n› üstteki büyük ka-
paktan d›flar› ç›kart›yor ve
böylece askerler hafif silah
ateflinden korunabiliyordu.

ABD Z›rhl›lar› 
Vietnam’da
1965’te gidiflata müdahale
eden Amerikan Ordusu, ilk
z›rhl› birlik olarak
M48A3’lerden oluflan 3’üncü
Deniz Piyade Tank Tabu-
ru’nu Mart ay›nda Viet-
nam’da konuflland›rd›. Y›l
sona ermeden 1’inci Deniz
Piyade Tank Taburu da böl-
geye vard› ve bu ikisi,
1969’da bafllayan çekilmeye
kadar Amerikan Deniz Piya-
deleri’ne ba¤l› görev yapan
tank birlikleri oldular. Ame-
rikan Deniz Piyadeleri, 1965
sonunda 65 adet M48’in yan›
s›ra bu tank›n alev makinesi
tafl›yan tipi olan 12 adet
M67, 65 adet M50 Ontos ve
157 adet LVTP-5 ile donat›l-
m›flt›. Asl›nda tanksavar
arac› olan ve 6 adet 106 mm
geri tepmesiz top tafl›yan
Ontos’lar, 7,62 mm’lik maki-
neli tüfekleri sayesinde ya-
k›n çarp›flmalarda kullan›l›-

yordu ve bunlardan, Ameri-
kan Deniz Piyadeleri’nin
1’inci ve 3’üncü tanksavar
taburlar› oluflturulmufltu.
Ayr›ca LVTP’lerin ifllevsel
tipleri, tamir amaçl› LVTR,
may›n ve engel temizleme
kabiliyetine sahip LVTE ile
105 mm obüs ile donat›lm›fl
LVTH’den de bir miktar gön-
derilmiflti. Bu gücün de¤eri
“Starlite Harekât›” s›ras›nda
kan›tland›. Paletli araçlar, Vi-
etnam’›n pirinç tarlalar› ve
ya¤mur ormanlar›ndan olu-
flan zorlu co¤rafyas›na ra¤-
men piyade kayb›n› azaltma-
y› baflar›yordu.

Amerikan Kara Kuvvetleri ise
1965 ortalar›nda gönderil-
meye bafllanan tümenlerde-
ki tank birliklerini, co¤rafya-
ya uyumsuzluklar›, siyasi
flartlar ve s›n›rl› say›da asker
gönderme mecburiyeti gibi
etkenler yüzünden iptal et-
mifl, ancak 1’inci Piyade Tü-
meni’ne M48 ve M113’lerden
oluflan tek bir z›rhl› araç bö-
lü¤ü için izin vermiflti. Bu bir-
li¤in M113’leri, Kas›m’da Ap
Bau Köyü’nde sald›r›ya ma-
ruz kalarak savunma muha-
rebesine girdi ve 5 adet M113
ile M106 kaybedilirken per-
sonel kayb› oldukça az oldu.
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Vietnam Savafl›’nda

Z›rhl› Birlikler II
Vietnam Savafl›’ndaki varl›¤›n› zaman içerisinde dan›flmanl›k
seviyesinden do¤rudan müdahaleye dönüfltüren ABD, kuzey
ve güney ekseninde ikiye bölünmüfl ülkedeki muharebelere
dâhil olmakta gecikmedi. ‹lerleyen y›llarda ise artan
kay›plar ve özellikle Kuzey Vietnam’›n gerçeklefltirdi¤i 
Tet Taarruzu, Amerikan kamuoyunun savafla karfl› tepkisini
artt›rd›. Halk›n tepkisi, artan kay›plar ve savafl›n mali
bilânçosu karfl›s›nda “Vietnaml›laflt›rma Politikas›” ad› 
verilen stratejiyi yürürlü¤e koyarak bu ülkeden geri 
çekilmeye bafllayan ABD, muharebelerdeki a¤›rl›¤› tekrar
müttefiki Güney Vietnam’›n üzerine yükledi. Bu karar, 
kapitalist Güney’i, komünist Kuzey’in z›rhl›lar›n›n insaf›na
b›rakarak ABD’nin Vietnam’daki varl›¤›n›n sonunu getirdi.
Burak ÇINAR / editor@savunmahaber.com

May›n temizleme
donan›m›na sahip M48
tank› göreve ç›kmaya
haz›rlan›yor.

Amerikan Deniz Piyadeleri’nin alev
makinesi donan›ml› M48 temelli 
M67 tank›, Da Nang yak›nlar›nda
çat›flmada.
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Ard›ndan da bu araçlar›n
yayg›nlaflt›r›lmas› kabul edi-
lerek M113’lerin z›rh durum-
lar› yeniden gözden geçiril-
meye baflland›.
Fakat 2 y›l sonra ayn› bölge-
de 6 adet tank ile 23 adet
M113’ten oluflan ve 9’uncu
Piyade Tümeni’ne ba¤l› 5’inci
Süvari Alay›’n›n (Kara fiöval-
yeler) 3’üncü Bölü¤ü, destek
amac›yla kat›laca¤› bir baflka
harekâtta 6 adet M113 kay-
bedecekti. 20 Mart 1967’deki
bu çarp›flma, alaya 3 ölü ve
63 yaral›ya, Vietkong’a ise
227 ölüye mal olacakt›.
Vietkong’a karfl› ilk genifl öl-
çekli Amerikan harekât› 18-
21 A¤ustos 1965’te Chu Lai
yak›nlar›nda cereyan etti.
Amerikan Deniz Piyadele-
ri’ne ba¤l› 3 taburun gerçek-
lefltirdi¤i harekât›, z›rhl› bir-
liklerin M48 ve M67’leri des-
tekledi. ‹kmale giden bir
konvoy pusuya düflürüldü-
¤ünde, 1 adet M48 geri tep-
mesiz top atefliyle imha edil-
di. Çat›flma sonunda 51’i ölü
203’ü yaral› Amerikan aske-
rine karfl› en az 573 Vietkong
gerillas› öldürüldü.

Yeni Taktikler 
Etkisini Gösteriyor
ARVN z›rhl› birliklerinin 3 y›l
önce edindi¤i tecrübeler,
Amerikal›lar taraf›ndan da
edinildi ve 1966 sonuna gelin-
di¤inde, z›rhl› birliklerin fay-
das› kabul edildi. Konvoylara
karfl› düzenlenen pusu ve
vur-kaç taktiklerine karfl›
“zikzak” takti¤i gelifltirilerek
araçlar›n, sald›r›ya maruz ka-
l›nan durumlarda bir sa¤da,
bir solda durmalar› sa¤land›.
Bu sayede “tepki gücü” h›zla
devreye sokularak atefl gücü
üstünlü¤ü sa¤lan›yor, böylece
de düflmana a¤›r kay›plar ver-
dirilebiliyordu. Hatta zaman
zaman bu konvoylar, gizlen-
mekte olan gerillalar› üstleri-
ne çekerek yok edilmelerini

sa¤l›yordu. Geceleri ise “f›rt›-
na koflular›” takti¤ine baflvu-
ruluyor, yollardan içeriye gi-
ren z›rhl› birimler, potansiyel
tuzak yuvalar›na atefl aç›yor-
lard›. Böylelikle, düflman›n
may›nlama ve tuzak kurma
çal›flmalar› da sekteye u¤rat›-
l›yordu. Bu çal›flman›n bir
benzeri, “Roadrunner” takma
ad›yla “bela arama” takti¤i
olarak gündüz ve geceye ya-
y›ld›. Buna göre tespit edilen
pusuya önden z›rhl› araç yol-
lan›yor ve düflman sald›rd›-
¤›nda ummad›klar› bir ateflle
karfl›laflarak a¤›r kay›plarla
geri püskürtülüyordu.
1966 fiubat’›nda, 4331 perso-
neli bulunan 11’inci Z›rhl› Sü-
vari Alay› (Siyah At) bölgeye
gönderildi. 3 z›rhl› tabur ve 1

obüs bataryas›na sahip olan
alay, tam donan›ml› ve iyi ta-
limli ba¤›ms›z z›rhl› birlik ola-
rak 51 adet tank, 296 adet
ZPT, 18 adet 155 mm kunda¤›
motorlu obüs, 9 adet alev
makineli araç ve 18 adet heli-
kopterle 3’üncü Kolordu’nun
bölgesinde konuflland›r›ld›.
Ancak bölünerek kullan›ld›¤›
için etkinli¤i azald›.
Di¤er z›rhl› birlikler ise tümen-
lere dâhil olan birimlerdi. Bu
birliklerdeki M113 ve M48’lerin
girdikleri çarp›flmalar›n her bi-
ri, birkaç z›rhl› araca karfl›l›k
Vietkong gerillalar› için yüzler-
ce ölüye mal oluyordu. Ancak
ilerleyen günlerde giriflilen bir
muharebede, rutin bir konvoy
refakati s›ras›nda iyi haz›rlan-
m›fl bir tuza¤a düflen 11’inci
Z›rhl› Süvari Alay›’n›n araç kay-
b› yüzde 100’ü buldu ve perso-
nelin yar›s› öldü. 9’uncu Piyade
Tümeni’ne ba¤l› bir bölü¤ün
bafl›na da bir gece konvoy refa-
kati görevi s›ras›nda benzer bir
olay geldi ve bölü¤ün 9 arac›
yok edildi. 1971 Mart’›na kadar
Vietnam’da hizmet verecek
alay›n kayb› 635 ölü ve 5521 ya-
ral› olacakt›.
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Amerikan Ordusu’nun
M48 tank› mevzilenmifl
olarak yol güvenli¤ini
sa¤l›yor.



Savunma ve 
Taarruzda Z›rhl›
Birliklerin Rolü
Z›rhl› araçlar›n kullan›m›,
1968 bafllar›ndaki sürpriz
“Tet Taarruzu” karfl›s›nda
savunmada baflar› getirdi.
Öyle ki, Amerikan ve Güney
Vietnam piyadeleri flehirler-
de m›hlanm›flken sadece ge-
rekli deste¤i z›rhl› araçlar-
dan bulmakla kalmad›lar,
ayn› zamanda karfl› taarruz-
lar için de bunlar› kulland›-
lar. Tabi sald›r›lar›n yo¤unlu-
¤u ve meskûn mahal çarp›fl-
malar›n›n a¤›rl›kta olmas›,
z›rhl› araç zayiatlar›n›n da
fazla olmas›na neden oldu.
Özellikle M48A3 kay›plar›n›n
kapat›labilmesi için acilen
daha k›s›tl› at›fl menziline sa-
hip olan M48A1’ler devreye
sokuldu. A¤›r z›rhl› araç kay-
b›na ra¤men tank ve ZPT
personeli kayb› asgari say›da
oldu.
Tet’in ard›ndan Vietkong ve
Kuzey Vietnam Ordusu (NVA)
güçleri Güney’e s›zmak için
Kamboçya’y› kullanmaya
bafllad›lar. Bunun üzerine
Amerikan kuvvetleri Kam-
boçya’ya müdahalede bulun-
maya bafllad›lar. 1 May›s’ta
11’inci Z›rhl› Süvari Alay›’n›n
öncülü¤ünde ARVN birlikleri
Quan Lao’nun bat›s›nda ha-
rekâta giriflerek havadan
nakledilen 1’inci Hava Süvari
Tümeni birlikleriyle irtibat
kurdular. En fazla z›rhl› araç
kat›l›m›n›n sa¤land›¤› “Fish-
hook Harekât›”nda, h›z, ha-
rekât kabiliyeti ve atefl gücü-
nün yüksekli¤i sayesinde
düflman gafil avland›. Hazi-
ran sonunda Amerikan bir-
likleri çekildi¤inde, Kuzey Vi-
etnaml›lar 20.000’e yak›n as-
ker ile çok say›da erzak kay-
betmifllerdi.
Vietnaml›laflt›rma Program›
ile 1970 ve 1971 senelerinde
300.000 kadar ABD askeri Vi-
etnam’dan çekildi. 1971’de
hala burada görev yapan bir-
liklerin yar›s›ndan fazlas›
z›rhl› birimlerdi. ABD’nin son
z›rhl› birli¤i ise 1972 Ni-
san’›nda Vietnam’› terk etti.

Vietnam’da Görev
Yapan Z›rhl› Araçlar
Vietnam’da Amerikal›lar’›n
M48’ler d›fl›nda genel olarak
kulland›klar› tanklar da mev-
cuttu. Bunlardan 152 mm to-
pa sahip M551 Sheridan, sa-
vafl flartlar›na aç›kça uyum-
suzdu. Büyük bölümü alü-
minyumdan üretilmifl ince
z›rh›, may›nlar dâhil çok say›-
da tehdit karfl›s›nda M551’i
korumaya yetmiyordu.
Vietnam’da girilen çarp›flma-
lardan elde edilen tecrübeler
›fl›¤›nda M113’ün atefl gücü
yükseltilmifl olan z›rhl› süvari
arac› tipi ACAV (Armored Ca-
valry Assault Vehicle) geliflti-
rildi. ACAV’›n üzerindeki 3
adet a¤›r makineli tüfe¤i kul-
lanan personelin hafif silah-
lara karfl› korunmas› için ise
z›rhl› kalkanlar eklendi. ‹ler-

leyen zamanda M113’ün göv-
desinin her iki yan›nda aç›lan
küçük mazgallar sayesinde
içerideki askerlerin atefl ede-
bilmesi sa¤lanarak hem ara-
c›n atefl gücü art›r›ld›, hem de
tepedeki büyük kapa¤a s›k›-
flarak atefl eden 2 ya da 3 as-
kerin üstüne çekti¤i düflman
atefli azalt›ld›. Ancak al›nan
tüm önlemlere ra¤men,
RPG-2 ve RPG-7 roketatarla-
r›, M113’ün z›rh›n› rahatl›kla
delebiliyordu. Bunlar genel-
likle araç içinde s›n›rl› kayba
yol açsa da daha kötüsü tank-
lar için haz›rlanm›fl olan bü-
yük may›nlard› ki bunlar araç
personelinin tamam›n› öldür-
meye yetiyordu.
M113, M113A1 ve M113 ACAV
d›fl›nda, ayn› aileden türetil-
mifl olan komuta arac› M577,
alev makineli M132, 20 mm

gatling toplu hava savunma
arac› M163 Vulcan, kunda¤›
motorlu havan arac› M106 ve
kargo arac› M548’lerin de yo-
¤un olarak kullan›ld›¤› Viet-
nam’da, 40.000’in üzerinde
M113 hizmet verdi.
Amerikan Ordusu’nun Viet-
nam’daki kunda¤› motorlu
obüs ihtiyac› ise her ikisi de
155 mm olan ve genellikle
mevzilenmifl M53 ve M109
toplar›ndan karfl›lan›yordu.
Sonradan, askerden ar›nd›-
r›lm›fl bölgenin karfl›s›ndan
gelen topçu ve roket at›fllar›-
n› karfl›layabilmek için 32,7
km menzili olan 175 mm’lik
topa sahip M107’ler bölgeye
gönderildi. Ayr›ca 105 mm
toplu M108 ile 203 mm toplu
M110’lar da yo¤un olarak
hizmet verdi. ‹lk zamanlarda
hava indirme birliklerine hiz-
met veren 90 mm toplu M56
Scorpion, özellikle yol temiz-
leme faaliyetlerinde kullan›l-
sa da çok geçmeden geri çe-
kildi. 40 mm çap›nda 4 adet
topa sahip kunda¤› motorlu
uçaksavar arac› olan M42
Duster ise savunma için etki-
li atefl deste¤i sa¤layabiliyor-
du. M41 tank› ile ayn› flaseye
sahip olan bu araç, ayr›ca
güvenlik devriyesi olarak ifle
yar›yor, yüksek at›fl oran› ile
iyi siperlenmifl Vietkonglu-
lar’a karfl› bile etkili oluyor-
du. Cadillac Cage üretimi 4
tekerli V-100 Commando ise
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4) M551 Sheridan hafif tank›

M113 ve M48A3’ler intikal halinde.



konvoy korumas› için askeri
polis taraf›ndan s›kl›kla ve
baflar›yla kullan›l›yordu.
ABD’nin müttefiki Koreliler
ile Tayvanl›lar, sahra hare-
kâtlar› için M113 ile
ARVN’den gelen M41 tankla-
r›na sahiplerdi. Filipin gü-
venlik tak›m›ysa M113’lerini
sadece devriyeye yönelik
kulland›. Vietnam Savafl›’na
ABD’nin di¤er müttefiklerin-
den daha genifl destek veren
Avustralyal›lar ise, M113 ve
modifiye edilmifl Centurion
tank bölüklerine sahiplerdi.
Bunlar, 1’inci Avustralya Gö-
rev Gücü ile Yeni Zelanda bir-
liklerine 1967’den 1971’e ka-
dar hizmet verdiler. Bu bir-
likler Saygon’un güneybat›-
s›nda kullan›ld›lar. Ancak
Centurion’lar›n s›k s›k ar›za-
lanmalar› nedeniyle bölgeye
uygun olmad›klar› görüldü.

Kuzey Vietnam
Z›rhl› Gücü
Viet Minh, Frans›zlar’dan bir
miktar M24 ele geçirmifl, an-
cak bunlar› propaganda ve
talim haricinde kullanma-
m›flt›. ‹lk z›rhl› birlikleri
1959’da oluflturulan NVA,

Ruslar’›n T-34-85 ile PT-76
hafif amfibi tanklar› ve Çin’in
verdi¤i 122 mm’lik Type 60
obüsleri ile donat›lm›flt›. NVA
z›rhl› birlikleri, Güney Viet-
nam’›n y›k›lmas› ile sonuçla-
nan 1972’deki taarruz önce-
sinde sadece bir kez önemli
ve baflar›l› bir harekât ger-
çeklefltirdi. Ancak savafl›n
büyük bölümünde önemli
görevler almad›.
NVA, ilk tank harekât›n› Ma-
y›s 1967’de Khe Sanh yak›n-
lar›ndaki Lang Vei Özel Kuv-
vetler Kamp›’na düzenledi.
PT-76’lar›n kullan›ld›¤› bu
sald›r› sürpriz etkisi yaratm›fl
ve tanklar kamp›n d›fl savun-
ma hatt›n› yarmay› baflar-
m›fllard›. Ancak kamptaki
Amerikan Özel Kuvvetleri
mensubu olan Yeflil Bereli
askeri dan›flmanlar›n bask›s›
nedeniyle tanklar geri çekil-
mek zorunda b›rak›ld›lar.
1968 bafllar›ndaki Khe Sanh
Kuflatmas› devam ederken, 13
adet PT-76 hafif tank› öncülü-
¤ündeki Kuzey Vietnam piya-
deleri, 6 fiubat 1968 gecesi
Lang Vei Özel Kuvvetler Kam-
p›’na ikinci kez bask›n düzen-
ledi. 24’ü Yeflil Bereli, toplam

484 asker bulunan kamp›n sa-
vunmas›nda, 2 adet 106 mm
ile 4 adet 57 mm geri tepmesiz
top, 2 adet 107 mm ile 6 adet
81 mm’lik havan ve kamp›n
çevresine yerlefltirilmifl M72
(LAW) hafif tanksavar silahlar›
kullan›ld›. Khe Sanh Üs-
sü’ndeki askerlere, 8 km do-
¤udan topçu deste¤i de verili-
yordu. AC-47 Spooky, A-1
Skyraider ile F-4 Phantom
uçaklar› ve UH-1 Huey Guns-
hip helikopterleri de yak›n ha-
va deste¤i sa¤l›yorlard›. Kuzey
Vietnam taarruzu bafllad›¤›n-
da, M72’ler PT-76’lara karfl›

beklenen etkiyi göstereme-
mifller, bu tanklardan bir kaç›
ancak geri tepmesiz toplarla
durdurulabilmiflti. Amerikan
topçusu ise ilk baflta PT-76’la-
r›n bölgeye ulaflt›¤›na inanma-
yarak deste¤i geciktirmiflti.
Tank taarruzu ile koruganlar›
bir bir düflen kamp›n büyük
bölümü ertesi gün Amerikan
topçusu ve uçaklar› taraf›ndan
bombaland›. Muharebenin so-
nucunda ise kamptaki asker-
lerin neredeyse tamam›na ya-
k›n› ya öldü ya da esir düfltü.
Yeflil Bereliler’in de yar›s› ha-
yat›n› kaybederken, 2’si esir
düfltü. Kuzey Vietnaml›lar’›n
ilk kez tank kulland›klar› bu
harekât, baflar›yla sonuçland›.
3 Mart 1969 gecesi ise
NVA’n›n 202’nci Z›rhl› Ala-
y›’n›n 16’nc› Bölü¤ü’ne ait 8
adet PT-76 ile beraberindeki
bir miktar ZPT, Ben Het Özel
Kuvvetler Kamp›’na sald›rd›.
Ancak al›nan istihbarat üze-
rine, buraya 69’uncu Z›rhl›
Süvari Bölü¤ü’nden bir M48
müfrezesi yollanm›flt›. 
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Vietnam’da Kullan›lan Araçlar
Vietnam Savafl›’nda Frans›z, Güney Vietnam ve Amerikan 
birliklerinin kulland›klar› araçlar:

■ Tanklar; Centurion, M3 Stuart, M4 Sherman, M5 Stuart, 
M24 Chaffee, M41 Walker Buldog, M48 Patton, M551 Sheridan.

■ Tank Avc›s›; M36 Jackson, M56 Scorpion.
■ Kunda¤› Motorlu Toplar; M7 Priest, M8 Gorilla, M107, 

M108, M109, M110.
■ ‹stihkâm Araçlar›; M15, M51, M74, M88, M728 CEV, 

M48 AVLB, M60 AVLB.
■ Z›rhl› Personel Tafl›y›c›lar; M3, M59, M75, M76 Otter, M106,

M113, M114, M125, M163 Vulcan, M548, M577, M578, M733.
■ Kamyonlar; M35, M37, M54, M55 “Quad 50”.
■ Fonksiyonel Araçlar; M16, M42 Duster, M274, M50 Ontos, 

M67, M132 Zippo.
■ Z›rhl› Araçlar; M3 White, M8 Greyhound, M20 Greyhound,

Coventry, Humber, Panhard 178, Dingo, V-100
(M-706 Commando).

■ Amfibik Z›rhl› Araçlar; M29 Crabe, LVT, LVTE, LVTH, LVT(A)4,
LVTP-5, LVTP-6, LVTR, M116.

Vietnam Savafl›’nda Kuzey Vietnaml›lar’›n 
kulland›klar› araçlar:

■ Tanklar; PT-76, T-34/85, T-54, T-55, T-59.
■ Z›rhl› Personel Tafl›y›c›lar; M-1967, BTR-50

Vung Tau’da Centurion tanklar›n›n önünde brifing alan Avustralyal› askerler

RPG tehdidine karfl› ek korumaya sahip M113’ler



Savafl›n bu ilk Amerikan Or-
dusu ile NVA tank çat›flma-
s›nda 1 adet M48 hasar gö-
rürken, Kuzey Vietnaml›lar 2
adet PT-76’y› kaybederek
h›zla geri çekildiler. Bu olay-
dan sonra, 1971’deki Lam
Son 719 Harekât›’na kadar
NVA z›rhl› araçlar›na rast-
lanmad›.

Güney Vietnam’›n
Sonunu Tanklar 
Haz›rl›yor
1972’de NVA’n›n T-54 ve T-55
say›s›, Sovyet yard›m› saye-
sinde 400’ü bulmufltu. Bunun
üzerine düzenlenen Paskalya
(Easter) Taarruzu’nda, T-
54’lerin bafl›n› çekti¤i Kuzey
Vietnam tanklar›, askerden
ar›nd›r›lm›fl bölgeyi geçerek
3’üncü ARVN Tümeni’nin üze-
rine at›ld›. 30 Mart’ta baflla-
yan ve öncülü¤ünü 100 tank›n
yapt›¤› taarruz, tümenin bo-
zulmas›na ra¤men ARVN’nin
20’nci Tank Alay› taraf›ndan
durduruldu. Sürpriz unsuru
ile flok yaratmada baflar›l›
olunmuflsa da, topçu deste¤i-
nin eksikli¤i ve piyadenin
tanklarla birlikte kullan›lma-
s›ndaki hatalar yüzünden ta-
arruz baflar›s›z oldu. Güney
Vietnam’›n tanksavar silahlar›
ile Amerikan ve Güney Viet-
nam Hava Kuvvetleri’nin des-
te¤i sayesinde, Kuzey Viet-
nam tanklar› kolay birer av ol-
du. Paskalya Taarruzu ta-
mamland›¤›nda, NVA, 60.000
askerin yan›nda 250 de tank

kaybetmiflti. Eylül ay›nda Gü-
ney Vietnam’a yap›lan ve 200
tank›n destekledi¤i sald›r› da
baflar›ya ulaflmam›fl ve tank-
lar›n yar›s› yok edilmiflti. Bu-
nun üzerine, yeniden yap›-
lanma dâhilinde NVA’n›n çe-
flitli s›n›flar›na mensup bi-
rimlerin, müflterek muhare-
be usullerine intibak sa¤la-
mas›n› amaçlayan bir prog-
ram bafllat›ld›. Gelifltirilen
yeni doktrine göre; z›rhl› bir-
likler ve topçular›n atefl gü-
cü, piyade ve istihkâmc›lar›n
yak›n deste¤iyle artt›r›lacak,
böylece daha etkili taarruzlar
yap›lacakt›. Bu yeni savafl
tarz›, Laos ve Kamboçya ile
1974 y›l›n›n Aral›k ay›nda
Phuoc Long’a düzenlenen ta-
arruzlarda denendi. Piyade
ve z›rhl›lar›n müflterek taar-
ruzu sayesinde Phuoc Long
ilinin merkezi Phuoc Binh ele
geçirildi. Bunun üzerine
1975’te gerçekleflecek büyük
bir stratejik taarruzun plan-
lamas›na geçildi.

1975’e girilirken NVA’n›n
tank say›s› 1000’i bulmufltu.
1972’de al›nan dersler üzeri-
ne, hareketli birliklerin hava
savunmas› için ZSU-57-2 ve
ZSU-23-4 kunda¤› motorlu
uçaksavar toplar› da tedarik
edildi. ‹kinci Dünya Sava-
fl›’ndaki Sovyet doktrininde
bulunan “ani sald›r›” ve “de-
rin ilerleyifl” taktiklerini izle-
meye bafllayan NVA, böylece
ARVN’nin hatlar›n› yard›ktan
sonra çekilmekte olan birlik-
lere a¤›r kay›plar verdirebi-
lecekti.

Vietnam Savafl›’n›n sonunu
getiren nihai taarruza, Ku-
zeyli ünlü devlet adam›na at-
fen “Ho Chi Minh Harekât›”
ad› verilmiflti. Bu harekât›n
çok daha öncesinde bafllayan
muharebeler sonucunda iyi-
ce y›pranm›fl olan Güney Vi-
etnaml›lar aras›nda oluflan
panik, de¤erli Amerikan
araçlar›n›n Kuzey Vietnaml›-
lar’›n eline geçmesine neden
oluyordu. NVA’n›n z›rhl› bir-
liklerinin hem nitelik hem de
nicelik yönünden artan kabi-
liyeti, h›zl› bir zaferi de bera-
berinde getirdi. 30 Nisan’da
NVA’n›n T-54’leri, Saygon’a
girdiler ve önlerine ç›kan az
say›daki M113 ile M41’i tah-
rip ederek piyadenin önünü
açt›lar. 203’üncü Z›rhl›
Alay’›n, çevresinde ele geçi-
rilen M41 ve M48’lerin bu-
lundu¤u T-54’lerinden biri
Doc Lap Saray›’na girerek
bayrak ast›¤›nda, Vietnam
Savafl› da sona erdi.
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Meskûn mahal muharebeleri
s›ras›nda imha edilen 

NVA tanklar›

ARVN M113’leri, Kamboçya’da ilerlerken.

Muzaffer NVA’n›n T-54 tanklar› Saygon’a ilerlerken.
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✱ Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤’un resmi
davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Kore Cumhuriyeti
Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Tae Yuong Kim, 01 Aral›k
2008 tarihinde Orgeneral ‹lker Baflbu¤'u, Genelkurmay
Karargâh›’nda ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde iki ülke silahl›
kuvvetleri aras›ndaki karfl›l›kl› iflbirli¤i faaliyetleri ve dünya
gündeminde yer alan konular ile birlikte bölgesel geliflmeler
de¤erlendirildi. Ziyaret esnas›nda Genelkurmay Baflkan›
Orgeneral ‹lker Baflbu¤ taraf›ndan törenle Kore Cumhuriyeti
Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Tae Yuong Kim'e Türk Silahl›
Kuvvetleri Liyakat Madalyas› tevcih edildi.

✱ Yüksek Askeri fiûra Ola¤an Toplant›s›, 02 Aral›k 2008 
tarihinde, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an baflkanl›¤›nda,
Genelkurmay Baflkanl›¤› Karargâh›’nda yap›ld›. Toplant›da;
a. Bölgesel durum de¤erlendirmesi,
b. Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’n›n harbe haz›rl›k durumu 
incelenerek bu kapsamda ortaya ç›kan ihtiyaçlar ile bu
ihtiyaçlar› karfl›lamak için al›nmas› gereken tedbirler,
c. ‹ç güvenlik durum de¤erlendirmesi çerçevesinde ise, tehdit
ve riskler ile al›nabilecek tedbirler görüflüldü.
Ayr›ca, TSK’n›n temel yap›s›n› ve disiplinini bozacak flekilde;
uyuflturucu al›flkanl›¤› ve ahlak d›fl› iliflkileri bulunan 
19 personel ile irticai tutum ve davran›fllar› tespit edilen 
5 personelin TSK’dan ayr›lmas›na oy çoklu¤uyla 
karar verildi.

✱ Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤, Kuvvet
Komutanlar› ve Jandarma Genel Komutan› ile birlikte 4-5
Aral›k 2008 tarihlerinde Eskiflehir’de bulunan 1'inci Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›’n› ziyaret etti.

✱ Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤, Kuvvet
Komutanlar› ve Jandarma Genel Komutan› ile birlikte 5 Aral›k 2008
tarihinde TSK Rehabilitasyon ve Bak›m Merkezi’ni ziyaret etti.

✱ Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakan› Danial Akhmetov,
19 Aral›k 2008 tarihinde, Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker
Baflbu¤’u ziyaret etti.

✱ Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤, kuvvet
komutanlar› ve Jandarma Genel Komutan› ile birlikte, 17-24
Aral›k 2008 tarihleri aras›nda Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu
komutanl›klar›n› ziyaret etti. Ziyaretler esnas›nda, harp
okullar›n›n e¤itim ve ö¤retim faaliyetleri hakk›nda bilgi alan
Orgeneral Baflbu¤ ö¤le yeme¤inde harbiyeliler ile birlikte oldu.

✱ 03-05 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda Hava Kuvvetleri
Komutan› Hava Orgeneral Aydo¤an Babao¤lu’nun resmi
konu¤u olarak Türkiye’de bulunan Polonya Hava Kuvvetleri
Komutan› Korgeneral Andrzej Blasik, 04 Aral›k 2008 tarihinde
Hava Orgeneral Aydo¤an Babao¤lu’nu ziyaret etti.

✱ Jandarma Genel Komutan› Orgeneral A. Atila Ifl›k 18-19
Aral›k 2008 tarihlerinde Adana, Hatay ve Kahramanmarafl’ta
bulunan Jandarma Genel Komutanl›¤› birliklerinde inceleme
ve denetlemede bulundu.

✱ Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) bünyesinde Kalite, Test 
ve Sertifikasyon Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan geleneksel olarak
düzenlenen kalite kurultaylar›n›n 3’üncüsü 04 Aral›k 2008 
tarihinde SSM Konferans Salonu’nda gerçeklefltirildi. Ana temas›
“Havac›l›k emniyetinde uçufla elverifllilik sertifikasyonu” olarak
belirlenen kurultayda, ulusal ve uluslararas› süreçler, uygulama
örnekleri, tecrübeler ve bu alandaki en son geliflmeler ele al›nd›.
Savunma sanayimizin ilgili kurulufllar›n›n yetkilileri ile Hollanda
ve ‹ngiltere’den gelen yetkili kurulufllar›n temsilcilerinin sunum
yapt›¤› kurultayda ayr›ca, Türkiye’de sertifikasyon hizmetlerinin
yap›land›r›lmas›nda öncelikli olarak yap›lmas› gereken
çal›flmalar detayl›ca incelenerek Türk savunma projelerinin
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak ve uluslararas› standartlara uyumlu
süreçlerin oluflturulmas›n› sa¤layacak olan öncelikli hedeflerin 
belirlenmesi üzerine görüflüldü.
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6) HAVELSAN Teknoloji Radar 
San. ve Tic. A.fi.

7) Mercedes Benz Türk A.fi.
8) Meteksan Savunma A.fi.
9) M‹KES Mikrodalga Elektrik Sistemler A.fi.
10) MilSOFT A.fi.
11) Otokar A.fi.
12) ROKETSAN A.fi.
13) Savronik Elektronik San. ve Tic. A.fi.
14) SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.fi.
15) Selex Komünikasyon A.fi.
16) TÜB‹TAK MAM
17) TÜB‹TAK SAGE
18) Vestel Savunma Sanayi A.fi.
19) Yaltes Elektronik ve Bilgi Sistemleri Üretim 

ve Tic. A.fi.
Yabanc› Firmalar;

1) CPMIEC (Çin Halk Cumhuriyeti)
2) Diehl Defence (Almanya)
3) Doosan (Kore Cumhuriyeti)
4) IAI (‹srail)
5) Kongsberg (Norveç)
6) Rafael Advanced Defence Systems Ltd. (‹srail)
7) Raytheon Company (ABD)
8) Rosoboronexport (Rusya)
9) SAAB Bofors Dynamics (‹sveç)
10) Thales Air Defence Ltd. (‹ngiltere)
11) Thales Air Systems (Fransa)

✱ Tank Tafl›y›c› Araç ve Römorku Projesi’ne teklif veren 
firmalar SSM taraf›ndan aç›kland›.
1) BMC SANAY‹ ve Ticaret A.fi. 
2) Coflkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret A.fi. 
3) HEMA Endüstri A.fi. 
4) MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.fi.

✱ Silah Tafl›y›c› Araç Projesi’ne teklif veren firmalar 
SSM taraf›ndan aç›kland›.
1) BMC Sanayi ve Ticaret A.fi. 
2) FNSS Savunma Sistemleri A.fi. 
3) HEMA Endüstri A.fi. 
4) NUROL Makine ve Sanayi A.fi. 
5) OTOKAR Otobüs Karoseri Sanayi A.fi.

✱ Orta ‹rtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projesi kapsam›nda
Teklife Ça¤r› Dosyas› (TÇD) alan firma ve kurulufllar SSM
taraf›ndan aç›kland›.

Yerli firmalar;

1) Aksa Makine Sanayi A.fi.
2) ASELSAN A.fi.
3) C2TECH Biliflim Teknolojileri San. ve Tic. A.fi.
4) FNSS Savunma Sistemleri A.fi.
5) HAVELSAN A.fi.
6) HAVELSAN Teknoloji Radar San. ve Tic. A.fi.
7) Mercedes Benz Türk A.fi.
8) Meteksan Savunma A.fi.
9) M‹KES Mikrodalga Elektrik Sistemler A.fi.
10) MilSOFT A.fi.
11) Otokar A.fi.
12) ROKETSAN A.fi.
13) Savronik Elektronik San. ve Tic. A.fi.
14) SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.fi.
15) Selex Komünikasyon A.fi.
16) TÜB‹TAK MAM
17) TÜB‹TAK SAGE
18) Vestel Savunma Sanayi A.fi.
19) Yaltes Elektronik ve Bilgi Sistemleri Üretim ve Tic. A.fi.

Yabanc› Firmalar:

1) CPMIEC (Çin Halk Cumhuriyeti)
2) IAI (‹srail)
3) Kongsberg (Norveç)
4) Rafael Advanced Defence Systems Ltd. (‹srail)
5) Raytheon Company (ABD)
6) Rosoboronexport (Rusya)
7) SAAB Bofors Dynamics (‹sveç)
8) Technosoyuzprojekt (Beyaz Rusya)
9) Thales Air Defence Ltd. (‹ngiltere)

✱ 22 Aral›k tarihine kadar uzat›lan Alçak ‹rtifa Hava Savunma
Füze Sistemi Projesi kapsam›nda TÇD alan firma ve kurulufllar
SSM taraf›ndan aç›kland›.

Yerli Firmalar;

1) Aksa Makine Sanayi A.fi.
2) ASELSAN A.fi.
3) C2TECH Biliflim Teknolojileri San. ve Tic. A.fi.
4) FNSS Savunma Sistemleri A.fi.
5) HAVELSAN A.fi.
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Çin Halk Cumhuriyeti ve
Rusya’n›n günümüzde-
ki en önemli silah pa-

zarlar›ndan biri konumundaki
Hindistan’›n; ABD, Avrupa
Birli¤i (AB), Japonya ve Rusya
ile birlikte dünyan›n yeni güç
merkezleri aras›nda yer al-
mas› beklenmektedir. Bu ge-
liflmeleri göz önünde bulun-
duran Türkiye de bölgeyle il-
gili stratejilerini yeniden de-
¤erlendirmektedir. Bu çerçe-
vede, Orta Asya petrollerinin
yeni güzergâh›yla ilgili proje-
ler incelemeye al›nm›flt›r.
Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n
Hindistan ziyareti s›ras›nda
gündeme gelen proje, Orta
Asya ve Hazar Denizi petrolü-
nün, Samsun-Ceyhan boru
hatt› üzerinden ‹srail’e, ora-
dan da tankerlerle Hindis-
tan’a tafl›nmas›n› öngörmek-
tedir. Buna mukabil, bölgede-
ki istikrars›zl›k ve terör sald›-
r›lar› h›z›n› kesmeden devam
etmektedir.
Nitekim 26-29 Kas›m 2008 ta-

rihleri aras›nda Hindistan’›n
finans merkezi olan ve en ka-
labal›k kentleri aras›nda yer
alan Mumbai’nin 10 ayr› böl-
gesine eflzamanl› olarak oto-
matik ve yar› otomatik silah-
larla gerçeklefltirilen terör
sald›r›lar›; 200 kiflinin ölümü,
308 kiflinin ise yaralanmas›yla
sonuçlanm›flt›r. Teröristlerin,
planl› bir flekilde gerçeklefl-
tirdikleri organize sald›r›lar,
Mumbai kentinin güneyinde
yer alan Terminus, Trident,
105 y›ll›k Tac Mahal Oteli, tren

gar›, Leopold Cafe, Cama
Hastanesi, Musevi Chabad
Merkezi, Metro Sinemas›,
Mazagaon Sahil Yolu, Mum-
bai'nin güneyinde ve St. Xavi-
er Koleji ile çeflitli polis kara-
kollar› gibi önceden belirlen-
mifl çok farkl› hedeflere yö-
neltilmifltir. Sald›rganlar,
sürpriz bir taarruz takti¤i kul-
lanarak, sürat tekneleri ile
denizden k›y›ya ç›km›fl, önce-
den tespit ettikleri hedeflere
sald›r›lar›n› gerçeklefltirmifl-
lerdir.

Sald›r›larda Hindular’›n ya-
n›nda hayat›n› kaybeden ya-
banc›lar aras›nda Hristiyan ve
Musevi’lerin de yer almas›,
terör sald›r›lar›n›n din eksen-
li oldu¤u yaklafl›mlar›n› ön
plana tafl›maktad›r. Terörist-
lerin yaratt›¤› bu güvensizlik
ve korku ortam›n›n, bir yan-
dan 11 Eylül terör sald›r›lar›
ile k›yaslanabilecek nitelikte
oldu¤u ileri sürülürken, di¤er
yandan da yap›lan sald›r›lar›n
boyutu, eylem taktikleri, seçi-
len hedefler ve sonuçlar› dik-
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Taktik ve stratejik hedeflerini de¤ifltiren uluslararas›
terörizm, dünya co¤rafyas› üzerinde yer alan hassas 
bölgelerdeki sald›r›lar›n› Hindistan’›n Mumbai (Bombay)
kentine tafl›m›flt›r. 1 milyar› aflan nüfusu ile Hindistan, 
Uzak Do¤u co¤rafyas›nda son 20 y›lda yükselen ekonomisi,
finansal pazar› ve uluslararas› d›fl politika stratejilerinde
dikkat çeken bir aktördür.

Mumbai Terör Sald›r›lar›:

Afganistan-Hindistan-Pakistan
Üçgenindeki Tehlikeli T›rman›fl
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kate al›nd›¤›nda, Hindistan ile
komflusu Pakistan aras›ndaki
siyasal gerilimi daha da t›r-
mand›rm›flt›r. Diplomatik ve
askeri kaynaklar, bölgede ye-
ni bir gerginli¤in yaflanma-
mas› için geliflmeleri dikkatle
izlemektedirler. Türkiye’nin
yak›n dostu Pakistan ile Afga-
nistan’›n hayati ç›karlar›n›
olumsuz yönde etkisi alt›na
alan geliflmeler, Cumhurbafl-
kan› Gül’ün ev sahipli¤inde ‹s-
tanbul’da masaya yat›r›larak
ülke cumhurbaflkanlar› nez-
dinde çözüm yollar› tart›fl›l-
m›flt›r. Öte yandan, Fransa da
sürpriz bir at›l›m ile konu
hakk›nda bir bölgesel toplant›
gerçeklefltirmifl ve Türkiye,
söz konusu mini zirvede D›-
fliflleri Bakan› Ali Babacan ta-
raf›ndan temsil edilmifltir.

Bölgesel Terörün
Hindistan’daki 
Uzun Yol Haritas› 
Hat›rlanaca¤› üzere, Hindis-
tan'›n büyük kentlerindeki bu
tür sald›r›lar, son y›llarda gi-
derek s›klaflan aral›klarla
gerçeklefltirilmeye bafllan-
m›flt›r. Sorunlu Keflmir Böl-
gesi’ndeki terör sald›r›lar›n›n
önemli bir k›sm›, kendilerine
“Fedailer” ad›n› veren ölüm
mangalar› taraf›ndan gerçek-
lefltirilmifltir. Fedailer tara-
f›ndan baflvurulan öldür ve
korkut takti¤i, 1990'lar›n or-
talar›ndan itibaren Kefl-
mir'deki isyan hareketi içinde
yer alan Pakistan kökenli ra-
dikal örgütlerin yöntemidir.
Fedai sald›r›lar›n›n çok büyük
bir k›sm›, bu örgütler aras›n-
da güçlenen Leflker-i Tayyibe
taraf›ndan gerçeklefltirilmifl-
tir. 1993 y›l›n›n Mart ay›nda yi-
ne Mumbai kentine düzenle-
nen bombal› sald›r›lar, 257 ki-
flinin ölümüne yol açm›flt›r.
Bu sald›r›lardan önce kentte,
1992 Aral›k ve 1993'ün Ocak
ay› aras›nda Hindular’la Müs-
lümanlar aras›nda fliddet
olaylar› yaflanm›flt›r. Bu olay-
lar s›ras›nda en çok kay›p ve-
renler, Hindistan’da yaflayan
Müslüman iflçi kesimi olmufl-
tur. Ma¤durlar›n pek ço¤u,

polis taraf›ndan yak›n mesa-
feden vurularak öldürülmüfl-
tür. 2006 y›l›n›n Temmuz
ay›nda ise Mumbai'nin banli-
yö trenlerine yerlefltirilen
bombalar 183 kiflinin ölümü-
ne yol açm›flt›r. Yeni Delhi
baflta olmak üzere Hindis-
tan'›n di¤er kentleri de sald›-
r›lara hedef olmaktad›r.
Son olarak gerçeklefltirilen
bombal› sald›r›lar ise, 2008'in
Temmuz ay›nda Bat›’daki Gu-
carat Eyaleti’nin baflkenti Ah-
medabad'›n merkezine yönel-
mifltir. Ahmedabad’ta patla-
yan bombalar 50’yi aflk›n kifli-
nin ölümüne yol açm›flt›r.
Hindistan'›n en varl›kl› eyalet-
lerinden biri olan Gucarat,
2002 y›l›nda da bir trene yö-
nelik kundaklama olay›nda 59
Hindu milliyetçi militan›n öl-
mesinden sonra çok say›da
Müslüman’›n öldürüldü¤ü
yayg›n fliddet olaylar›na sah-
ne olmufltur. Söz konusu sal-
d›r›n›n ay›rt edici özelli¤i ise
saatli bombalar yerine do¤ru-
dan silahl› sald›r› yönteminin
seçilmifl olmas›d›r. Bu tür bir
yöntem, Hindistan'da kent-
lerde gerçeklefltirilen sald›r›-
larda s›kça kullan›lan bir yön-
tem de¤ildir. Sald›r›lar için-
deki tek istisnai durum, 2001
y›l›nda Yeni Delhi'deki Hindis-
tan Parlamentosu'na 5 silahl›
eylemcinin giriflti¤i sald›r›d›r.
Parlamento bask›n› s›ras›n-
da, el bombalar› ve hafif si-
lahlarla sald›r›y› bafllatan ey-
lemcilerin yüzlerce milletve-
kili ve bakan›n kat›ld›¤› meclis
oturumuna girmesine ramak
kalm›fl, sald›rganlar bir saat
süren çat›flman›n sonunda

vurularak etkisiz hale getiril-
mifltir. Hindistan hükümeti,
bu sald›r›lardan Pakistanl›
radikal ‹slamc› terör örgütle-
rini sorumlu tutmufl ve olay-
lar›n akabinde Pakistan s›n›-
r›na büyük askeri y›¤›nak ya-
p›nca, Pakistan da mukabil
tedbire baflvurarak s›n›ra tak-
viye askeri birlikler gönder-
mifltir.

Mumbai Sald›r›lar›
ve Geliflmelerin 
Ard›ndaki fiüpheler
Dünya genelinde flaflk›nl›k ve
endiflelere neden olan Mum-
bai sald›r›lar›, siyasal sonuç-
lar› aç›s›ndan Hindistan ve
Pakistan halklar› aras›nda
gerginli¤e sebebiyet vermek-
tedir. Olaylar› de¤erlendiren
Hint yetkililer, sald›r›lar›n
yaklafl›k 10-15 kiflilik bir terö-
rist grup taraf›ndan düzen-
lendi¤ini tahmin ettiklerini
aç›klam›fllard›r. Sald›r›ya ka-
t›ld›¤› düflünülen 10 kifliden
9’u çat›flmalarda öldürül-
müfltür.
Mumbai Emniyet Müdürü Ha-
san Gaffur, yaln›zca sa¤ ola-
rak yakalanan Azam Amir Ka-
sab'›n kesinlikle Pakistanl›
oldu¤u yönünde bilgileri oldu-
¤unu aktarm›flt›r. Hint med-
yas› ise, Azam Amir Kasap'›n
Pakistanl› oldu¤unu ve Pakis-
tan merkezli Keflmirli militan
grup Leflker-i Tayyibe ile ba¤-
lant›s› bulundu¤unu ileri sür-
müfltür. Eylemin mekânlar›,
Mumbai’nin en zengin ve lüks
semtlerinde bulunan lüks
oteller ve tatil mekânlar›d›r.
Ayr›ca “Chabad Evi” ad›yla bi-
linen Yahudi Kültür Merkezi

hedef al›nm›flt›r. Sald›r›larda,
aralar›nda Haham Gabriel
Holtzberg ve eflinin de bulun-
du¤u 6 ‹srailli, 5 Amerikal›, 2
Frans›z, 2 Avustralyal›, 1 Al-
man, 1 ‹ngiliz ve 1 Kanadal›
öldürülmüfltür. Di¤er kur-
banlar ise hedef al›nan me-
kânlarda çal›flan Hindular ol-
mufltur.
Mumbai'de yaflanan son ola-
y›n, Hindistan kentlerine yö-
nelik fliddet eylemlerinin geli-
fliminde yeni bir dönemin
bafllang›c› olabilece¤i baz› uz-
manlarca ileri sürülmektedir.
Bu yaklafl›ma göre, daha önce
pazar yerlerine ve banliyö
trenlerine yerlefltirilen bom-
balar yoksul ve orta s›n›f Hint-
liler’in yaflam›na mal olmufl-
tur. Son sald›r›da ise lüks
otellere, genelde Bat›l›lar’›n
gitti¤i kafe ve restoranlara
sald›ran eylemciler, kentin
seçkinlerini de hedef ald›kla-
r›n› göstermifllerdir.

Pakistan ve 
Hindistan Aras›nda
Arabuluculuk 
Misyonu
Sald›r›lar›n ard›ndan Hindis-
tan’da gözlerin Pakistan’a
çevrilmesi, iki komflu ülkenin
geçmiflte yaflad›klar› s›cak sa-
vafla yeniden sürüklememesi
için uluslararas› toplumu ha-
rekete geçirmifltir. Hindistan
ile Pakistan'›n ‹çiflleri Bakan-
l›¤› Müsteflarlar› aras›nda ‹s-
lamabad'da yap›lan görüflme-
lerde, terörle mücadelede ifl-
birli¤i yap›lmas›na, vize reji-
mindeki k›s›tlamalar›n kald›-
r›lmas›na ve cezaevlerindeki
sivil mahkumlar›n 31 Aral›k
2008’e kadar mübadele edil-
mesine karar verilmifltir. Hin-
distan ve Pakistan yetkilileri
daha önce Mumbai’de yolcu
trenlerine düzenlenen bom-
bal› sald›r›lar ard›ndan ilk kez
bir araya gelerek bar›fl görüfl-
melerini sürdürmeye kararl›
olduklar›n› bildirmifllerdir.
Taraflar, Temmuz 2008’de
Mumbai kentindeki sald›r›la-
r›n›n ard›ndan ara verdikleri
bar›fl görüflmelerine yeniden
bafllam›fllard›r.
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Hindistan D›fliflleri Bakan› fiiv
fiankar Menon, Pakistanl›
muhatab› Riaz Muhammed
Khan’› Delhi’de a¤›rlam›flt›r.
Belirtilen müspet yöndeki
diplomatik geliflmelere ra¤-
men, son sald›r›, askeri ger-
ginli¤i yeniden t›rmand›rm›fl-
t›r. Nitekim Hindistan ve Pa-
kistan aras›ndaki gerilim t›r-
man›rken, daha önce iki dev-
let aras›ndaki anlaflmazl›k-
larda da arabuluculuk yapan
ABD, bölgeye D›fliflleri Bakan›
Condoleezza Rice’yi gönder-
mifltir. Hint D›fliflleri Bakan›
Pranab Mukherjee de görüfl-
meden sonra yapt›¤› aç›kla-
mada Mumbai’deki sald›r›la-
r›n Pakistan kaynakl› terörist-
lerce yap›ld›¤›n›n kesin oldu-
¤unu belirtmifltir. 
Mumbai’daki terörist sald›r›-
lar›n ard›ndan Pakistan üze-
rindeki bask›s›n› art›ran Hin-
distan, Pakistan’a protesto
notas› vermifltir. Yeni Delhi
makamlar›, 20 terör zanl›s›-
n›n teslim edilmesini istemifl,
askeri operasyon hakk›n›n da
sakl› oldu¤unu art›ca belirt-
mifltir. Savunma Bakan› Shri
AK Antony ise sald›r›ya karfl›
savafl›n bir seçenek olmad›¤›-
n› belirtmifltir. Bakan, iki ülke
aras›ndaki bar›fl sürecinde
duraksama oldu¤unu kabul
etmekle birlikte, Hindistan’›n
Keflmir s›n›r›na askeri y›¤›nak
yapt›¤› yolundaki haberleri
yalanlam›flt›r. Pakistan yöne-
timi ise, Hindistan’a ait askeri
uçaklar›n Pakistan hava sa-
has›n› ihlal etti¤ini ileri sür-
müfltür. Hindistan Hava Kuv-
vetleri ise, bu iddiay› yalanla-
m›flt›r. Öte yandan, New York
Times’›n ismi aç›klanmayan
eski bir Pentagon yetkilisine
dayanarak verdi¤i haberde,
Amerikan istihbarat teflkilat-
lar›n›n, Pakistan Ordusu’ndan
ve istihbarat servisinden eski
yetkililerin Mumbai sald›r-
ganlar›n›n e¤itimine yard›mc›
oldu¤unu tespit etti¤i belirtil-
mifltir.
Pakistan Devlet Baflkan› As›f
Ali Zerdari ise yapt›¤› son
aç›klamada, Pakistan Hükü-
meti’nin Mumbai’deki sald›r›-

larla ba¤lant›s›n›n olmad›¤›n›
ve terör zanl›lar›n›n Pakistan
taraf›ndan destek gördü¤ü
yönündeki Hindistan’dan ge-
len suçlamalar› kabul ede-
meyeceklerini ileri sürmüfl-
tür. Pakistan D›fliflleri Bakan›
fiah Mahmud Kureyfli ise, te-
rör tehdidinin üstesinden ge-
lebilmek için Pakistan ile Hin-
distan aras›nda bir k›rm›z› hat
kurulmas› gerekti¤ini vurgu-
lam›flt›r. Enformasyon Bakan›
fieri Rahman ise, Mumbai'de-
ki terörist sald›r›lar› fliddetle
k›narken, Pakistan ile Hindis-
tan aras›nda bir k›rm›z› hat
kurulmas›n›n ve iki ülkenin
istihbarat bilgilerini paylafl-
mas›n›n iki ülkenin yarar›na
oldu¤unu belirtmifltir. Pakis-
tan, Hindistan’›n Mumbai
kentinde düzenlenen terör
sald›r›lar›n›n planlay›c›s› ol-
du¤u düflünülen Leflker-i
Tayyibe örgütünün 2 üyesinin
yakaland›¤›n› do¤rulam›flt›r.

Türkiye, Afganistan-
Hindistan-Pakistan
Aras›nda Hakem 
Rolü Üstlenebilir mi?
Son dönemlerde El Kaide ve
Taliban, Pakistan-Afganistan
s›n›r›ndaki bölgede s›k›flm›fl
durumdad›r. Bir yandan Pa-
kistan birlikleri s›n›r boyun-
daki hedeflere taarruz et-
mekte, öte yandan da Ameri-
kan Hava Kuvvetleri taraf›n-
dan Afganistan’›n iç k›s›mla-
r›ndan bu bölgeye hava hare-
kâtlar› düzenlenmektedir.
Amerikan Genelkurmay Bafl-

kan› Oramiral Mike Mullen,
Kabil’de yapt›¤› aç›klamada,
2009 ortas›na kadar Afganis-
tan’a 30.000 ek asker gönde-
rilece¤ini belirtmifltir.
ABD’nin Afganistan’da halen
31.000 askeri bulunmakta-
d›r. Baflkan Bush, Irak ziya-
retinin ard›ndan Afganistan
Devlet Baflkan› Hamid Kar-
zai ile görüflmek ve Ameri-
kan askeri birliklerini ziyaret
etmek üzere Kabil'e gitmifl-
tir. Hamid Karzai'yle görüfl-
mesinde güvenlik çabalar›n›
sürdürme sözü veren Bush,
Afganistan'da zafer konu-
sunda kararl› oldu¤unu da
kaydetmifltir. ‹ngiltere Bafl-
bakan› Gordon Brown ise ül-
kesinin Afganistan’›n güneyi-
ne 300 asker daha yollad›¤›n›
bildirmifltir. NATO ve Afgan
birliklerinin Helmand’da
Aral›k ay›nda sürdürdü¤ü
operasyonda en az 35 Tali-
ban militan› öldürülmüfltür.
Halen, Afganistan’da 65.000
NATO askeri görev yapmak-
tad›r.
Avrupa Birli¤i Dönem Baflka-
n› Fransa’n›n baflkenti Paris
yak›nlar›nda dünya ülkeleri-
nin d›fliflleri bakanlar›, Afga-
nistan için Bölgesel Diyalogu
Teflvik toplant›s›nda bir araya
gelmifltir. Toplant›da Türki-
ye’yi D›fliflleri Bakan› Ali Ba-
bacan temsil etmifltir. Dünya-
n›n önde gelen ülkeleri ile Af-
ganistan’a komflu ülkelerin
imzas›yla toplant› sonras› ya-
y›nlanan bildiride “‹stikrarl›,
güvenli ve refah içindeki bir

Afganistan olmadan bölgede
güvenlik ve bar›fltan söz edi-
lemez” aç›klamas› yap›lm›fl-
t›r. Toplant›ya kat›lan ülkeler
Afgan Hükümeti‘ne tüm des-
teklerini vereceklerini taah-
hüt ederek, bölge güvenli¤i-
nin artmas› için teröre karfl›
ortak mücadele karar› alm›fl-
lard›r.
Türkiye’nin öncülü¤ünde
Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül’ün misafiri olarak ‹stan-
bul’da bir araya gelen Afga-
nistan ve Pakistan devlet bafl-
kanlar›, terörle mücadelede
ortak hareket etme konusun-
da anlaflm›fllard›r. 5 Aral›k
2008’de ‹stanbul'da Pakistan
ve Afganistan Cumhurbafl-
kanlar› Asif Ali Zerdari ile Ha-
mid Karzai görüflmelerde bu-
lunmufllard›r. Müteakiben
görüflmelere Baflbakan Erdo-
¤an da kat›lm›flt›r.
Bu k›sa incelemeden de anla-
fl›laca¤› üzere, Mumbai terör
sald›r›s›, dünya bar›fl ve istik-
rar›n› yak›ndan ilgilendiren
bir sorun olarak 2008 y›l›na
damgas›n› vurmufltur. Mum-
bai sald›r›lar›n›n ard›ndan da-
ha da gerilen Hindistan-Pa-
kistan iliflkilerinin olas› bir
çat›flmaya yol açacak kadar
bozulmas› kadar, bölgedeki
bir di¤er istikrars›z ülke Afga-
nistan’daki terör sorununun
artmas› da Ankara için arzu
edilmeyen bir senaryodur.
Terörün 2009’da baflka ma-
sum insanlar› öldürmemesi
ve bar›fl›n egemen olmas› di-
le¤i ile…
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‹
srail harekât›, gerçekten
Filistinliler’e mi dönük?
Yoksa, Suudi Arabistan

resmi yay›n organlar›nda bi-
le, “‹ran ajanlar›na hak ettik-
leri ders” bafll›klar›na neden
oldu¤una göre, acaba sald›-
r›n›n hedefi daha derin nok-
talar› m› iflaret ediyor?
Ankara’daki uzman dostu-
muz “Bu bir katliam” diye
bafll›yor söze… Devam› çok
önemli: “‹srail’in yapt›¤› bu
katliam›n hedefi Filistin de-
¤il, do¤rudan, ABD’nin yeni
baflkan› Barack Obama ve
onun yeni politikalar›...”
“Obama, seçim kampanyas›
ve sonras›nda sürekli, Oval
Ofis’e oturdu¤u andan itiba-
ren, dünyadaki tüm sorunla-
ra “görüflmeci” ve “uzlaflma-
c›” bir politika ile yaklaflaca-
¤›n›, yeni dönem politikalar›-
n›n daha “demokrat” düzey-
de olaca¤›n› söyledi. Yani Ge-
orge W. Bush’un “tek yanl›

kararlara” ve “oldubittilere”
dayanan, güvenlik kayg›lar›n›
ön plana ç›kartan politikala-
r›ndan, biraz, Bill Clinton dö-
nemi politikalara yönelme
iflaretlerini verdi. ‹srail’in bu
sald›r›s›, flimdi Orta Do¤u’da-
ki tüm cepheleri etkileyecek;
uzlaflmac› güçler, görüflme
aray›fllar› yerlerini çat›flma
ve askeri çözümlere b›raka-
cak. ‹srail özellikle, Ameri-
kan-‹ran iliflkilerinin yumu-
flamas›n› istemiyor. Bu ne-
denle, Orta Do¤u’da bu kat-
liam› yaratarak, muhtemel
tüm uzlaflma yollar›n› kapat-
m›fl oldu. Barack Obama’n›n
önüne ise, kanl› bir hesap-
laflma içinde bir dünya, yük-
selen güvenlik kayg›lar› ile
dolu bir bölge koydu. Bundan
sonra Obama yönetimi istese
de istemese de, uzlaflmac›
de¤il, askeri çözümleri ön
planda tutan “Bushvari” bir
politikaya zorlanacak...”

Bölgeyi Nas›l 
Etkiler?
Uzman görüflüne göre, ‹sra-
il’in Gazze’de gerçeklefltirdi-
¤i bu katliamdan sonra orta-
ya ç›kabilecek yeni Orta Do¤u
portresi flöyle:
1. Sald›r›, Türkiye’nin arac›-
l›¤›nda süren Suriye-‹srail
görüflmelerinin dinamitlen-
mesidir.
2. Bu nedenle, gerginlik çok
yak›nda Lübnan’a da s›çraya-
cak, bu ülkede bir dönem
Türkiye’nin aktif katk›lar›yla
önlenmifl çat›flmalar alevle-
necektir.
3. Bu geliflmeler do¤rultu-
sunda Suriye-‹ran ittifak›n›n
soruna dolayl› da olsa askeri
müdahalesi kaç›n›lmazd›r.
Bunun sonucunda ‹srail-‹ran
cepheleflmesi bir kez daha
t›rmanacakt›r.
4. Gazze’de patlayan bomba-
lar, asl›nda Obama dönemin-
de yaflan›lmas› büyük olas›l›k
olarak görülen ABD-‹ran yu-
muflamas›n›n tam orta yerin-
de patlam›flt›r.

Türkiye’yi 
Nas›l Etkiler?
5. Bu geliflme sonucunda,
özellikle Irak topraklar›nda
‹ran’›n yumuflamakta olan
müdahalelerinde yeniden t›r-
manma, bunun sonucunda
da komflumuzda yeni istik-
rars›zl›klar yaflanmas› kaç›-
n›lmazd›r.
6. Ama as›l olarak bütün
bu geliflmelerin sonucun-
da Türkiye’yi, 2009 y›l›nda
zora sokacak geliflme, ‹s-
rail’in “Gazze provokasyo-
nu” ile t›rmanacak ABD-
‹ran gerginli¤idir. Biz, y›l-

lard›r bunu önlemek için
büyük çaba gösteriyoruz.
Gerilim t›rman›rsa Obama
kadar biz de zor durumda
kalaca¤›z.

Türkiye 
Ne Yapabilir?
Ankara’daki uzman dosta
göre dünya ve Orta Do¤u,
2009 y›l›nda bunun tam tersi
bir süreci Türkiye’nin aktif
kat›l›m›yla yaflayabilirdi:
“Suriye-‹srail görüflmele-
rinde ilerleme sa¤lanabilir,
bununla ba¤lant›l› olarak
‹ran, uluslararas› camiada
kabul gören bir noktaya çe-
kilebilir, bu iki ana geliflme-
nin Irak, Filistin ve Lübnan
cephelerine son derece
olumlu ve yumuflak etkileri
olabilirdi. Ama, ‹srail’deki
politikac›lar bunun tam ter-
sini tercih ettiler. Say›n
cumhurbaflkan› ve baflbaka-
n›n Gazze sald›r›s›n›n ilk gü-
nünde sert tepki gösterme-
leri bu görüfllere dayan›yor.
Bizim bu noktada yapaca¤›-
m›z, ‹ran ve Suriye’yi bu pro-
vokasyondan uzak tutmak,
Kudüs’teki flahinlerin iste-
dikleri gibi hareket etmele-
rini önlemektir. E¤er bunu
baflar›rsak, hem dünya bar›-
fl›na hem de yeni Amerikan
baflkan›na çok önemli bir
manevra alan› ve flans ya-
ratm›fl oluruz...”
E¤er, ABD’nin yeni baflkan›
Barack Obama’n›n, iktidar
yürüyüflünde ›srarla, “‹ran’la
koflulsuz görüflece¤im” de-
di¤ini hat›rlarsak, Anka-
ra’daki de¤erlendirmeler da-
ha da önem ve anlam kazan-
maktad›r.
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Gazze’de ‹srail-‹ran Savafl›!
‹srail’in 6 ay› aflan bir süredir abluka alt›nda tuttu¤u afl›r›

dinci Filistin hareketi Hamas’›n kontrolündeki Gazze
fieridi’ne dönük kanl› sald›r›s›, Orta Do¤u satranç 

tahtas›nda yeni bir hamlenin ve yeni bir sürecin de 
bafllang›ç noktas›n› oluflturuyor.

Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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A
d›n›, bir Alman subay›
ve ayn› zamanda bir
uçak üreticisi olan Fer-

dinand von Zeppelin’den alan
zeplin, yaklafl›k 100 y›ll›k bir
geçmifle sahip. Fiziksel ve
aerodinamik yap›s› nedeniyle
hava gemisi olarak da adlan-
d›r›lan zeplin, yak›ndan tan›-
d›¤›m›z balon yap›lar› temel
al›narak gelifltirilmeye bafl-
land›. Ancak zeplin, içlerine
yo¤unlu¤u havadan daha dü-
flük gazlar doldurularak ba-

lon gibi irtifa kazanabiliyor ol-
sa da bir kaç temel farkl›l›kla
balondan ayr›l›yor. Sert ve
aerodinamik bir yap›ya sahip
olmalar›n›n haricinde dümen
ve itki sistemleri ile de dona-
t›lm›fl olan zeplinler, yönlen-
dirilip kumanda edilebiliyor.

Balondan Zepline
Yolculuk
Zeplinin tarihsel geliflimini
inceleyebilmek için, k›saca
balonlar›n geçmifline de de-

¤inmek gerekiyor. Resmi
olarak 200 y›ll›k bir geçmifle
sahip olmas›na ra¤men ba-
lon, baz› kaynaklara göre yol-
culu¤una ‹sa’n›n do¤umun-
dan önce Çin'de bafllad›.
Çin'in Üç Krall›k döneminde-
ki Shu ‹mparatoru Zhuge Li-
ang, s›cak hava ile doldurul-
mufl balonlar›n uçlar›na fe-
ner takt›rarak muhabere
arac› olarak kulland›. Bunun
yan›nda baz› Avrupal› kay-
naklarda ise, 1241 y›l›nda
Mo¤ollar ve bölgesel Hristi-
yan güçlerin oluflturdu¤u itti-
fak aras›nda günümüzde Po-
lonya s›n›rlar›nda bulunan
Legnica flehrinde gerçekle-
flen Liegnitz Savafl›'nda,
Çin'in efsanevi simgesi olan
ejderha fleklindeki balonlar›n
Mo¤ol Ordusu taraf›ndan
muhabere amac› ile kullan›l-
d›¤› geçmekte.
Bilimsel geliflmelerdeki bafl-
rolün Asya’dan Avrupa’ya

kayd›¤› y›llarda ise balonun
evriminin bir sonraki dura¤›
Fransa oldu. Kâ¤›t imalat› ile
u¤raflan Joseph Michel ve
Jacques Etienne Montgolfier
kardefller taraf›ndan geliflti-
rilen içi s›cak hava ile doldu-
rulmufl balon, çok say›da
uçufl geçeklefltirdi. Balonun
17 Eylül 1783 tarihindeki bir
deneme s›ras›nda koyun, ho-
roz ve ördek’ten oluflan mü-
rettebat› ile gökyüzüne yük-
selmesi, ilk canl› uçufl olarak
tarihe geçti. Ayn› y›l›n 15
Ekim’de yine bir s›cak hava
balonu, Frans›z fizikçi Jean
François Pilatre de Rozier ve
bir arkadafl›n› tafl›yarak ilk
insanl› uçuflu gerçeklefltirdi.
Fakat balon uygulamalar›n-
daki as›l geliflme, 100 y›l ka-
dar sonra, kimya bilimindeki
geliflmeler paralelinde ele-
mentlerin s›n›fland›r›lmas›n›
sa¤layan periyodik cetvelin
haz›rlanmas›ndan sonra ol-
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Helyumla 
Yükselen 
Dev Macera: 

Zeplin I
Tarihte ilk kez Çin'deki savafllarda
iflaret yoluyla haberleflme amac›yla
kullan›lan balon, zeplinlerin 
gelifltirilmesine öncülük etti. 
Her iki dünya savafl›nda gözetleme 
ve bombard›man gibi görevleri
baflar›yla yerine getirseler de zamanla
sabit kanatl› platformlar›n gölgesinde
kalan bu dev hava araçlar›, geliflen
teknolojinin sa¤lad›¤› olanaklar ile
tekrar küllerinden do¤uyor.
Günümüzde daha çok gözetleme ve
nakliye gibi görevleri yerine 
getirebilecek zeplinler üzerinde
çal›flmalar devam ediyor.
Gözde KARA / gkara@savunmahaber.com

Bilinen 
ilk baflar›l› zeplin 
uçuflunu, 1852 y›l›nda 
‹ngiliz mühendis 
Henri Giffard 
gerçeklefltirdi.



du. 1869 y›l›nda haz›rlanan
periyodik tablo sayesinde ha-
vadan hafif bir gaz olan Hid-
rojen’in özellikleri fark edildi
ve böylece, basit uygulama-
lardan geliflen teknolojinin
ortaya ç›kard›¤› yeni yöntem-
lere geçildi.
Hidrojen ile doldurulan balon,
art›k daha yüksek irtifalarda
seyredebiliyordu. Fakat bir
süre sonra, manevra kabiliye-
ti olmayan balonun sadece ir-

tifa kazanabiliyor olmas› yet-
memeye bafllad›. Yönelme
hareketinde karfl›lafl›lan bu
eksiklikleri ortadan kald›r-
mak için klasik balonda önce
flekil de¤iflli¤ine gidildi. Küre
yerine daha aerodinamik fle-
killerde tasarlanmaya baflla-
nan balon, motorlar›n ve son-
ras›nda kontrol yüzeylerinin
eklenmesiyle manevra kabili-
yeti kazand› ve hava gemileri
tarih sahnesine ç›kt›.

Dev Serüven 
Almanya’da Bafll›yor
Bilinen ilk baflar›l› zeplin
uçuflunu, 1852 y›l›nda ‹ngiliz
mühendis Henri Giffard ger-
çeklefltirdi. Giffard, kendi ge-
lifltirmifl oldu¤u buharl› mo-
tor sayesinde, arac›n havada
27 km süzülmesini sa¤lad›.
Fakat ‹ngilizler’in ilerleyen
süreçte daha çok uçak gelifl-
tirmeye a¤›rl›k vermesi, uçan
gemilerin gelece¤inde Al-

manlar’›n söz sahibi olmas›-
na neden oldu.
Almanya’da 1897’de baflla-
yan çal›flmalar neticesinde
ilk iskeletli uçan gemi, Al-
man ahflap tüccar› David
Schwarz taraf›ndan uçurul-
du. ‹skeleti ve d›fl kaplamas›
alüminyum olan bu yap›, 12
BG’lik Daimler motorundan
güç alan 3 pervaneli bir itki
sistemine sahipti. Bu baflar›l›
giriflimin ard›ndan zeplin, en
flaflal› dönemini yine Alman-
ya’da, isim babas› olan Ferdi-
nand von Zeppelin ile yaflad›.
Bir subay olan ve balonlara
yo¤un ilgi duyan von Zeppe-
lin, bu konudaki bilgisini ge-
lifltirmek için birkaç kez
Amerika’ya dahi gitmiflti.
1891 y›l›nda emekli olmas›-
n›n hemen akabinde, 30 kifli-
lik bir ekiple y›llar sürecek
çal›flmalara bafllad›.
Bu çal›flmalar›n sonucu, 2
Temmuz 1900 sabah› Alman

halk›n›n gözleri önünde ya-
fland›. Bodensee gölü üzeri-
ne infla edilmifl olan yüzer bi-
nadan ilk önce koca bir bu-
har, ard›ndan da dev bir araç
yükseldi. 128 m uzunlu¤unda
ve 11 m çap›nda olan bu de-
vasa balon, iskeletli bir zep-
lindi. Araç, halk›n hayret dolu
bak›fllar› ile birlikte 400 m’ye
yükselerek 6 km’lik mesafeyi
17 dakikada kat etmeyi ba-
flard›. Arac›n alüminyum
kaplamas› üzerinde koca-
man harflerle LZ1 yaz›yordu.
L, Almanca’da hava anlam›-
na gelen “luft” kelimesini, Z
ise yarat›c›s› olan Zeppelin’i
simgeliyordu.
Elde etti¤i bu baflar›n›n ar-
d›ndan von Zeppelin, 1908'de
Friedrichshafen tesisini kur-
du ve burada çok say›da zep-
lin üretti. Kont’un anavata-
n›nda yo¤un ilgi ile karfl›la-
flan bu dev yap›lar, ilerleyen
süreçte ticari yolcu tafl›mac›-
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Dev Alman zeplini Graf Zeppelin, 1931 y›l›nda Kuzey
Kutbu’na gerçeklefltirece¤i yolculu¤a u¤urlan›rken.

Zeplinin isim babas› olan 
Ferdinand von Zeppelin
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l›¤›nda kullan›lmaya bafllan-
d›. Bu çerçevede üretilmifl
olan LZ6’dan dünyan›n ilk
havayolu firmas› olan DE-
LAG, 1914’te 7 adet ald›. 1932
y›l›ndan itibaren ise Alman-
ya'n›n en büyük hava yolu
flirketi olan Lufthansa, dün-
yan›n dört bir yan›na hava
gemileri ile seferler düzenle-
meye bafllad›.
Zeplin, sonralar› yük tafl›ma-
c›l›¤›nda da hizmet verdi. Bu
kapsamda, baflta Almanya
olmak üzere birçok Avrupa
ülkesiyle ABD aras›nda ticari
amaçla kullan›ld›. Almanlar,
bu yap›larda parlak bir gele-
cek görmüfl olacaklar ki yeni
tasarlad›klar› zeplinlerin
hem iskeletini büyüttüler,
hem de motorlar›n› güçlen-
dirdiler. Nitekim “Graf Zep-
pelin (LZ127)” ad› verilen dev
hava gemisi, Eylül 1928’de
hizmete girdi ve 133’ü okya-
nus afl›r› olmak üzere 590
seferi kaza yapmadan ta-
mamlad›. Bu hava gemisi,
1929'da büyük bir ilke imza
atarak 21 günde dünyan›n
çevresini dolaflmay› baflard›
ve ard›ndan uzun y›llar bo-
yunca yolcu ve posta tafl›ma-
ya devam etti.

Hidrojenle Gelen
Tehdit
Arac›n isim babas› von Zep-
pelin’den sonra bayra¤› dev-
ralan Dr. Hugo Eckener de
gelifltirdi¤i hava gemileri ile

büyük yank› uyand›rd›. Daha
sonralar› zeplinleri propa-
ganda amaçl› da kullanan Al-
manlar, 1936 y›l›nda ad›n› Al-
man Mareflali Hinden-
burg’dan alan devasa bir zep-
lin üretti. 350 m’lik boyuyla
Hindenburg, meflhur tran-
satlantik Titanic'ten 20 m da-
ha uzundu. 1100 BG’lik Mer-
cedes motorlar›yla donat›lan
bu zeplin, 160 km h›zla seyre-
debiliyor, 100 yolcu tafl›yabili-
yor ve en h›zl› gemilerin bile
bir haftada ald›klar› mesafeyi
2 günde aflabiliyordu.
Fakat bu heyecan dolu gün-
ler uzun sürmedi. Görkemli
Hindenburg, 6 May›s 1937'de
ya¤murlu bir havada, New
Jersey'in Lakehurst Hava-
alan›’na yaklafl›rken birden
alev ald›. ABD'nin y›ld›r›m
çarpt› aç›klamalar›na ra¤-

men Almanlar, sabotaj yap›l-
d›¤›n› iddia ettiler. Ancak se-
bep ne olursa olsun, as›l so-
run, balonun oldukça yan›c›
bir gaz olan hidrojenle dolu
olmas›yd›.
Hâlbuki Almanlar sorunun
bafl›ndan beri fark›ndayd›lar.
Hatta di¤er elementlerle
tepkime vermeyen ve bir soy
gaz olan Helyum kullanmak
istemifllerdi. Fakat do¤al
Helyum rezervlerine sahip
ABD kaynak satmaya yanafl-
may›nca, Alman zeplinleri
hidrojen kullanarak yola de-
vam etmek zorunda kalm›flt›.
Hindenburg facias› yüzünden
Graf Zeppelin’e olan hayran-
l›k bir anda yok oldu. Görev-
den al›nan bu dev gemi önce
müzeye konuldu, ‹kinci Dün-
ya Savafl›'ndan sonra da par-
çaland›.

Üniformal› Devler
S›n›flara Ayr›l›yor
Yolcu ve yük tafl›mac›l›¤›nda-
ki baflar›lar›yla ünlenen zep-
lin, ayn› y›llarda silahl› kuv-
vetlerin ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak üzere de kullan›lmaya
baflland›. ‹talya ile Osmanl›
Devleti aras›nda yap›lan
Trablusgarp Savafl› s›ras›nda
‹talyan güçleri, Trablus’u ilk
kez zeplin kullanarak bom-
balad›. ‹lerleyen süreçte Al-
manya’da askeri amaçlarla
zeplinlere ilgi duymaya bafl-
lad›. Alman Savafl Bakanl›¤›,
zeplinleri özellikle gözetle-
me ve taktik bombard›man
görevlerinde kullanmak iste-
di. Ard›ndan Fransa ve ‹ngil-
tere de zeplinlerin bu kulla-
n›mlar›na yöneldi.
Savafl y›llar›nda askeri ihti-
yaçlar do¤rultusunda zeplin-
ler üzerinde birçok çal›flma
yap›ld›. Bu çal›flmalar netice-
sinde zeplin, farkl› boyut ve
özelliklere göre tan›mland›
ve iskeletli (sert), yar› iske-
letli ve iskeletsiz olmak üze-
re 3 ana s›n›fa ayr›ld›.
Bu s›n›fland›rma içerisinde
en çok ra¤bet gören iskeletli
zeplin oldu. Ahflap, alümin-
yum veya çelik malzemeden
infla edilen iskelet, zeplinin
yap›s›n› de¤iflen atmosfer
koflullar›na karfl› koruyordu.
Bu iskeletin içerisinde, bir-
den fazla say›da dairesel gaz
bölmesi yer al›yordu. Bu sa-
yede zeplin, bölmelerden bi-
risinin zarar görmesi duru-
munda gaz dolu olan di¤er
bölmelerin yard›m› ile hava-
da tutunabiliyordu. Bu yap›da
ayr›ca 3 adet farkl› tabaka
bulunuyordu. ‹lk tabaka, ya-
p›n›n içerisinde hava bölme-
lerini oluflturuyordu. ‹kincisi
iskeletin hemen d›fl›n› sar›-
yor ve böylece zeplinin flekli-
ni korumas›n› sa¤l›yordu.
Sonuncusu ise yap›n›n d›fl›n›
sar›yor ve zeplini ya¤mur,
kar gibi d›fl etkenlerden ko-
ruman›n yan› s›ra oluflan ›s›
de¤iflimlerini çevreye da¤›t›-
yordu. Zeplinin arka k›sm›n-
da ise dümen ve kanatç›klar
vard›. Ayr›ca fliflkin gövdenin
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6 May›s 1937’de Hindenburg
zeplininin düflmesi sonucu
36 kifli hayat›n› kaybetti.

Amerikan Donanmas›’n›n inflas› 1923 y›l›nda tamamlanan USS Shenandoah zeplinine son flekli veriliyor.



alt›nda, gerekti¤inde bomba
tafl›nabilmesini mümkün k›-
lan yolcu kabini ile motorlar
bulunuyordu.
Yar› iskeletli zeplinde; motor,
kabin ve kuyruk elemanlar›-
n›n yan› s›ra d›fl zarf›n içeri-
sinde yine gaz bölmeleri bu-
lunuyordu. Tam bir iskelete
sahip olmayan bu yap›da, d›fl
bas›nc›n etkisiyle göçmeler
meydana gelebiliyordu. Bu
sorunu ortadan kald›rmak
için zemine pruvadan pupaya
kadar uzanan bir omurga
yerlefltirilmiflti.
‹skeletsiz zeplin ise motor,
kompart›man ve kuyruk ele-
manlar› haricinde, d›fl zarf›n
içerisinde bir adet büyük ha-
va bölmesine sahipti. Ayr›ca
bu zeplin, iskelete sahip ol-
mad›¤›ndan sert de¤ildi, do-
lay›s› ile di¤er zeplin çeflitle-
rine göre daha dayan›ks›zd›.

Zeplinler 
Silah Alt›nda
Uçan geminin anavatan› olan
Almanya’da üretilen 130 ci-
var›nda zeplinin yaklafl›k 110
adedi, hem kara kuvvetleri
hem de donanma taraf›ndan
kullan›ld›. Birinci Dünya Sa-
vafl›’nda etkin olarak hizmet
veren ve savafl›n ilk y›llar›nda
kara kuvvetlerine ba¤l› olan
zeplinler, yaklafl›k 1200 gö-
zetleme uçuflu yapt›. Deniz
kuvvetleri ise zeplin kullana-
rak ‹ngiltere'ye karfl› birkaç
stratejik bask›n düzenledi. 19
Ocak 1915'de gerçeklefltiri-
len ilk bask›nda görev yapan
2 zeplin, 24 adet 50 kg’l›k
yüksek infilakl› bombay› Bri-
tanya Adas›'na b›rakt›. Ayn›
y›l içinde zeplin kullan›larak
icra edilen 19 bombard›man
harekât›nda da yaklafl›k 37
ton bomba at›ld›.
1915-1916 y›llar› aras›nda da
Almanlar, zeplinlerle Fransa
ve ‹ngiltere’yi bombalamaya
devam etti. Asl›nda bu taar-
ruzlarda stratejik hedefler
nadiren vurulabilse de özel-
likle Londra gibi büyük flehir-
lerin bombalanmas›, ‹ngiliz
halk›n›n moralini oldukça bo-
zuyordu.

Savafl y›llar›nda uçaksavar
toplar› ve muharebe uçakla-
r›ndaki geliflime paralel ola-
rak ise zeplin, bu yeni oluflan
tehditlerden korunmak için
daha yüksekten uçmaya bafl-
lad› ve görev irtifas› yaklafl›k
1800 m'den 3750 m civar›na
ulaflt›. Bu sayede zeplin bu-
lutlar›n üzerine ç›k›p, hava
savunma projektörlerine gö-
rünmüyor, sadece bomba b›-
rakaca¤› zaman alçal›yordu.
Fakat Alman zeplinleri karfl›-
s›nda çaresiz kalm›fl gibi gö-
rünen ‹ngiltere, 1916'daki bir
alçal›fl› iyi de¤erlendirerek
ilk zaferini kazand›. Ahflap is-
keletli Schütte-Lanz SL11’i
vurarak yere indiren ‹ngilte-
re, bu hava gemisini incele-
yerek kendi zeplin program›-
na büyük katk› sa¤lad›.

Alman zeplinleri, uçaklar›n
h›zla geliflmesi ile birlikte,
‹ngiliz Kraliyet Hava Kuvvet-
leri’nden darbe üstüne darbe
almaya bafllad›. 1918 y›l›nda
Almanya’n›n Tondern fleh-
rindeki zeplin üssüne sald›-
ran 7 adet ‹ngiliz Sopwith
2F.1 Camel avc› uça¤›, L54
(LZ99) ile L60 (LZ108) zeplin-
lerini yerde imha etti.

Bayrak Yar›fl›nda
Yeni Ülkeler
Almanlar’›n öncülü¤ünde
1900'lerde bafllam›fl olan
zeplin maceras›, di¤er ülke-
lerin de ilgisini çekti. Frans›z
mühendis Albert Caquot,
1914'te, Frans›z Kara Kuv-
vetleri için ''Caquot Dirgeab-
le'' isimli bir gözetleme zep-
lini tasarlad›. 28 m uzunlu¤a
ve 15 m çapa sahip olan bu
hava gemisi, arka k›sm›nda
yer alan pervane sistemi sa-
yesinde, 90 km'lik rüzgârda
havada tutunabiliyordu. Gö-

zetleme amac›yla kullan›lan
bu zeplinlerden, sonraki 3 y›l
içerisinde yaklafl›k 1000 civa-
r›nda üretilerek baflta ABD
ve ‹ngiltere olmak üzere bir-
çok ülkeye sat›ld›.
Manfl Denizi’nin öteki tara-
f›nda yer alan ‹ngiltere’nin
kara kuvvetleri zeplinlerle
pek ilgilenmese de deniz
kuvvetleri, denizalt› ve may›n
tehditlerini önlemek için
zeplinlere ihtiyaç oldu¤unun
fark›ndayd›. Bu yüzden 1915
y›l›nda, SS (Sea Scout / Deniz
Gözcüsü) s›n›f› zeplinleri gö-
reve soktu. Ard›ndan da daha
geliflmifl zeplinler devreye
girdi. NS s›n›f›, ‹ngiltere hiz-
metindeki zeplinlerin en bü-
yü¤ü ve baflar›l›s›yd›. Bu zep-
lin, yaklafl›k 8730 m3 helyum
tafl›ma kapasitesine sahipti

ve 6 adet 115 kg’l›k bomba
tafl›yabiliyordu.
Atlantik'in di¤er yakas›ndaki
ABD ise zeplinlerle ilgilen-
meye Birinci Dünya Savafl›
patlak verdi¤inde bafllad›.
Amerikal›lar, ilk bafllarda
zeplinleri Almanya’dan teda-
rik etme yoluna gitti. Bu tica-
retten her iki taraf da mem-
nundu. Çünkü ABD, Alman-
lar’›n ihtiyac› olan do¤al hel-
yum rezervlerine sahipken,
Almanya da dönemin en iyi
zeplinlerini üretiyordu.
Zamanla geliflen uçaklar
karfl›s›nda etkisi azalsa da,
zeplinlerin Birinci Dünya Sa-
vafl› süresince birçok baflar›-
l› görevi yerine getirmifl ol-
malar› nedeniyle savafl›n he-
men akabinde yeni program-
lar bafllat›ld›. Bu kapsamda
‹ngiltere, Alman L33 zeplin-
lerine benzerlikleri ile tan›-
nan R33 ve R34 tasar›mlar›n›
gelifltirdi. Ard›ndan ise R100
ve R101 zeplinleri ortaya ç›k-

t›. Bu zeplinler, yeterince da-
yan›kl› bir yap›ya ve geliflmifl
manevra kabiliyetlerine sa-
hip de¤illerdi. R101’in bir ka-
za sonucu kaybedilmesi ve
R100’in hurda olarak sat›l-
mas›, ‹ngiltere'nin zeplin rü-
yas›na büyük bir gölge dü-
flürdü.

Rekabet K›z›fl›yor
Zeplin maratonundan ilk
bafllarda uzak kalan ABD, iki
savafl aras›nda kendisini ge-
lifltirerek yar›fltaki en güçlü
rakiplerden biri konumuna
geldi. Bu kapsamda ilk ola-
rak Zeppelin Firmas› ile
LZ125'in yap›m› konusunda
anlaflma imzaland›; fakat bu
zeplin üretilemedi. Ard›ndan
ZR-3 (LZ126), Almanya'n›n
Zeppelin firmas› taraf›ndan

Amerikan Deniz Kuvvetleri
için üretildi. ZR-3, USS Los
Angeles ad› alt›nda 8 y›l bo-
yunca hizmet etti.
ABD'de üretilmifl ilk iskeletli
zeplin olan USS Shenandoah
(ZR-1), 1920'li y›llarda deniz
kuvvetlerinin kulland›¤› 4
adet platformdan birisi idi.
USS Shenandoah'›n iskeleti,
Alman bir maden bilimci ta-
raf›ndan bulunan ve alümin-
yumla bak›r elementlerinin
bir araya gelmesiyle olufltu-
rulan ve daha sonralar› hava-
c›l›k sanayinde yo¤un olarak
kullan›lan “duralumin” alafl›-
m›ndan üretilmiflti. Ne yaz›k
ki bu araç, 1925 y›l›nda kötü
planlanm›fl bir propaganda
uçuflunda fliddetli f›rt›naya
yakalanarak parçaland›.
…
Zeplinlerin ‹kinci Dünya 
Savafl›’ndan günümüze 
kadar olan maceras›n› 
gelecek say›m›zda sizlerle
paylaflaca¤›z.
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30’lu y›llar›n bafl›nda Amerikan
Donanmas›’n›n balon zeplinleri
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Avrupa Hava Tatbikat›nda Bulufltu
BAPEX 2008 tatbikat›, 1-5 Aral›k tarihleri aras›nda, Fransa’daki 

kullan›lmayan bir hava üssü olan Vouziers-Séchault’ta gerçeklefltirildi.
Almanya, Belçika, Fransa, ‹talya, Polonya ve Romanya gibi Avrupa 

Birli¤i (AB) üyesi ülkelerin kat›ld›¤› tatbikatta, Orta Asya veya Afrika gibi
zor flartlar alt›nda operasyon gerçeklefltirilen bölgelerde üsse intikal 

ve üs bak›m› senaryolar› icra edildi. AB kuvvetlerinin ani müdahale 
konseptlerinin sergilendi¤i tatbikat, AB üyesi ülkelerin önümüzdeki 

y›l da s›n›r ötesi operasyonlara destek vermeye devam edece¤inin 
bir iflareti olarak yorumland›.

Darfur’un Çocuk Askerleri
Uluslararas› hukuka göre 18 yafl›n alt›ndaki gençlerin askere al›nmas›

yasak olmas›na ra¤men Darfur’da yaklafl›k 6000 çocuk asker bulunuyor.
Sudan’daki UNICEF Baflkan› Ted Chaiban’›n belirtti¤ine göre yafllar› 11 ile 18

aras›nda de¤iflen küçük askerler, isyanc›lar ve hükümet destekli milisler
ad›na savaflt›klar› gibi Sudan Ordusu saflar›nda da görev yap›yor. Savafla

kat›lan çocuklarda yetiflkinlere göre daha ciddi 
psikolojik sorunlar olufltu¤unu söyleyen Chaiban, Sudan Özgürlük Ordusu ile

var›lan anlaflma paralelinde isyanc› grup bünyesindeki çocuk  askerlerin,
2009’da serbest b›rak›lmas›n› umdu¤unu söyledi.

Teröre 
Yeni Rakip: Mafya
Bayra¤›ndaki armada bir kartal›n 
y›lan› bo¤mas›n›n sembolize edildi¤i
Meksika, ülke içerisindeki y›lanlar›n
bafl›n› ezmekte zorlan›yor. Ülkede 
2008 y›l› içerisinde mafya
çat›flmalar›nda ve uyuflturucu ile
mücadele kapsam›nda yürütülen
operasyonlarda, 400’ü güvenlik
görevlisi olmak üzere yaklafl›k 
5000 kifli hayat›n› kaybetti. Terör
faaliyetlerinin ve asimetrik savafllar›n
yafland›¤› ülkelerde dahi insan 
kayb›n›n bu kadar yüksek olmamas›,
Meksika’daki organize suç boyutunun
büyüklü¤ünü gözler önüne seriyor.

‹ngiltere
Afganistan’a
Asker
Gönderecek
Geçti¤imiz Kas›m ay›nda
‹ngiltere’nin Afganistan’a
yaklafl›k 2000 asker 
gönderece¤i iddialar›n›n
‹ngiltere D›fliflleri Bakan›
David Miliband taraf›ndan
yalanlanmas›n›n ard›ndan
Baflbakan Gordon Brown,
önümüzdeki y›l içerisinde
Afganistan’a 300 asker daha
göndereceklerini aç›klad›.
Aral›k ay›nda Afganistan’da
kaybetti¤i askerler ile gün-
demden düflmeyen
‹ngiltere, bölgedeki asker
say›s›n› 2009 y›l›n›n A¤ustos
ay›na kadar 8300’e 
ç›karmay› planl›yor. Öte
yandan 2008 y›l›nda 2190
kifli orduya yaz›lm›fl olsa da
‹ngiltere’de hala 4400 kiflilik
asker aç›¤› bulunuyor.

Gazze Is›n›yor
Gazze’ye askeri 
müdahalede bulunarak
2008’in son günlerinde 
gündeme bomba gibi düflen
‹srail’in istihbarat servisi
Mossad, Bat›’n›n terör
örgütü listesinde yer alan
Lübnan merkezli Hizbullah
ve Hamas aras›ndaki
dayan›flman›n artt›¤›na
dikkat çekiyor. Mossad’›n
Kas›m ay›nda yapt›¤› bir
aç›klamada; Gazze
fieridi’nde etkin olan
Hamas’›n, s›kl›kla kulland›¤›
20 km menzilli ‹ran üretimi
122 mm’lik roketlerin daha
uzun menzilli versiyonlar›n›
Hizbullah’tan tedarik etti¤i
belirtiliyor. 37 km menzile
sahip oldu¤u belirtilen yeni
roketlerin temini ile ‹srail’in
önemli flehirlerinden biri
olan Berfleva da Hamas’›n
menziline girmifl oldu.
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Rusya’dan Basit Çözüm
Gelece¤in Muharebe Sistemleri (Future Combat Systems) Projesi kapsam›nda tanksavar
füzelere karfl› aktif koruma sistemi gelifltirme çal›flmalar› süren ABD’ye, Rusya’dan kara
haber tez geldi. Özellikle RPG benzeri tanksavar roketlere karfl› çözüm bulmak için 

hem aktif hem de pasif koruma sitemlerine milyonlarca dolar ak›tan Amerikan Ordusu, Ruslar›n gelifltirdi¤i omuzdan at›l›r 
RPG-30 tanksavar roketi yüzünden önümüzdeki günlerde zor durumda kalacak gibi. Oldukça basit bir çal›flma prensibi olan 
yeni silah sistemi, hedefi yan›ltmak ve yok etmek için 2 ayr› roket ateflleyerek z›rhl› araçlar›n aktif korumas›n› bertaraf edebiliyor.

Rus kaynaklara göre, testleri tamamlanan RPG-30, 650 mm’lik bir z›rh› delebilecek güce sahip.

Afganistan’da 
‹spanyol Nüfus Artacak

Afganistan’da sular›n bir türlü 
durulmamas›, görevini resmi olarak

devralm›fl olmasa da yeni Baflkan 
Barack Obama’y› yard›m aray›fl›na
yöneltmifl görünüyor. Aral›k ay›
içerisinde ‹spanya Baflbakan› José 
Luis Zapaterro ile görüflen Obama, 
2009 y›l› için destek sözü ald›. Fakat

‹spanya Hükümeti’nin verdi¤i bu sözü
tutabilmesi için öncelikle 2005 y›l›nda 

parlamento karar› ile uygulamaya soktu¤u 
“yurt d›fl› operasyonlara en fazla 3000 asker 

gönderme s›n›r›n›” kald›rmas› gerekiyor.
Çal›flmalara bafllayan ‹spanyol yetkililer, 2009 y›l›nda Afganistan’da 
bulunan 800 askerine destek kuvvet gönderecek.
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Japonya
Tedirgin

ABD’nin yeni Devlet
Baflkan› Barack

Obama’ya tebrik mesaj›
göndermeyen Japonya

Hükümeti, yeni
baflkanl›k döneminde
dünyadaki dengelerin

de¤iflece¤inden
oldukça tedirgin.

Obama’n›n Çin’e daha
yak›n duraca¤›n›

öngören Japonya, Çin
ile yak›nlaflan bir

ABD’nin Rusya ile de iyi
iliflkiler kurabilmek için
Füze Kalkan› Projesi’ni

ask›ya alaca¤›n› ve
Ukrayna ile Gürcistan’›n
NATO’ya girme sürecini

yavafllataca¤›na
inan›yor. Hepsinden

önemlisi, yeni baflkan›n
Kuzey Kore ile daha

uzlaflmac› bir politika
izleyece¤i düflüncesi,

ABD ile Japonya
aras›ndaki stratejik
anlaflmalar›n yak›n

gelecekte ask›ya
al›nmas›n› gündeme

getirebilir.

Çin Tehdidi Yak›nlaflt›r›yor
Çin tehdidi artt›kça ABD ve Avustralya aras›ndaki ba¤lar daha da 
kuvvetleniyor. 4 Aral›k’ta bir araya gelen Avustralya Savunma Bakan› 
Joel Fitzgibbon ve Avustralya’n›n ABD Büyükelçisi Robert McCallum, 
ABD ve Avustralya ordular› aras›nda taktik ve stratejik seviyelerdeki 
ifl birli¤ini düzenleyen Cheapeau Anlaflmas›’n›n kapsam›n›n geniflletilmesi
üzerine görüfltü. Anlaflman›n, iki ülke aras›ndaki askeri de¤iflim
programlar›n›n yo¤unlaflt›r›lmas›yla geniflletilmesi planlan›yor.
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I
rak’taki Amerikan ve ‹ngiliz
askeri varl›¤›n›n sonlan-
mas›yla, kendilerini bir an-

da Sünni-fiii Arap milliyetçile-
ri karfl›s›nda bulacaklar›n›
fark eden Irak’›n kuzeyindeki
Kürt liderli¤inden gelen “yar-
d›m” taleplerine bu kez ku-
laklar›n› t›kamayan Türkiye,
bölgedeki geliflmeler aç›s›n-
dan ciddi bir a¤›rl›k yaratm›fl
oldu.
Irak Cumhurbaflkan› flapka-
s›yla Ankara’y› ziyaret eden
Celal Talabani’nin Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül ile ger-
çeklefltirdi¤i görüflmeler son-
ras›nda h›zla yaflan›lan bölge-
sel de¤iflim, art›k tüm dünya
baflkentleri taraf›ndan izlene-
bilen k›vama gelmifl durumda.
Türkiye’nin Irak’›n kuzeyinde-
ki Kürt ve Türkmenler’in ak-
rabas› ve do¤al hamisi konu-
mu giderek güç kazan›rken,
bölgedeki Kürt liderli¤inden
de PKK terörüne karfl› müca-
dele konusunda çok ciddi sin-
yaller al›n›yor.
Ama bu sinyallerin belki de en
anlaml›s›, Türkiye aç›s›ndan
da stratejik önemdeki Ker-
kük’ten geldi. Irak Cumhur-
baflkan› Talabani’nin, bir ay
içinde iki kez ziyaret etti¤i bu
önemli kentte, Türkmen li-
derlerin görüfllerini dikkatle
dinlemesi ve Kerkük sorunu-
nun çözümünde kimsenin,
Türkmenler’i d›fllayamayaca-

¤›n› söylemesi önemliydi.
Ama daha da önemli olan,
Kerkük ‹l Meclisi’nin yapt›¤›
tarihi toplant›da, Türkçe’yi,
bölgenin “resmi dili” olarak
kabul etmesi oldu. Bu karara
kadar, Kerkük’te Kürtçe ve
Arapça resmi dil olarak kabul
ediliyordu. Türkçe, hem de bir
Arap ülkesi olarak kabul edi-
len Irak’ta Arap harfleriyle
de¤il, t›pk› Türkiye’deki gibi
Latin alfabesiyle kullan›lmak
kofluluyla kabul edilmifl oldu.
Bu geliflme, Kürtler’in, Türki-
ye ile bafllayan ve bölge aç›-
s›ndan son derece stratejik
yak›nlaflma çal›flmalar›n›n
yeni bir dönemeci olarak ka-
bul edildi.
Bu arada, Irak’›n kuzeyindeki
Kürt otonom yönetimi lideri
Mesut Barzani’nin, kendisini
pefl pefle ziyaret eden Türkiye
kökenli iki Kürt siyasi hareke-
tinin üyelerine, DTP ve Hak ve
Özgürlükler Hareketi kadrola-
r›na benzer sözleri söylemesi
de dikkat çekti. Barzani, Türki-
ye’nin, bölgede konufllanm›fl
PKK terör örgütüne karfl› bir-
likte askeri müdahale ça¤r›la-
r›na kulak t›kasa ve “bundan
böyle bu topraklar bir Kürt’ün
di¤erine silah çekti¤ine flahit
olmayacakt›r” yönünde aç›kla-
malar yapsa da, esas olarak
“PKK terör örgütünün varl›¤›-
na karfl› oldu¤unu” söylemesi
Ankara’da not edildi.

Barzani’nin özellikle DTP
Baflkanlar›’ndan Ahmet Türk
ile yapt›¤› toplant›da, PKK’n›n,
Türkler ile Kürtler aras›ndaki
iliflkiyi zehirleyen tehlikeli bir
terör örgütü oldu¤unu vurgu-
lamas› ve DTP’ye, “Türki-
ye’deki demokrasi zeminin-
den uzaklaflmay›n, kendinizi
PKK’dan uzaklaflt›r›n” ça¤r›s›
yapmas› da Ankara’ya ulaflan
bilgiler aras›ndayd›.
Barzani’nin yapt›¤› konufl-
malarda, “Kürt halk›n›n tek
slogan›n›n “bar›fl içinde bir-
likte yaflam” olmas› gereki-
yor. Dönem, diyalog ve de-
mokrasi dönemidir.” demesi
ve Kürtler’in ulusal birlik ve
uyum içinde yaflamalar› ge-
rekti¤ine vurgu yaparak,
“Kürtler’in yaflad›¤› co¤raf-
yada silahl› mücadele döne-
mi kapanm›flt›r. PKK e¤er,
silahl› mücadeleye devam
ederse, onlar›n Kürt bölge-
sinde yeri yoktur.” sözleriyle
görüfllerini vurgulamas› da
önemle not edildi.

ABD’den bafllay›p
bütün dünyay›

saran a¤›r küresel finans
krizi, acaba “Müslüman
co¤rafya’da ne gibi sonuç-
lar do¤uracak?”. Öyle ya,
e¤er dünyay›, hala, Samu-
el P. Huntington’un “Me-
deniyetler Çat›flmas›”
penceresinden görmeye
devam ediyorsan›z, bu iflin
sonunda “bizim mahalle-
de” neler yaflanabilece¤ini
de sorgulamak gerekir.
B›rakal›m Huntington’un
bizce fazla abart›l› dünya
görüflünü bir kenara. Ama
bu iflin sonunda, elimizde
“y›k›lm›fl Müslüman dev-
letler” kalacaksa flimdi-
den düflünmemiz gerekir.
Araflt›rd›k; genel tablo flu-
dur:
Yaflan›lmakta olan küre-
sel krizle birlikte petrol
gelirlerinde izlenen ola-
¤anüstü düflüfl, ‹ran’› bu
krizden en çok etkilene-
cek ülkelerin bafl s›ras›na
yerlefltiriyor. Ahmedine-
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Terörle Mücadelede 
Yeni Dönem Türkiye’nin, kendi

aç›s›ndan son
derece stratejik
önemdeki alana
müdahalesi iki 
ana noktada olufltu:
Bugüne kadar 
izledi¤i klasik 
politikalardan
s›yr›l›p, Irak’›n
kuzeyindeki Kürt
otonom yönetimi
ile sa¤l›kl› iliflkiler
kurman›n yolunu
açt›; kendi içi ve
d›fl›ndaki Kürt
kültürel kimli¤ine
dönük olarak da
TRT’nin Kürtçe
yay›nlar›n› bafllatt›.

Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

Küresel 
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jad yönetimi, ülkede sosyal
bar›fl› bugüne kadar, k›rsal
kesim ve kentlerin varoflla-
r›na do¤rudan g›da ve yaka-
cak yard›m› yaparak, enerji
gibi ana girdilerde sübvan-
siyon uygulayarak sa¤laya-
bildi. fiimdi para kesildi;
‹ran, cebindeki 60 milyar
dolardan yemeye bafllad›.
‹ran’›n yapt›¤›n›n ayn›s›n›
Pakistan’daki Zerdari yöne-
timi de yap›yor. Ama önem-
li fark, Pakistan’›n paras› da
yok! Varl›¤›n› sürdürebil-
mek için IMF ve Dünya Ban-
kas›’ndan gelecek kredilere
ba¤›ml›. Ülkenin yar›s›n›n
okuryazarl›¤› yok, halk›n
büyük ço¤unlu¤u günde 2
dolarl›k ifle raz›. E¤er dün-
ya, bu stratejik Müslüman
ülke için erken tedbir al-
mazsa, karfl›m›za Somali
gibi “yok olmufl” bir devlet
ç›kma riski var.
Düflen petrol gelirleri ve
ABD ve Avrupa pazarlar›n-
da yaflan›lan ola¤anüstü
daralma, Müslüman dünya-

s›n›n yüksek petrol gelirleri
ve serbest ticaretten sa¤la-
nan girdileriyle en zengin
noktas›n› oluflturan Suudi
Arabistan ve Birleflik Arap
Emirlikleri’nde so¤uk dufl
etkisi yaratt›. Artan enflas-
yon, iflsizlik bu ülkelerin ye-
ni sorunlar› olarak ortaya
ç›k›yor.
Topraklar›n› körfez ülkele-
rinden akacak kredileri he-
defleyerek, bir “ucuz iflçi
cenneti”ne ve serbest böl-
geye dönüfltürmeye çal›flan
M›s›r da, en büyük Arap
devleti olarak tarihinin en
a¤›r ekonomik krizlerinden
birine do¤ru ilerliyor. Dü-
flünün, ülkenin Süveyfl Ka-
nal›’ndan sa¤lad›¤› gelir bi-
le, dünyan›n daralan ticaret
hacmi nedeniyle yerlerde
sürünmeye bafllad›. Ana dö-
viz girdisi olarak tan›mla-
nan turizm ise flimdiden
yüzde 20 oran›nda azald›.
Henüz, 1997 y›l›ndaki eko-
nomik krizin etkilerini afla-
mayan dünyan›n en kalaba-

l›k Müslüman ülkesi Endo-
nezya, bu krizle tam anla-
m›yla felaket bir ortamla
karfl›laflt›. Son 10 y›lda bü-
tün üretim alanlar›, vahfli
Çin rekabeti nedeniyle yok
olan, ithalata ve tüketime
dayal› bir ekonomi haline
gelen Endonezya üzerinde
art›k sadece bir tek konu
konufluluyor: Bu ülkeye Çin
mi, yoksa Bat›l›lar m› el ko-
yacak?
Komflusu Endonezya’n›n
aksine, 1997 krizini IMF ve
Dünya Bankas› deste¤i ol-
madan tamamen kendi ulu-
sal program› ile aflan Ma-
lezya ise, Müslüman co¤-
rafyan›n bu krizde de so-
runlar›n› kolay aflacak ül-
kesi olarak tan›mlan›yor.
Bu geliflmede, ülkenin güç-
lü “‹slami bankac›l›k” sek-
törünün, çal›flmalar›n› kü-
resel finansal geliflmeler-
den etkilenmeden sürdür-
mesinin önemli rol oynad›¤›
da belirtiliyor.
Ve Türkiye... Malezya ile

birlikte Müslüman ülkeler
aras›nda bu krizi en kolay
atlatabilecek ikinci devlet
olarak tan›mlan›yor. Nede-
ni, 1997 ve 2001’deki kriz-
lerden elde etti¤i ola¤anüs-
tü deneyim. Müslüman ül-
keler içinde “tabii kaynak
geliri ba¤›ml›s›” (petrol gi-
bi) olmayan bir ekonomiye
sahip olan Türkiye, güçlü
sanayi alt yap›s› ve yetiflmifl
nüfusu ile dikkat çeken bir
yap›da.
Sonuç: Türkiye ve Malezya,
bir kez daha Müslüman ül-
kelerin ana lokomotifleri
olmaya aday iki devlet.
Dünya aç›s›ndan iki ana risk
ise Pakistan ve M›s›r’da ya-
flanabilecek “da¤›lma”.
Dünyan›n bu devletlerin on-
da biri kadar olan Soma-
li’deki da¤›lma karfl›s›nda
yaflad›¤› çaresizlik göz
önünde bulundurulursa, bu
iki devlete özel yard›m pa-
ketlerinin pek yak›nda dev-
reye girmesi kaç›n›lmaz gö-
rülüyor.

Kriz ‹slam Dünyas›’n› Da¤›tacak
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A
fganistan’da, 2001 y›-
l›nda bafllayan NATO
iflgali s›ras›nda büyük

kay›plar veren ve ülkedeki
kontrolünü hemen hemen
kaybeden Taliban’›n, aradan
geçen sadece 8 y›l içinde ül-
ke topraklar›n›n yüzde
72’sinde yeniden güç kazan-
d›¤›n›n aç›klanmas› Bat›l›
baflkentlerde ciddi endifle
yaratt›.
ABD liderli¤indeki NATO
güçlerinin baflkent Kabil d›-
fl›ndaki operasyonlar›n bir
bölümünde masum siville-
rin ölümüne yol açmas›n›n
da Afganistan gibi yabanc›
kuvvetlere karfl› hassas bir
toplumda tekrar eskiye dö-
nüflü tetikledi¤i belirtiliyor.
Son dönemde, Pakistan’dan
gelen Amerikan askeri kon-
voylar›na ve genel olarak
NATO kuvvetlerine karfl›
sald›r›lar›n› artt›ran Taliban
güçlerinin NATO’ya ciddi
kay›plar verdirmesi de dik-
kat çekiyor.
Taliban taraf›ndan yap›lan
son aç›klamada, yabanc› as-
kerlerin, Afgan halk› aç›s›n-
dan do¤rudan tehdit olufl-
turdu¤u belirtilerek NA-
TO’nun tamam›n›n geri çe-
kilmesi, aksi halde, yabanc›
askeri güçlere dönük sald›-
r›lar›n artaca¤› vurguland›.
Bu geliflmeler karfl›s›nda
ABD yönetimi, bir yandan,
Afganistan’daki askeri birli-
¤inin gücünü 2 tugay daha
artt›r›rken, di¤er yandan
Türkiye baflta Avrupal› müt-
tefiklerine “siz de gücünüzü
art›r›n” ça¤r›s› yapt›.
ABD’nin halen, Afganis-
tan’da 32.000 askeri bulu-
nuyor. Bunlardan 13.000’i
toplam 50.000 kiflilik NATO
gücünün içinde yer al›yor.
Geri kalan› ise ‹ngiliz ve Da-
nimarkal› birlikleri ile NA-

TO’dan ba¤›ms›z Afgan k›r-
sal›nda operasyonlar dü-
zenliyor.
Bu arada Brüksel’deki NA-
TO sözcülü¤ünden yap›lan
aç›klamada, ittifak askeri
birliklerinin görev alan›n›n
Afganistan ile s›n›rl› oldu¤u,
bu nedenle, operasyonlar›n
Pakistan s›n›rlar› içine ka-
dar tafl›nmas›n›n söz konu-
su edilemeyece¤i belirtildi.
ABD yönetimi ve NATO, Pa-
kistan yönetimini, özellikle
Pakistan-Afganistan s›n›r
bölgesindeki afliretlerin gi-
derek “Talibanlaflmas›” ne-
deniyle artan güvenlik ihlal-
leri konusunda uyar›yor.
‹ki ülke s›n›r›nda yaflayan
özellikle Pefltun afliretleri-
nin Taliban kuvvetlerini ko-
ruduklar›, saklad›klar› ve
Taliban’›n Pakistan toprak-
lar›nda rahatl›kla gizlendi¤i
belirtiliyor.
Bu arada, ABD’nin NATO Bü-
yükelçisi Kurt Volker, Afga-
nistan’da süren mücadele-
nin NATO’nun gelece¤i aç›-
s›ndan hayati önemde oldu-
¤unu ve bu ülkede yaflanabi-
lecek bir yenilginin bütün
Bat› sisteminin yenilgisi ola-
rak alg›lanaca¤›n› söyledi.
NATO’nun Avrupal› mütte-
fiklerinin, bu tür büyük bir
risk karfl›s›nda daha kararl›
davranmas› gerekti¤ini de
belirten Volker, Avrupal›-

lar’›n 2009 y›l›nda Afganis-
tan’a daha çok say›da asker
göndermesini beklediklerini
de ifade etti.

Pakistan 
Zor Durumda
Pakistan’dan yap›lan aç›kla-
malar ise, Afganistan’daki
NATO kuvvetlerinden kaçan
binlerce militan›n ülke top-
raklar›na s›¤›nd›klar› yö-
nünde.
Bu arada, Pakistan’›n yeni
lideri As›f Ali Zerdari’nin, Le
Figaro gazetesine yapt›¤›
aç›klamalarda, ülkesinden,

“Asya’n›n hasta adam›” ola-
rak söz etmesi ve bütün
dünyay›, terörle mücadele
konusunda Pakistan’a yar-
d›ma ça¤›rmas› dikkat çekti.
Siyasi uzman kaynaklar, Pa-
kistan’›n yaflamakta oldu¤u
ekonomik kriz, sosyal ayak-
lanmalar, afliretlerin Tali-
banlaflmas› ve Hindistan ile
yaflamakta oldu¤u derin so-
runlar nedeniyle tarihinin
en zor ve karanl›k günlerini
yaflad›¤›n›, ülkenin bu süre-
cin sonucunda da¤›lma ihti-
malinin de yükseldi¤ini be-
lirtiyorlar.
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NATO ‹çin 
Afganistan’da
Zor Dönem

Ve Çin Denizlere Aç›l›yor
Dünya Pakistan’dan söz ederken Somali tarz› bir da¤›lmadan da bahsediyor. Söz Somali’den aç›lm›flken,
dünya askeri dengeleri aç›s›ndan çok “stratejik” bir geliflmeden de söz etmek gerekiyor. Somali
aç›klar›ndaki korsanlar, ABD liderli¤indeki NATO filosunu o sulara çekmifl, hatta ABD’nin “korsan 
krizini” bahane ederek Afrika’ya “el koyma” plan›n›n da ifllemeye bafllad›¤› ileri sürülmüfltü. fiimdi, 
ayn› bölgeye Çin geliyor. Bugüne kadar sadece “ana k›ta Çin’ini” korumakla görevli Çin Halk Cumhuriyeti
Donanmas› tarihinde ilk kez, kendi karasular› d›fl›na, Somali aç›klar›na do¤ru yak›nda demir alacak.
Çin’in ilk uçak gemisinin kaptan köflkünün komutas›nda büyük bir filo, korsanlar ile mücadele için yola
ç›k›yor. (Biliyorsunuz, Çin’in uçak gemisi bizim sayemizde oldu, Sovyet yap›m› hurda uçak gemisi
Varyag’›n Bo¤azlar’dan geçiflini bir hat›rlay›n.) Böylece Çin, tarihinde ilk kez, uluslararas› sulara aç›lm›fl
olacak. 21’inci yüzy›l›n yeni güçler dengesi aç›s›ndan çok önemli bir ad›m bu.
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K
›sa zaman içinde bü-
tün dünya piyasalar›-
n› sarsan küresel fi-

nansal krizin en sert vurdu-
¤u ülkelerden birinin Rusya
Federasyonu olmas› dikkat
çekiyor.
Rusya’n›n resmi para birimi
ruble, dolar ve avro karfl›s›nda
yüzde 40 oran›nda de¤er kay-
bederken ve Moskova Borsa-
s›, benzer flekilde yüzde 50’le-
re varan de¤er kay›plar› ya-
flarken, ülkenin ana gelir kay-
na¤›n› oluflturan petrol ve do-
¤al gaz fiyatlar›nda görülen
büyük düflüfller, bu ülkeye dö-
nük “topyekûn y›k›m” endifle-
lerinin artmas›na neden oldu.
Nitekim Rusya Federasyonu
‹çiflleri Bakan Yard›mc›s› Mik-
hail Sukhodolsky yapt›¤› aç›k-
lamada, ülkede artan iflsizlik
ve fakirlik nedeniyle sosyal
kriz iflaretlerinin de artt›¤›n›,
özellikle iflçi eylemlerinde be-
lirgin bir yükselifl yafland›¤›n›
söyledi.
Krizin bafllamas›ndan bu yana
Rusya, komünist geçmiflinin
tam aksine, çok vahfli bir kapi-
talist uygulama ile karfl› kar-
fl›ya bulunuyor. Ülkenin “oli-
gark” olarak adland›r›lan zen-

ginleri paralar›n› hemen daha
güvenli ülkelere kaç›r›r ve ya-
t›r›mlar›n› h›zla durdururken
mevcut iflletmelerde de iflçi
ç›karmalar› veya ücretlerde
düflüfller yaflan›yor.
Kriz bafllad›¤› günlerde, yük-
sek petrol gelirlerinden elde
etti¤i 625 milyar dolarl›k bir
döviz rezervine sahip olan
Rusya, 3 ay gibi k›sa bir zaman
içinde bu rezervin 220 milyar
dolar›n›n buhar olmas›ndan
dolay› çok ciddi bir mali panik
yafl›yor.
Putin yönetimi, çareyi, bütün
harcamalar› k›smakta, sos-
yal programlara ayr›lan fon-
lar› durdurmakta bulmufl
durumda.
Bunun karfl›l›¤›nda ise, ülke-
nin hemen tüm kentlerinde ifl
ve ekmek isteyen insanlar›n
yükselen muhalefeti ve sokak
gösterileri yaflan›yor.
Bu arada Sovyetler Birli¤i’nin
son lideri Mikhail Gorba-
çov’un, özellikle, Vladivostok
kentindeki muhalefet gösteri-
lerinin polisin orant›s›z güç
kullan›m›yla da¤›t›lmas›ndan
sonra yapt›¤› aç›klamada,
“Burada yap›lmas› gereken,
Rusya genelinde, Vladivos-

tok’ta oldu¤u gibi artan sosyal
krizi önleyecek tedbirleri al-
makt›r. Artan sosyal huzur-
suzlu¤a karfl› ‹çiflleri Bakanl›-
¤› kuvvetlerini kullanmak so-
runu çözmez, aksine, ülkeyi
büyük bir sosyal ve siyasal z›t-
laflmaya götürür” demesi dik-
kat çekti.
Bu arada, ülke çap›nda artan
sosyal gerginli¤in Kremlin’i
giderek daha “asabi” k›ld›¤› da
vurgulan›yor. Devlet Baflkan›
Medvedev’in, ‹çiflleri Bakanl›-
¤›’na, yükselen gösteriler kar-
fl›s›nda taviz verilmemesi ge-
rekti¤ini söyledi¤i de biliniyor.
Bununla birlikte, Rusya’n›n
pek çok küçük bölgesinde
ekonomiler, o bölgede zama-
n›nda kurulmufl veya yeni ser-
maye yap›lanmas›yla kurul-
mufl bir tek iflletmeye ba¤l›
olarak örgütlenmifl durumda.
Yani ormanl›k alandaki bir
yerleflim merkezinin tüm ge-
çim kayna¤›, genel olarak, o
bölgede kurulmufl bir tek ama
büyük orman ürünleri iflletme
fabrikas›na ba¤l› bulunuyor.
Bu yap›lanma, Rusya ekono-
misine büyük bir riski tafl›yor:
Halk›n geçim kayna¤›n› olufl-
turan ana fabrika kriz nede-

niyle kapand›¤› anda, bütün
bir bölge halk› iflsiz kalm›fl
oluyor.
Uzmanlar, krizin derinlefl-
mesi halinde, Rusya’n›n as›l
bu nedenden büyük bir çöküfl
yaflayaca¤› ve ülkenin genifl
k›rsal›nda iflsiz, ekmeksiz
kalm›fl insanlar›n büyük bir
ayaklanmas› riskinin her ge-
çen gün artt›¤›n› da belirti-
yorlar.

Rusya’da Kriz Çözülme Getirir mi?
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Da¤l›k Karaba¤’da Çözüm Y›l› m›?

K
afkasya’n›n düflman
komflular›, Azerbay-
can ve Ermenis-

tan’dan gelen bilgiler, y›l-
lard›r sonuca vard›r›lama-
yan Da¤l›k Karaba¤ sorunu-
nun 2009 y›l›nda çözümle-
nece¤ini gösteriyor.
Azerbaycan’›n baflkenti Ba-
kü’deki siyasi kaynaklar,
özellikle Azerbaycan’›n, ifl-
gal alt›ndaki topraklar›n›
kurtarmak amac›yla gere-
kirse “silah kullanaca¤›na”
iliflkin söylemlerini azaltt›-
¤›na dikkat çekiyorlar. Ayn›
kaynaklar, Azerbaycan
Cumhurbaflkan› ‹lham Ali-
yev’in son olarak ‹talyan te-
levizyonu RAI’ye verdi¤i de-
meçte, “gerekirse savafla
var›z” demesine ra¤men,
Aliyev ile Ermeni lider Serj
Sargsiyan aras›ndaki iliflki-
lerin umut verici oldu¤unda
birlefliyorlar.
Bakü’yü, “gerekti¤inde si-
lah kullanmaktan” uzaklafl-
t›ran ana noktan›n Gürcis-
tan’da yaflan›lan geliflmeler
oldu¤u da vurgulan›yor.

Rusya’n›n Güney Osetya ve
Abhazya’n›n ba¤›ms›zl›kla-
r›n› kabul etmesi, bu tür so-
runlar›n do¤urabilece¤i da-
ha yüksek riskleri göster-

mesi aç›s›ndan önemli bu-
lunuyor.
Geliflme, Bat› aç›s›ndan da
kritik: Rusya’n›n iki özerk
bölgeyi bahane ederek Gür-
cistan’›n toprak bütünlü¤ü-
ne sald›rmas› dünya bafl-
kentlerinde, Da¤l›k Kara-
ba¤ tarz› dondurulmufl so-
runlar›n bir gün daha büyük
sorunlara yol açabilece¤i
kayg›s›n› güçlendirmifl du-
rumda.
Nitekim Azeri ve Ermeni d›-
fliflleri bakanlar›n›n, 4 Ara-
l›k 2008’de, Minsk Grubu
üyeleri ile yapt›klar› toplan-
t›dan Da¤l›k Karaba¤ soru-
nuna dönük “nihai çözüm

niyetini” ortaya koyan bir
deklarasyonun ç›kmas› da
bunun iflareti olarak de¤er-
lendiriliyor.
Kaynaklar, Azeri-Ermeni çö-
züm görüflmelerinin, Erme-
nistan’›n iflgal etti¤i Azeri
topraklar›ndan çekilmesi
karfl›l›¤›nda, Da¤l›k Kara-
ba¤’›n gelece¤i için yap›lacak
referanduma Bakü’nün onay
vermesi çizgisinde devam
etti¤ini de kaydediyorlar.
Minsk Grubu üyelerinden
ABD, Fransa ve Rusya, son
yapt›klar› aç›klamalarda
Da¤l›k Karaba¤ sorununun
2009 y›l›nda sonland›r›lmas›
gerekti¤ini de vurgulad›lar.

Azerbaycan’da Liderlik Düzenlemesi
Azerbaycan Parlamentosu’nun, ülke anayasas›nda, cumhurbaflkanl›¤› süresini iki dönemle s›n›rlayan metni de¤ifltirme çal›flmas›,
Cumhurbaflkan› ‹lham Aliyev’e ömür boyu cumhurbaflkanl›¤› yolunu açman›n ilk ad›m› olarak de¤erlendirildi.
Azerbaycan anayasas›, cumhurbaflkanl›¤› makam›na seçilen devlet adam›na sadece iki kez üst üste görev yapma flans› tan›yor; bu yap›s›yla da
eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin en demokratik anayasalar›ndan biri olarak kabul ediliyordu. Nitekim Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan 
sonra göreve gelen Kazak lider Nursultan Nazarbayev ile Özbek lider ‹slam Kerimov, bugün de ayn› makamlarda oturuyorlar. Türmenistan 
lideri Saparmurat Türkmenbafl› da görev bafl›nda geçirdi¤i bir kalp krizi sonucu yaflama veda etmifl, K›rg›zistan’da ise ufak çapl› renkli 
devrimlerden biri yaflanarak Aksar Akaev’in siyasi yaflam›na son verilmiflti. Babas› Haydar Aliyev’den görevi devralan ‹lham Aliyev, 
son seçimde ikince kez cumhurbaflkan› seçilmiflti. Anayasal de¤ifliklik, Aliyev’in üçüncü ve di¤er dönemleri için haz›rlanm›fl bir siyasi
manevra olarak de¤erlendiriliyor.
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B
at› deste¤inde ba¤›m-
s›zl›¤›n› ilan eden ve
bugüne kadar önemli

ilerlemeler sa¤layan Koso-
va’n›n yaflamakta oldu¤u
“devletleflme sorunu” nede-
niyle, giderek mafyan›n mer-
kezi konumuna do¤ru ilerle-
mesi Avrupa Birli¤i (AB)’de
ciddi bir s›k›nt› yaratt›.
Mafya sorununu çözmeden
Bulgaristan’› tam üyeli¤e ka-
bul eden AB, günümüzde bu-
nun a¤›r piflmanl›¤›n› yafl›yor.
International Herald Tribune
gazetesinin konuyla ilgili
araflt›rma dosyas›n›n bafll›¤›-
n›n, “Her ülkenin bir mafyas›,
sadece Bulgaristan’da mafya-
n›n bir ülkesi vard›r” olmas›
bile Avrupa’da yaflan›lan bu
gerginli¤i anlatmaya yetti.
Bulgaristan mafyas›n›n, yöne-
tim otoritelerinin bütün çaba-
lar›na ra¤men, “yasal ifl alan›-
na kaymakta” hayli yavafl dav-
rand›¤›, aksine ülkenin bütü-
nüyle mafyalaflma sürecini
yaflamakta oldu¤u biliniyor.
AB’nin güvenli¤i aç›s›ndan
ciddi risk yaratan geliflme
ise, Bulgaristan-Rus mafya-
lar›n›n S›rp mafyas› ile iflbir-
li¤ini gelifltirmeleri ve bu ör-
gütlerin Kosova’n›n S›rp nü-
fusunun yaflamakta oldu¤u

bölgelere yerleflmesi oldu.
Birleflmifl Milletler (BM), bu
geliflme karfl›s›nda AB’den
etkin polis gücünü Kosova’ya
kayd›rmas›n› ve yeni ba¤›m-
s›zl›¤›n› kazanan genç cum-
huriyetin yetkilileri ile yak›n
çal›flma yap›lmas›n› istedi.
Bu arada, gözünü, Türki-
ye’den önce AB üyesi olmaya
diken H›rvatistan yönetimi,
mafya ile mücadele konu-
sunda çok etkin bir kanunu
kabul etti.
Yeni kanun, organize suçtan
ceza alanlar›n mal varl›¤›na
el konulmas›na olanak sa¤l›-
yor. Art›k organize suçtan
ceza alan kiflilerin birbirle-
riyle temaslar› da yasaklan›-
yor; ayr›ca d›fl dünya ile ileti-
flimleri zorlafl›yor.
‹çiflleri Bakan› Tomislav Ka-
ramarko ise 30 gün içerisin-
de bakanl›kta mafya ile mü-
cadelede profesyonel kiflile-
re görev verilece¤ini söyledi.
H›rvat medyas›n›n, “H›rvat
FBI” fleklinde adland›rd›¤›
organize suçla mücadelede
görevli özel bir polis birimi
ise çal›flmalara flimdiden
bafllad›. Organize suçla mü-
cadele kapsam›nda baflkent
Zagreb’de 250 özel polis gö-
revlendirildi.
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Kosova’da Bush
Hayranl›¤›!
ABD’nin “en sevilmeyen” baflkanlar›ndan biri olarak tarihe geçen
George W. Bush’un, kendisini en rahat hissedece¤i co¤rafya belli
oldu: Kosova.
Eski Yugoslavya’n›n bu sorunlu bölgesi, S›rbistan ile yaflad›¤› y›llar
süren kanl› bir mücadeleden sonra 2008 y›l›n›n fiubat ay›nda 
bekledi¤i “ba¤›ms›zl›¤a” kavuflmufltu.
Kuflkusuz, Rusya’n›n bütün karfl› koymas›na, hatta S›rbistan’›n 
yeni Balkan savafl› tehditlerine ra¤men gerçekleflen bu geliflmede
en büyük pay ABD yönetiminindi.
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› önce ABD, ard›ndan Türkiye ve
Avrupa’n›n önde gelen güçleri tan›d›. Rusya’n›n eli kolu 
ba¤land›. Hatta ba¤›ms›zl›¤›, daha düne kadar S›rbistan ile
kol kola bir konfederasyon oluflturan yeni ba¤›ms›z Karada¤’›n 

bile kabul etmesi, Avrupa siyasi haritas›ndaki dengeleri 
yeniden belirledi.
Kosova halk›, tarihlerinin en zor günlerinde hemen yanlar›nda 
yer alan ABD baflkan›n› unutmad›. Ülkenin baflkenti Prifltine’de
büyük bir caddeye, “George Walker Bush” ad› verilmesi
kararlaflt›r›ld›.
Bu karar, art›k “eski” olarak adland›r›lan ABD baflkan› için
ülkesinin s›n›rlar› d›fl›nda al›nm›fl “ikinci sempati” karar› olarak
tarihe geçti.
Baflbakan Haflim Taçi, Washington’un Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤› 
için sarf etti¤i çabalara duyduklar› büyük sayg›n›n bir 
göstergesi olarak böyle bir karar ald›klar›n› aç›klad›. 
Daha önce de Arnavutluk’ta bir bulvara, George W. Bush’un 
ismi verilmiflti.
Bilindi¤i gibi, George W. Bush’un, özellikle yalana dayal› Irak
iflgalinde izledi¤i ve yüz binlerce Müslüman Irakl›’n›n yaflam›na mal
olan politikalar› nedeniyle, Türkiye baflta Müslüman ülkeler içinde
sempatisi “s›f›r” noktas›nda kabul ediliyor.

Balkanlar’›n Büyük Sorunu: Mafya
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A
lmanya ve ‹ngiltere
aras›ndaki rekabetin
Akdeniz boyutu, Ku-

zey Afrika cephesinde
“Tanklar Savafl›” olarak de-
vam etmifltir. ‹talya’n›n sa-
vafl›n bafl›nda ‹ngiliz Ordusu
karfl›s›nda ald›¤› a¤›r yenil-
gi, Çöl Tilkisi (Wüstenfuchs)
lakapl› Orgeneral Erwin
Rommel’in Alman birlikleri
ile birlikte Libya’ya gönde-
rilmesi ile tersine çevrile-
bilmifltir. Orgeneral Rom-
mel, tanklar›n öncülü¤ünde
bafllatt›¤› 1941’deki mukabil
taarruz ile Libya’n›n M›s›r
s›n›r›ndaki “Sallum” mevzii-
ne kadar ilerleme sa¤la-
m›flt›r. Ancak, Almanya’n›n
SSCB’ye bafllatt›¤› taarruz,
takviye kuvvetlerin Orgene-
ral Rommel’in güçlerine
ulaflmas›n› kesintiye u¤rat-
m›flt›r.
May›s 1942’de, Orgeneral
Rommel’in ‹ngiliz Ordu-
su’nu M›s›r’›n ‹skenderiye
Liman› bat›s›ndaki El Ala-
mein’e kadar kovalamas›
üzerine, Hitler, kendisini
“Mareflallik” rütbesi ile tal-

tif etmifltir. Buna ra¤men
Alman Ordular›, M›s›r’› iflgal
ederek Orta Do¤u petrolle-
rini ele geçirme flans›n›, 1
Temmuz 1942’de bafllayan
El Alamein Muharebeleri
sonunda kaybetmifltir. Kor-
general Bernard Montgo-
mery komutas›ndaki ‹ngiliz
Ordusu, 23 Ekim 1942’de
bafllatt›¤› karfl› taarruzu
sürdürerek, say›sal üstün-
lü¤ün de yard›m› ile 23 Ara-
l›k 1942’de Trablus’u ele
geçirmifltir. Libya’n›n düfl-

mesi ve ‹ngiliz karfl› taarru-
zu ile efl zamanl› olarak
ABD’nin 8 Kas›m’da Cezayir
ve Fas’a bafllatt›¤› Fener
Operasyonu (Operation
Torch) adl› ç›karma harekâ-
t›, güç dengelerini Müttefik
Kuvvetler lehine çevirmifltir.

Akdeniz ve Savafl›n
Kritik Deniz 
Mücadelesi
Kuzey Afrika’da cereyan
eden muharebelerin sonu-
cunu do¤rudan etkileyen en

önemli geliflmelerden biri de
cephelere lojistik sevkiyat›-
n›n yap›ld›¤› ikmal yollar›n›n
denetimi için yap›lan müca-
deledir. ‹kmal yollar›n›n de-
netimi için verilen bu müca-
dele s›ras›nda ‹ngiltere, kar-
fl›s›nda kâ¤›t üzerinde büyük
bir gücü olan ‹talyan Donan-
mas› ile Hava Kuvvetleri’ni
bulmufltur. ‹ngiltere’nin as-
keri kontrolü alt›ndaki Malta
Adas›, konumu itibari ile ta-
raflar aras›ndaki çat›flmala-
r›n odak noktas› haline gel-
mifltir. Malta, Cebelitar›k-
Süveyfl Kanal› üzerinde, as-
keri hava meydanlar›, liman-
lar› ve deniz ikmal yollar›n›
kontrol edebilmesi bak›m›n-
dan, t›pk› bir uçak gemisi gi-
bi, stratejik öneme sahip ol-
mufltur. Akdeniz’in kontro-
lünde Malta’n›n üslendi¤i
son derece stratejik rol, ada-
y› mihver devletlerinin do¤-
rudan hedefi haline getirmifl-
tir. ‹talya ve Almanya’n›n
adaya karfl› 1940’ta bafllayan
hava taarruzlar› 1942 y›l›na
gelindi¤inde iyice yo¤unlafl-
m›flt›r.

HARP TAR‹H‹
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‹talyanlar ‹çin 
Akdeniz’de Sular Is›n›yor:

Malta Muharebeleri 
ve Sicilya’n›n ‹flgali
‹kinci Dünya Savafl›’n›n Avrupa cephesinde bafllayan çetin
muharebeler, bir süre sonra Kuzey Afrika topraklar› ile
Akdeniz’i de içine alarak genifllemifltir. ‹talya ile kurdu¤u 
ittifak, Almanya’n›n Akdeniz ve Balkanlar’a müdahil olmas›n›
da gerektirmifltir. Alman Ordular›’n›n Yugoslavya ve
Yunanistan’› iflgal ettikten sonra Sovyetler Birli¤i (SSCB)’ye
sald›rmas› savafl›n istikametini de¤ifltirse de, müteakip
süreçte Ege adalar›n›n da iflgali, Akdeniz’in kontrolünde
mihver devletlerine önemli faydalar sa¤lam›flt›r.
Prof. Dr. Mesut Hakk› CAfiIN / mcasin@savunmahaber.com
Yeditepe Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi

1941 y›l›nda Malta üzerinde uçan SM.79 “Sparviero”
(Atmaca) bombard›man uçaklar›

Vurulmas›na ra¤men
Malta’ya ulaflmay›
baflaran SS Ohio tankeri



Malta’n›n Can 
Damarlar› Kesiliyor
Sardinya ve Sicilya adalar›n-
dan kalkan Alman ve ‹talyan
savafl uçaklar›, denizalt›lar›
ile hücumbotlar›, ‹ngiliz as-
keri ve ticari konvoylar›na
büyük zarar vermifllerdir. Ni-
san 1942’de, ‹ngiliz Donan-
mas›’na ait 4 savafl gemisi, 3
denizalt› ve 1 tanker, limanda
bat›r›lm›flt›r. Malta Adas›’n›n,
‹ngiliz “Spitfire” avc› uçaklar›
ile takviye edilmesine ra¤-
men, Müttefik kay›plar› de-
vam etmifltir.
1942 y›l›n›n Haziran ay›nda
sadece 17 geminin ikmal
malzemesi getirebildi¤i Mal-
ta’ya do¤ru, 11 muhrip, 4
kruvazör, 2 z›rhl›, 4 uçak ge-
misi ve destek gemileri eflli-
¤indeki özel bir konvoy 3
A¤ustos 1942’de ‹skenderiye
liman›ndan yola ç›km›flt›r. 11
A¤ustos’ta keflif uçaklar› ta-
raf›ndan tespit edilen kon-
voydaki HMS Eagle uçak ge-
misi, Alman U-73 denizalt›s›
taraf›ndan ayn› gün ö¤leden
sonra bat›r›lm›flt›r. 36 uçak-
l›k Alman hava filosu da kon-

voya taarruz etmifltir. ‹kinci
Alman ve ‹talyan hava taar-
ruz kolu ise 12 A¤ustos
1942’de muharebeye girmifl-
tir. Muharebelerin ilerleyen
saatlerinde HMS Foresight
ve HMS Cairo savafl gemileri
bat›r›lm›flt›r. 12’yi 13’e ba¤la-
yan gece yar›s› ise, ald›¤› ha-
sar nedeni ile Tunus aç›kla-
r›nda batacak olan HMS
Manchester savafl gemisi
torpido ile vurulmufltur. Ha-
rekât boyunca 9 nakliye ge-
misi batm›fl, SS Ohio tankeri
ise yara almas›na ra¤men
Malta’ya ulaflmay› baflarm›fl-
t›r. Ancak bütün bu a¤›r ka-
y›plar, Müttefikler’in Malta
Adas›’n› korumaya devam et-

mesine engel olamam›flt›r.
‹talya ve Kuzey Afrika deniz
trafi¤inin kontrolünde çok
stratejik bir role sahip olan
Malta’da üslenen güçler, Ku-
zey Afrika’da savafla devam
eden Orgeneral Rommel’e
tank, a¤›r silah ve cephane
sevkiyat›n› kesintiye u¤rat-
m›flt›r. Alman ve ‹talyan de-
niz ticaret konvoylar›n›n yüz-
de 34’ü, Malta Adas›’nda ko-
nuflland›r›lan yaklafl›k 100
adet Spitfire ve 13 adet Be-
aufighter savafl uça¤› tara-
f›ndan bat›r›lm›flt›r.
1943’e gelindi¤inde savafl›n
Müttefikler lehine do¤ru ge-
liflmesi, Malta’n›n konumunu
savunmadan, taarruza geçir-
mifltir. 1943 Temmuz’undan
sonra üstünlü¤ü ele geçiren
Müttefik hava kuvvetleri için,
Sicilya ve ‹talya’n›n iflgalinde
ada bir “s›çrama tahtas›”
olarak kullan›lm›flt›r.
1942’de Alman ve ‹talyan pa-
raflütçüleri ile deniz piyade-

lerinden oluflan 35.000 kiflilik
bir taarruz gücü, Malta’n›n
iflgali için tahsis edilse de,
daha sonra Hitler taraf›ndan
ertelenen Malta Harekât›, bu
kritik adan›n ele geçirilmesi-
ni önlemifltir. Bu hata, ilerle-
yen süreçte Malta’n›n Alman
Ordusu’na karfl› bir taarruz
üssü olarak kullan›lmas›na
yol açm›flt›r.

Sicilya Harekât›:
‹talya’n›n ‹flgalinde
‹lk Basamak
Almanya’n›n Kuzey Afrika’da
Müttefikler karfl›s›nda yenil-
giyi kabul etmesi, ‹kinci Dün-
ya Savafl›’n›n dönüm nokta-
lar›ndan biri olmufltur. Özel-

likle Atlantik’te k›yas›ya de-
vam eden muharebeler,
Müttefik donanmas›n›n ver-
di¤i çok a¤›r kay›plara ra¤-
men; ABD’nin lojistik ve per-
sonel deste¤i sayesinde gali-
biyet ibresini, Almanya’dan
uzaklaflt›rmaya bafllam›flt›r.
Savafl›n ilk y›llar›nda Hitler’in
Nazi Rejimi ve Alman Ordu-
lar›’n›n yenilmez baflar›lar›n›
g›pta ile seyreden faflist Be-
nito Mussolini’nin, daha son-
raki dönemde Almanya’n›n
askeri destek taleplerini red-
detmesi ve Müttefikler’in
Mussolini’yi saf d›fl› b›rakma
planlar›n› yürürlü¤e koymas›
ile Roma-Berlin ittifak› çatla-
maya bafllam›fl, Akdeniz’de
Mihver Kuvvetleri’nin yenilgi-
sine giden yol aç›lm›flt›r.

Müttefik Harekât
Plan›nda Ana Fikir:
En Zay›f Halkan›n
‹mhas› 
Müttefikler, savaflta “en zay›f
olan halkay› imha” prensi-
binden hareketle, öncelikle
‹talya’y› savafl d›fl› b›rakabil-
meyi amaç edinmifllerdir. Bu
fikrin ön plana ç›kmas›nda
“önce Almanya” hedefinin
muhafazas› fikri korunmakla
birlikte, Kuzey Afrika cephe-
sinde yenilgiye u¤rat›lan ‹tal-
yan Ordusu’nun savaflma az-
minin k›r›lmas› büyük önem
arz etmifltir. Öte yandan, ‹tal-
ya’n›n limanlar›ndan istifade
ederek Almanya’ya karfl› ta-
arruzun derinlefltirilmesin-
de, Kuzey Afrika hava ve de-
niz üslerinin kullan›lmas› fik-
ri ön plana ç›km›flt›r.
Esasen, savaflan her iki tara-
f›n önemli hatalar›, harbin
uzamas›na da neden olmufl-
tur. Nitekim Müttefikler ara-
s›nda ‹talya cephesi konu-
sunda da tam birlik sa¤lana-
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12 A¤ustos 1942 tarihinde, ald›¤› hasar sonucu
yanan HMS Indomitable uçak gemisi

Beaufighter savafl uça¤›



mam›flt›r. Zira ABD taraf›, Af-
rika harekât›nda mihver or-
dular›n›n teslimini müteaki-
ben, derhal Manfl Deni-
zi’nden, Almanya’ya ikinci
cephenin aç›lmas›n›n önce-
likli hedef olmas› gerekti¤ini
savunmufltur. Londra ise,
ABD’nin bu teklifine s›cak
bakmad›¤› gibi, ikinci cephe-
nin Manfl Denizi’nden aç›l-
mas›n›n erken oldu¤unu, be-
lirsizliklerle dolu bu ç›karma
harekât› için Alman savun-
mas›n›n zay›flat›lamad›¤› fik-
rinden hareketle, sonucun
tam bir felaket olabilece¤i
endiflesini müzakere masa-
s›nda savunmufltur.
‹flte tam bu noktada, ‹ngiliz-
ler, Sardinya Adas›’na taar-
ruz edilmesi fikrine destek
vermifltir. Buna mukabil ABD
taraf›, “Sicilya Adas›” sald›r›-
s›n›, Akdeniz hâkimiyetini
sa¤layaca¤› fikrinden hare-

ketle desteklerken, Müttefik
gemilerine ait konvoylar›n
Güney Afrika-M›s›r-Hindis-
tan yolu gibi uzun bir rotadan
kurtar›larak, lojistik üstünlü-
¤ün elde edilmesi fikrini de
ön plana ç›karm›fllard›r. Bu
tespit, ‹talya’n›n Orta Avrupa
harekât alan›n› kontrol et-
mek için “en k›sa hat” olarak
benimsenmesine de yol aç-
m›flt›r.
Öte yandan, Alman ve ‹talyan
ordular›n›n, ABD’nin Tunus
Harekât›’n› sekteye u¤rat-
makta elde etti¤i baflar›, Tu-
nus’ta daha güçlü savunma
yap›labilece¤i hatas›n› ön
plana ç›karm›flt›r. Bu hatal›
bak›fl aç›s›, Orgeneral Rom-
mel’in geri çekilmek için Hit-
ler’i ikna edememesi üzerine
tahliye plan›n› ç›kmaza sok-
mufltur. 6 May›s’ta, üstün
Müttefik kuvvetleri karfl›s›n-
da, cephe tamamen çökmüfl

ve ‹talyan Ordusu topluca
teslim olmufltur. Böylece,
‹talyan anavatan›n› savunabi-
lecek muharebe deneyimine
sahip askerler, planlama ha-
tas› neticesinde Müttefikler’e
esir düflmüfltür.

Hitler’in ‹talya’ya
Karfl› Güvensizli¤i
Bununla birlikte, müttefik is-
tihbarat›n›n ‹talya’y› savafltan
koparma yolundaki çabala-
r›ndan ve Roma’n›n “taraf
de¤iflikli¤inden” Hitler sü-
rekli endifle duymufltur. Hit-
ler, Müttefik ordular›n›n, ‹s-
panya’dan Yunanistan’a uza-
nan genifl k›y› fleridinin her
noktas›ndan ç›karma hare-
kât›n›n yap›labilece¤ini hesa-
ba katan bir bekleyifl içine
girmifltir. Bu noktada Hitler,
Müttefik ç›karmas›n›n “Tu-
nus-Sardinya-Sicilya” üçge-
ninde, Sardinya Adas› üzerin-

den yap›lmas› fikri üzerinde
durmaya bafllam›flt›r. Bu
varsay›mda, ‹ngiliz istihbara-
t›n›n haz›rlad›¤›; bir ‹ngiliz
haberleflme subay› cesedi-
nin, ‹spanya k›y›lar›na b›ra-
k›lmas› aldatmacas› da etkili
olmufltur. Söz konusu suba-
y›n tafl›d›¤› çok gizli ibareli
belgelerde yer alan; Mütte-
fikler’in Sardunya Adas› ve
Yunanistan’a ç›karma yapa-
caklar› yolunda bilgiler, Hit-
ler’in yönlendirilmesini sa¤-
lanm›flt›r.
Bununla birlikte Müttefikler,
Kazablanka Konferans›’nda,
ABD Baflkan› Roosevelt’in
teklifini olumlu karfl›layarak
Sicilya taarruzunu kabul et-
mifllerdir. Ayr›ca, ‹talya’n›n
ayr› bir “Bar›fl Antlaflmas›”
ile masaya oturtulmas› da
karara ba¤lanm›flt›r.
Toplam 800 km’lik sahile sa-
hip olan Sicilya Adas›’n›n sa-
vunmas›, 2 Alman ve 12 ‹tal-
yan tümeninden oluflan top-
lam 350.000 personelin so-
rumlulu¤una tahsis edilmifl-
tir. Hitler’in emri üzerine,
Fransa’daki 1’inci Panzer Tü-
meni, ‹talya’ya kayd›r›lm›flt›r.
Müttefik Kuvvetleri, Orgene-
ral Dwight D. Eisenhower’in
komutas›na, Oramiral An-
drew Cunnigham, Orgeneral
Harold Alexander, Hava Ma-
reflali Arthur Tedder’i vazife-
lendirmifltir. Ayr›ca, Korge-
neral Patton’a, Amerikan
7’nci Ordusu ve El Alamein
zaferinden sonra orgeneralli-
¤e terfi eden Bernard Mont-
gomery’e de ‹ngiliz 8’inci Or-
dusu tahsis edilmifltir. Sald›r›

HARP TAR‹H‹
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Sicilya aç›klar›nda bir
Alman bombard›man

uça¤› taraf›ndan 
11 Temmuz 1943’de

vurulan SS Robert
Roven nakliye gemisi

alevler içinde

Amerikan askerleri, 12 Temmuz 1943’de düflürülen bir Alman uça¤›n›n, 
hayat›n› kaybeden pilotunun yan›nda.



planlar›nda, Palermo yerine,
Sicilya Adas›’n›n güneydo¤u-
suna ç›karma yap›lmas› be-
nimsenmifltir. Deniz cephe-
sinde ise, Cebelitar›k ve Port
Said’den hareket eden yakla-
fl›k 2700 parça ç›karma ve
yard›mc› personel gemisi
tahsis olunmufltur.

Müttefik Taarruzu ve
‹talya Topraklar›na
Geri Çekilme 
As›l taarruzlar öncesinde
Müttefikler, 18 May›s ve 11
Haziran 1943 tarihlerinde
gerçeklefltirilen bir ön hare-
kât ile Pantelleria ve Lampe-
dusa adalar›n› ele geçirmifl-
lerdir. 3 Temmuz 1943 tari-
hinde ise Müttefikler, çok yo-
¤un hava bombard›man›yla
Sicilya’daki hava meydanla-
r›n› imha etmifltir. Müttefik
donanmas›n›n, Port Said’den
Sicilya Adas›’na yaklafl›ncaya
kadar Alman ve ‹talyan uçak-
lar›n›n sald›r›s›na u¤rama-
m›fl olmas› dikkat çekicidir.
Müttefik donanmas›n›n a¤›r
sahil bombard›man› bittikten
sonra 10 Temmuz 1943 tari-
hinde bafllayan as›l ç›karma
harekât› kapsam›nda ise,
3000 parça geminin tafl›d›¤›
160.000 personel, 600 tank
ve 1800 top ile Sicilya’ya ç›-
kar›lm›flt›r. Müteakip takviye
kuvvetler ile müttefik gücü,
250.000 ABD ve 228.000 ‹ngi-
liz askeri olmak üzere top-
lam 478.000 kifliye ulaflm›fl-
t›r. Hava gücü aç›s›ndan ba-
k›ld›¤›nda, Müttefikler’in
4000 savafl uça¤›n›n karfl›s›-
na, Alman-‹talyan müflterek
hava kuvvetleri sadece 1500
uçak ç›karabilmifltir. Buna
ra¤men, Müttefikler ancak
200 uçak düflürebilmifllerdir.

Alman ve ‹talyan uçaklar›,
‹talya’n›n kuzeyi ve Sardinya
Adas›’na geri çekilmifllerdir.
Di¤er taraftan, t›pk› Norman-
diya Harekât›’nda oldu¤u
üzere, 9 Temmuz 1943 tari-
hinde patlayan f›rt›na, hem
ç›karma birliklerini hem de
ABD ve ‹ngiliz hava indirme
birliklerini olumsuz etkile-
mifltir. 134 ‹ngiliz planörün-
den, 47 tanesi hedefe ulafla-
madan denize düflmüfltür.
Olumsuz hava koflullar›n›n
yaratt›¤› karmafla, panikle-
yen birliklerin müflterek ha-
rekât›n› zay›flatm›flt›r.
Ancak ‹kinci Dünya Sava-
fl›’n›n bafl›ndan beri savaflt›k-
lar› hemen hemen tüm cep-
helerde pek de iyi bir görün-
tü çizmeyen ‹talyan birlikleri,
plajlardaki savunma mevzi-
lerini terk ederek, tek bir
kurflun atmadan kitleler ha-
linde teslim olmufllard›r. Di-
renen, eksik kadrolu 2 Al-
man tümeni ile takviye birlik-
leri ve k›smen ‹talyan z›rhl›
birlikleri olmufltur. Herman
Goring tümenine ba¤l› Tiger
tanklar›, müttefik kuvvetleri-
ne a¤›r kay›plar verdirmifltir.
Alman tank taarruzu, ancak
Müttefik donanmas›n›n k›y›
bombard›man› sayesinde
durdurulabilmifltir.
K›y›da karfl› taarruzla karfl›-
laflmayan ‹ngiliz birlikleri ko-
layl›kla ilerlemifl, ancak Al-
man ve ‹talyan Hava Kuvvet-
leri’ne ba¤l› uçaklar, Mütte-
fik ç›karma kuvvetlerine bü-
yük kay›plar verdirmifllerdir.
Orgeneral Montgomery, ç›-
karman›n 3’üncü gününde
Primasole Köprüsü’nü, pa-
raflütçü birliklerin deste¤i ile
ele geçirmifltir. 22 Temmuz
1943’de, Korgeneral Pat-

ton’un kuvvetleri, Paler-
mo’yu ele geçirmifltir. 29
Temmuz’da Korgeneral Pat-
ton, Nicosia’y› iflgal etmifltir.
‹ngiliz Ordusu ise Catonia’y›
ele geçirmek için, Tunus’tan
takviye da¤ tümenlerini böl-
geye sevk etmek zorunda
kalm›flt›r.
Hitler ve Mussolini, Müttefik
harekât› karfl›s›nda iflgal kuv-
vetlerini oyalayarak geri çe-
kilme karar› alm›fllard›r. Dar
geçiflli Messina Bo¤az›’na
do¤ru etkili bir geri çekilme
plan› uygulayan Alman ve
‹talyan komutanlar, kayda de-
¤er büyük bir kay›p ve hasar
vermeksizin, birliklerini kur-
tarmay› baflarm›fllard›r. ‹talya
yar›madas›n›n tamam›n›n üs-

tün müttefik güçleri karfl›s›n-
da savunmas›n›n mümkün
olamayaca¤› düflüncesinin
hâkim olmas› ile Po Ovas›’n›n
gerisine çekilerek ‹talya’n›n
endüstriyel üretim merkezle-
rinin elde tutulmas› daha uy-
gun görülmüfltür.
Askerler ‹talya ana karas›na
geri çekilebilse de ‹talyan Or-
dusu, 200 araç d›fl›nda, silah
ve teçhizat›n›n tamam›n› ge-
ride b›rakm›flt›r. 38 gün sü-
ren Sicilya Muharebesi’nin
genel sonuçlar›na bak›ld›¤›n-
da, Almanlar’›n kay›plar›
13.500 ölü ve 5500 esir, ‹tal-
yanlar›n ise 94.500 esirdir.
Müttefik kay›plar› ise 25.000
civar›ndad›r.
Öte yandan, siyasal ve askeri
anlamda ‹talyan Ordusu’nun
savaflma azminin k›r›lmas›

sonucunda Mussolini’nin ikti-
dar› derinden sars›lm›flt›r. Ni-
tekim 24 Temmuz 1943 günü
toplanan Büyük Faflist Kon-
seyi, Mussolini’yi iktidardan
azletmifltir. Yeni hükümetin
bafl›na Mareflal Pietro Badog-
lio geçince, Mussolini’yi tevkif
ettirerek Faflist Parti’yi de
la¤vetmifltir. Böylece, Hit-
ler’in varsay›mlar› hakl› ç›k-
m›fl, hatta Kursk Savafl›’nda
muharebeye devam eden
kuvvetlerden baz› z›rhl› tü-
menlerin ‹talya Cephesi’ne
kayd›r›lmas› da Müttefik iflga-
lini önleyememifltir. Buna
ra¤men, Alman Ordusu, çetin
bir savunma azmi ile Mütte-
fiklere ciddi kay›plar verdir-
mifltir.

Sonuç ve 
Al›nan Dersler
Müttefikler, üstün kuvvetle-
rine ra¤men, Sicilya Adas›’n›
ancak 38 günde ele geçire-
bilmifltir. Mussolini, 25 Tem-
muz’da askeri darbe ile ikti-
dardan uzaklaflt›r›lm›flt›r.
Böylece, harekât›n siyasi he-
defleri aras›nda olan Mütte-
fikler ile iflbirli¤ine meyilli bir
hükümetin iktidara gelmesi
sa¤lanm›flt›r. Propaganda
etkisini göstermifl, ‹talyan
Ordusu’nun kitlesel olarak
teslim olmas› sa¤lanm›flt›r.
Sicilya Adas›’n›n, Müttefik
donanmas›na ait gemiler ve
uçaklar için bir sald›r› üssü
olarak kullan›lmas› önlen-
mifltir. Ayn› zamanda, ‹talya
yar›madas›n›n ele geçirilme-
si için ilk ad›m at›lm›flt›r.
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Korgeneral George S.
Patton, Bialo

yak›nlar›nda, 30’uncu
Piyade Alay›’n›n 

durumu ile ilgili bilgi
al›rken.

Müttefik ordusu, Sicilya iflgali
s›ras›nda sivil halktan direnifl görmedi.
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T
ürkiye’de bafllang›çta h›zla geli-
flen askeri sanal havac›l›¤›n,
maalesef çok çabuk tüketildi¤ini

görüyoruz. Sanal gökyüzümüze h›zl› gi-
ren yeni filolar, yine ayn› h›zla uzaklafl-
t›lar. Hâlihaz›rda ülkemizde filo yap›s›-
n› kaybetmeden ve geliflmelerini sür-
düren birkaç sanal askeri filo kalsa da
bu durumun yak›n gelecekte de¤iflece-
¤ine inanc›m›z tam.
‹niflleriniz kalk›fllar›n›za eflit olsun.
MSI Sanal Havac›l›k

DCS: Black Shark 
Sat›fla Sunuldu
Rus yaz›l›m firmas› Eagle Dynamics taraf›ndan yap›lan aç›klama-
ya göre 17 Ekim tarihinden itibaren Rusça olarak piyasa sürülen
Digital Combat Simulator (DCS): Black Shark helikopter simülas-
yonu, çok yak›nda ‹ngilizce, Frans›zca ve Almanca olarak raflar-
daki yerini alacak. ‹lk etapta Kamov K-50 Black Shark'› simüle
ederek karfl›m›za ç›kan simülasyonun yer kaplamalar› ve model-
lemeleri ile sorunsuz çoklu oyuncu deste¤i gibi özellikleri saye-
sinde tam not ald› diyebiliriz. DCS: Black Shark'›n gelecek planla-
r›nda yer alan eklenti paketlerinin içerisinde F-16 da bulunuyor.
http://www.digitalcombatsimulator.com

Fighter Ops Görücüye Ç›kt›
Yeni nesil bir uçufl simülasyonu olarak lanse edilen ve geliflti-
rilmesine devam edilen Fighter Ops, resmi sitesinde iki ayr› vi-
deo yay›nlanarak görücüye ç›kar›ld›. Oldukça k›sa tutulan vi-

deolardan, bu simülasyonun kullan›c›lar›n›n be¤enisine sunu-
labilmesi için daha zamana ihtiyac› oldu¤u anlafl›l›yor. ‹lgili vi-
deolara Fighter Ops'un resmi sitesinden ulaflabilirsiniz.
http://www.fighterops.com

Sanal Havac›l›k Pratik Bilgiler
Falcon 4.0 AF K›sayol Tufllar›:

NVS: Shift + . (Nose wheel steering–Ön tekerle¤in hareket 
kabiliyetini açar ve kapat›r)
Eject: Ctrl + E  (F›rlatma koltu¤u)
Smoke on–off: Ctrl + S (Duman açma–kapama)
Jammer: J (Elektronik kar›flt›r›c›lar› açma–kapama)
Autopilot: A (Otopilot)
Pickle: Space (F-16 levyesindeki ateflleme tuflu)
Parking brake: Alt + P (Park freni)
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K›sa bir aradan sonra 2009 y›l› yay›n döneminde sanal havac›l›k köflesi olarak
tekrar karfl›n›zday›z.  Yeni yay›n dönemiyle birlikte, hiç de¤inmedi¤imiz Falcon
4.0 AF senaryo motorunun kullan›lmas›, sanal sivil havac›l›k, Falcon 4.0 AF
eklentileri ve sanal havac›l›k ile ilgili haberleri köflemizden sizlere ulaflt›raca¤›z.
Semih ERDO⁄AN (341-FighteR) 341-Kartal Filo / www.anatolianeagles.org
erdogansemih@ttmail.com / editor@milscint.com

Sanal Havac›l›k Dünyas›ndan…
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